
 نال الشــباب وصافة دوري الخليج العربــي لكرة القدم بفوزه 
أمــس على الجزيرة 4 - 2 على اســتاد محمد بن زايد آل نهيان 
ضمــن مباريــات الجولة قبــل األخيرة لدوري الخليــج العربي، 
ووصل رصيد الشباب إلى 48 نقطة متساوياً مع الجزيرة، ولكن 
فارق المواجهات المباشــرة رجحت كفة الشــباب، حيث تغلب 
الجزيــرة في مباراة الــدور األول (4 - 3)، تقدم الجزيرة بهدف 

علــي مبخوت في الدقيقــة 9، وتعادل الشــباب بنيران صديقة 
بــرأس مدافع الجزيرة ســيف خلفان في الدقيقــة 34، وأضاف 
عيســى عبيــد وداود علي هدفين للجوارح فــي الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل الضائع من الشــوط األول والدقيقة 59، وينجح 
مســلم فايز في تسجيل الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 91، 
ويحرز فيالنويفا الرابع للشــباب من ركلة جزاء في الدقيقة 93، 

وطرد الحكم ، كايو مدرب الشباب في الوقت بدل الضائع.
وفقــد األهلي فرصة إنهــاء الدوري رابعا بتعادلــه مع الوحدة 

1 - 1 أمس على ملعب اســتاد راشــد بدبي، ورفع رصيده إلى 
38 نقطة محتًال المركز الســادس، ووصل الوحدة إلى 44 نقطة، 
ســجل الكــوري الجنوبي كيونغ هدف األهلي فــي الدقيقة 86، 
وفاجــأ إســماعيل مطر الجميــع بخبرة كبيرة، بتســجيل هدف 
التعــادل للوحدة في الوقت بدل الضائــع.  وواصل العين بطل 
الــدوري انتصاراته وتغلب على بني يــاس 1 - 0، ورفع رصيده 

إلــى 59 نقطة، وفاز النصر على اتحاد كلباء 
 .  0 - 3
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أهدى  اللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي 
عضــو المجلس التنفيــذي، فوزه بعضوية المكتــب التنفيذي لالتحاد 
اآلســيوي لكرة القدم إلى صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة، وأصحاب السمو 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، وســمو أولياء العهود، 
وســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني نائب 

رئيــس المجلــس التنفيذي إلمــارة أبوظبي الرئيــس الفخري التحاد 
الكرة، وســمو الشــيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيــس مجلس أمناء 
مؤسســة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية رئيس 
مجلس أبوظبي الرياضي، والفريق ســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة، 
ولعموم شعب اإلمارات، وقال : إن دعم ورعاية القيادة الحكيمة منذ 
اإلعالن عن ترشــحي لالنتخابات وما رافقه من التفاف رائع لشــعب 
اإلمارات ابتداء من المؤسسات والهيئات الحكومية، مروراً بالقيادات 
وصوًال لالتحادات واألندية ، كان من العوامل الرئيسية التي وضعتني 
تحت تحد مباشــر ومســؤولية جديدة تتطلب مني مضاعفة الخطط 

والجهود وتكثيف التواصل والتنســيق والتشــاور مــن أجل الوصول 
إلى نتيجة إيجابية تتماشــى مع كل المقومات التي انطلقت منها في 

مشوار الترشح.
وثمن رؤية ســمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وتوجيهاته السامية 
التي كانــت بمثابة الدافــع الكبير والحافز لتحقيــق النتيجة األفضل 
وتمثيل اإلمارات في هذه المحطة خير تمثيل، مشــيداً بالدعم الكبير 
الذي حظي به من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 
أبوظبــي الرياضي، الذي ســخر جــل اإلمكانيات والقــدرات من كل 
الجوانب لحملة ترشــحي، متقدماً بالشــكر لفريــق العمل معبراً عن 

ســعادته بحمالت الدعــم والمســاندة من أبناء 
وبنات اإلمارات على مواقع التواصل االجتماعي.
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يخــوض منتخبنا الوطني لرجال التنس، اليوم، مواجهة مصيرية أمام 
فريق منطقة "الباســيفك أوشين"، بطموحات الفوز للظفر بالبطاقة 
المؤهلــة إلــى المســتوى الثالث، في ختام مشــاركته بمنافســات 
المســتوى الرابع للتصفيات اآلســيوية بكأس ديفيز للتنس األرضي، 
التــي تســتضيفها المنامــة.  وخســر منتخبنا، أول مــن أمس، أمام 
سنغافورة، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثاني بالمجموعة الثانية، 

ليواجه "الباسيفك" المصنف األول.



 أشــعلت أجواء الكونغرس اآلسيوي انتخابات 
االتحاد الدولي «فيفا»، حيث استغل ثالثة من 
المرشحين للرئاسة جوزيف بالتر واألمير علي 
بن الحســين الفيفا الحالي ســيب بالتر وهم 
األميــر األردني علي بن الحســين والبرتغالي 
فيجو، فرصة انعقاد الجمعية العمومية لالتحاد 
اآلســيوي للترويج لمعركتهم االنتخابية التي 
ســتجرى يــوم 29 مايو الجاري فــي العاصمة 
السويســرية زيــورخ، من خــالل التربيط مع 
رؤســاء االتحــادات وممثلي الوفــود، لضمان 

كسب األصوات.
وظهــر الجفاء بين جوزيــف بالتر واألمير 
علــي بــن الحســين، حيــث تجنبــا الحديث 
للجميع  والمصافحــة، وكان المنظر مســتفزاً 
في حفل العشــاء الرسمي الذي أقامه االتحاد 
اآلسيوي ليلة االنتخابات، حيث حضر جوزيف 
بالتــر أوًال، ومــن بعده األمير علــي الذي مر 
من أمــام بالتــر دون أن يتصافحــا، ولكنهما 
تقابــال داخل قاعــة انعقــاد الكونغرس ولكن 
ظهر الجفــاء بين الطرفين المتنافســين على 
مقعــد رئيس االتحــاد الدولي، فيما اســتغل 
فيغو األجــواء للتربيط وتكويــن عالقات مع 
االتحادات اآلســيوية لمنافسة الرئيس الحالي  

بالتر.

ولكــن األجــواء اآلســيوية بعــد الربيطــات 
الناجحة التي تمت لالنتخابات اآلسيوية تشير 
إلــى أن معظــم االتحادات ســيختارون بالتر 
رئيســاً للفيفــا، بحســب اإلعالن الــذي التزم 
به الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة في 
اجتماع الكونغرس اآلسيوي في البرازيل خالل 
الصيــف الماضــي، رغم المطالبــات األردنية 
بضرورة دعم ترشحهم األمير علي بن الحسين 

كونه عربياً وآسيوياً ويحتاج للدعم من قارته، 
مقارنة باالتحاد األوروبي يدعمه ويسانده في 

معركته االنتخابية.
فيمــا أعلــن أحمد عيــد، رئيــس االتحاد 
الســعودي أنه سيدعم السويســري جوزيف 
سيب بالتر في سباق حملته االنتخابية لرئاسة 
االتحــاد الدولــي لكــرة القدم على حســاب 
منافســيه؛ األميــر األردني علي بن الحســين 
والفرنســي جيروم شامبين، والبرتغالي فيغو، 
وبين أنه يدعم بالتــر رغم إعالن األمير علي 
بن الحسين ترشحه النتخابات الرئاسة، مضيفاً 

02
كانــت نقطة التحول في المؤتمر بعد رتابة 
فرضتها أشــرطة وثائقية عــن عمل اللجان، 
اقتــراح اتحــاد غــوام في البنــد 19 بفصل 
انتخابات مقعد الســنتين فــي «الفيفا» عن 
مقعــدي األربــع ســنوات، ونــال االقتراح 
37 صوتــاً في مقابل ثالثــة معترضين هم: 
األردن وعمــان وكوريا الجنوبيــة، وامتناع 

ستة اتحادات عن التصويت. 
وصرخ منــدوب االتحاد الكــوري الجنوبي 
المعترض إلــى جانب الطاولتيــن األردنية 
والعمانية طالباً الكالم، فاســتدعاه الشــيخ 
ســلمان وهدأ من روعه وعــاد إلى طاولته 

راضياً على مضض.

أكد ناصر اليماحي عضو مجلس إدارة اتحاد 
الكرة، أن فوز اللواء محمد خلفان الرميثي 
بعضوية المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم ليس الهدف منه التواجد فقط، 
وإنما يأتي برغبة حقيقية في العمل وإفادة 
اللعبــة بفضل ما يمتلكه من خبرات طويلة 
وتجارب مهمة ستنعكس إيجاباً على األدوار 
التي ســيقوم بها فــي االتحــاد القاري في 

الفترة المقبلة.
وأضــاف اليماحي قائــًال: إن الرميثي يدخل 
المكتــب التنفيــذي وهــو يملــك أفــكاراً 
وبرامج طموحة يســعى إلى تحقيقها على 
أرض الواقع. واعتبــر أن إجماع االتحادات 

اآلســيوية علــى الرميثي ثقة كبيــرة تؤكد 
قدرته على خدمة الكرة اآلسيوية والسعي 
لتطويرها مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي.

وعبــر اليماحي عن ســعادته بالمكانة التي 
يحظــى بها أبناء اإلمارات لــدى االتحادات 
اآلســيوية، بما يشــجع على مزيــد العمل 
علــى الدفع بكفاءاتنا فــي صلب المناصب 
اآلســيوية وحتى الدولية واقتحــام اللجان 

بنية اإلفادة واالستفادة.
 

أهــدى اللواء محمد خلفــان الرميثي نائب 
القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس 
التنفيذي، فوزه بعضوية المكتب التنفيذي 
لالتحاد اآلســيوي لكــرة القــدم إلى مقام 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولة، حفظه اللــه، وأخيه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعاه اللــه، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي نائب القائــد األعلى للقوات 
المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس 

األعلــى لالتحاد حــكام اإلمــارات، وأولياء 
العهود، وســمو الشــيخ هزاع بــن زايد آل 
نهيان مستشــار األمن الوطني نائب رئيس 
المجلس التنفيــذي إلمارة أبوظبي الرئيس 
الفخري التحاد الكرة، وســمو الشيخ نهيان 
بــن زايــد آل نهيــان رئيس مجلــس أمناء 
مؤسســة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال 
الخيرية واإلنســانية رئيس مجلس أبوظبي 
الرياضي، والفريق ســمو الشــيخ سيف بن 
زايد آل نهيــان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، وســمو الشــيخ منصور بن 
زايد آل نهيــان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر شــؤون الرئاســة، ولعمــوم شــعب 

اإلمارات.

 وقــال معاليــه: إن دعــم ورعايــة القيــادة 
الحكيمة منذ اإلعالن عن ترشحي لالنتخابات 
وما رافقه من التفاف رائع لشــعب اإلمارات 
ابتــداء من المؤسســات والهيئات الحكومية، 
مروراً بالقيــادات وصوًال لالتحادات واألندية 
الرياضيــة، كان مــن العوامل الرئيســية التي 
وضعتني تحت تحد مباشر ومسؤولية جديدة 
تتطلــب منــي مضاعفــة الخطــط والجهود 
وتكثيف التواصل والتنســيق والتشــاور من 
اجل الوصول إلى نتيجة إيجابية تتماشــى مع 
كل المقومات التي انطلقت منها في مشــوار 
الترشــح، مضيفاً: أدركت منذ البداية لم يكن 
من السهل كسب تأكيدات االتحادات الوطنية 

في القارة اآلســيوية بوجود مرشحين آخرين 
بارزيــن، كما لم أتطلع للفوز فقط وحتى إن 
كانت بنســبة أصوات محــدودة تكون كفيلة 
لشــغلي المقعد، بل األمر بالنسبة لي تعدى 
ذلك بصورة أكبر، وتيقنت بضرورة إقناع تلك 
االتحــادات بخططي وأفــكاري ومدى التأثير 
في التطوير الذي تتطلبه كرة القدم في آسيا، 
وللــه الحمد وبفضل خبراتنــا وتجاربنا كانت 
جميع االجتماعات التي عقدت داخل وخارج 
الدولة مع ممثلي االتحادات الوطنية إيجابية 
ومثمرة نتيجة التوافــق والتناغم مع األفكار 
والخطــط التي طرحناها والســاعية لتحقيق 
األهداف والبرامج المتطورة في سبيل رفعة 
مكانة االتحاد اآلســيوي ومســابقاته، ومدى 

ومواءمتهــا لخطــط تنميــة المجتمعات عند 
مختلف دول قارة آسيا.

 وثمن معاليه رؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد 
آل نهيان وتوجيهاته السامية التي كانت بمثابة 
الدافع الكبير والحافز لتحقيق النتيجة األفضل 
وتمثيل اإلمارات في هذه المحطة خير تمثيل، 
مشــيدا بالدعم الكبير الذي حظي به من سمو 
الشــيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 
أبوظبي الرياضي الذي ســخر جل اإلمكانيات 
والقدرات من كافة الجوانب لحملة ترشــحي، 
متقدما بالشــكر والتقدير لفريق العمل الذي 
رافقنــي طــوال مشــوار الترشــح، وهيــأ لي 

كل المناخــات المناســبة وكافــة االحتياجات 
للوصــول إلى هــذه النتيجة الطيبة، مشــيدا 
بــدور اإلعالم الوطني الذي يشــمل (الصحف 
والمواقع  واإلذاعــات  التلفزيونية  والقنــوات 
المخلصيــن وحمالتهم  اإللكترونيــة) ورجاله 
الترويجيــة لحملتــي والتــي ســاهمت بنقل 
الصورة المناسبة لمرشح اإلمارات في المحفل 
القــاري لــدى جماهير قارة آســيا، معبرا عن 
ســروره بحمالت الدعم والمســاندة من أبناء 
وبنات اإلمارات الناشطين على مواقع التواصل 
االجتماعــي، مؤكــدا ان جهودنــا تركزت منذ 
البدايــة لتحقيق أعلــى نتيجة والعــودة إلى 
أرض الوطن بنجاحات جديدة تســعد القيادة 

الحكيمة وشعب اإلمارات.

هنــأ محمد بن هزام األميــن العام التحاد 
كــرة القدم محمــد خلفــان الرميثي على 
فــوزه المســتحق وباكتســاح بنيله مقعد 
لالتحــاد  التنفيــذي  المكتــب  عضويــة 
اآلســيوي، وقال إنه يســتحق هذا التقدير 
من أعضاء القارة اآلســيوية لما يملكه من 
خبرات وعالقات متميزة، ودائماً نقول إنه 
رجل المهمات الصعبة، الذي يقبل التحدي 
ويصــر علــى النجاح لكونــه صاحب رؤى 
وأفكار متطورة، وال شــك أن فوزه يعتبر 
مكســباً لالتحاد اآلسيوي والكرة اآلسيوية 

خالل السنوات األربع المقبلة.
وقــال محمد بــن هزام إنني تشــرفت 
بمرافقتــه خالل اجتماع ســنغافورة الذي 
عقد مؤخراً، وهناك شعرت بقامة «بوخالد 
الكبيرة» وسط هذه الكوكبة من مسؤولي 
الكرة اآلســيوية، وخرجــت بانطباع بأنه 
سيكتســح العمليــة االنتخابيــة، وبالفعل 
جــاءت النتيجة مثلما توقعــت حيث نال 
أعلــى عــدد من األصــوات، ومثــل هذه 
الصورة تعكس مكانــة صاحبها، ومدى ما 

يتمتــع به من عالقات، وفــي اعتقادي أن 
محمد خلفان الرميثي سيكون شخصاً مؤثراً 
فــي االتحاد اآلســيوي خالل فتــرة العمل 
المقبلــة، ولن يكون مجــرد عضو مكتب 
تنفيذي، حيث يملك أفكاراً متطورة سوف 
تســاعده في أحداث تطور ملموس للكرة 

اآلسيوية.

وأضــاف أمين عام اتحاد الكرة قائًال: ال 
شــك أن عودة محمد خلفان الرميثي إلى 

الرياضة عبر البوابة اآلســيوية تعتبر عودة 
حميدة وفــي محلها وتوقيتها تماماً، حيث 
افتقدناه طوال الفترة الماضية منذ أن ترك 
العمــل فــي اتحاد الكرة، حيــث كانت له 
بصمة واضحة في كل أنشطة االتحاد خالل 
تلــك الفترة، ثم تواصــل من خالل مجلس 
أبوظبي فــي الفترة األخيــرة، لذلك نحن 
نستبشــر خيراً في الفتــرة المقبلة، وبأنه 
ســينال ما يســتحقه من تقدير، من خالل 
عطائه المتميز في كل من مجلس أبوظبي 

الرياضي واالتحاد اآلسيوي.



«نحــن فــي عمــل وانتخابات، وســنقف مع 
صديقنا بالتر الذي وقف معنا كثيراً. 

كما أعلن رئيس االتحاد القطري الشــيخ حمد 
بن خليفة بن أحمد آل ثاني  عن تأييد اتحاده 
لرئيــس االتحاد الدولي السويســري جوزيف 
بالتــر في ترشــحه لوالية جديدة في رئاســة 
الفيفــا في االنتخابات المقرر إجراؤها في 29 
مايو المقبل، وأكد رئيس االتحاد القطري، عن 
دعم اتحاده المطلق لبالتر، مشيراً إلى أن هذا 

الدعم يأتي وفقاً لإلجماع اآلســيوي وللقناعة 
الشــخصية من جانب االتحاد القطري، مؤكداً 
أن بالتــر هــو رجــل المرحلة، الفتــاً إلى أن 
األميــر علي بن الحســين نائــب رئيس الفيفا 
الذي ترشــح أيضاً لرئاســة الفيفا «لم يستشر 
االتحــاد القطري قبل إعالن ترشــحه لرئاســة 
الفيفا، وحتى لو استشــارنا لكنا نصحناه بعدم 

الترشح».

فيمــا أكــد البرتغالــي لويس فيغو المرشــح 

لرئاســة االتحاد الدولي لكــرة القدم أنه كان 
يأمل في الســماح له بتوجيــه كلمة للجمعية 
العموميــة لالتحــاد اآلســيوي التــي أقيمت 
بالبحريــن، وقال فيغو فــي تصريحات عقب 
انتهاء فعاليات الكونغرس اآلســيوي: «اللعبة 
االنتخابية لم تدر بشــكل مثالي وال شــك أن 
بالتر يستغل منصبه كرئيس للفيفا في توجيه 
الكلمات التي يريدها بحكم منصبه ويتم منع 
المرشــحين اآلخرين في اســتغالل مثل هذه 
األحــداث الكبرى التــي يجتمع فيهــا ممثلو 

االتحادات المختلفة».

03
هنأ غانــم أحمد غانم رئيس لجنة شــؤون 
األنديــة فــي اتحاد الكــرة، اللــواء محمد 
خلفــان الرميثــي بالفوز بعضويــة المكتب 
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي، وقال إن إجماع 
أســرة كــرة القدم في آســيا حــول ممثل 
اإلمــارات، والثقة الكبيــرة التي يحظى بها 
لــدى جميع االتحــادات األهليــة، يرفعان 
سقف الطموحات بالتقدم لعضوية المكتب 
التنفيــذي للفيفا خــالل المرحلــة المقبلة 
والســعي إلى حصد أعلــى المراكــز قارياً 
ودوليــاً، وأضاف أن الخبرة والكفاءة اللتين 
يتمتــع بهما الرميثــي تجعالنه عضواً ناجحاً 

وفعاًال في تطوير المنظومة الكروية.

أكــد راشــد الزعابــي نائــب رئيــس لجنة 
المنتخبــات فــي اتحاد كرة القــدم أن فوز 
اللــواء محمــد خلفــان الرميثــي بعضوية 
المكتــب التنفيذي لالتحاد اآلســيوي يعتبر 
انتصــاراً كبيراً مســتحقاً ويعبــر عن مكانة 
هذا الرجــل القارية وعالقاتــه الطيبة التي 
يحظى بها، ويأتي تتويجاً لجهده ســواء من 
خالل رئاســة االتحاد أو من خالل مشاوراته 
مع االتحادات القارية، كما يعد إشــارة إلى 
مكانة اإلمارات الكبيرة في القارة الصفراء.

وتمنى راشد الزعابي التوفيق للرميثي خالل 
الفتــرة المقبلة في مهمتــه الجديدة، وأن 
يكون إضافة متميزة للكرة اآلســيوية خالل 

الســنوات األربــع المقبلة، خاصــة أنه يلم 
بخبرة كبيرة ورؤيــة ثاقبة وأفكار متطورة 
ستســاعده في قبول التحــدي القاري خالل 
الفترة المقبلة، وأشار الزعابي إلى أن الفوز 
لم يكن ســهًال، حيث اســتلزم جهداً وعمًال 
دؤوباً طوال الفترة الماضية، حتي توج الله 

جهده بفوز ساحق ومستحق.

طالب الشــيخ أحمد الفهــد الصباح رئيس 
المجلــس األولمبي اآلســيوي عضــواً في 
التنفيذية باالتحــاد الدولي لكرة  اللجنــة 
القــدم عن غرب آســيا، بزيــادة المقاعد 
المخصصة آلسيا في نهائيات كأس العالم، 
وقــال كنــا نخســر التواجد بفعــل نصف 
المقعــد مرتيــن، للبحريــن مــرة وأخرى 
لألردن، وســنكون من خالل الشيخ سلمان 
نطالــب بمثل هذه الزيادة ليصبح آلســيا 

5 مقاعد.

وقال الفهد إن القارة اآلســيوية بتوحدها 
وتضامنهــا تجعل اآلخرين ينظــرون إليها 
علــى أنه يصعــب اختراقهــا، وأن التوجه 
حاليــاً إلى قوة االتحاد اآلســيوي، فالقارة 
اليــوم لديهــا 46 اتحــاداً والبــد أن يزيد 
عــدد المقاعد ليتواكب مــع مكان القارة، 
وقــد يــؤدي إلى حصــول القــارة على 5 
بطاقات مباشــرة في نهائيات كأس العالم، 
و5 مقاعد أيضاً في اللجنة التنفيذية لفيفا.

وأشــار الشــيخ أحمــد الفهــد إلى أن 
التضامــن الذي أظهرته الجمعية العمومية 
لالتحاد اآلســيوي ســينعكس إيجابياً على 
كرة القدم اآلسيوية، وقال نأمل أن نلمس 
نتائــج التضامن اآلســيوي الــذي ظهر في 
الجمعيــة العموميــة، وقــال نحــن خلف 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم في هذا األمر 
القارة  لتحقيــق مصلحــة  ونتعــاون معه 
اآلســيوية، حيــث اســتطاع هــذا الرجل 

بفترة قصيرة أن يكســب ثقــة كبيرة من 
االتحادات الوطنية».

وتحــدث عن نتائج االنتخابات قائًال «تغير 
نحو 80 بالمئة من أعضاء اللجنة التنفيذية 
لالتحــاد اآلســيوي إن لــم يكــن بالتزكية 
فبمعدل أصــوات مرتفع، فهــذا التضامن 
يعيد القارة اآلسيوية إلى مكانتها الدولية، 
ونحن كنا محظوظين بوجود بالتر ورؤساء 
االتحادات القارية معنا لكي يشاهدوا هذا 

التضامن وهذه النتائج التي تحققت».
وأشــار أيضاً إلــى أن «القارات األخرى 
عندما تتفاوض مع الشــيخ ســلمان باتت 

تــدرك اآلن أن القــارة معه بشــكل قوي 
ما ســينعكس إيجابياً علــى مصلحة الكرة 

اآلسيوية».

وعــن تأثير العدد المرتفــع من األصوات 
التــي حصــل عليهــا الفائــزون بالمقاعد 
اآلســيوية علــى انتخابــات رئاســة الفيفا 
أوضح الفهد «ســتكون األصوات اآلسيوية 
دافعــاً كبيــراً لبالتر في انتخابــات الفيفا، 
فالقارة اآلســيوية وفي أكثــر من جمعية 
عمومية أكدت دعمها الســتمرار بالتر في 

رئاسة الفيفا».
ورداً علــى ســؤال عــن ســبب خوضه 

انتخابــات عضويــة الفيفا برغــم مناصبه 
الدوليــة الكثيرة قــال الفهد «هذا المقعد 
عــن غرب آســيا حجز لســمو األمير علي 
الذي يحظــى بتقديرنا، ولكنــه لم يرغب 
فــي خوض االنتخابات عــن هذه المنطقة 

الجغرافية من القارة».
وأوضــح «ولذلك كان يجــب أن يكون 
هناك مرشــح بديل عن غرب آسيا، وبعد 
اتصاالت أجريتهــا بالعديد من االتحادات 
وجدت أنني قد أكون الشــخصية الوحيدة 
التي يمكن اإلجمــاع عليها، فكانت أفضل 
طريقة للم الشمل وتوحيد القارة بدخول 
انتخابــات عضويــة الفيفا حتى ال تشــهد 

منطقة غرب آسيا انتخابات جديدة».

 أقفــل النفق الذي يصــل فندق «الخليج» 
بقاعــة المؤتمرات والــذي كان مخصصاً 
لعبــور اإلعالمييــن، وموظفــي االتحــاد 
اآلســيوي إلى القاعة ســيراً على األقدام 
وأخــذ هؤالء إلــى الخروج والســير في 

درجة حرارة بلغت 38 درجة مئوية. 
 قسمت القاعة التي استضافت الكونغرس 
إلــى خمــس فئــات آخرهــا لإلعالميين، 
الذين خصصت لهم أمكنة أيضاً في القاعة 
اإلعالميــة العليــا، والتــي وضعــت فيها 

شاشات نقل صور داخلية من المؤتمر. 

 خلــت كــراس عدة في منطقــة الضيوف 
الكبار من شاغليها الذين تعذر حضورهم 

إلى المنامة. 
 قام شــخص بإبالغ رئيس االتحاد اللبناني 
هاشــم حيدر، بأن دولــة خليجية تربطها 
باالتحاد اللبناني عالقات مميزة لن تمنحه 
صوتها، كنوع من حــرب األعصاب وعلم 
الشــيخ أحمــد الفهد بذلــك، وطلب من 

حيدر عدم القلق من نتيجة التصويت. 
� قــال إعالمــي اعتــاد مواكبــة األنشــطة 
اآلســيوية، إن الغاية من بث تســجيالت 

لرؤســاء اللجــان، الحيلولــة دون تمكين 
المرشــح األردني األمير علي بن الحسين 

من الكالم «بسبب ضيق الوقت». 
 تعمد بالتر الغمز من الخســارة المتوقعة 
لألميــر علي بــن الحســين بالحديث عن 
الخســارة والفوز فــي كرة القــدم قائًال: 

«تخسر مرات عدة قبل أن تفوز». 
 غابــت الترجمــة الفورية عــن مجريات 
المؤتمر وسط استغراب الشريحة العربية

 عــدد كبيــر مــن الحضــور  هــر ب من 
المكيفات  التي حولت القاعة إلى ثالجة.



تقدمــت الســفيرة حفصة العلماء رئيســة 
لجنة كرة القدم للســيدات، وأعضاء اللجنة 
بأحــر التهاني والتبريكات إلى اللواء محمد 
خلفــان الرميثي بمناســبة فــوزه بعضوية 

المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي.
وأكــدت حفصــة العلماء أن مرشــح دولة 
اإلمارات اســتحق الفوز لخبرته التي يتمتع 
بها بجانب القبول الذي يحظى به كشخصية 
رياضيــة لها بصمتها، الفتــاً إلى أن الرميثي 
يعــد أحــد أبــرز الداعميــن لكــرة القدم 
للســيدات ولعــب دوراً فاعًال مــا أثمر عن 
العديد من النجاحات للجنة منذ إنشائها في 
2009.  البيان الرياضي

أشاد الفريق الركن (م) محمد هالل الكعبي 
رئيــس مجلس نــادي وفندق نــادي ضباط 
القوات المســلحة في أبوظبــي بفوز اللواء 
محمــد خلفــان الرميثي بعضويــة المكتب 
التنفيذي لالتحاد اآلســيوي، مؤكداً ان فوز 
ســفير الرياضة اإلماراتية يعد مكسباً للكرة 
اآلســيوية التي فازت باختياره عضواً فاعًال  
ليســهم بخبرته وفي دعم الكرة اآلســيوية 
التــي تتطلع لتلــك الخبــرات  التي تحظى 
بثقة القيادة الرشــيدة في ظل الدعم الذي 
حظي به من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل 
نهيان مستشــار األمن الوطني نائب رئيس 
المجلس التنفيذي إلمــارة أبوظبي الرئيس 

الفخري التحــاد الكرة، مواصلــة لالهتمام 
الــذي يجده قطــاع الشــباب والرياضة من 
القيادة الرشــيدة لصاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، 
حفظه الله، وصاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
وصاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المســلحة رئيس المجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي، وإخوانهم أصحاب الســمو 
أعضــاء المجلــس األعلى حــكام اإلمارات 
البيان الرياضي  وسمو أولياء العهود. 

ثمنت القيادات الرياضية بالمنطقة الشرقية 
فوز اللــواء محمــد خلفــان الرميثي نائب 
القائد العام لشــرطة أبوظبــي، بمقعد في 
المكتــب التنفيذي لالتحاد اآلســيوي لكرة 

القدم خالل االنتخابات التي جرت أول من 
أمــس في العاصمة البحرينية المنامة، وأكد 
عبــد العزيــز بوهندي مدير مكتــب الهيئة 
العامة لرعاية الشــباب والرياضة بالمنطقة 
الشرقية، أن الرميثي إضافة قوية للمجموعة 
الموجودة في االتحاد اآلســيوي وســيقدم 
الكثير من خالل خبراته السابقة في االتحاد 
اإلماراتي ولما يمتلكه من عالقات في آسيا، 
فضــًال عن تمتعه بكاريزما كبيرة في تطوير 
كرة القدم، ولذلك فــي اعتقادي أن الدعم 
الذي وجده ممثلنا في االتحاد اآلسيوي من 
قبل ســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان 
مستشــار األمن الوطنــي والرئيس الفخري 
التحاد الكرة، سيؤتي أكله وثماره مستقبًال، 
مشــيراً إلى أن التحدي الذي يواجه قيادات 
االتحاد اآلســيوي هو كيفيــة النهوض بكرة 

القدم ووضعها في القمة.

قال محمد ســعيد الضنحاني رئيس مجلس 
إدارة نادي الفجيرة ومدير الديوان األميري 
باإلمارة، إن انضمــام الرميثي إلى المكتب 
التنفيــذي من المكاســب الحقيقية لالتحاد 
القــاري التي ســتجني ثمارها كــرة القدم 
اآلســيوية في المستقبل القريب، معرباً في 
الوقت نفســه عن فخره واعتــزازه باتفاق 
الجميع على شــخصية مرشح اإلمارات في 
ســباق االنتخابات،وأشــار إلى أن الســيرة 
الذاتية الحافلــة باإلنجازات والفكر اإلداري 

المتطور للرميثي أســهم كثيــراً في تحقيق 
أعلى مؤشــرات النجاح بجميع المؤسسات 
الرياضيــة التي شــغل فيهــا مناصب مهمة 
بالدولــة، منوهاً بأن الرميثــي أحدث نقلة 
نوعيــة فــي آلية العمل إلــى جانب تطوير 
جميع األنشــطة واأللعاب، ويعتبر المنصب 
الذي فــاز به أول من أمس بمقعد المكتب 

التنفيذي بمثابة امتــداد طبيعي للنجاحات 
التي حققها في العمــل التنفيذي بمناصب 
عدة في اتحاد الكرة ونادي العين ومجلس 

أبوظبي الرياضي.

 وقال محمــد اليماحي نائب رئيس مجلس 

إدارة اتحــاد كلباء، إن انتخاب اللواء محمد 
خلفان الرميثــي بعضوية المكتب التنفيذي 
لالتحاد اآلسيوي ليس بغريب على القيادات 
اإلماراتية التي دائماً ما تتبوأ أرفع المناصب 
فــي مختلف االتحــادات، وأن فوز الرميثي 
يعتبر أكبر دليل على المكانة التي اكتســبها 
أبنــاء اإلمــارات مــن خــالل حرصهم على 

تمثيــل الوطــن خير تمثيل، وأشــار إلى أن 
فــوز الرميثي أثلج صدر الشــارع الرياضي، 
خصوصــاً أن هــذه الخطــوة تزامنــت مع 
اإلنجــازات التــي حققتها اإلمــارات والتي 
تمثلــت في نيل شــرف تنظيم كأس آســيا 
2019 وكذلــك تنظيــم كأس العالم لألندية 

لعامين متواليين.

04

لم يأت فــوز اللواء محمد خلفان الرميثي 
لالتحــاد  التنفيــذي  المكتــب  بعضويــة 
اآلســيوي مــن فــراغ، حيث بــذل جهداً 
كبيراً طــوال األيام الماضية التي ســبقت 
العمليــة االنتخابيــة، من خــالل التواصل 
مــع االتحــادات القارية، باللقاء المباشــر 
أو االتصاالت، وتميزت مســاعيه بالكتمان 
التــام، حيــث رفع شــعار الصمــت لكل 

تحركاتــه، وطلــب من اإلعالم مســاعدته 
بعدم التطــرق لتحركاتــه ومنحه الفرصة 
للتركيــز فــي مهمتــه، وشــهدت العملية 
االنتخابيــة تحــركات مكثفة خــالل األيام 
التــي ســبقت عقــد اجتمــاع الكونغرس 
بالعاصمة الســنغافورية فــي اجتماع مهم 
مهــد لالنتخابــات، إذ تــم التوافــق على 
قوائم المرشــحين، وتواصلت االجتماعات 
فــي الفيال رقــم 11 في فنــدق «الريدز» 
التي أقام بها مرشــحنا خــالل تواجده في 

العاصمة البحرينية المنامة.

«البيان الرياضي» يكشف كواليس وأسرار 
العملية االنتخابية، حيث تبلورت العملية 
االنتخابية بشــكل واضح خــالل االجتماع 
التشاوري السري الذي عقد في سنغافورة 
قبــل أيام مــن العمليــة االنتخابية، حيث 
تــم االتفاق علــى عقد اجتماع تشــاوري 
من أجــل االتفاق على قوائم المرشــحين 
لالنتخابات ســواء علي المقاعد المخصصة 
لمكتب تنفيذي الفيفا أو تنفيذي اآلسيوي، 
حيث اســتقرت اآلراء على اختيار الشــيخ 
أحمــد الفهد عن غــرب آســيا، والياباني 
كــوزو تاشــيما عن شــرق آســيا، واألمير 
الماليزي عبدالله بن الســلطان أحمد شاه 
عن منطقة آســيان، وهي األســماء نفسها 

التي حققت الفوز خالل االنتخابات.

كما تــم خالل اجتماع ســنغافورة االتفاق 
علــى أعضاء المكتــب التنفيــذي لالتحاد 
اآلســيوي الذيــن يشــغلون (11 مقعداً): 
وهــم محمد خلفان الرميثــي (اإلمارات)، 
أحمــد عيد الحربي (الســعودية)، هاشــم 
ســيد علي حيدر (لبنان) عن منطقة غرب 
آســيا، ماريانــو ارانيتا (الفلبيــن)، فيفيت 
سيها تشاكر (الوس)، فرانسيسكو كالبوادي 
الي (تيمور الشــرقية) عن منطقة آسيان، 
ريتشــارد الي (غوام)، مونغ غيو تشــونغ 
(كوريا الجنوبية) عن منطقة شــرق آســيا، 
ســردور رحمتولالييف (أوزبكســتان) عن 
منطقة وســط آســيا، مخدوم ســيد فيصل 
صالــح حيــاة (باكســتان)، محمد شــاويد 
(المالديف) عن منطقة جنوب آســيا، وتم 
إعالن فوز األســماء نفسها ما يبرهن على 
أن التربيطات كانت مؤكدة، ولم يشــوبها 

أية شائبة.

الرميثــي  خلفــان  محمــد  يكتــف  ولــم 
بالتربيطــات التــي تمت في ســنغافورة، 
بــل واصل جهــوده من خالل مشــاورات 
وتحركات مباشــرة من الفيال رقم 11 التي 
أقام بهــا خالل تواجده فــي فندق الريدز 
في المنامة، حيث استقبل عدد من رؤساء 
االتحادات اآلســيوية، والتأكيد معهم على 

اختياره لعضوية تنفيذي اآلسيوي، ووضح 
خالل التشــاور أنه يتمتع مــن كل مناطق 
واتحــادات القــارة، وقبل إجــراء العملية 
االنتخابيــة بيوم توقع المراقبون من حملة 
الرميثــي أن هناك إجماعاً على اختياره بل 
وذهب البعض إلــى تحديد عدد األصوات 
التي ســيحصل عليها وتــم تقديرها بـ 40 

صوتاً.

ووضح خالل االجتماعات التشــاورية التي 
المرشــح  االنتخابية أن  العمليــة  ســبقت 
العمانــي خالد البوســعيدي يغــرد خارج 
ســرب التربيطــات، حيث لــم يدخل في 
القائمة المتفق عليها في المنصبين الدولي 
والقاري، ويؤخذ عليه تصريحاته اإلعالمية 
األخيرة ضد حكام آســيا علــى الرغم من 
كونــه رئيس لجنة الحــكام، كما خرج عن 
االتفاقــات التي تتم لتأييــد جوزيف بالتر 
لرئاســة االتحــاد الدولــي بإعــالن موقف 
اتحاده بترشــيح األمير علي بن الحســين، 
وحاولت بعض األطراف اآلسيوية المقربة 
منه أن تثنيه عن قراره دون جدوى، ولذلك 
تم اتخاذ قرار اســتبعاده من «التربيطات» 

الخاصة باالنتخابات الدولية والقارية.

وتــم عقد عــدة اجتماعات قبــل العملية 

االنتخابية معه من أجل إقناعه باالنسحاب، 
حفاظاً على تاريخه، ولكنه أصر على خوض 
العمليــة االنتخابية مهما كان الثمن، معلًال 
ذلك بأنــه يملك العديد من األصوات التي 
تمكنــه مــن تحقيق الفوز علــى األقل في 
المقعــد اآلســيوي، وليلــة االنتخابات لم 
يذق المرشــحون طعم النوم، حيث تمت 
إعــادة المحاولــة لتجنــب مجموعة غرب 
آسيا إجراء االنتخابات وإعالن فوز الثالثي 
الرميثــي وحربي وحيــدر بالتزكية، ولكن 
باءت آخر محاولة بالفشل، وهنا ظهر نوع 
مــن التوتر فــي األجواء، حيــث باءت كل 
محاوالت إنهاء العملية االنتخابية لمقعدي 
تنفيــذي الفيفا وتنفيذي آســيا بالفشــل، 

ورضخ الجميع لألمر الواقع.

وأمام إصرار خالد البوسعيدي على منافسة 
الشــيخ أحمد الفهد في المقعــد الدولي، 
لجــأ األخير إلى تكتيك انتخابي مشــروع، 
حيث تــم االتفاق على فصل المرشــحين 
لعضويــة تنفيذي اآلســيوي لمــدة عامين 
عن المرشــحين ألربع ســنوات، وعهد إلي 
اتحــاد غــوام التقدم بهــذا المقترح خالل 
عقــد اجتمــاع الكونغــرس مــع تدعيــم 
المقتــرح من 8 اتحــادات أخــرى لزيادة 
فرص الموافقة عليــه، وتم طرح المقترح 
خالل االجتماع ووافقــت عليه االتحادات 

اآلســيوية، وهنــا أصبح أحمــد الفهد هو 
المرشح الوحيد المتقدم للعملية االنتخابية 
خالل عامين، وبالتالي أعلن فوزه بالتزكية، 
ووجــد البوســعيدي نفســه متورطــاً في 
عملية انتخابية ســاخنة للغاية بين خمسة 
الشــرق واآلســيان  مــن دول  مرشــحين 
مما يســتحيل عليه الفوز فأعلن انســحابه 
مــن تنفيــذي الفيفا وتأكيد مشــاركته في 
المعركــة اآلســيوية، وهنــا زاد التوتر في 
األجواء اعتقاداً أن االنسحاب وراءه صفقة، 
كما كان تمنى البوسعيدي، مقارنة بصفقة 
القطري ســعود المهندي الــذي تنازل عن 
الترشــح لتنفيــذي الفيفــا مقابــل تزكيته 
بمنصــب نائب رئيس اآلســيوي عن غرب 

آسيا.

يشــتهي  ال  بمــا  الريــاح  أتــت  ولكــن 
البوسعيدي ولم تشــهد انتخابات المكتب 
التنفيــذي لالتحاد اآلســيوي أية مفاجآت، 
حيث فــازت القائمــة المتفــق عليها في 
اجتماع سنغافورة، ولم يحصل البوسعيدي 
إال على 20 صوتاً فقط، مقابل 39 للرميثي 
والحربي و36 لهاشم حيدر، وهكذا تم طي 
صفحة االنتخابات ولكن دروســها عديدة، 
حيث تميزت هذه االنتخابات بالتربيطات 
القوية، مما يشير إلي أن آسيا سوف تتوحد 

خالل انتخابات االتحاد الدولي المقبلة.



أوضــح الفرنســي لــوران بانيد مدرب 
الظفــرة أن تأكيد بقاء فــارس الغربية 
في دوري المحترفين شيء جيد خاصة 

بعد المجهود الكبير الذي قدمه الفريق 
خالل الشــهر األخير، مؤكداً أنه يرى أن 
فريق الظفرة كان قوياً في الوقت الذي 
كان فيــه يحتــاج لذلك، ولكــن الفريق 
فــي الفتــرة األخيرة تعــرض لنوع من 
« التبايــن » في مســتواه أدى لحدوث 

تراجع نتيجة اســترخاء فــي األداء من 
بعــض الالعبيــن بعــد اطمئنانهم على 
بقائهــم فــي دوري المحترفيــن، وقال 
إنه يــرى مــن الصعب إنهاء الموســم 
بنفــس اإليقاع الــذي كان عليه لوجود 
تفاوت فــي عقلية الالعبين وتركيزهم، 

وبالرغم من ذلــك فهدفه التغلب على 
ذلك والسعي لتحقيق نتائج إيجابية في 
المباراتيــن المتبقيتين في الدوري بدءاً 
من مباراة الشــارقة التي ستقام بينهما 
ضمن مباريات الجولة قبل األخيرة من 
الدوري على اســتاد حمدان بن زايد آل 

نهيان بالمنطقة الغربية، واألخيرة أمام 
الشــباب كاستعداد جيد لمباريات كأس 
رئيس الدولة، وقال إنه ســيحاول منح 
الفرصة لبعض العناصر الشابة من فريق 
21 سنة في هاتين المباراتين إلعدادهم 

للموسم المقبل.

 مــن جهــة أخــرى أكــد البرازيلــي 
بوناميغو المدير الفني لفريق الشــارقة 
أهمية النقاط فــي مباراتهم اليوم أمام 
المباراة  الظفرة بقوله: «بالتأكيد  فريق 
مهمة بالنســبة لنا علــى الرغم من أننا 
ضمنــا البقاء فــي دوري الخليج، ولكن 
نســعى من أجــل تحســين مركزنا في 
جــدول الترتيــب، ومــن خــالل اللقاء 
سأعمل على إشــراك عدد من الالعبين 
الشــباب وأمنحهم الفرصــة خاصة أننا 
فــي الجولة قبل األخيــرة من الدوري، 
والمشــاركة للشــباب فــي مثــل هذه 
المباريات تمنحهم دفعة معنوية كبيرة 
الذي سيساعدهم  بالنفس الشيء  وثقة 
ويســاعدني في االعتماد على خدماتهم 
فــي الموســم الجديــد، خاصــة أننــي 
اســتعنت بعــدد منهم فــي المباريات 

الماضية واكتسبوا الكثير من الخبرة».
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 فــى آخر 14 ســنة (2000 وحتى 2014 ) 

تقابل الفريقان في «15 مواجهة»
حقق الظفرة الفوز على الشــارقة في «5 

مواجهات»
حقق الشــارقة الفوز على الظفرة في «5 

مواجهات»
 حــدث التعــادل بيــن الفريقيــن في «5 

مواجهات» 
 سجل الظفرة بمرمى الشارقة «20 هدفاً»
 سجل الشارقة بمرمى الظفرة «19 هدفاً»

 أول ظهور للظفرة بالدوري الممتاز موسم 
2003 /2002

 وأول ظهــور للظفرة بــدوري المحترفين 
موسم 2009 /2010

 غــاب الشــارقة عــن دوري المحترفيــن 
موسم 2011/ 2012

 أكبر فوز للظفرة على الشارقة بنتيجة 5/1 
موسم 2009/ 2010

 الالعــب محمد ســالم الســاعدي العب 
الظفرة سجل «هاترك» بمرمى الشارقة

 حدثــت نتيجــة «1/0 مرتيــن» لصالــح 
الشــارقة فى إياب موســم 2002/ -23003 

وإياب موسم 2009/ 2010

اعتبــر عبدالرحيم حســين مدافــع الفريق 
الظفــراوي أن مبــاراة فريقــه اليــوم أمام 
الشــارقة مباراة مهمة جــداً لفريقه خاصة 
بعد العــروض الفاترة التــي قدمها الفريق 
فــي مباراتيــه األخيرتين، ولذلــك فهدفهم 
فــي مباراة اليوم اســتعادة الصورة الجيدة 
لفارس الغربية وتعويض خسارتهم األخيرة 
أمــام بني ياس ومن قبله الوحدة، وقال إن 
المبــاراة لن تكون ســهلة خاصــة أن فريق 
الشارقة لديه نفس الطموح وهدفه الحفاظ 
علــى مركــزه، ولكن مــا يرجــح كفتنا أن 

المباراة على ملعبنا وأمام جماهيرنا.

قال السنغالي ماخيت ديوب هداف الظفرة 
إن فريقــه محتاج تماماً للفــوز في مباراة 
اليوم أمام الشــارقة والحصول على النقاط 
الثالث، ألن الفوز يحسن موقعنا في جدول 
الترتيــب، كما أنه عامل مهــم ودافع قوي 
في رفــع معنوياتنــا قبل خــوض مباريات 
كأس رئيس الدولة الذي نتطلع فيه للوصل 
لبعض ما وصلنا إليه في الموســم الماضي، 
والفوز في مباراة الشارقة سيحفزنا لإلعداد 
الجيــد لمبــاراة الفجيرة في الــكأس، عن 
فريق الشارقة أكد ديوب أنه فريق يستحق 

االحترام لما يضمه من عناصر جيدة . 



يســتقبل فريــق الفجيــرة بملعبــه نظيره 
الوصل فــي الجولة 25 مــن دوري الخليج 
العربي لكــرة القدم، ويبحث كل فريق عن 
نغمة االنتصارات بعد خســارة األحمر أمام 
الشباب وتعادل اإلمبراطور أمام البرتقالي، 
ويتطلــع أبناء المدرب التشــيكي هاشــيك 
المدير الفني للفجيرة لرد الدين لإلمبراطور 

الذي جرعهم خسارة موجعة في الذهاب.
وأشــار هاشيك إلى خطورة الوصل الذي 
يمتلــك العبين متميزيــن في كل الخطوط، 
وقال: على العبينا التركيز بنسبة كبيرة وأن 
يكونــوا في يومهم ويتمكنوا من اســتعادة 
نغمة االنتصــارات بعد الهزيمــة المفاجئة 
أمام الشــباب في الجولــة الماضية، والتي 

حدثت في الوقت القاتل.
وأكد هاشــيك  أن هدفه تمثل في كسر 

قاعدة الصاعد هابط.

أكــد األرجنتيني كالديــرون، المدير الفني 
لفريــق الوصــل، أن األصفر يريــد العودة 
إلــى المركز الخامــس مجدداً، مؤكــداً أنه 

أصدر تعليماته لالعبين بعدم إخراج الكرة، 
عند ســقوط أحــد الالعبيــن للتمثيل، وأن 
هنــاك حكماً للمباراة وهو من يقرر إيقاف 
اللعــب من عدمــه، وقال: يغيــب عبدالله 
صالح عن المباراة لتعرضه إلصابة بســيطة 
أثناء التدريبات، بينما يعود لتشكيلة الفريق 

المحترف ليما، بعد شفائه.

وعن تقييمــه ألداء الوصل في الدوري هذا 
الموسم، قال: «اإلحصاءات جيدة وتقف في 
صــف الفريق، وبالرغم مــن معاناتنا طوال 

المواسم سواء بســبب األخطاء التحكيمية، 
أو غياب الالعبين إما بسبب اإلصابات وإما 
الخدمة الوطنية، لكن في 9 مباريات متتالية 
لــم نتعرض ألي خســارة، وهــذا األمر لم 
يحدث للوصل منذ العام 2007، وأعتقد أن 
هــذا أمر جيد، لكننا نتطلع للمزيد، ونجحنا 

في تســجيل 47 هدفاً وهــو رصيد الفريق 
نفسه عندما أحرز الثنائية عام 2007».

وعــن اختيــاره ضمن المرشــحين كونه 
أفضــل مــدرب في هذا الموســم، قال «أنا 
ســعيد بهذا الترشــح، باختيار بعض العبي 
الوصل، لكني أشــكر الالعبيــن، وأعتقد أن 
فريق الوصل يقدم أفضل كرة قدم بين فرق 
الدوري، وهــو األكثر هجومــاً وإمتاعاً في 
ليســت  دورينا، واألهداف صناعة جماعية 
قاصرة على الالعبين األجانب، لكن لالعبين 
المواطنيــن دور مهــم في توصيــل الكرة 

فاألهداف مسؤولية مشتركة».
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تقابل الوصل والفجيرة في 9 مواجهات، 
وحقق الوصل الفوز في جميعها، وسجل 
الفجيرة فــي مرمى الوصــل 4 أهداف، 
بينما ســجل الوصل فــي مرمى الفجيرة 

27 هدفاً.
 حقق الوصــل الفوز على الفجيرة ذهاباً 
بنفــس   «2000-2001 «موســم  وإيابــاً 

النتيجة 3 - 0.
 حقق الوصــل الفوز على الفجيرة ذهاباً 
وإيابــاً موســم 2006 - 2007 بمبــاراة 
الذهــاب بملعب الوصــل بنتيجة 4 - 2 
للوصــل وفي اإليــاب بملعــب الفجيرة 

انتهت بنتيجة 2 - 1 للوصل.
 آخــر لقاء جمع الفريقين موســم 2014 
- 2015 فــي الــدور األول انتهى لصالح 

الوصل بنتيجة 3 - 1.

تقابل عجمان واإلمارات في 9 مواجهات 
في آخر 14 ســنة من 2000 إلى 2014، 
حقــق كل فريق الفــوز 4 مرات وتعادل 
الفريقــان فــي مبــاراة واحدة وســجل 

عجمان 11 هدفاً مقابل 14 لإلمارات.
 تعد نتيجة 2-3 أكبر نتيجة بين الفريقين 

وكانت لصالح عجمان الموسم الماضي.
كريــم كــركار لعــب للفريقين وســجل 
بمرمى عجمان مــع اإلمارات 3 أهداف 
وهي نفس األهداف التي سجلها مهاجم 

عجمان كابي في مرمى اإلمارات.
*حقــق اإلمــارات الفوز ذهابــاً وإياباً على 

عجمان موسم 2009 - 2010 فيما حقق 
عجمان الفوز على اإلمارات ذهاباً وإياباً 

موسم 2011 - 2012 
لعــب عجمــان  24 مبــاراة فــاز في 2 
وتعادل في 9 مباراة وخســر 13 مباراة 

وله 15 نقطة ويحتل المركز 13.
لعــب اإلمــارات 24 مبــاراة فــاز في 6 
مباراة وتعادل في 6 مباراة وخســر 12 
مباراةولــه 24 نقطة ويحتــل المركز الـ 

.11

يشهد اســتاد راشد بن سعيد بنادي عجمان 
مبــاراة عجمان وضيفه اإلمارات في الثامنة 
و45 دقيقة مســاء اليوم ضمــن الجولة 25 
لــدوري الخليــج العربي لكــرة القدم، في 
مواجهة «فات أوانها» من ناحية الحسابات 
بهبــوط صاحب األرض عجمــان في الجولة 
الماضيــة للدرجــة األولــى، وتنفس ضيفه 
اإلمارات الصعداء، منذ عدة جوالت بالبقاء 
مــع المحترفين في وقت كانت تشــير فيه 

الفريقين  بيــن  التوقعــات لمواجهة مثيرة 
قبل هبوط «البرتقالي» الذي حول المباراة 
لـ «تحصيــل حاصــل»، وإن كان من هدف 

لعجمــان فيها فهو البحث عن فوز شــرفي 
للفريــق خالل الدور الثاني الذي تعادل فيه 
الفريــق 6 مرات وخســر 5 مباريات تحت 

قيادة مدربه البرتغالي كاجودا، بينما تبحث 
فرقــة «الصقــور» عن تحســين ترتيبها في 

الجدول بالتقدم من المركز 11. 

ولكن رغم كل ذلك، أظهر المدرب كاجودا 
رغبــة ملحــة فــي البحــث عن الفــوز في 
مباراتي الفريــق اليوم وفي الجولة المقبلة 
أمــام الفجيــرة حتى يكســر حاجــز صيام 
عجمــان عن تحقيق االنتصــارات في عهده 
وقال: لدينا رغبة جادة في إنهاء المشــاركة 
في الــدوري باحترافية وشــرف وانضباط، 
من جهتي أتمتع بعقلية احترافية تســتلزم 
أن أســعى دائماً لتقديم األفضل وأن نطمح 
للفــوز وهــو أمر مهم بالنســبة لــي، وهو 
ما حاولــت نقله لالعبين بضــرورة التمتع 

باالحترافية واحترام عملهم الحالي.

واعترف كاجودا بوجــود معاناة كبيرة في 
توليــف خط الدفاع المناســب خاصة بعد 
غياب المحتــرف العراقي أحمــد إبراهيم 
فــي المباريــات األخيــرة وقــال تفصيًال: 
«المشاكل الدفاعية تسببت بصورة مباشرة 
فــي تراجع مســتوى النتائج رغــم ارتفاع 
نسق األداء في المباريات األخيرة، مشكلة 
عجمــان األساســية في المعانــاة الدفاعية 
والتــي تفاقمــت بإصابة الدولــي العراقي 
أحمــد إبراهيم والذي يعــد أفضل مدافع 
محوري في صفوف الفريق، وســبقها عدم 
تواجــد ظهير الفريق فــي ظل غياب عادل 

الحمــادي، إضافة إلى الغيابــات المتكررة 
لطــالل مبارك، عالوة على راشــد مال الله 
والذي افتقدته في مباريات مهمة كمواجهة 
النصــر مثًال بداعــي االتفاق بيــن الناديين 
دون أن أعلــم شــيئاً عــن الموضــوع إلى 
ما قبل بداية المباراة والمشــكلة الدفاعية 
رافقتها أيضاً غيابات متفاوتة لثالثي حراسة 
المرمى معتــز عبد الله، وعلي ربيع وجابر 

جاسم خالل التدريبات بأعذار مختلفة».

وأكــد البرازيلي كاميلي مــدرب اإلمارات 
أن فريقه فــي كامل الجاهزية وقال: تتوفر 
تشــكيلة نموذجيــة للمبــاراة وأمتلك دكة 
بــدالء قوية بها العديد مــن الخيارات، لم 
أكن في وضع أفضل من ذلك طوال مشوار 

الدوري.
وأضــاف : كنا نخطط إلحــراز 9 نقاط بعد 
تأمين موقفنا في الدوري لكننا خسرنا أمام 
النصــر وأصبــح أمامنا 6 نقاط لــن نتنازل 
عنها، نفكر فــي الحصول على مركز أفضل 
وجمع نقاط أكبر، الموسم الماضي أحرزنا 
25 نقطــة واآلن لدينــا 24 نقطة والفرصة 
أمامنــا للوصول إلــى 30 نقطة بالفوز على 
عجمــان وفي المبــاراة األخيرة على اتحاد 

كلباء.



تابع العيــن بطل الدوري، حصــده للنقاط 
ورفع رصيــده إلى (59 نقطــة) بعد فوزه 
علــى ضيفه بنــي ياس بهــدف دون مقابل 
ســجله الالعب كيبمــو جيريــس (ق 53)، 
وذلك  في مباراة متوسطة المستوى الفني، 
جرت بين الفريقين مساء أمس، على ملعب 
اســتاد هزاع بن زايد لحســاب الجولة قبل 
األخيــرة مــن دوري الخليــج العربي لكرة 
القدم، وتجمــد رصيد الســماوي عند (32 

نقطة).

دخــل العين إلــى أرضية ملعــب المباراة 
وهو يأمــل في تحقيــق الفــوز والحصول 
علــى المزيــد مــن النقاط، بعد أن حســم 
لقب الدوري، فيما ســعى بني ياس لتقديم 
نفســه بأفضل صورة أمــام البطل والعودة 
من ملعبــه بنتيجة جيدة، وبــدا العين في 
وضع هجومــي منذ البدايــة، ليحصل على 
ركلــة زاوية بعــد مرور خمــس دقائق لم 
يســتفد منها الفريق البنفسجي، فيما كادت 
تسديدة لميروسالف ستوتش من ركلة حرة 
أن تصيب المرمى السماوي بعد أن غالطت 
الجميــع ومرت إلــى جوار القائم األيســر 

بقليل (ق 10).
وتابــع العيــن ســيطرته علــى مجريات 
اللعــب، مقابــل تراجــع واضــح للفريــق 

الســماوي الــذي اعتمــد علــى الهجمــات 
المرتــدة، أمًال في االســتفادة من ســرعة 
بنــدر األحبابي على الجهــة اليمنى ودنيس 
أندريــس فــي العمق، غيــر أن دفاع العين 
كان ناجحــاً في إنهاء الخطورة قبل أن تصل 

إلى منطقته.

وخيم هدوء نســبي على المباراة مع مرور 
الوقت، فيما بدأ بني ياس يجاري العين في 

هجماته وألعابه، ليكســب أول ركلة ركنية 
بعــد انطالقة ســريعة من بنــدر األحبابي 
علــى الجهة اليمنى، قبــل أن يتدخل فارس 
جمعــة ويضع قدمــه على الكــرة لتتحول 
إلــى ركلة زاوية لم يســتفد منهــا الفريق 
الســماوي، وذلك قبل ست دقائق من نهاية 
شــوط اللعب األول، فيما لم تشهد الدقائق 
المتبقية أحداثاً تذكــر ليطلق الحكم عادل 
النقبي صافــرة نهاية هذا الشــوط بتعادل 

الفريقين، من دون أهداف. 

ومن دون تغييرات في صفوف الفريقين 
بدأ الشــوط الثاني، ومنذ اللمســة األول 
ســدد جيان الكرة من وسط الملعب في 
محاولــة منه لمفاجأة حارس المرمى غير 
أن تســديدته علــت عارضــة بنــي ياس، 
وبعدها اشــتدت حرارة المباراة، وبدت 
رغبــة الفريقين كبيرة في زيارة الشــباك 
خصوصاً مــن جانب العين الذي نجح في 
تســجيل الهدف األول، بوســاطة الالعب 

جيريــس كيمبو بعد أن تبــادل الكرة مع 
راشد عيســى، لتصبح النتيجة 0-1 العين 

بحلول الدقيقة (53).
وزاد هدف التقدم العيناوي من حرارة 
المباراة، حيث عمل الضيوف على تعديل 
النتيجــة، فيمــا ســعى أصحــاب األرض 
لتعزيــز تقدمهم بهــدف ثاني، وكادوا أن 
ينجحــوا فــي ذلك بعــد أن تلقى راشــد 
عيسى تمريرة من أســامواه جيان داخل 
منطقة العمليات، ولكنه ســدد الكرة بين 

يدي الحارس.
وطالــب العبو العيــن بركلة جزاء في 
الدقيقــة 69 بحجة عرقلــة زميلهم خالد 
عبدالرحمن داخل منطقة العمليات، لكن 
الحكم أمر بمتابعــة اللعب، لترتد الكرة 
إلى منطقة أصحــاب األرض، لكن الدفاع 
العيناوي تعامل معها بحسم وأبعد الخطر 

من مرماه.
الســماوي  الفريق  وتعددت محاوالت 
من أجــل العودة للمبــاراة، خصوصاً في 
الدقائق األخيــرة، لكن دفاع العين وقف 
بالمرصــاد وحال دون الوصــول لمرماه، 
فيما كاد البديل سعيد الكثيري أن يضيف 
الهــدف الثاني في الدقيقــة األخيرة من 
اللقاء، ولكن تســديدته مــرت إلى جوار 
القائم األيســر لمرمى الســماوي لتنتهي 

المباراة بفوز العين بهدف دون رد.
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ثمن محمد بن ثعلــوب الدرعي رئيس اتحاد 
المصارعــة والجودو والكيك بوكســينغ عضو 
هيئة الشرف العيناوي، أداء فريق نادي العين 
بطل دوري الخليج العربي للموســم الحالي،  
رغم كافــة المصاعب والغيابات المســتمرة 
لنجومــه خالل مســيرته الكرويــة. جاء ذلك 
خــالل لقاء مــع برنامج (ســيلفي) على قناة 

دبي الرياضية.
 وأشــاد الدرعي بالمــدرب الكرواتي زالتكو 
داليتــش، الــذي اعتبــره أفضــل مــدرب مر 
على تاريخ الزعيم العيناوي خالل الســنوات 
األخيرة من واقع النتائج واألرقام التي حققها 

على المســتويين المحلي واآلسيوي، وخاصة 
بما واجهه منذ قدومه كمدير فني عام 2014 
والذي وجد الفريق في حالة ال تليق بســمعة 
زعيم كــرة اإلمــارات، لذلك مــا تحقق يعد 
إنجازا بفضل جهــود المنظومة المتكاملة في 
مقدمتها أمة العين التي اســتحقت اإلشــادة 

على تواجدها ومؤازرتها للزعيم .
واختتم بن ثعلوب، تصريحاته مشيداً بالمدرب 
الســعودي سامي الجابر مدرب فريق الوحدة 
الذي يعد قيادته مكســبا لكرة اإلمارات فنيا 
وإعالميا لما له من ســمعة كروية رائعة على 
كافة المستويات.   دبي - البيان الرياضي

زاد النصــر مــن أوجــاع اتحاد كلبــاء  في 
قــاع الجــدول وبصم  لــه على الخســارة 
21 في الموســم، عندما تغلــب عليه أمس 
بثالثية نظيفة على استاد آل مكتوم لحساب 
الجولة قبل األخيرة لدوري الخليج العربي، 
وعادل بذلك اتحاد كلباء رقمه القياسي في 
عدد الهزائم، الذي حكم عليه بالهبوط إلى 
الدرجــة األولــى في موســم 2012-2013، 
وهــي أعلى حصيلة مــن الهزائــم يتلقاها 

فريق في تاريخ دوري المحترفين. 
وسجل للنصر الســنغالي ابراهيما توريه 
ثنائيــة (ق48) و(ق84) واالســباني بابلــو 
هيرنانديــز  (ق76)، ورفــع العميد رصيده 

إلــى 39 نقطة فــي المقابل تجمــد رصيد 
«نمور كلباء» عند النقطة 10.

نزل النصر المباراة بتشــكيلة ضمت أحمد 
شــمبيه وأحمــد الياســي وعصــام ضاحي 
وهــالل ســعيد ومحمــود خميــس وعلي 
حسين وطارق أحمد ورينان غارسيا وبريت 

هولمان وبابلو هيرنانديز وابراهيما توريه، 
فيما ضمت تشكيلة اتحاد كلباء، سيف راشد 
ويعقوب حسن وسعيد فتاح وحمدان ناصر 
وحســن علي وخميس أحمــد وخالد علي 
وموســى عبد الرحمن وابراهيــم عبد الله 

وبابا ويغو ودانيلو بيترولي. 
وجاءت المباراة متوسطة ولم ترتق إلى 
المســتوى المطلوب مــن الفريقين، ولعب 

اتحاد كلباء بدون ضغــوط وكان جريئا في 
محاوالته الهجومية وهدد مرمى النصر في 
مناســبتين عن طريق الســنغالي بابا ويغو 
والبرازيلــي دانيلو فيمــا أوجد العميد أول 
فرصــة جدية فــي المبــاراة (ق12) عندما 
ســدد طارق أحمد فــوق المرمى بقليل ثم 

محمود خميس (ق15). 
ونجح «نمور كلباء» في تقاسم السيطرة 

علــى أحــداث المباراة خالل الـــ30 دقيقة 
األولــى وتمّيز بانتشــاره الجيد على أرضية 
النصــر  محــاوالت  كل  وأفشــل  الملعــب 
للوصــول إلى مرماه بفضل الــروح القتالية 

لالعبيه وتماسكهم الدفاعي.
وحصــل العميــد علــى فرصــة واضحة 
مــرر  عندمــا  (ق27)  التســجيل  الفتتــاح 
السنغالي ابراهيما توريه كرة عرضية داخل 

منطقة 18 مترا إلى زميله األسترالي بريت 
هولمان لكن األخير فشل في تحويل الكرة 

داخل المرمى.
ومنح حكم المباراة ركلة حرة مباشــرة 
للنصــر على خــط 18 مترا بســبب عرقلة 
أحمــد الياســي من طــرف حمــدان ناصر 
(ق40) لعبها محمود خميس لكنها لم تأت 

بالجديد على مستوى النتيجة.

وضغــط النصر خالل الدقائــق الـ5 األخيرة 
من الشوط األول وحصل على بعض الفرص 
أبرزهــا تســديدة توريه، التــي تصدى لها 
بنجــاح حــارس المرمى ســيف راشــد ثم 
تسديدة أخرى لهولمان مرت فوق العارضة 

بقليل.
وتمكــن النصر من افتتاح التســجيل في 
الدقيقة 48 بواســطة ابراهيما توريه وسط 
احتجــاج العبي كلباء، الذيــن طالبوا بإلغاء 
الهدف بعد إصابــة خميس العيماني داخل 
منطقة 18 متــرا واعتقادهم أن االســباني 
هيرنانديــز العــب النصر ســيقوم بإخراج 
الكــرة، لكنه مرر إلى توريــه، الذي حولها 

بدوره برأسه داخل الشباك. 
وعزز هيرنانديز موقف النصر بتســجيل 
الهــدف الثاني (ق76) بعد أن تلقى تمريرة 
ذكيــة من زميلــه ابراهيما توريــه لم يجد 
صعوبــة فــي تحويلهــا داخــل المرمى، ثم 
أضاف توريه الهــدف الثالث (ق84) ورفع 

رصيده إلى 17 هدفاً في سباق الهدافين.

يطمــح فريــق براعــم نــادي الوصل تحت 
9 ســنوات لكرة القدم الملقــب بـ«الدريم 
تيــم» إلى تحقيــق لقب الدوري الموســم 
المقبل، بعد التألــق الالفت للفريق، حيث 
فاز بمســابقة إبراهيم المســتريح وبطولة 

سوبر دبي الدولية.
من جهتــه، أكد المدرب المواطن الشــاب 
محمــد أحمد، أن العمل األصعب يكون مع 
العبي البراعم، فمعهم تكون البداية أصعب 
بكثيــر كما يجب أن التعامل معهم  بحرص 
أكبــر، فالمدرب البد أن يكون والد ومربي 
ومعلم لهؤالء الصغار. دبي- البيان الرياضي
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قــال جمعــة حمــدان العبدولــي، مديــر 
الفريــق األول للكــرة بنادي دبــا الفجيرة 
إن فريقــه جاءتــه فرصــة ذهبيــة للتتويج 
بالــدرع، ولن يفرط فيها، وســيحاول العبو 
الفريق جاهدين بــذل الغالي والنفيس من 
أجــل الفوز اليوم بدرع األولى، بعد التأهل 

للمحترفين.
وأضــاف: لمســت جدية كبيــرة من العبي 
فريقي في تحقيــق الفوز، ورغبة منهم في 
استالم الميداليات الذهبية، عقب المباراة.

ونــوه العبدولــي بــأن جمهــور النواخذة 
جاهــزون باألهازيــج منذ انطالقــة صافرة 
الحكم إيذاناً ببدء مباراة لفريق أمام الذيد 

وقــال «نريــد أن نحتفل معــاً بالدرع، بعد 
أن تــم تأجيــل أفــراح الصعــود، وأكد أن 
جميــع الالعبين يرغبون في التواجد، ضمن 
التشــكيلة، التي ســيضعها المــدرب طارق 
السيد، ومعاونوه». الفجيرة- البيان الرياضي

ظهر خالد الكعبي مدير الفريق االول للكرة 
بنادي دبي واثقا من اســتعادة العبي فريقه 
لنغمة االنتصارات مشيرا الى أن الفوز اليوم 
على التعاون مهم للفريق واذا تحقق يكون 
مــن حقنا التفكير في نتيجة المباراة الثانية 
التــي تقام في رأس الخيمة ( بين مســافي 
والشعب)  منوها الى ان الالعبين سيعملون 
ما عليهم وقال: اتمنى أن تسير االمور وفقا 

لما تشتهي سفن جماهير األسود.
وأبــدى الكعبي حزنه على ضياع نقطتين 
بالتعادل أمام الحصن وقال يجب أال نبكي 
على اللبن المســكوب في الوقت الحالي  
وعلينــا تقديــم اليوم االفضــل ، وخاصة 

وأن هويــة المتأهــل الثانية لــن تعرف 
إال بصافــرة الحكــم النهائيــة وأتمنى ان 
يكون فريقنــا من يرافق دبا الفجيرة إلى 
عالم االضواء والشــهرة .  وأضاف: اذا لم 
نتأهل فســنعيد الكرة من جديد ونحاول 
في الموســم المقبل لكننا متفائلون كثيرا 
دبي - البيان الرياضي بالصعود. 

يســدل الســتار في السادسة مســاء اليوم 
على لقــاءات دوري الدرجــة األولى لكرة 
القــدم  بمباريــات الجولــة 22 واألخيرة، 
والتي تكشــف عــن هوية البطــل المتوج 
بالدرع بعد نيل دبا الفجيرة  بطاقة التأهل 
األول لــدوري الخليج العربــي منذ الجولة 
الماضية، ويعد  الســماوي األقرب لتحقيق 
حلــم التتويــج خصوصاً وأنــه يحتاج نقطة 
وحيــدة أمام الذيد، وإذا قدر للنواخذة نيل 
اللقب ســيكون بمثابة األول لهم في تاريخ 
المسابقة، حيث سبق وان تأهل الفريق قبل 
موســمين للعب مع الكبار لكنــه حل ثانياً 
خلــف اتحاد كلباء الذي توج بالدرع حينها، 
ويحلم الشعب  بالتأهل والتتويج، في حالة 
خســارة دبا الفجيرة، وفوزه على مسافي، 
ويخدمه فارق األهداف بعد تساويه مع دبا 

في المواجهات المباشرة.
وتكشــف مباريات الجولــة عن صاحب 
بطاقــة التأهــل الثانيــة «الحائــرة» بيــن 
الكوماندوز واألســود، وانحصرت المنافسة 
عليها بين الشــعب الوصيــف ( 44 نقطة) 
ودبــي صاحب المركز الثالــث (43 نقطة)، 
وتتركــز األنظــار صــوب ملعــب مســافي 
بإمــارة رأس الخيمة، وملعــب العوير في 
دبي ويستضيف مسافي، فريق الكوماندوز، 
ويحــل التعــاون ضيفاً على دبي، ويســعى 
الفريقــان إلى الفوز، وتكفــي الثالث نقاط 
الشــعب للتأهل رغم صعوبــة مهمته أمام 
مســافي، الذي يجيــد اللعب علــى ملعبه 
ووسط أنصاره، وفي المقابل ال بديل لدبي 

عن الفوز، مع انتظار تعثر الشعب.
وفي باقــي المباريــات والتي ســتكون 

بمثابــة تحصيل حاصل اليــوم ولن يعيرها 
احــد اهتماماً يالقي حتا نظيره دبا الحصن، 
ويســتقبل العروبــة نظيــره رأس الخيمــة 

بالمنطقة الشرقية.

وتحدد مباراتا مسافي مع الشعب، ودبي مع 
التعاون مسار البطاقة الثانية، ويتعين على 

الشــعب الفوز على مسافي لضمان البطاقة 
الثانيــة دون انتظار نتيجة ملعب العوير أما 
إذا تعادل الكوماندوز أو خسر أمام مسافي 
وفاز دبي فإن األسود سيكونون في المركز 
الثانــي، ويتأهلون مع دبــا الفجيرة، والذي 

سيتم تتويجه رسمياً بالدرع.
واذا انتهــت نتيجــة المباراتين بالتعادل 
فإن الشــعب هو مــن يرافق دبــا  لدوري 

الخليج العربي، وربما يتوج الشعب بالدرع 
حال خســارة دبا الفجيرة امام الذيد وفوز 
الشــعب علــى مســافي فحينهــا ســيكون 
الشــعب هو البطل ودبا الوصيف خصوصاً 
وان الفريقين متســاويان فــي المواجهات 
المباشرة بفوز كل واحد على اآلخر بنتيجة 
2 - 1 ذهابــاً وإيابــاً لكــن األهــداف التي 
ســجلت على فريــق دبا الفجيــرة اكثر من 

التي اســتقبلتها شباك الشعب، حيث منيت 
شــباك الحارس حميــد أحمد بـــ 17 هدفاً 
طوال األســابيع الماضية فيما لم تهتز شباك 
عبيد الطويل حارس الشعب إال في 14 مرة.

بنشــوة الصعــود وخطف البطاقــة األولى 
قبل أسبوع يســتقبل المتصدر دبا الفجيرة 

فريق الذيد الذي ابتعد تماما عن المنافسة 
على الصعود وســيخوض مبــاراة اليوم من 
اجل اثبات نفســه وإحــراج صاحب األرض 
علــى ملعبه، حيث يمتلــك الذيد 21 نقطة 
في المركز الســابع وخســر الفريق الضيف 
مباراتــه في الجولة الماضيــة امام العروبة 
علــى ملعبه في االمارة الباســمة بنتيجة 3  
- 1، وســيحاول العبو الفريق تناسي مرارة 

لجنــة  رئيــس  عبدالعزيــز  قــال  محمــد 
المســابقات باتحاد الكرة أن اللجنة أعدت 
مســرحين للتتويــج بلقــب دوري الدرجة 
األولــى اليوم، وذلك بملعبــي دبا الفجيرة 
ومسافي، مشيراً إلى أن درع األولى سيكون 
موجوداً بالقرب من الملعبين، وعقب نهاية 
المباريات ســنقوم بتســليم الفريــق الفائز 
باللقب درع البطولة والميداليات الذهبية، 
فيما سيتم تقليد الوصيف الفضية في وقت 

آخر.
وأشــاد عبدالعزيز بنجاح مسابقة دوري 
الدرجة األولى منوهاً إلى اســتمرار اإلثارة 
حتــى آخر جولة مــن الــدوري، والذي لم 
يعرف بطله الحقيقي بعد أن انحصر الصراع 
فــي التتويج بين دبــا الفجيرة والشــعب، 
وقــال: النــادي صاحب البطاقــة الثانية لم 

تحدد هويته أيضاً بعد أن حسم دبا الفجيرة 
تذكــرة الصعــود األولــى لــدوري الخليج 
العربــي وســيكون الصــراع علــى البطاقة 

الثانية بين الشعب ودبي.
وأشــار محمــد عبدالعزيــز إلــى تأثــر 
المسابقة بانســحاب 3 أندية قبيل انطالقة 

الموســم، معربــاً عــن أملــه فــي عــودة 
المنســحبين لمواصلة المشــوار مــع بقية 
األنديــة، وأكد وجــود عدد مــن كاميرات 
النقل الفضائي من قبــل القنوات الرياضية 
المحلية اليوم بمالعب األندية المعنية بأمر 

الصعود والتتويج.

رأى ســعيد حمود المحرزي رئيس مجلس 
إدارة نــادي مســافي ان فريقهم لن يكون 
جســرا لعبور أحد، ســواء كان الكوماندوز 
أم غيــره. وقال المحــرزي الذي صدر قرار 
بتوليه رئاســة مجلس إدارة نادي مســافي 
قبل يوميــن خلفاً لعبيد المزروعي: العبونا 
يتطلعــون لتحقيــق الفــوز على الشــعب 
واالســتفادة مــن الملعب، مشــيرا إلى أنه 

يتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة.
ونوه إلى أن مسافي ســيخوض المباراة 
من دون ضغوط وسيلعب لالنتصار للحفاظ 
على مركــزه الحالي الخامس، والذي يحتله 
برصيــد 23 نقطــة، حيــث نتطلــع إلنهــاء 

الموسم بالوصول الى النقطة 26.

أكد ناصــر الطنيجي مدير الفريق األول 

لكــرة القــدم فــي نــادي الذيــد  أنهم 
ذاهبــون لدبــا الفجيرة لتحقيــق الفوز 
لتحســين مركز الفريق الحالي مع نهاية 
المســابقة، وقال: دبا الفجيــرة فاز في 
مبــاراة الــدور األول ولزاما على العبي 
فريقــي رد الدين، ورغم احترامنا رغبة 

دبا الفجيرة في نيل الدرع لكننا عازمون 
على الفوز.

وأضاف: لن نلعب لمصلحة الشــعب 
وســيخوض الالعبون المباراة دفاعا عن 
شــعار الفريق،ونعتذر لجماهيرنا لعدم 

التمكن من تحقيق حلم الصعود.



الهزيمة الماضيــة وتقديم األفضل مع آخر 
جولة في الدوري.

الذيــد دون ضغــوط،  فريــق  ويلعــب 
ويتطلــع مدربهم المغربــي عبد القادر الى 
انهاء الموســم الكروي الحالــي بفوز يرفع 
من معنويات الالعبين قبل إســدال الستار، 
ويقــود الذيد نجمــه البوركينــي كوليبالي 

هداف الفريق.

الفريق  الفجيــرة  بدبــا  يتعلــق  وفيمــا 
المضيــف اكمل رفــاق المــدرب المصري 
طارق السيد جاهزيتهم للقاء المنتظر وكان 
الفريق غاب عــن مباريات الجولة الماضية 
لكنــه احتفل بالصعــود دون ان يلعب بعد 
عرقلــة مطارده دبي بالتعــادل على ملعب 
دبا الحصن بنتيجة 4 - 4 ، ما منح النواخذة 
تذكرة اإلبحــار األولى لعالم األضواء للمرة 

الثانية على التوالي في ظرف عامين.

لن يفرط العبــو الفريق في الفوز خصوصاً 
وانهــم يعلمــون ان الخســارة اليــوم مــع 
فوز الشــعب على مســافي بعدد وافر من 
األهــداف  ربمــا تمنــح الكومانــدوز حلم 

التتويج بالدرع.

يمكن ان نطلق على مباراة مسافي والشعب 
نهائي الكؤوس خصوصاً وان صاحب األرض 
تطور مســتواه كثيراً خالل الموسم الحالي 
مع مدربهــم المغربي إبراهيم بفود والذي 
ظل للموسم الثالث على التوالي مع فريقه 
مســافي وهو مرشح لالستمرار مع الفريق، 
وفي المقابل ســيكون الحذر الشديد طابع 

المــدرب الوطني عيد باروت المدير الفني 
للشــعب والذي يقف امام انجــاز تاريخي 
بقيادته لفريقه إلــى دوري الخليج العربي 
حال تحقيقــه للفوز اليــوم، ويمكن تأهله 
بالتعادل بشــرط ان يتعادل دبي والتعاون 

في المباراة األخرى.
 امــا اذا فاز دبــي فســيكون لزاما على 
العبي الكوماندوز مواصلة الصحوة وتحقيق 
االنتصــار علــى مســافي على ارضــه وبين 
جماهيره وتبدو المباراة  في غاية الصعوبة، 
ويعلم نجوم الكوماندوز ان مسافي استطاع 
ان يتغلــب على عدد كبيــر من الفرق التي 
تواجهه علــى ملعبه، حيــث عرقل الفريق 
انتفاضة دبــي قبل أربع جــوالت بالتعادل 
وهو التعادل الذي جعل األســود يتراجعون 
ويبتعدون خطوة للوراء أيضاً خســر الذيد 
ورأس الخيمة والتعاون والعروبة على ذات 

الملعب .
وينتظــر أن يرافــق الكومانــدوز اعداد 
كبيرة من جماهيره لمعايشة مباراة فريقها 
من على أرضية الملعب (الصعب) ومتابعة 
مباراتي دبي والتعاون ودبا الفجيرة والذيد 

في نفس التوقيت.

وشهد ســتاد خالد بن محمد بنادي الشعب 
طــوال األســبوع تدريبات مكثفــة للفريق 
بقيــادة عيــد بــاروت وجهــازه المعــاون 

بالجديــة والحماس  التدريبــات  وتميــزت 
وبارتفــاع واضح للــروح المعنوية لالعبين 
ورغبتهــم األكيــدة في تحقيــق الفوز، كما 
خضــع بعض الالعبيــن لتدريبــات عالجية 
وتأهيليــة لتجهيزهــم للقــاء الحاســم مع 
مسافي ومن المنتظر أن يلعب الكوماندوز 
بكامل نجومه وفي مقدمتهم هداف الفريق 
ميشــيل الذي تماثل للشــفاء مــن اإلصابة 
التي لحقت به في مباراة حتا، وحرص على 
حضور التدريبات طوال األسبوع لالطمئنان 
علــى الفريق رئيس وأعضــاء مجلس إدارة 
الشــعب لكرة القدم ومجلس إدارة النادي 

وأقطاب نادي الشعب وجمهور كبير 
أما مســافي فقد ســقط في فخ الخسارة 

أمام رأس الخيمة بهدفين نظيفين.

يتعيــن علــى العبــي دبــي أن يكــون في 
كامل تركيزهم خــالل مباراتهم اليوم أمام 
التعــاون صاحب المركــز األخير  ضيفهــم 
بنقطة وحيدة وأن ال يشــغلوا أنفسهم بما 
يدور في ملعب مســافي الذي يســتضيف 
الشعب وصاحب األرض في نفس التوقيت 
ومعروف أن دبي فشل في العودة األسبوع 
الماضــي مــن الســاحل الشــرقي بالعالمة 
الكاملــة وبات مهدداً بعدم التأهل والعودة 
لدوري الخليج العربي خصوصاً وانه تراجع 
للمركــز الثالــث بعــد ان كان وصيفــاً لدبا 
الفجيــرة في اكثر من ســبع جوالت وحتى 
لو قــدر للفريق الفــوز على التعــاون فإن 
جماهير األســود ستنتظر هدية من مسافي 
بعرقلته للشــعب ولو بالتعــادل كما حدث 
خالل مباراة دبي ومســافي بملعب األخير 
والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث ينتظر 
الجمهور تحقق هذا الســيناريو اليوم بفوز 
فريقهــم علــى التعاون وان تنتهــي مباراة 
مســافي والشــعب بالتعادل ليتأهل حينها 

الفريق رسمياً برفقة دبا الفجيرة.
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يعتمد فريق الشــعب على العبه الفرنسي 
الفريــق والدوري  ميشــيل اليرنت هداف 
برصيــد 23 هدفــا ويعتبر مصــدر اإلزعاج 
الدائم للمدافعين في جميع الفرق ويتصدر 
الهدافين حاليــا بفارق 9 أهداف عن اقرب 
منافسيه وهو العب العروبة دومنيك ،و13 
هدفــا عن كاريــكا دبا الفجيــرة وكالوبالي 
الذيــد والكســندر الخليج ولــكل منهم 10 

أهداف .
 ويتصدر  حســن عبــد الرحمن العب دبي  

الهدافين المواطنين برصيد 6 أهداف .

أكد طــارق الســيد مــدرب دبــا الفجيرة 
أنهــم يســعون لتقديم مبــاراة كبيرة أمام 
الذيــد، تليق بحجــم الفريق، الــذي صعد 
رســمياً لدوري الخليج العربي، منذ الجولة 
الماضية، مشيراً إلى احترام المنافس، الذي 
ليس لديه ما يخسره وقال: مباريات دوري 
األولى عودتنا على المفاجآت، وليس بعيداً 
تعادل دبا الحصن مع دبي، بعد ظن الجميع 
أن دبي ســيفوز علــى الحصن لكن أصحاب 
األرض قدموا مباراة كبيرة، وشــخصياً أضع 
هذه المبــاراة نصب أعيني وطالبت العبي 
فريقي بالتفكير في الفوز فقط خصوصاً أن 
التعادل سيجعلنا ننال الدرع، لكن الالعبين 

سيتناســون ذلك من أجــل تقديم أفضل ما 
لديهم اليوم.

وأضــاف: أتوقع أن تحظــى المباراة بإقبال 
جماهيــري كبيــر، وأتمنى التــزام الالعبين 
بخطتــي، وتنفيــذ توجيهاتي حتــى يتحقق 
الفوز لنحتفل معاً بنيل تاج المسابقة، الذي 

انتظره جمهورنا طويًال.
وتابــع، «لــن نركــز في مبــاراة الشــعب 
ومســافي خصوصاً أننا مطالبــون بالفوز أو 

التعادل للتتويج بالدرع».

اســتعدت إدارة نــادي دبــا الفجيــرة  
لالختفــال بتأهــل فريق الكــرة لدوري 
الخليــج العربي لكرة القــدم  حيث تم 
تزيين الملعب بألوان الفريق الســماوي 
وتــم ضع صور الالعبين أصحاب اإلنجاز 
على واجهــة الملعب الرئيســي ليكون 
الحفــل علــى الطريقــة األوروبية، وتم 
تجهيــز أوراق تحمــل اللون الســماوي 
فضًال عن أشعة ليزرية وألوان فسفورية 
لحظــة التتويــج باللقــب وبالميداليات 
الذهبية.  الفجيرة  - البيان الرياضي 

أكــد الدكتــور ســرحان المعينــي نائب 
رئيس مجلس إدارة الشــعب لكرة القدم 
جاهزيــة الكوماندوز للمباراة الحاســمة 
والمصيريــة أمــام مســافي التــي تعتبر 
بمثابة مباراة نهائي كؤوس ال تحســم إال 
بتحقيق الفوز وهو الهدف الذي يســعى 
اليــه الفريق  القتناص بطاقة التأهل التي 
تتوج جهود الموســم وتحقق طموحات 
الكوماندوز وجماهيره الوفية في العودة 
مــن جديد لدوري المحترفين بعد غياب 

موسم واحد .
وأثنــى المعينــي علــى مســتوى فريق 
مســافي وأكد انه من الفرق المتميزة التي 
أثبتــت وجودهــا هذا الموســم ونجح في 
تحقيــق الفوز علــى فرق كبيــرة بالدوري 
وقــال: نحترم منافســنا ونقدر المســتوى 
المتطور الذي ظهر به في مبارياته األخيرة 
وباألداء الحماســي والجماعي للفريق لكننا 
نثق فــي قــدرات فريقنا وبخبــرة نجومنا 
في حســم اللقاء لصالحنا وتقديم المستوى 
الذي يليــق باســم الكومانــدوز وبتاريخه 
الكبير وتحقيق الفوز الذي يسعد جماهيره 
الكبيرة التي ســتزحف لمؤازرته وتشجيعه 

في ملعب مســافي ونأمل من الله التوفيق 
والنجــاح وأن تكــون المباراة مســك ختام 

الموسم على أبناء الشعب.

وصف عيد باروت مدرب الشــعب مباراة 

بالمهمــة والقوية  امــام مســافي  اليــوم 
والصعبة مشيرا الى ان مسافي من الفرق 
القويــة خصوصا على ارضــه وقال:  نحن 
ذاهبون من اجل هدف واحد  فقط، وهو 
الفــوز والالعبون في كامل تركيزهم لهذه 
المباراة ال توجد أي غيابات وننتظر وقفة 

الجماهيــر مــع الفريق وســيقاتل العبونا 
طــوال ال90 دقيقة من اجل حصد العالمة 
الكاملة والالعبــون يعرفون قيمة المباراة 
التي تســاوي مجهود موســم كامل وهي 
مبــاراة صعــود ،ونتطلع لتحقيــق نتيجة 

ايجابية 
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نفــى هيثم باماقوس مدير المركز اإلعالمي 
بنادي الشباب السعودي لكرة القدم أمس، 
تعــرض العب الفريق حســن معاذ لحادث 
مــروري. وغــرد باماقــوس على«تويتــر»: 
«حســن معاذ متواجــد في المعســكر وال 

صحة لتعرضه لحادث مروري». 
وكانــت صحيفــة إلكترونيــة ســعودية قد 
ذكرت أمــس، تعرضه لحادث مروري، لكن 
باماقــوس نفى األمر بشــكل قاطــع مؤكداً 
الرياض - د ب أ تواجده مع الفريق.  

حقق فريق الميناء لكــرة القدم، فوزاً على 
نظيــره النفــط بنتيجــة 1-2، وحافظ بهذه 
النتيجــة على المركــز الثاني فــي الدوري 
الممتــاز لكــرة القــدم. تقدم المينــاء أوًال 
عن طريق العبه حســين علي، وعزز زميله 
علي حصني رصيد فريقــه بهدف ثان، قبل 
أن يقلــل العــب النفط أحمــد عبدالمجيد 
النتيجة بهدف من ضربة ثابتة، وبهذا الفوز 
حافظ نادي الميناء على المركز الثاني لفرق 

المجموعة الثانية.
يذكر أن فريق الشــرطة اليزال يحافظ على 
صــدارة فــرق المجموعة الثانيــة للدوري 
الممتاز، يليه المينــاء ومن ثم فريق بغداد 

ثالثاً ودهوك رابعــاً، لتنتقل الفرق األربعة 
إلــى المرحلة األخيرة من الــدوري، والتي 
ســتنطلق نهايــة الشــهر، بينما لم يحســم 
الفريــق الرابع في المجموعــة األولى التي 
يتصدرهــا الزوراء بالمركــز األول والجوية 
ثانيــاً ونفــط الجنــوب ثالثاً، فيما ســتكون 
البطاقــة الرابعة لفرق المجموعة محصورة 
بين الكرخ ونفط الوسط، وستحسم الثالثاء 
المقبــل، عندما يلتقي الكــرخ أربيل ونفط 
الوســط الجويــة، وعلى أســاس النتيجتين 

يحدد الفريق الرابع.

أصبح التعصب الكــروي ظاهرة واضحة 
فــي الكــرة الكويتيــة، زادت حدتها مع 
التطــور التكنولوجي، وانتشــار وســائل 
التواصــل االجتماعــي، وبالرغــم من أن 
تلــك الظاهرة تعد دخيلــة على مالعب 
الكويــت، فإنها انتشــرت بصــورة كبيرة 
في الفتــرة األخيرة، ولعل ردود األفعال 
المباريــات  تصاحــب  التــي  الســلبية، 
المصيرية ال ســيما الديربــي منها، ولعل 
حرق أعالم وشعارات المنافس، والشجار 
بيــن الجماهيــر أصبح هذا األمــر عنواناً 
دائماً للتعصب، والشغب الرياضي في كل 

مالعب العالم.
الكرة الكويتية بعد غد تشهد مواجهة 
من العيار الثقيــل وديربي منتظر يجمع 
بين قطبي الكرة الكويتية فريقي العربي 
والقادســية في لقــاء خارج الحســابات 
تماماً، ودائماً ما كانت المواجهات بينهما 
تخرج علــى نار هادئة بغــض النظر إلى 
النتيجة، لكن مع الوضع الحالي وانتشــار 
«تويتر وفيسبوك وانســتغرام» تغير كل 
شــيء وأصبحــت تغريــدة وحيــدة من 
الممكن أن تقلب الموازين، وتثير الفتن 

بين جماهير الناديين.

بــدأت حرب الشــحن الجماهيــري بين 
جماهيــر القطبيــن فــي األيــام القليلة 
الماضيــة، ال ســيما أن المبــاراة ســتقام 
على ملعب العربي، ويحتاج فيها الفريق 
إلى الفوز من أجل التتويج رســمياً بلقب 
الــدوري، الذي غاب عــن خزائن القلعة 
الخضــراء ما يقــارب 12 عاماً، خاصة أنه 
تصــدر القمة هذا الموســم علــى مدار 
24 جولــة كاملــة، وبفــارق نقطتين عن 
الكويت، فــي المقابل تعرض القادســية 
إلــى العديد من العثرات، خــالل الفترة 
الماضيــة عقــب خســارته مــن الكويت 
بهــدف، وهــي المبــاراة التي شــهدت 
اتهــام جماهير العربي لفريق القادســية 
بالتخــاذل أمام منافســه الكويت، وذلك 
حتى يحــرم فريقهم مــن الحصول على 
لقــب الــدوري، واســترداد الزعامة مرة 
أخرى من القادسية، بجانب اتهامهم أيضاً 
أن أداءهــم فــي تلك المبــاراة لم يرتق 
لمســتوى المنافســة مجاملــة لمدربهم 
السابق «الجنرال» محمد إبراهيم مدرب 

الكويت الحالي.
جماهير القادسية تريد أن يكون الرد في 
الملعب رســمياً، من خالل تحقيق الفوز 

علــى العربــي من أجل التأكيــد على أن 
الزعامة من نصيبهم، رغم التســاوي بين 
الفريقين في عــدد الحصول على اللقب 

16 مــرة لــكل منهما، فهذا الشــحن من 
الممكــن أن يولــد االنفجار فــي الوقت 
الذي حددت فيــه إدارة العربي المدرج 
الهاللي لجماهير العربي، وهو ما أغضب 
إدارة القادسية وجماهيره، حيث طالبت 
بنصــف مدرجــات الملعــب، وبالفعــل 
تقدمت بكتاب رســمي إلى اتحاد الكرة 
مــن أجل الفصل في هــذا األمر، وهو ما 
جعل مؤشرات الشحن تصل إلى درجات 
عاليه جداً، ومن أسباب التعصب الرياضي 
الدخيل على المالعب الكويتية هو الميل 
المفرط إلى فئة ما على حساب المبادئ 
والقيم كأن ينتمي الشــخص فريق معين 

يوالــي من أجله، ويعادي في ســبيله كل 
من ينافسه.

بالتأكيد يلعب اإلعالم الرياضي دوراً مهماً 
فــي الوقــت الحالي، من أجــل الحد من 
التعصب والعنف في المالعب، والتوعية 
بدور اللغة المســتخدمة في التصريحات 
والمقــاالت والعناوين الرياضية في الحد 
من التعصــب والعنــف  والتوعية بدور 
وســائط التواصــل االجتماعــي الحديثة 
في الحد مــن التعصب والعنف، وتعزيز 
لــدى  الرياضــي  التشــجيع  أخالقيــات 

الجمهور، واقتراح ميثاق شــرف لإلعالم 
الرياضي يسهم في تفعيل دور اإلعالم في 
الحد من التعصب والعنف في المالعب، 
ويتطلب على األكاديميين دراسة التعصب 
والعنف فــي المالعب الرياضية لتوضيح 
األســباب واالنعكاســات مع اإلشارة إلى 
العالقــة بين اإلعــالم  والرياضــة ودور 
الخطاب اإلعالمي الرياضي في اســتثارة 
مشاعر وعواطف الجماهير ودور وسائط 
التواصل االجتماعي الحديثة في الحد من 
التعصــب والعنف في المالعب وأســس 
وضوابــط ومعايير ميثاق شــرف لإلعالم 

الرياضي.

 –

فــي مواجهة قــد تحدد مصيــر مدربه 
يســتضيف  كارلوس جاريدو  االســباني 
اليوم األهلي المصــري فريق التطواني 
المغربي فــي مباراة العودة لدور الـ16 
لبطولة دوري األندية األبطال اإلفريقي 
والتي تقام على ملعب «بتروســبورت» 
بالعاصمــة المصرية القاهــرة ؛ وكانت 
مباراة الذهاب في المغرب قد شــهدت 
فوز التطوانــي على األهلي بهدف دون 
رد ممــا جعل الفريــق األحمر المصري 
يرفع شــعار «ال بديل عن الفوز» خاصة 
وأن الفترة األخيرة تشــهد تراجعاً كبيراً 
فــي مســتواه ونتائجه وتراجــع ترتيبه 
للمركز الثالث وابتعاده عن حلم الحفاظ 

على لقب المسابقة المحلية المصرية.
واعترافــا بصعوبــة موقــف فريقــه 
وإمكانيــة عــدم تأهلــه بفــوز بفارق 
الفريــق المغربي أضاف  هدفين علــى 
األســباني كارلــوس جاريــدو ، المدير 
الفنــي لألهلــي ، فقــرة تدريبية خاصة 
لفريقــه على ضربات الترجيح من نقطة 
الجــزاء ، وقال فــي تصريحات صحافية 
للموقع الرســمي للنادي األهلي :«على 
الالعبين االجتهــاد والتحلي بالثقة التي 
تغيبت فــي المباراتيــن األخيرتين مما 
كلف الفريق الخســارة رغم االستحواذ 
والســيطرة وتقديــم مباريــات جيدة؛ 
ذلــك أن مبــاراة الفريق مــع المغربي 
التطواني ســتكون حاسمة،ونحن نبحث 
فيهــا عــن نتيجــة واحدة وهــي الفوز 

لمواصلة المشــوار فــي البطولة األهم 
لجمهــوره ، وكنت أتمنــى اللعب على 
ملعب الســويس أو اســتاد القاهرة في 
المغربي  الفريق  الجمهور.. لكن  حضور 
رفض نقل المباراة وطالب بخوضها على 

ملعب بتروسبورت.»

علــى الجانــب اآلخر قــال اإلســباني 
ســيرجيو لوبيرا، المدير الفني للفريق 
المغربــي:« مواجهة األهلــي المصري 
صعبــة بالنســبة لنــا؛ ولكــن فريقــي 
سيدخل المباراة بحثاً عن التأهل ألول 

مرة فــي تاريخــه لــدور المجموعات 
بــدوري أبطــال أفريقيا، ونعلــم جيداً 
نقاط القوة والضعف في فريق صديقي 
ومواطني جاريدو ، ولقد تابعت مباراة 
األهلي والمقاولون العرب األخيرة في 
الــدوري، وقمنــا بتحليــل أداء األهلي 

لالســتعداد جيًدا لمبــاراة اإلياب، لكن 
رغم أن األهلي يمر بمرحلة فارقة، إال 
أن المغــرب التطوانــي ال يمكنه الفوز 
عليه بســهولة ألن الفــرق الكبيرة مثل 
األهلي المصري تبقى كبيرة مهما كانت 

الظروف 



 

عندما تذكر اســم النــادي العربي القطري 
فأنــت تتحدث عن تاريخ نــاد عريق حقق 
كان  والبطــوالت،  األلقــاب  مــن  العديــد 
واليزال من أكثــر األندية جماهيرية والتي 
جعلــت منه فــي مقارنة دائمة ومســتمرة 
مــع منافســه الريان حول مــن هو صاحب 

الشعبية األكبر في العاصمة القطرية.
لكن وألن استمرار غياب النادي عن تحقيق 
األلقاب والبطوالت، أصبح بمثابة الشــوكة 
في حلق محبي الفريق، فإن البســمة باتت 
غائبــة دائمــا عن الشــفاه بشــكل لم يعد 
منطقيــا على اإلطــالق، حتى مــع الوعود 
الكثيرة والتي كان آخرها من رئيس النادي 
هتمــي بــن علي الهتمــي، الــذي أكد قبل 
موسمين أن فريقه الملقب باألحالم ونادي 
الشــعب ســينافس بقوة على لقب بطولة 
الدوري 2015، ولكن هذا لم يحدث بل كان 
الطريف في منافســة الفريق على الهروب 
من شبح الهبوط وهو األمر الذي أثار  حالة 

من الحزن لدى العرباوية.
ومع كل هذا الحــزن والغضب الداخلي لم 
تمر األمور هكذا قبل كأس األمير، التي وضع 
العرباوية المتفائلين دائما آماًال كبيرة عليها 
ليصحح النــادي أوضاعه مع مدربه كارينيو 
ويســتعيد الفريق هيبتــه المفقودة، إال أن 
العرباويــة تفاجأوا خالل األســبوع الماضي 
بظاهــرة غريبة علــى المالعــب القطرية، 
عندما قــام العبو الفريق األول لكرة القدم 
باإلضــراب عن التدريبات كســابقة خطيرة 
علــى الرغم من ارتباط الفريق بمنافســات 
بطولة كأس األمير، التي يرغب النادي سواء 
من المســؤولين أو الجماهير في التعويض 
خاللها عن المســتوى السيء والنتائج الغير 

مرضية في بطولة الدوري هذا الموسم.
واستمر اإلضراب الذي بدأ مع نهاية األسبوع 

الماضي بامتناع معظم الالعبين المواطنين 
عــن الحضور الســتاد حمد الكبيــر بالنادي 
العربي، لبدء التحضيرات لكأس األمير لليوم 
الرابــع على التوالي، حيــث اقتصر التواجد 
علــى المحترفين األربعة فقــط والمدرب 

األورغوياني كارينيو وجهازه الفني.

ورغم محاوالت ادارة النادي برئاسة هتمي 

بــن علــي الهتمــي، التدخل إليقــاف هذه 
المهزلة التي على الرغم من محاوالت نفيها 
فــي البداية، إال أن النــار كان تحت الرماد 
واتضــح فعــال أن اإلضراب حقيقــي وتأكد 
ذلك بإصدار اإلدارة قراراً بإيقاف 5 العبين 
هــم: عبدالعزيــز حاتم، ومحمد مــال الله 
الكبيســي، ومحمد عبدالرحمــن، وعبدالله 

معرفية، وأدن علي.
لكــن الطريف أنــه وعلى الرغــم من قرار 

اإلدارة بإيقــاف هؤالء الخماســي، إال أنهم 
حضروا إلى المران، مطالبين بأن يكون قرار 
إيقافهم رســمياً بإخطار من اإلدارة، ونزلوا 
بالفعل مع باقي الالعبين إلى أرض الملعب 
فــي حضور الجهاز الفني بقيادة األرغوياني 
كارينيو، الذي تحدث معهم بشــكل مطول 
واســتمر الحديــث مــع الدكتــور أحمــد 
العمادي، أمين الســر العام بالنادي، وطلب 
من الالعبين الخمســة تســلم كتب رسمية 

بإيقافهم والخروج من المران وبالفعل كان 
عبدالعزيز حاتم أول الالعبين الذين تسلموا 
الكتب الرسمية وخرج في صمت من المران 
على عكس باقي الالعبين، الذين دخلوا في 
حديث مطول مع أمين السر وصل إلى حد 
االنفعال الكبير مــن جانب محمد مال الله 
الكبيســي، الذي خرج دون أن يتسلم كتابه 
وضرب الســور الحديدي بقدمــه في حالة 
انفعال بالغة وتواصل الحديث بين عدد من 

الالعبين وأمين الســر انتهــى بخروج كافة 
الالعبين مــن المران تضامنــا مع زمالئهم 
الذيــن تم إيقافهــم مطالبيــن اإلدارة بأن 
تحــل األزمة بشــكل نهائــي، بعدها دخل 
كارينيــو في حــوار مطول مع أمين الســر 
في محاولــة للوقوف علــى حقيقة األزمة 
وكيفيــة حلها، خاصة أن الفريق مقبل على 
مبــاراة مهمــة في كأس األمير لم يســتعد 
لهــا حتى اآلن في ظــل اإلضراب الذي قام 
به الفريق عــن التدريبات للمطالبة بمقدم 

العقود المتأخرة.

لــم يقتصر األمــر على ذلك، بــل أصبحت 
األزمــات عرضــاً مســتمراً داخــل القلعة 
العرباويــة وكان آخرهــا المشــادة التــي 
حدثــت بين علــي الســليطي، رئيس جهاز 
الكــرة وأحد المشــجعين الذيــن حضروا 
لمتابعــة الموقــف وحاول التقــاط صورا 
لالعبين عند خروجهم، ففوجئ بالســليطي 
يطالبهــم بعــدم التقــاط أي صــور وجرى 
اشــتباك لفظــي كاد أن يتطــور لوال تدخل 

البعض لتهدئة األمور.
ومــع أن التكهنــات كانــت تشــير إلى أن 
الوضــع يزداد ســوءا إذا واصــل الالعبون 
تدخــل  أن  إال  التدريــب  عــن  امتناعهــم 
رئيــس النادي أنقذ الموقــف وعاد الفريق 
للتدريبــات مــن جديد لكن هــذا لم يكن 
كافيــا لــدى العرباوية الذيــن طالبوا بحل 
جــذري بتصعيد فريق الشــباب على غرار 
ما جرى في وقت ســابق في عهد ســلطان 

السويدي.

11
انتقــل المهاجــم الجزائري بغــداد بونجاح 
هداف فريق النجم الســاحلي التونسي إلى 
صفــوف فريق الســد القطــري، في صفقة 
مدتها ثالث ســنوات مقابــل أربعة ماليين 
ونصــف المليــون يــورو، وســيكون بديل 
الهــداف الجزائــري مواطنه مهاجــم اتحاد 
الحراش الالعب أمين عبيد البالغ من العمر 
24 سنة، الذي خاض مع فريقه في الموسم 

الحالي 22 مباراة سجل خاللها 9 أهداف.
مــن جهتــه، أكــد زيــاد الجزيــري المدير 
الرياضي للنجم الســاحلي والالعب الدولي 
السابق، أن صفقة انضمام بونجاح إلى السد 
القطــري تعد واحدة من أفضــل الصفقات 

في تاريــخ الناديين، لما يمتلكــه المهاجم 
الجزائري من إمكانات مهارية ولياقة بدنية 
عاليــة، تؤهلــه للظهور بمســتوى رائع في 

منافسات الدوري القطري القوي.

التونسي  الســاحلي  النجم  يستضيف فريق 
اليوم، منافســه يانغ أفريكانــز التنزاني في 
إيــاب ربع نهائــي كأس االتحاد اآلســيوي، 
وكانت مبــاراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 

اإليجابي بين الفريقين، بهدف لكل فريق.
 وســيقتصر التمثيل العربــي في ربع نهائي 
كأس االتحاد اآلســيوي غداً، بحده األقصى 
علــى فريقيــن فقــط لوجــود مواجهتيــن 
عربيتيــن، حيث يلتقي غــداً في إياب ثمن 
النهائي، النادي األفريقي التونسي مع ضيفه 

جمعية أولمبي الشلف الجزائري.
 وكانــت مبــاراة اإليــاب قــد انتهــت بين 
الفريقيــن بالتعــادل اإليجابــي بهدف لكل 

منهمــا، في حين يســتضيف الفتح الرباطي 
المغربــي ضيفه الزمالــك المصري، بعد أن 
تعادال ســلبياً في المبــاراة األولي بالقاهرة 
دون أهــداف، وال يمكــن التكهن بنتيجتي 
المباراتين إذ يكفــي أي من الفرق األربعة 
الفوز بهدف وحيد.    أ ف ب

تلــوح  فــي األفق بــوادر أزمة بيــن نادي 
الوحدات واتحــاد كرة القدم األردني، على 
خلفيــه تحديــد األخيــر مواعيــد مباريات 
األدوار النهائيــة لبطولة كأس األردن، لتقام 
خالل الفترة من 15 لغاية 22 الشهر الجاري.

ويبــدي الوحــدات تحفظــه علــى الموعد 
الســابق، نظراً لتزامنه مع إقامة منافســات 
التصفيات اآلســيوية المؤهلة إلى أولمبياد 
فــي  إقامتهــا  والمقــرر   ،2016 البرازيــل 
اإلمــارات، خــالل الفتــرة مــن 16إلى 24 
الشهر الجاري، بمشاركة منتخبات الكويت، 
باكستان، قيرغستان، تركمنستان إلى جانب 
األردن. وفــي حال ســريان قــرار االتحاد، 
ســيفتقد الوحدات جهود تسعة من العبيه 
الملتزمين مــع األولمبي، وفــي مقدمتهم 
أحمد هشــام، وراتب صالح، ورجائي عايد، 
وفراس شــلباية، وســمير رجا، ومنذر رجا، 
وأحمد ســريوة، ما قد يدفع النادي باتجاه 
التصعيد، والتمسك بحقوقه باالستفادة من 
عناصر الفريق، الذي عول هذا الموســم في 
تشــكيلته على خليط يجمــع العبي الخبرة 
والشــباب. وتأتــي هــذه األزمــة، في ظل 
تحضيــرات النادي النتخــاب مجلس إدارة 
جديد يــوم الجمعــة المقبل، األمــر الذي 
يجعل اإلدارة الحالية أمام موقف غير قادر 
على اتخاذ قرار حاســم وتصعيدي في آخر 

أيامهــا، إذ يتوقع أن ترحل هذا الملف إلى 
المجلس الجديد. 

بدوره، وضح اتحاد الكرة أن القرار المتخذ 

جاء بســبب صعوبة تمديد الموسم إلى ما 
بعد النصف الثاني من يونيو المقبل، وهي 
فترة تمتد ألكثر مــن 40 يوماً ما بين ختام 
بطولة  دوري المحترفين ومباريات الكأس.

وســتفرض الفترة بين البطولتين، صعوبات 

كبيرة على األندية واالتحاد على حد ســواء 
الصيانة  المباشــرة بأعمــال  أهمهــا تأخير 
واإلنشــاءات للمالعب التي سيتم تجهيزها  
الســتضافة نهائيات كأس العالم للســيدات 
تحت 17 سنة، مع بقاء نحو عام على موعد 

الحــدث الرياضــي العالمي األكبــر بتاريخ 
الرياضيــة األردنية. وكان اتحــاد اللعبة قد 
عقد جلسة تشــاورية مع األندية المشاركة 
فــي األدوار النهائيــة، وخــرج  بتوصيــات 
تضمنت إقامة المباريــات بالموعد الجديد 
بعــد موافقــة األغلبيــة، وصادقــت الهيئة 
التنفيذيــة علــى التوصيات لتأخــذ الصفة 

الرسمية.

من جهة أخرى، خرج فريق الحســين إربد 
من دائرة الهبوط، ونجا بتعادله مع منشية 
بني حســن (1-1) إلى شــاطئ األمان، في 
المواجهــة التي جمعهما ضمن منافســات 
الجولــة قبل األخيرة من دوري المحترفين 

لكرة القدم.
ورفــع الحســين رصيده إلــى (26) نقطة، 
مقابل (22) للمنشــية، فيما استطاع البقعة 
تعزيــز رصيــده بثــالث نقاط ليصــل إلى 
(24) نقطــة، بعد فــوز الثمين على نظيره 
األهلي بهدف وحيد، حمل إمضاء المحترف 

المصري سعد عبد العاطي.
وتختتــم اليوم منافســات الجولــة، حيث 
يلتقــي الرمثا مــع الجزيرة، فــي مواجهة 
مهمة للطرفين وستســهم نتيجتها بتحديد 
صاحب مركــز الوصافة، الذي يتنافس عليه 
الفريقــان، فيما ســيواجه الوحدات نظيره 

ذات راس.



مباراة
أجيال خلف أجيال ال زالت تنتظر ان ترى هيرتا برلين 
ينتصر على ملعب الملك البفاري، فقد مضى ٣٨ عاماً منذ المرة 
األخيــرة التي نجــح فيها فريق العاصمة فــي الفوز على بايرن 
ميونيــخ وكان يمني النفــس بإنهاء هذه السلســلة في مباراة 
الفريقيــن في الجولة ٣٠ من البندســليغا، إال ان األمور انتهت 
لما يريده البايرن، بينما على هيرتا ان ينتظر سنة أخرى ليصل 
إلى الفوز بعد ان كانت المرة األخيرة التي قام فيها على ملعب 
الفريــق البافاري في اكتوبر ١٩٧٧ عندما فاز ٢ – ٠، ومنذ ذلك 
الوقت خســر ١٦ مباراة وتعادل أربع مرات في زيارته لملعب 

البايرن.

أهداف
منح باســتيان شفاينشــتايغر ملك بافاريا هدف المباراة 
الوحيــد أمام هيرتا برليــن وكان كافياً لتتويج ثالــث على التوالي 
للبايــرن باللقب، وهي المرة الرابعة في تاريخ الفريق التي يتمكن 
فيهــا من الحصول على الــدوري ثالث مرات متتاليــة، في الوقت 
نفســه تمكن شفاينشــتايغر من االحتفال للمــرة الثامنة بالحصول 
على لقب البندســليغا كأكثر العب فــي الجيل الحالي يحصل على 
لقــب الدوري معادال انجاز اوليفر كان ومحمد شــول نجمي بايرن 

السابقين.

نجم 
مبــاراة تتويج بايرن باللقب شــهدت أيضــا نجاح حارس 
مرمــى الفريق مانويــل نوير في االحتفاظ بشــباكه نظيفة ليعادل 
الرقم القياســي المســجل باســم اوليفر كان الذي احتفظ بشباكه 
نظيفــة فــي ١٩ مباراة، في الوقت نفســه يمكــن لنوير ان يحصل 
على الرقم القياســي بمفرده اذ تبقت أربــع مباريات في الدوري 

هذا الموسم.

ظاهرة
ما لم يتخلص من نتائجه الحالية على أرضه فإن شتوتغارت 
ســيلعب الموســم المقبل في الدرجة الثانية، فقد سيطرت ظاهرة 
غريبة على الدوري األلماني في اخر ١٦ موسماً، بعد ان بات البقاء 
فــي الدوري مرتبطــاً بعدد النقاط التي يتحصــل عليها الفريق في 
أرضه، ودائما ما يهبط أقل الفريق نقاطا على ارضه وهذا هو واقع 
شــتوتغارت الذي حصــل على ١٣ نقطة فقط مــن ١٥ مباراة على 

أرضه حتى اآلن.

أسرع 
نجح انطوني موديســت العب هوفنهايم في هز شبك 
هانوفــر في الدقيقــة األولى من اللقاء لينجح فــي الوصول إلى 
أســرع أهداف الجولة وثالث أهــداف فريقه في الدقيقة األولى 

في تاريخه في الدرجة األعلى للكرة األلمانية.

تأخر 
شــهدت الدقيقة ١٩ مــن لقاء هامبورغ وأغســبورغ 
نجاح بيير ميشــيل الســوغا في تســجيل هدف رأسي منح به 
فريقــه التقدم قبل ان يخرج منتصرا ٣ – ٢ ، إال ان هذا الهدف 
وضــع هامبورغ في خانــة األكثر تأخرا، بعد ان بات آخر فريق 
ينجح في التسجيل بضربة رأسية وذلك قبل أربع جوالت فقط 

من نهاية الموسم.

أقوى
ضرب كولن عدة عصافير بالحجر نفسه، فبعد ان نجح في 
تفادي الخســارة أمام ليفركوزن، حافظ الفريق على ســجله الرائع 
بعدم الســقوط على أرضــه لثماني مباريات متتاليــة، في الوقت 
نفسه أنهى السلسلة المميزة لليفركوزن الذي كان يبحث عن فوزه 
الثامــن على التوالي ليصل إلى أفضل أرقامه القياســية في تاريخه 

في البندسليغا.

أضعف
إذا كان كولون هو األقوى بين الفرق الصغيرة على ملعبه 
فإن الثنائي اغســبورغ وفراكنفورت استحقا لقب األضعف بامتياز 
بعد ان تلقى كالهما الخســارة الخامســة له على التوالي بعيدا عن 
ملعبه األول أمام هامبورغ والثاني على ملعب بورسيا دورتموند. 
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مباراة 
شــهد ملعــب االتحاد في مبــاراة ختام اليــوم األول من 
الجولة 34 من الدوري اإلنجليزي ظاهرة تحدث للمرة األولى بعد 
ان تمكن ثالثة العبين من أميركا الجنوبية من الوصول إلى الشباك 
في المباراة نفســها، فقد عرفت مباراة مانشســتر ســيتي وضيفه 
اســتون فيال نجاح األرجنتيني سيرجيو أغويرو في افتتاح التسجيل 
ليتمكــن بعــده الكولومبي كارلوس سانشــيز من تســجيل هدف 
التعــادل الثاني للضيــوف، إال ان الكلمة األخيرة في المباراة كانت 
لنجم القمر السماوي البرازيلي فيرناندينهو الذي منح فريقه هدف 
الفــوز قبل النهاية بدقيقــة، ومنح البطولــة اإلنجليزية في الوقت 

نفسه حدثاً فريداً منذ تأسيس الدوري اإلنجليزي.

أهداف
تمكــن اإليطالــي غرازيانــو بيلــي من تســجيل هدفين 
لســاوثهامبتون فــي مواجهة توتنهام في افتتــاح الجولة في اللقاء 
الــذي انتهى بالتعــادل 2 – 2، ليصل مهاجم الســيانتس إلى هدفه 
العاشــر هذا الموســم، إال ان الغريب ان تسعة من هذه األهداف 
العشــرة كانت على ملعب الفريق ســانت ماري بينما ســجل مرة 

واحدة فقط بعيدا عن ملعبه.

نجم  
استحق ليســتر سيتي نجومية هذه الجولة بعد ان تمكن 
من مغادرة منطقة الهبوط، كيف ال والفريق ينجح في تحقيق رابع 
انتصار على التوالي بعد الفوز على بيرنلي في معركة مباشــرة في 
صراع البقاء، وهي المرة األولى في تاريخ ليستر التي يتمكن فيها 
مــن تحقيق اربعة انتصارات علــى التوالي في أعلى درجات الكرة 

اإلنجليزية.

ظاهرة
فرضت ضربات الجزاء نفسها على هذه الجولة، ولنكن أكثر 
دقة إهدار ضربات الجزاء، فقد فشــل ماثيــو تايلور العب بيرنلي في 
منح فريقه التقدم بعد ان اهدر ضربة جزاء في الدقيقة 59 من اللقاء 
لينجــح جيمي فاردي بعدها بدقيقة واحــدة من منح الضيوف هدف 
اللقــاء الوحيد والنقاط الثالث الغالية وكانت المرة األخيرة التي اهدر 

فيهــا تايلــور ضربة جزاء من أصل تســع نفذها فــي الدرجة الممتازة 
عندما كان العبا في صفوف بولتون في لقاء الفريق أمام ريدينغ موسم 
2007، من ناحيته بات تشــارلي أوستن مهاجم كوينز بارك أول العب 
يهــدر ضربتي جزاء هذا الموســم بعد ان حرم فريقــه من الفوز على 
ضيفه ويست هام ومن نقطتين غاليتين في صراع البقاء بين الكبار. 

أقوى
هــل هو تخصــص أم هــي عقدة؟، فــي النهايــة حصل 
توني بوليز على مبتغاه عندما اســتضاف ويســت بروميتش البيون 
ليفربــول، فالفريــق المصارع على البقاء بيــن الكبار، خرج بنقطة 
ثمينــة مــن الليفر، ليحتفظ مدربــه توني بوليز بســجله خاليا من 

الخســارة فــي المباريات التــي واجه فيها ليفربــول منذ ايامه في 
ســتوك ســيتي وحتى مباراة هذه الجولة وهو ينجح في تحقيق 3 
انتصارات و 3 تعادالت من أصل ست مباريات التقى فيها ليفربول 

كمدرب في أعلى درجات الكرة اإلنجليزية.

أضعف
يبتعــد نيوكاســل بخمس نقــاط عن منطقــة الهبوط، اذ 
يحتل المركز الرابع عشــر برصيد 35 نقطة، إال ان أغلب 
الترشــيحات فــي إنجلترا بدأت تذهب إال ان الفريق ســيكون من 
ضمن الثالثي الذي ســيغادر عند نهاية الموســم متى ما اســتمرت 
النتائج الســلبية التي يحققها الفريق في الفترة األخيرة خاصة بعد 
ان عادل أســوأ أرقامه القياســية وهو يخسر للمباراة السابعة على 
التوالــي للمرة األولى منذ عام 1977 كما ان الفريق بات األضعف 
دفاعا على أرضه بعد خســارته المباراة األخيرة أمام سوانســي 1 
– 3 لتســتقبل شــباكه 26 هدفاً على سانت جيمس بارك منذ بداية 

الموسم.

أسرع
علــى الرغــم من ابتعاده مــن منطقة التأهــل إلى دوري 
أبطال اوروبا، فإن توتنهام ســيظل يقاتــل حتى اللحظة األخيرة من 
أجــل مقعد بين األربعة الكبار، ويحــق للفريق بالفعل ان يفكر في 
هــذا اإلنجاز بل ربما يســعى بشــكل جاد في الموســم المقبل إلى 
خطــف لقب الــدوري، ويبدو األمر ممكنا اذا اســتمر الثالثي هاري 
كين واريكســون وناصر الشــاذلي في مستواهم الحالي بعد ان بات 
السبيرز أسرع فريق يتمكن ثالثة من العبيه الوصول إلى 10 أهداف 

فأكثر هذا الموسم متفوقا بذلك على جميع األندية األخرى.

تأخر
منــح ايوزي بيريــز جمهور نيوكاســل بعــض األمل في 
الخروج منتصرين من مباراة سوانســي بعد ان افتتح التسجيل في 
الدقيقــة 20 من اللقاء، إال ان صاحب الضيافة خرج خاســرا 2 – 3 
كعادته في المباريات األخيرة، لكن ذلك لم يمنع بيريز من الشعور 
ببعض الراحة بعد ان تمكن من العودة إلى التســجيل عقب غياب 

استمر 1129 دقيقة.
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االنجليزي االنجليزي  األملايناألملاين اإلسباين اإلسباين اإلسباين 
الفرنيسالفرنيس الفرنيساألملايناالنجليزي اإليطايلاإليطايل اإليطايل

مباراة 
كان أســبوعاً مميزاً في الدوري اإليطالي الذي عرف جولتين 
متتاليتين الثانية والثالثين والثالثة والثالثين، وبنهاية مباراته أمام أنتر 
ميالنو في الجولة ٣٣ من الكالشــيو بات أودينيزي الفريق الوحيد في 
الدوريات الخمســة الكبرى الذي لــم يتحصل على ضربة جزاء، ويبدو 
ان الفريق ســيرفع شعار البحث عن ضربة جزاء في الجوالت الخمس 
األخيــرة من عمر الدوري اإليطالي الذي عرف أيضا للمرة األولى منذ 
أكثر من ١٠ سنوات تعرض العبين من الفريق إلى الطرد عندما يلعب 
علــى أرضه، في الوقت نفســه شــهدت المباراة رقمــا إيجابياً وحيداً 
للفريق بعد ان تمكن هدافه المخضرم انطوني دي ناتلي من هز شباك 
انتــر لينجح في الوصول إلى ٢٥٠ هدفاً خالل مســيرته في الكالشــيو 

معادال بذلك رقم هداف منتخب إيطاليا روبيرتو باجيو.

أهداف
عرفــت الجولــة ٣٢ اقتــراب اإليطالــي اندريــه بيرلو نجم 
يوفنتوس من معادلة الرقم القياســي لعدد األهداف من ضربات حرة 
مــن خارج منطقة الجزاء بعد ان ســجل في شــباك تورينو خالل لقاء 
الديربي ليصل إلى ٢٧ هدفاً ويبقى على بعد هدف وحيد من صاحب 
الرقم القياســي ميهالوفيتش، في الوقت نفســه نجــح جيرمان دينس 
العب اتالنتا من ان يســجل لثالث مباريات علــى التوالي وهي المرة 

األولى التي يصل فيها إلى هذا اإلنجاز منذ نوفمبر ٢٠١١.

نجم 
اســتحق تورينــو لقب األقوى بعد ان تمكــن الفريق من ان 
يضع نفســه على قمة أندية الكالشــيو في النتائج خــارج األرض منذ 
بداية الســنة الحالية، فبعد ان تفادى الخســارة أمــام مضيفه بالريمو 
حصد صاحب المركز الثامن ١٩ نقطة وسجل ١٧ هدفاً بعيداً عن ملعبه 
خالل المباريات التي لعبها في النصف الثاني من الموســم حتى اآلن، 
وهــو انجاز لم ينجح فيه حتــى يوفنتوس الذي بات على بعد نقطتين 

من اللقب.

ظاهرة 
إذا كان تورنيــو اســتحق النجومية بعد مســتواه المميز في 
الســنة الجديــدة فإن جاره يوفنتــوس حامل اللقــب والبطل المنتظر 
تتويجه اليوم في حال الفوز على ســامبدوريا شــكل ظاهرة الجولتين 
٣٢ و ٣٣ بعد ان سقط في الجولة الماضية أمام جاره، ليتلقى الخسارة 
الثانيــة خالل أربــع مباريات، وهي أعلى نســبة خســارة يتعرض لها 
يوفنتــوس خــالل آخر ١٤ عاماً بحيث فاز فــي ٥٠ ٪ من عدد مباريات 
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ظاهرة
علــى الرغم من انه في المركــز الثالث ويبدو بعيداً 
جداً عــن احتمال الحصــول على اللقــب، إال ان موناكو نجح 
هذا الموســم في تحقيق ارقام ستبقى خالدة في تاريخ فريق 
اإلمــارة الثرية، فقد نجــح الفريق في الفوز بمبارياته الخمس 
األخيرة على التوالي وهي المرة األولى في تاريخ الفريق التي 
يصل فيها إلى هذا اإلنجاز، في الوقت نفسه نجح في تسجيل 
ثالثــة أهداف في ٤ مباريات متتالية أمام ايفان وريمس وكان 

والنس وهو السجل التهديفي األفضل له أيضاً. 

أهداف
كان هدفاً حاسماً منح به العاجي ماكس اآلن جارديل 
فريقه سانت اتيان ثالث نقاط غالية وضعته في المركز الرابع، 
في الوقت نفســه وصل إلى هدفه العاشر هذا الموسم ليحتل 
المركــز الثانــي بين أفضــل الهدافين األفارقة فــي الدوريات 
األوروبيــة الخمســة الكبرى بعــد الغابونــي ابومانيغ مهاجم 

بروسيا دورتموند.
 

مباراة 
نجح غانغان في الخــروج منتصراً من مواجهته أمام 
مضيفــه كان ليصل إلى المركز الحادي عشــر، إال ان المباراة 
نفســها عرفــت حالة هي األولى هذا الموســم فــي الدوري 
الفرنســي بعد ان امتنــع الفريقان عن محاولة التســجيل في 
الشــوط األول، ليصبح أول شوط منذ بداية الدوري ال يعرف 

محاولة تسجيل.

نجم 
اســتحق كالرك نسيكولو العب ايفان نجومية الجولة 
٣٤ بعد ان صنع هدف زميله غيليس ســونا في مرمى باســتيا 
علــى الرغــم من خســارة الفريــق على أرضــه ١ – ٢، إال ان 
نســيكولو بات أكثــر الالعبين تأثيــرا في الجــوالت الخمس 
األخيرة بعد ان صنع وســجل ٤ أهداف وهي نصف ما سجله 

ايفان في هذه الفترة.

أقوى
يقدم ليون المقاتل من أجل اللقب مســتوى هجومياً 
مميزاً للغاية بعد ان تمكن الفريق من تســجيل ٦٨ هدفا بعد 

٣٤ مباراة ليصل إلى افضل سجل منذ ٢٠٠٧.

أضعف 
على رين ان يشكر العبه اندريس كونرادسين مرتين 
بعد ان تمكن من التسجيل في آخر دقيقة من لقاء فريقه أمام 
نيس، اذ منحه هذا الهدف االنتصار وفي الوقت نفســه كانت 
المرة األولى التي ينجح فيه رين في تســجيل أكثر من هدف 

في آخر ٩ مباريات على أرضه.

تأخر
على الرغم من ان معظم أهداف العبي الوسط تأتي 
من خارج منطقة الجزاء، إال ان الفرنسي كالوديو يوفي العب 
غانغــان يخالف هــذه القاعدة اذ كان هدفــه في مرمى كان 
هــو األول له من خارج منطقة الجزاء بعد ٧١٤ يوماً من آخر 

أهدافه بعيدة المدى.

مباراة
ســيطرت مباراتا برشــلونة في الجولتيــن ٣٣ و ٣٤ على 
األحداث بشــكل واضح جــداً، ففي المباراة األولــى واجه الفريق 
جاره إســبانيول في لقاء الديربي وتعرض العبه خوردي البا للطرد 
لتكــون هي المرة الثالثة التي يطرد فيها العب من برشــلونة هذا 
الموسم بعد ان سبق تعرض ماسكيرانو والفيش للطرد والغريب ان 
الفريــق نجح في الفوز في المباريات الثالث التي تعرض فيها أحد 
العبيه للطرد وكأن الكارت األحمر يمثل حافزاً إضافياً للبارسا الذي 
شهدت مباراته أمام خيتافي في الجولة ٣٤ ظاهرة هي األولى من 
نوعها بعد ان تمكن نجوم هجومه الثالثة ميســي وســواريز ونيمار 
من التسجيل وصناعة هدف في المباراة نفسها وهي المرة األولى 

التي يحدث فيها هذا األمر منذ بداية الموسم.

أهداف
نجــح نيلتو نجم ســلتا فيغو في الوصول إلى شــباك ريال 
مدريد في الجولة ٣٣ ليصبح من بين األعلى تسجيال في شباك النادي 
الملكي وهو يتمكن من تســجيل هدفه الســابع خــالل ١٠ مباريات 
واجه فيها الريال، في الوقت نفســه عرفت الجولة نفسها تميزا خاصا 
لنجــم فالنســيا باريخو الذي بات أول العب وســط مــن الخفافيش 
يســجل ١٠ أهداف فأكثر في الموسم منذ إنجاز نجم فالنسيا السابق 
فيســنتي الذي تمكن من تجاوز عشــرة أهداف في موســم ٢٠٠١ – 
٢٠٠٢، أما الجولة ٣٤ فقد عرفت نجاح إيلتشي في هز شباك منافسه 
بأربعــة أهداف للمرة األولى بعد فــوزه ٤ – ٠ على الكرونا وكانت 
المرة األخيرة التي هز فيها الفريق شــباك منافســيه بأربعة أهداف 

عندما تعادل ٤ – ٤ مع اتلتيكو مدريد عام ١٩٧٨.

نجم
نجومية الجولتين ذهبت إلى حراس المرمى بعد مستوى 
مميــز للغاية من حارســين بالتحديد، فقد تمكــن خافيير ايروريتا 
حــارس مرمى ايبار من ان يصبح أكثــر من تصدى لمحاوالت على 
مرماه بعد ان تصدى لـ ١٠٥ محاوالت وهو أول حارس مرمى يصل 
إلى هذا العدد من التصديات في الموسم ، في الوقت نفسه حقق 
الســولفاكي جاك اوالباك حارس مرمى اتلتيكو مدريد رقماً قياسياً 
بعد ان تصدى لـ ١٤ تصويبة من أصل ١٧ واجهها في الدوري خالل 

المباريــات التــي لعبها حتى اآلن بعد ان بات أساســيا للفريق في 
الفترة األخيرة.

ظاهرة
على الرغم من فشــله في التسجيل في الجولة ٣٤ بعد 

ان خسر خارج ملعبه أمام سلتا فيغو بهدف متأخر لنليتو، إال ان 
ملقا فرض نفســه بقوة عقب تعادلــه على أرضه في الجولة ٣٣ 
مع الكرونا ١ – ١، فقد كانت المرة الســابعة التي يســجل فيها 
الفريق هدفاً في الشوط الثاني من أصل آخر ثمانية أهداف نجح 
في ان يهز بها شــباك المنافسين، في الوقت نفسه ميز اإلسباني 

الدولي السابق نغريديو نفسه بعد ان سجل رابع أهداف فالنسيا 
في شــباك غرناطة قبل دقيقة من النهاية، محققا ظاهرة غريبة 
فهو يفضل التســجيل في وقت متأخر من المباراة بعد ان سجل 
أهدافه الخمسة هذا الموسم بعد الدقيقة ٧٠ من عمر المباراة، 
وجميعها جاءت بعد ان حل بديال ولم يســجل أي هدف عندما 

شارك أساسياً.

أقوى
تقاســم فريــق والعب لقب األقوى فــي الجولتين، 
ففــي الجولــة ٣٣ نجح إشــبيلية في الفوز علــى ضيفه رايو 
فايكانو ٢ - ٠ ليصل إلى المباراة رقم ٢٥ على التوالي التي لم 
يخســر فيها الفريق على ملعبه رامون سانشيز بيثخوان بعد 
ان حقق ١٧ انتصارا وتعادل في ٨ مباريات، بينما نجح ارينز 
نجم اتلتيك بالباو في أن يفرض نفســه بعد هدفه في شباك 
سوســييداد في اللقــاء الذي انتهى ١ – ١ بعــد ان بات أكثر 
العب ينجح في تسجيل الهدف األول في المباراة وحقق هذا 

اإلنجاز في ١١ مناسبة.

أضعف
يعاني اتلتيكو مدريد صاحــب المركز الثالث في ترتيب 
الــدوري من عقدة غير مفهومــة بالمرة جعلت منه أضعف الفرق 
في البطولة خالل الجولتين الماضيتين، فقد نجح اتلتيكو في تحقيق 
انتصــار وحيد بعدما ينهي الشــوط األول متعــادال بدون أهداف، 
حيث كرر هذا الفشل في ٥ مباريات، إال انه نجح أخيرا في تجاوز 
هــذه العقــد بعد ان فــاز ١ – ٠ خارج ملعبه علــى فياريال ١ – ٠ 
بهدف توريس في الدقيقة ٧٤ من اللقاء الذي انتهى شــوطه األول 

بالتعادل السلبي.

أسرع
بات الكولومبي خاميس رودريغيز أسرع العب جديد في 
تاريخ ريال يصل إلى المشــاركة في تســجيل وصناعة ٢٢ هدفا في 
الموســم وهو انجاز يحسب له وكان الرقم القياسي السابق مسجًال 
باســم األرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي شارك في تسجيل وصناعة 

٢١ هدفاً.

أعاد ملعب االتحاد التابع لمانشستر سيتي صياغة تاريخ الكرة اإلنجليزية بعد أن بات أول 
ملعب يشهد تسجيل ثالثة العبين من أميركا الالتينية أهدافاً في المباراة نفسها وذلك عندما 

استضاف سيتي استون فيال.
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برينيل - إنجلرتا

ال يتجاوز ٥ مباريات علماً ان الفريق لم يخســر سوى مرتين فقط في 
٥٩ مباراة قبل ذلك.

أقوى 
أداء هجومي مميز للغاية في الجولة ٣٢ استحقت عليه فرق 
الكالشيو جميعها ان تتشارك لقب نجم الجولة، فهي المرة األولى منذ 
بداية الموسم التي تهتز فيها الشباك ٣٥ مرة مع ١٨٣ محاولة هجومية، 
في أعلى متوســط للمحاوالت الهجومية أيضا ليستحق األداء الهجومي 

لقب نجم هذه الجولة.

أضعف
بعد مســتوى مميز للغاية في هذا الموسم وحتى قبل ست 
جــوالت مــن اآلن كان فيورنتنيا أحد أميز الفرق فــي البطولة، وكان 

يشكل «بعبعاً» لكل منافس إال ان الفريق استحق لقب األضعف بداية 
مــن الجولة ٢٩ حتى الجولة ٣٣ بعد ســقوطه أمام يوفنتوس ليخســر 

أربع مباريات متتالية.

تأخر
األكثــر تأخراً جاء من الجولــة ٣٢ التي عرفت حادثة فريدة 
فــي تاريخ ميــالن بعد ان انتظر الفريق حتــى الدقيقة ٨٨ من مباراته 
أمام أودينيزي ليحاول نحو مرمى المنافس والغريب ان هذه التصويبة 
وصلت إلى الشــباك وكانت الهدف الوحيد، في الوقت نفســه عرفت 
الجولة عودة نجم التســيو لورنزو إنســيني إلى التسجيل بعد ان غاب 
عن الوصول إلى شــباك المنافســين ٢٠٣ أيام عقب وصوله إلى مرمى 
ســامبدوريا وكانت المرة األخيرة التي زار فيها الشــباك في ٥ أكتوبر 

٢٠١٤ عندما سجل في شباك تورينو. 



أعلــن كالوس ألوفس المديــر العام لنادي 
فولفسبورغ األلماني لكرة القدم، أن النادي 
يســعى للتعاقد مع األلمانــي ماكس كروز 

مهاجم بوروسيا مونشنغالدباخ.
 ونقلــت مجلة «كيكــر» الرياضية بموقعها 
على اإلنترنت، أمــس، عن ألوفس قوله إن 
فولفســبورغ يرغب فــي التعاقد مع كروز 
«لكننا نعرف أننا لسنا الوحيدين». ويتضمن 
عقد كروز (27 عاماً) مع مونشنغالدباخ بنداً 
يســمح له بالرحيل عن الفريــق مقابل 12 

مليون يورو (13.5 مليون دوالر). 
وقــال ماكــس إبيــرل المدير العــام لنادي 
مونشــنغالدباخ، إنــه لم يتلــق أي عروض 

أو استفســارات بشــأن الالعب حتى اآلن، 
وإن محادثات ستجرى مع مستشار الالعب 

خالل مايو الجاري.
وكان مونشــنغالدباخ تعاقد مــع كروز من 
فرايبورغ عام 2013 مقابل 2.5 مليون يورو، 
ومن المفترض أن يستمر عقده الحالي حتى 
عام 2017.  فولفسبورغ - د ب أ

اســتدعى منتخب البرازيل تحــت 20 عاماً 
للجمهور  العبين «مجنســين» ومجهوليــن 
الكروي ببالد السامبا، للمشاركة في بطولة 
كأس العالم للشــباب في نيوزيلندا الشــهر 
المقبــل. واختار المدرب ألكســندري غالو 
في قائمتــه المبدئية مهاجــم ريال مدريد 
الناشــئ كارلــوس روتشــا الحاصــل علــى 
الجنســية اإلســبانية، والذي لم يحترف في 
البرازيل من قبل. كما ضمت القائمة العب 
وسط مانشستر يونايتد اإلنجليزي أندرياس 
بيريــرا المولــود في بلجيــكا، والذي لعب 

لمنتخبات الناشئين في البلد األوروبي. 
وبالمثل اســتدعى غالو كًال من كايو رانجل 

العــب كاليــاري اإليطالــي، وأليف العب 
أوليمبيــك الفرنســي، ودانيلــو مــن براغا 
البرتغالي. وأجرى المدرب تغييرات جذرية 
على القائمة التي شاركت في بطولة أميركا 
الجنوبيــة للشــباب األخيرة، والتــي أنهاها 
السيليســاو الصغيــر فــي المركــز الرابع، 
ليتأهــل للمونديال بصعوبــة. واكتفى غالو 
باختيار تسعة العبين فقط ممن شاركوا في 
البطولة القارية، في قائمة تضم 23 اســماً. 
وتلعب البرازيل في مجموعة تضم نيجيريا 
والمجر وكوريا الشمالية.  ساو باولو- إفي
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 يســتعد يوفنتوس لكي يتوج بطًال للدوري 
االيطالــي للمــرة الرابعــة علــى التوالــي 
والحاديــة والثالثين في تاريخه عندما يحل 
ضيفا على ســامبدوريا في المرحلة الرابعة 
والثالثيــن وهو في حاجة الى نقطة واحدة 

فقط ليبلغ الهدف المنشود.
ويتصدر فريق الســيدة العجــوز بفارق 
14 نقطة عن منافســه المباشر التسيو قبل 
خمس مراحــل على انتهاء البطولة ويتفوق 
علــى التســيو فــي المواجهات المباشــرة 
بينهمــا، وبالتالي تكفيه نقطة واحدة ليتوج 

بطًال قبل انتهاء البطولة بأربعة أسابيع.
احتفــاالت  بــدء  ليوفنتــوس  ويمكــن 
التتويــج باللقــب حتى في حالة خســارته 
أمام سامبدوريا، وتعثر التسيو أمام مضيفه 
أتاالنتــا غداً. وصــرح ماســيمليانو أليغري 
المديــر الفنــي ليوفنتــوس: إننــا بحاجــة 
للحصول على نقطــة واحدة فقط، وينبغي 
علينا محاولة الحصول عليها في جنوه (أمام 
سامبدوريا)، نرغب في تقديم مباراة جيدة 

ونحصل على البطولة رسميا.

ومــن المرجــح أن يبقــى مهاجــم الفريق 
األرجنتينــي كارلوس تيفيز، متصدر هدافي 
البطولــة برصيــد 20 هدفــاً، علــى مقاعد 
البــدالء خالل اللقاء، من أجــل إراحته قبل 
تنتظر يوفنتوس  التــي  المصيرية  المواجهة 
أمام ضيفه ريال مدريد اإلسباني في ذهاب 
الــدور قبــل النهائي لبطولــة دوري أبطال 

أوروبا يوم الثالثاء المقبل.
وبينما يســتعد أليغــري للتتويج باللقب 

فــي موســمه األول مــع يوفنتــوس، فــإن 
جماهيــر الفريــق ســتحرم مــن االحتفال 
بالبطولة في المدينة الساحلية، لتضطر إلى 
انتظــار عودة الفريق إلــى تورينو. ومنعت 
الســلطات اإليطالية جماهير يوفنتوس من 
مرافقة ناديها إلى ملعب لويجي فيراريس، 
الــذي يســتضيف المبــاراة، عقــب أعمال 
الشغب التي شــهدها ديربي مدينة تورينو 
بيــن يوفنتوس وتورينو يوم األحد الماضي. 
كما تلقى تورينو، الذي حقق انتصاره األول 

فــي الديربــي منــذ 20 عاما عقــب تغلبه 
-2 1 علــى يوفنتوس، عقوبــة مماثلة بمنع 
جماهيره من الحضور، باستثناء المشجعين 
الحاصلين على تذاكر موســمية خالل لقائه 

مع ضيفه إمبولي.

في المقابل، يخوض فريقا العاصمة اإليطالية 
التســيو ورومــا مواجهتين صعبتيــن أمام 
أتاالنتا وجنوى فــي ظل صراعهما للحصول 

علــى المركــز الثاني في ترتيب المســابقة 
المؤهــل مباشــرة لمرحلــة المجموعــات 
بدوري األبطال في الموســم القادم. ويبلغ 
رصيد التسيو حاليا 62 نقطة، متفوقا بفارق 
نقطــة واحدة على جاره اللدود روما، الذي 

يحتل المركز الثالث.
وقال ستيفانو بيولي مدرب التسيو عقب 
فوزه فريقه الكبير 4 -  0  على ضيفه بارما: 
إننا لم نحقق أي شــيء حتى اآلن. مازالت 
هناك خمــس مباريات بانتظارنــا، وينبغي 

علينــا مواصلــة الســير على نفــس النهج. 
وستكون المواجهتان األخيرتان لالتسيو في 
البطولة حاسمتين في تحديد مصيره، حيث 
يســتضيف روما في المرحلة قبل األخيرة، 
ثم يختتم مبارياته في المســابقة بمواجهة 
مضيفه نابولــي، قبل أن يواجــه يوفنتوس 
في نهائي كأس إيطاليا يوم 31 مايو المقبل 
بعد أســبوع واحد فقط من نهاية الدوري. 
ويســعى روما لتأمين تواجده ضمن الثالثة 
الكبار في المسابقة، عندما يستضيف جنوى 
بالملعــب األولمبي بعد غــد األحد، خاصة 
في ظل المنافســة المحتدمة التي يواجهها 
من نابولــي، صاحب المركــز الرابع، الذي 

يستضيف ميالن في نفس اليوم.

وتعرضت آمال ميالن فــي التأهل للدوري 
المقبل النتكاسة جديدة  األوروبي الموسم 
عقب خســارته الموجعة 1 - 3 أمام ضيفه 
جنــوى األربعــاء، ليتجمد رصيــده عند 43 
نقطة فــي المركز العاشــر، بفــارق ثماني 
نقــاط خلــف المركــز الخامــس المؤهــل 
للــدوري األوروبي. وتشــهد المرحلة ذاتها 
أيضــا العديد مــن المواجهــات المتكافئة، 
حيــث يلتقي ساســولو مع باليرمــو اليوم ، 
وفيورنتينا مع تشــيزينا، وإنتــر مع كييفو، 
وفيرونــا مــع أودينيزي غــداً، بينما يلتقي 

كالياري مع بارما يوم بعد غٍد.

مــع وصول صــراع الهبــوط فــي الدوري 
االنجليزي الممتــاز لكرة القدم إلى الذروة 
تأمل أندية ليســتر ســيتي وبيرنلي وكوينز 
بارك رينجرز تجنب العودة الفورية للدرجة 

الثانية بعد صعودها بموسم واحد فقط.
ومنذ تغيير اســم المسابقة إلى الدوري 
االنجليــزي الممتــاز "البيريمرليــغ"  فــي 
1992 لم تهبط األندية الثالثة الصاعدة من 
الدرجة الثانية على الفور ســوى في موسم 
بارنسلي  1998-1997 بعدما فشــلت فرق 
وبولتــون وانــدرارز وكريســتال باالس في 

الحفاظ على أماكنها بين الكبار.
وحقــق بيرنلــي متذيــل الترتيــب فوزا 
واحــدا في آخر 13 مباراة في الدوري لكن 
رغــم معاناته أشــاد المدرب شــون دايك 

بكفاح فريقه حتى هذه اللحظة.

وقال دايك بعد هزيمة بيرنلي أمام ليســتر 
مطلــع األســبوع الحالــي «األمــر مختلف 
بالنســبة لنا. قلت لالعبين إن الترشــيحات 
ضدنا اآلن مثلما كانت طوال الموســم. لهذا 

ال يوجد فارق.»
ويعانــي كوينز بارك من ســجل ضعيف 

خارج أرضه هذا الموسم .
ويبتعد سندرالند صاحب المركز 18 بين 

20 ناديــا بنقطة واحدة وراء ليســتر الذي 
يأتي فــي المركز 17 لكنه لعب مباراة أقل 

من منافسه.

وبعــد أربعة انتصــارات متتالية خســر 
ليســتر 1-3 علــى أرضــه أمــام تشيلســي 

المتصدر في مباراة مؤجلة.
الصاعــدة حديثا  األنديــة  ومع معانــاة 
وسندرالند لم تضمن بعض الوجوه المألوفة 
مثل نيوكاسل واستون فيال البقاء حتى اآلن.

ويعاني جــون كارفر المــدرب المؤقت 
لنيوكاســل من فترة وزادت صعوبة موقف 
الفريــق بعــد ســابع هزيمة علــى التوالي 
بخســارته 2-3 أمــام ســوانزي ســيتي يوم 

السبت الماضي.
ومــا زاد من معاناة كارفــر تحقيق هال 
النتصاريــن متتاليين، وهــو ما جعله يقلص 

الفارق إلى نقطة واحدة مع نيوكاسل.
ويبتعد استون فيال الذي لم يهبط مطلقا 
في حقبــة الدوري الممتــاز بنقطتين فقط 
عن منطقة الهبوط بعد هزيمته 2-3 مطلع 
األســبوع الحالي أمام مانشستر سيتي بطل 

الموسم الماضي.

مــن المتوقع ان يشــارك بايــرن ميونيخ 
الذي توج بطال أللمانيا األســبوع الماضي 
بتشــكيلة من الصف الرديف عندما يلتقي 
بايــر ليفركــوزن في عقــر دار االخير في 
المرحلــة الحاديــة والثالثين مــن بطولة 
ألمانيــا لكرة القــدم اليــوم  وذلك لمنح 
الراحــة ألبــرز نجومــه قبــل المواجهــة 
المرتقبة ضد برشــلونة فــي دوري أبطال 

أوروبا األربعاءالمقبل.
ويعانــي الفريق البافــاري من إصابات 
بالجملة في اآلونة األخيرة وزاد الطين بلة 
إصابة جناحه الهولنــدي اريين روبن مرة 
جديدة بعد مشاركته لدقائق معدودة في 
مواجهة دورتموند في كأس ألمانيا األربعاء 
الماضي، وإصابة مهاجمه البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي بكسر في وجنته وفي انفه 

خالل المباراة ذاتها.
وانتهى الموسم بالنسبة إلى روبن الذي 
تعرض لتمزق في عضالت ربلة الساق، في 
حيــن قد يعود المهاجم البولندي العمالق 
قريبــا إلى المالعب علــى ان يرتدي قناعا 
واقيا.وســجل ليفاندوفسكي 23 هدفا هذا 

الموسم مقابل 19 لروبن.

وينافــس ليفركــوزن الذي لم يخســر في 

آخر تسع مباريات له على الصعيد المحلي 
مع بوروســيا مونشــنغالدباخ على المركز 
الثالــث المؤهل الــى دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
اما فولفســبورغ صاحب المركز الثاني 
والــذي بلــغ نهائي الــكأس بفــوزه على 
ارمينيــا بيليفيلد -4 0 فيســتقبل هانوفر 
الذي يواجه خطر الهبوط علما بأن األخير 
تعاقــد مع المــدرب ميكايل فرونتســيك 
لخمس مباريات فقط فــي محاولة للبقاء 
ضمن أندية النخبة علما بأن الفريق حقق 

الفوز مرة واحدة في آخر 14 مباراة له.
وفــي المباريات األخرى يلتقي شــالكه 
مع شــتوتغارت، واوغســبورغ مع كولن، 
وهوفنهايــم مــع بوروســيا دورتمونــد، 
وفيردر بريمن مع اينتراخت فرانكفورت، 
وفرايبورغ مــع بادربــورن، وهرتا برلين 
مع بوروسيا مونشنغالدباخ، وماينتس مع 

هامبورغ.
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الملكــي ريــال مدريد  النــادي  يخشــى 
الوصيف أن تشــكل مباراته مع األندلسي 
إشــبيلية الليلة منعطفاً ســلبياً يصب في 
مصلحة غريمه برشلونة، المتصدر بفارق 
نقطتين في المرحلة الخامســة والثالثين 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
برشلونة حامل اللقب 22 مرة، آخرها 
فــي 2013، يتصــدر بفــارق نقطتين عن 
ريال مدريد حامل الرقم القياســي بعدد 

األلقاب (32) آخرها في 2012.
واشــتعلت المنافســة فــي المراحــل 
األخيــرة مــع فــوز برشــلونة وريال في 
آخــر ثالث مواجهات، وتجمد الفارق بين 

الغريمين التاريخيين عند نقطتين.
وقبل أربــع مراحل على نهاية الدوري 
ســيكون فقــدان النقاط بمثابــة ضربات 

قاضية عللفريق الكاتالوني والملكي.
ويسيطر برشلونة وريال مدريد بشكل 
شبه مطلق على الدوري في العقد األخير، 
فتــوج األول فــي 2005 و2006 و2009 
و2010 و2011 و2013، وريال في 2007 
و2008 و2012، فيما أفلت لقب النسخة 
الماضية لمصلحة أتلتيكو مدريد الذي حل 

وصيفاً أيضاً لدوري األبطال.
الخامســة والثالثين، قد  المرحلة  لكن 
تكون بالغــة الصعوبة لريال مدريد الذي 
يحل اليوم على إشــبيلية رابــع الترتيب، 
والــذي تعود خســارته األخيــرة إلى 22 

فبراير الماضي.
وأعاد ريال مدريد الفارق مع برشلونة 
إلــى نقطتين إثر فوزه على ضيفه ألميريا 

-3 0 األربعــاء علــى ملعبــه ســانتياغو 
برنابيو، افتتحها العائــد بقوة الكولومبي 

خاميس رودريغيز بروعة.

وقــال مــدرب ريــال اإليطالــي كارلــو 
أنشــيلوتي: «نحن في مرحلــة مهمة من 
الموســم وكل مبــاراة بمثابــة النهائــي. 
ســأدفع بأقــوى تشــكيلة أمام إشــبيليه، 
رغم أننا ســنلعب بعدهــا أمام يوفنتوس 
(اإليطالــي في ذهاب نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا)».

وتابــع المــدرب المدججــة خزائنــه 
باأللقاب: «لســنا مقتنعين بأن برشــلونة 
سيهدر نقطتين لكننا سنفوز في مبارياتنا 

األربع المتبقية».
وقبل انطالق مواجهة ريال وإشــبيلية 
على ملعب سانشيز بيزخوان في األندلس، 
سيكون برشلونة على بعد 140 كلم عندما 

يحل على قرطبة متذيل الترتيب.
وخالفاً إلشبيلية المتألق والذي يتنافس 
بشراســة مع فلنســيا على المركز الرابع 
المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، يالمس 
قرطبــة الهبــوط إلى الدرجــة الثانية، إذ 

يبلغ الفارق بينه وبين ديبورتيفو الكرونيا 
الثامن عشــر 9 نقاط، ولم يحقق سوى 3 
انتصارات هــذا الموســم آخرها في 12 

يناير الماضي.
مباراتــه  فــي  برشــلونة  واســتعرض 
األخيرة عندما هز شــباك خيتافي بنصف 
دزينة مــن دون رد، توزعت على نجومه 
األرجنتينــي ليونيــل ميســي والبرازيلي 
نيمــار واألوروغويانــي لويــس ســواريز 

وتشافي.
وواصل فريق المــدرب لويس أنريكي 
مشــواره نحــو إحــراز ثالثيــة الــدوري 

والــكأس، حيــث بلغ النهائي، وســيواجه 
أتلتيك بلباو ودوري أبطال أوروبا، حيث 
بلــغ نصف النهائي، حيــث يواجه مدربه 
السابق جوسيب غوارديوال وفريقه بايرن 

ميونيخ األلماني.
«ميســي- المرعب  الثالثــي  وتجــاوز 

«أم  باســم  المعــروف  ســواريز-نيمار» 
س ن» حاجــز المئــة هــدف فــي جميع 
المسابقات التي خاضها النادي الكاتالوني 

هذا الموسم.
وحطــم الثالثــي (102 هــدف) الرقم 
«ميســي-تييري  الثالثــي  ســجله  الــذي 

هنري-صامويل إيتو» في موســم -2008
2009 حين توج برشلونة بثالثية الدوري 

والكأس ودوري أبطال أوروبا.
ويقدم ميسي مســتويات رائعة حالياً، 
إذ رفــع رصيده الشــخصي إلــى 49 هذا 
الموســم مقابل 32 لنيمار و21 لسواريز، 
فيمــا كان رصيد األرجنتيني 38 هدفاً في 
موســم 2009-2008 مقابل 36 إليتو و26 

لهنري.

وال يبقــى أمــام برشــلونة ســوى عائق 
وحيــد متمثــل بأتلتيكــو مدريــد بطــل 
الموســم الماضي الــذي يتواجه معه في 
المرحلة الســابعة والثالثين قبل األخيرة، 
كونــه يواجه قرطبــة وريال سوســييداد 
وديبورتيفــو الكرونيــا فــي المباريــات 

األخرى المتبقية له هذا الموسم.
وفــي ظل معركــة اللقــب المنحصرة 
بين برشلونة وريال، يأمل أتلتيكو مدريد 
حامل اللقــب تعزيز موقعــه الثالث في 
الترتيــب، عندما يســتقبل أتلتيــك بلباو 
الثامــن فــي مبــاراة صعبة علــى ملعبه 

فيسنتي كالديرون.
ويبتعــد أتلتيكــو بفــارق 7 نقاط عن 
جــاره ريال، ويتقدم بفــارق 6 نقاط عن 
إشــبيلية و7 عن فلنسيا الذي يلعب اليوم 
الخميس على أرض رايو فايكانو. ويلعب 
اليــوم ديبورتيفو الكورونيــا مع فياريال، 
وغداً إسبانيول مع رايو فايكانو، وخيتافي 
مع غرناطة، وفلنســيا مع إيبار، وملقا مع 

إلتشي، وبعد غٍد ألميريا مع سلتا فيغو.

هرنانديــز  خافييــر  المكســيكي  أقــر 
«تشيتشاريتو»، أكثر العبي ريال مدريد تداوًال 
في وســائل اإلعالم حاليــاً، نتيجة أهدافه في 
المباريات األخيرة، بأن سرعته أقل من زميليه 
في الهجوم كريســتيانو رونالدو وغاريث بيل، 

لكنه استدرك أن ذلك بفارق غير كبير.
وقــال الالعــب فــي مقابلــة مــع برنامج 
(الالرغيرو) بمحطة (كادينا ســير): «في سباق 
ما مع كريستيانو وبيل سأحتل المركز الثالث، 
لكن بجزء من الثانية. أنا أعمل على تحســين 
كل الجوانــب وليــس فقط الســرعة. أحاول 
التحســن على مســتوى المهارة والتحركات، 
وكل األســلحة التــي يمكــن أن يوفرهــا لك 
أفضــل ناد فــي العالم». وعندما ســئل عمن 
يفضله بين األرجنتيني ليونيل ميسي والدون 
كريســتيانو، لم يتردد المكسيكي في اإلجابة: 
«كريســتيانو»، لكن الشــك لم يساوره كذلك 
في الرد على ســؤال حــول أفضل مهاجم في 
التاريــخ «رونالدو»، في إشــارة إلى الهداف 

البرازيلي المعتزل.

ويســعد تشيتشاريتو حالياً بمكانة جديدة مع 

الفريــق الملكي بعــد أن جلــس طويًال على 
مقاعــد البدالء: «لقد حصلت على ذلك بفضل 
صبــر طويل، وإيمان وثقــة كبيرين. كان علي 
دائمــاً في حياتي أن أجدف ضــد التيار. لكن 
ذلك ال يعني أن كل شــيء قد انتهى بعد أربع 

مباريات في ريال مدريد».
وأضــاف: «كانت لحظات معقــدة للغاية، 
كما قلــت دون قصد في مقابلة بالمكســيك، 
كنت محبطاً ألنني كنت أرغب في مســاعدة 

الفريق».
وقال: «اآلن أصبحت العباً في أفضل فريق 
في العالم وأنا ســعيد. إنني مكسيكي يحقق 

حلماً كان يراودني منذ كنت في بطن أمي».
ويؤكد العب مانشستر يونايتد المعار إلى 

الريــال أن زمــالءه دائماً ما عاملــوه كواحد 
منهم: «الكل عاملوني دائماً بشكل جيد».

وأبرز «كسب مكان هنا يكلفك الكثير ليس 
فقط بســبب تاريخ النادي، وإنما أيضاً بالنظر 
إلى مستوى عناصر الفريق. سأقوم بما يسعني 
القيام به، بمهنية وكد. ســأحاول أن تكون كل 
األرقام إيجابية أكثر مما هي ســلبية ألن علينا 
أن نفهــم أن 11 العبــاً فقط يشــاركون وهنا 

توجد العديد من مواهب العالم».
وتعليقاً علــى تصريح الهولندي لويس فان 
غــال، المدرب الذي تســبب فــي رحيله عن 
مانشســتر، بأن «تســجيل هدف ال يجعل من 
العــب ما شــخصاً مختلفــاً»، في إشــارة إلى 
الهــدف الذي هز به شــباك أتلتيكــو مدريد 

ليقــود الميرينغــي إلى نصــف نهائي دوري 
أبطال أوروبا، أبدى المكســيكي قــدراً كبيراً 

من االحترام.
وقــال: «لم أتحدث معــه. ال أعرف إذا ما 
كان قــال ذلك بالفعل. فــي كل األحوال رأيه 
يحترم كثيراً. لو لم يكن ميســي أو كريستيانو 
يمآلن أعين الجميع، فتخيل ما ســيكون عليه 
حالنا نحن المنتمون إلى مكانة أقل. فان غال 

وأنشيلوتي من أفضل المدربين في العالم».
كما أجاب على ســؤال يتعلق بالفارق بين 
مانشســتر يونايتد وريال مدريــد قائًال: «من 
المســتحيل إجراء مقارنات. إنهما بين أفضل 
خمســة أندية في العالم والثقافة مختلفة بين 
إســبانيا وإنجلترا، لكن أن يكــون لديهما كل 
هذه األلقاب فذلك يعني أنهما يعمالن بشكل 
جيد». وتابع: «أحياناً تسجل هدفاً فيبدو أنك 
قدمــت مباراة عمرك. إنها آراء، وجهات نظر. 
أنا ال يصيبني الهوس. ما يمنحني طمأنينة أكبر 
هو إخالصي، فإذا مــا مضت األمور على نحو 

جيد يكون أفضل».
وأردف: «نــرى كريســتيانو رونالدو يعمل 
وهــو أفضل العبي العالم. هناك ســبب وراء 
احتالله هذه المكانة، ألنه يعمل كثيراً ودائماً 
مــا يريــد المزيد. كما أنه عــادة ما يكون في 

الموقع المناسب لتسجيل هدف».
وحول ما إذا كان سيشــعر بالضيق في حال 
رحيلــه عــن ريال مدريد، قــال: «ال أعرف ما 
ســيحدث غداً. قد يعلن غــداً عن تعاقد ريال 
مدريد معــي. اآلن أنا في أفضل أندية العالم 
وأســتمتع بذلك. ارتداء هذا القميص لتسعين 
دقيقة وبدء المباريات أمر ممتع. أنشــيلوتي 
أخبرني أنه سعيد بأدائي وطالبني باالستمرار 

على هذا المنوال». 

15
بــات أبيــل ريســينو الذي أقيــل أمس من 
تدريــب غرناطة، المــدرب الـ11 الذي يتم 
تغييــره هذا الموســم فــي الليغــا. وكان 
ريســينو قد حل محل خواكين كاباروس في 
غرناطة في الجولة الـ18 من الدوري، ومن 
وقتها خــاض الفريق األندلســي 15 مباراة 
مني خاللهــا بثماني هزائــم، كانت آخرها 
على أرضه أمام إسبانيول 2-1 بالجولة الـ34 
مــن الــدوري، وتعادل خمس مــرات وفاز 
مرتيــن فقط. ويحتل الفريــق حالياً المركز 
قبــل األخير بفارق أربع نقــاط عن منطقة 
النجــاة. وقال النــادي األندلســي في بيان 
حــول إقالة المدرب: «النتائج التي حصدها 

الفريــق فــي الجــوالت األخيــرة اضطرتنا 
التخــاذ هذا القــرار». وكان آخر مدير فني 
أقيــل مــن منصبه فــي الليغا هــو فيكتور 
فرنانديز (ديبورتيفــو الكرونيا) في الجولة 
الـ30. وأصبح ريسينو ثاني مدرب يقال من 
تدريب الفريق األندلسي هذا الموسم بعد 
خواكيــن كاباروس، وينضــم غرناطة هكذا 
إلــى قافلة الفرق التي غيــرت مدربها أكثر 
من مرة هذا الموسم وهي قرطبة وألميريا 

وخيتافي. مدريد - إفي
--
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وافقت إسبانيا على قوانين جديدة ستسمح 
ببيع حقوق البث التلفزيوني «لليغا» بصورة 
جماعية. وســتضع اإلجراءات الجديدة حداً 
للنظام المعمول به حالياً، والذي يتيح لكل 
األنديــة بيع حقــوق بث مبارياتها بشــكل 
فــردي. وربمــا تمهد اإلجــراءات الجديدة 
الطريــق أمــام ارتفاع أســعار حقوق البث 
بصورة هائلة، وهذا ســينهي النظام السابق 
الــذي كان يصب في صالــح الفرق الكبرى 
مثــل ريــال مدريد أغنى أنديــة العالم من 
حيث اإليرادات وغريمه التقليدي برشلونة. 
والدوري اإلسباني هو الوحيد بين بطوالت 
الدوري الكبرى فــي أوروبا الذي تبيع فيه 

الخاصة  التلفزيونــي  البث  األندية حقــوق 
بكل منها بشكل فردي. وسيذهب 90 بالمئة 
مــن حقوق البــث الجديــدة ألندية دوري 
األضواء بينما ســتحصل فرق الدرجة الثانية 
على المبلغ المتبقي. وقال خوسيه إغناسيو 
ويرت وزير الرياضة اإلســباني للصحافيين 
إن نصف اإليرادات سيذهب بالتساوي بين 
أنديــة دوري األضواء. وســيذهب النصف 
الثاني بنــاء على أداء الفرق في المواســم 
الخمســة الســابقة وحجــم النــادي إضافة 

لمعايير أخرى. مدريد ــ رويترز

شــدد األرجنتينــي دييغو ســيميوني 
المديــر الفني لنــادي أتلتيكو مدريد 
أمــس الجمعة، على أن مبــاراة اليوم 
أمــام أتلتيك بلباو «أهــم بكثير» من 
لقــاء الجولــة قبــل األخيــرة لبطولة 
الــدوري اإلســباني لكرة القــدم أمام 
برشــلونة. وقــال المــدرب: «بالطبع. 
أريد القول إنه ال بد من تحقيق الفوز 
الجماهير تنظر إلــى مباراة الغد على 
أنهــا أقل أهميــة من لقاء برشــلونة، 
لكنهــا ثالث نقــاط جوهرية في نهاية 
الليغا. أنتظر أن يمتلئ ملعبنا في ظل 
تفهــم الجماهير ألهمية اللقــاء. إنها 
مباراة مهمة وعلى أرضنا ويجب على 
الجمهــور أن يشــارك وأال يصمــت». 
وواصل المدرب: «هــي خطوة مهمة 
جداً فــي هدف قيــادة الفريق للمرة 
الثالثــة على التوالي خــالل 112 عاماً 
هي عمره، إلى دوري أبطال أوروبا».

وقال سيميوني: «إننا نقوم بعمل مهم 
جداً منذ عشرة أشهر، في ظل تغييرات 
كثيــرة لالعبين ومازلنا ننافس. وأكرر: 

مباراة غد أهم من برشــلونة». وتابع 
«كمــا قلت قبل بداية الموســم، كنت 
أتوقع من إشــبيلية وفلنسيا منافستنا 
علــى المركز الثالث. لقد قضينا أغلب 
فتــرات الموســم فــي ذلــك المركز 
وهو ليس باألمر الســهل، ألن الجميع 
يحققون الفوز. لذا األمر يتطلب تحمل 
المســؤولية من أجل الخروج بالنقاط 
الثــالث». ويحتل حامل اللقب أتلتيكو 
مدريد المركز الثالث في الليغا برصيد 
75 نقطــة، بفــارق تســع نقاط خلف 
برشــلونة المتصدر، مقابــل 47 نقطة 

ألثلتيك الثامن.



تتجه أنظار عشــاق ومحبي سباقات الخيل 
العالميــة نحــو مضمار نيوماركــت العريق 
اليوم، حيث ينطلق سباق الجينيز اإلنجليزي 
 «1» جــروب  الميــل  لمســافة  الـــ207 
والمخصص للخيول عمر 3 ســنوات والذي 
تبلغ قيمة جائزته 450 ألف جنيه إسترليني.

وتأمــل خيــول اإلمارات مواصلة ســجل 
إنجازاتها في السباق، وتسجيل الفوز العاشر 

في تاريخ الجينيز.
وأبرز المشاركين «تيريتوريز» لجودلفين 
بقيادة الفــارس مايكل بارزالونا وإشــراف 
المدرب أندريه فابر و«معرب» و«استذكار» 
و«انطالق» لســمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم بإشراف شارلس هيلز وريتشارد 
هانــون وروجر فاريــان. وكان «نايت أوف 
ثندر» لســعيد منانة قد توج بطًال للســباق 
العام الماضي بقيادة الفارس كيرين فالون.

ويعتبــر «تيريتوريــز» لجودلفين األوفر 
فرصــة للمنافســة على اللقــب خاصة بعد 
انتزاعه يوم 12 أبريل الماضي لقب ســباق 
«بــري دي فونتين» لمســافة الميل جروب 
«3» بتفوقــه بفــارق طولين علــى «كرار» 

للشقب للسباقات.
وكذلــك الحال بالنســبة إلــى «معرب» 
و«استذكار»، حيث حال في المركزين األول 
والثانــي فــي ســباق «جرينهام ســتيكس» 

بمضمار نيو بري يوم 18 أبريل الماضي.
وأقوى المرشــحين للقب «جلين إيجلز» 
وقد حل في المركز الثالث آخر مشــاركاته 
يــوم 5 أكتوبر الماضي بمضمار لونشــامب 
بباريــس، حيــث حــل وقتهــا «تيريتوريز» 
لجودلفين في المركز الثاني بقيادة ماكسيم 
جيون. وســبق للمهر الفوز أربع مرات على 

التوالي بال خسارة.
ويتطلــع النتزاع لقــب الجينيز كل من: 
«إيلم بارك» المملوك لقطر ريسينغ بقيادة 
أندريــا أتزينــي بإشــراف أنــدرو بالدينغ. 
وقد ســبق له الفوز 4 مــرات على التوالي 
في الموســم المنصرم. إلــى جانب «دتش 
كونكشــن» بقيــادة وليام بويك وإشــراف 
شــارلس هيلز، «إيفاوود» بقيادة ريتشارد 
هيوز وإشــراف ريتشــارد هانــون، «كول 
كومبانــي» بقيــادة بات دوبس وإشــراف 
للشــقب  «محيــط»  هانــون،  ريتشــارد 
ريســينغ بقيادة فرانكي ديتوري وإشــراف 
ريتشــارد هانــون، «اليد اليــك ذا ويندس 
بقيادة ماكســيم جيون وإشــراف المدرب 
فريــدي هيــد، «روم كي» بقيــادة الفارس 
إيفاجونسون، «جلين الموند» بقيادة كيرين 

فالون و«هيل ذا هيــرو» بقيادة دانيل تود 
هوب وإشراف المدرب ديفيد أومبيرا.

تبــدأ انطالقــة الشــوط األول االفتتاحــي 
«مكفى سوفولك ســتيكس» لمسافة 1800 
متر، في الخامسة مساء «بتوقيت اإلمارات» 

بمشاركة 24 خيًال يتصدرها «برونز آنجيل» 
بقيادة لويس ستيوارد.

وفــي شــوط «بــاالس هاوس ســتيكس» 
لمسافة األلف متر جروب «3» والذي يتنافس 
خاللــه 16 خيًال أبرزها «ســول باور» الحائز 
على لقب القوز للسرعة في أمسية كأس دبي 
العالمية 2015. ومن أبرز المنافسين «كينجز 

غيت نينف» بقيادة جيمس دويل.

يشــهد شــوط «جوكــي كلوب ســتيكس» 
لمســافة الميــل ونصــف الميــل «جروب 
س2»، مشاركة أبرز المنافسين على اللقب 
«تيليســكوب» بقيادة ريان مور وإشــراف 

المدرب الســير مايكل ســتاوت «وبيثيرس 
مــون» بقيــادة الفــارس ريتشــارد هيــوز 
وإشراف المدرب ريتشارد هانون. و«سكند 

ستب» بقيادة أندريا أتزيني.

ســبيريت  «شــارم  شــوط  فــي  يتنافــس 

هانديــكاب» لمســافة 1200 متــر، كوكبة 
من خيــول اإلمارات مــن أبرزها «ديزرت 
فورس» لمالكه مليح الحج البسطي بقيادة 

ريتشارد هيوز وإشراف ريتشارد هانون.

يتوقــع أن يشــهد شــوط «نيــو ماركــت 
ســتيكس» لمســافة الميــل وربــع الميــل 
«2000 متــر»، صراعاً ســاخناً بين 12 خيًال 
المشــاركين  وأبــرز  متقــارب.  مســتواها 
«بســت أوف تايمــز» لجودلفيــن بقيــادة 
جيمس دويلي وإشــراف المدرب سعيد بن 
ســرور. إلى جانب «أزمان» لســمو الشيخ 
حمــدان بن راشــد آل مكتــوم بقيادة بول 
هاناغــان و«تيمبس تيمبــورس» لجودلفين 
بقيادة وليام بويك وإشــراف المدرب جون 

جوسدن.
كما يتوقع مشاركة «غرور» للشيخ جمعة 
بن دلموك آل مكتوم بإشراف جيمس تاتي.

ينتظر أن يشــهد الشــوط األخير لمســافة 
الميل، صراعاً شرســاً بين 18 خيًال يتصدرها 
«إميرتس ســكاي كارغو» بإشــراف شارلي 
آبلبــي. وأقوى المرشــحين للقب «جريتس 
جورنــي» لجودلفين بقيــادة جيمس دويل 
وإشــراف المدرب ســعيد بن ســرور. إلى 
جانب «متســيد» لسمو الشــيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتــوم بقيــادة بــول هاناغان. 
و«بوبليليــا» لعبدالله المنصوري بقيادة جو 

فانينغ.

فجــر المهر «نايت اوف تندر» لســعيد بن 
منانــة مفاجــأة مدويــة من العيــار الثقيل 
عندمــا انتــزع لقــب ســباق 2000 جينيز 
االنجليــزي الــ 203 العام الماضي لمســافة 
الميــل «جروب 1» بقيــادة الفارس كيرين 
فالون وإشــراف المدرب ريتشــارد هانون، 
مســجًال زمناً قــدره 1.36.61 دقيقة بفارق 
نصف طول عن المرشح األول «كينغ مان» 
لألميــر خالد بن عبدالله آل ســعود بقيادة 
الفــارس جيمــس دويل واشــراف المدرب 
جون جوســدن فيما جاء في المركز الثالث 
«استراليا» بقيادة الفارس جوزيف أوبرين.

وتنافس في الشــوط 14 خيًال قويا من بينها 

«أوت ســتريب» لجودلفين بقيادة الفارس 
مايكل بارزالونا، «ارتجال» لســمو الشــيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم.
وتمكن «نايــت اوف ثندر» مــن االنطالق 
بقــوة فــي المرحلــة األخيرة والحاســمة 
ويتخطى المرشــحين األول والثاني ببراعة 
مسجًال مفاجأة مدوية، إذ لم يكن من ضمن 
المرشــحين األوائل ونســبة ترشيحه للفوز 

40 إلى 1.
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نالت خيول اإلمارات شرف الفوز بسباق 
الجينيــز االنجليــزي 9 مــرات من قبل 
حيث كانت بداية اإلنجازات عام 1985 
عندمــا انتزع المهر «شــدايد» للمغفور 
له بإذن الله الشــيخ مكتوم بن راشد آل 

مكتوم، اللقب األول آنذاك.
وظفر األســطورة «نشــوان» لســمو 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتوم 
الثانــي عــام 1989 بجــدارة  باللقــب 

واقتدار.
المهــر «بينيكامب» لصاحب  وحصل 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
علــى اللقب الثالث عــام 1995 بقيادة 

الفارس تيري جارينت.
وحقــق المهر «مارك أوف إســتيم» 
لفريــق جودلفيــن الفوز بالســباق عام 
ســاندس»  «آيالنــد  نــال  فيمــا   1996
لجودلفيــن اللقب الخامــس عام 1999 
وإشــراف  ديتــوري  الفــارس  بقيــادة 

المدرب سعيد بن سرور.
ونــال المهر «كينجزبســت» لســعيد 
سهيل اللقب السادس عام 2000 بقيادة 
الفــارس كيريــن فالون.. وحقــق المهر 
«حافظ» لسمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتــوم الفــوز باللقب الســابع عام 

2004 بقيادة الفارس ريتشارد هيلز.
وعبــس الحظ للمهر «نيــو أبروتش» 
لسمو األميرة هيا بنت الحسين في الفوز 
باللقــب عــام 2008، إذ حل في المركز 

الثاني خلف «هنري ذا نافيجيتر».
وتــوج «دون أبروتــش» لجودلفيــن 
الثامن عــام2013 بقيادة كيفن  باللقب 

مانينغ وإشراف المدرب جون بولجر.
وأضــاف «نايت أوف ثندر» لســعيد 
منانة اإلنجاز التاســع لخيــول اإلمارات 
بانتزاعــه اللقــب العــام الماضي 2014 
بقيــادة الفارس كيرين فالون وإشــراف 
المدرب ريتشــارد هانون بفارق نصف 
طول عــن المرشــح األول «كينغ مان» 

لألمير خالد بن عبدالله.



حقــق «بو آند أرو» لجودلفيــن الفوز أول 
من أمس بمضمار ريدكار في الشوط األول 
االفتتاحي لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس 
وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، 
مســجًال زمناً قــدره 1.25.61 دقيقة بفارق 
رقبة عن «جاكوتــي ديلهاي» بقيادة كونور 
بيســلي فيما جاء «فيكتوري دي ليفار» في 

المركز الثالث بقيادة بي. مالدونالد.
تنافــس في الشــوط 8 خيــول وانحصرت 
المنافســة في اللحظات الحاســمة بين «بو 
آند ارو» و«جاكوتي» ليحسم األول الصراع 

لصالحه بمهارة.
ويعتبــر هذا الفوز الرابع على التوالي الذي 

يحققه «بو آند أرو» من أصل 5 مشاركات، 
وقــد نال الفوز ببراعة فــي مضمار بيفرلي 

األسبوع الماضي.
وتعد األرضية السريعة مناسبة بالنسبة له.

ومن المنتظر أن يتم إشــراكه في مهرجان 
رويال اســكوت في أحد ســباقات القوائم 

خاصة أنه يعد بمستقبل مشرق.
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أكد المدرب ســعيد بن ســرور أن ســباق 
الجينيــز لهــذا العام ســيكون مفتوحاً نظراً 
لمشــاركة خيول متقاربة المســتوى، كما ال 
يوجــد خيل قوي مرشــح للقــب، وأضاف 
قائًال في تصريح خاص لــ«البيان الرياضي» 
إن المنافســة ستكون ســاخنة وصعبة بين 
المشــاركة متوقعاً حدوث مفاجأة  الخيول 

مؤكداً أنها واردة.
وأعلن خالل حديثه عدم مشاركة «مفتول» 
في الســباق، فيما ســتمثل المهرة «لوكال 
تايــم» االســطبل األزرق في ســباق 1000 
جينيز يــوم غد األحد، مؤكــداً أنها جاهزة 
للمنافســة وتدريباتهــا جيــدة، متمنيــاً أن 

يحالفها الحظ والتوفيق في السباق.
وعــن مشــاركة «بســت أوف تايمــز» في 
شــوط «نيوماركت ستيكس» لمسافة الميل 
وربــع الميل 2000 متر اليوم، يقول مدرب 
جودلفين إنه حصان ممتاز وتعتبر مشاركته 

في السباق األولى هذا الموسم.
وقد سبق له الفوز مرتين العام الماضي.

وأضاف بأن تدريباتــه ممتازة وأنه متفائل 
خيراً في تحقيق نتيجة مشرفة بإذن الله.

وبالنســبة لمشــاركة «غريتــس جيرنــي» 
في الشــوط األخيــر اليوم لمســافة الميل 
يقول المدرب ســعيد بن سرور إنه يتدرب 
بمستوى جيد وتناسبه المسافة وأنه يتوقع 

أداء طيباً في السباق.
وتمنى في ختام حديثه أن تظهر بمســتوى 
مشرف في السباق وتواصل سجل إنجازاتها 
المشــرفة التــي حققتهــا خالل الســنوات 

الماضية.
تجدر اإلشــارة إلى أنه سبق للمدرب سعيد 
بن ســرور الفوز بلقب الجينيــز اإلنجليزي 
مرتيــن مــن قبــل 1996 و1999 بواســطة 

«مارك أوف استيم» و«آيالند ساندس».



تختتــم اليــوم فعاليــات بطولــة اإلمارات 
الســابعة عشــرة لقفز الحواجز،  التي تقام 
برعاية لونجين وإشــراف إتحــاد االمارات 
للفروســية وبالتعــاون مع نادي الشــارقة 
للفروســية، باإلعالن عن المتوجين بألقاب 
البطولــة التي تتضمــن 12 منافســة، تقام 
علــى مدى ثالثة أيام، منها تســعة أشــواط 
لمشاركة فرســان القفز من دولة اإلمارات 
فــي كل الفئــات، بينما تقام ثالثة أشــواط 
مفتوحــة المشــاركة لكافــة فرســان القفز 
المنتســبين إلــى أندية ومراكز الفروســية 
بالدولة، بواقع شــوط فــي كل يوم، بطولة 
اإلمــارات لقفــز الحواجــز تأتي فــي ختام 

باالمــارات(2014-2015)  القفــز  موســم 
والــذي كان قــد انطلقت منافســاته مطلع 
أكتوبــر الماضي على ميدان نادي الشــارقة 
للفروســية أيضا، ومن بعدها شهد الموسم 
العديــد من المنافســات األســبوعية ضمن 
الحواجز  دوري اإلمــارات لونجيــن لقفــز 
في نســخته الرابعة، وسيتضمن حفل ختام 
الموســم مســاء اليوم اإلعالن عن الفائزين 

بدوري القفز.   الشارقة - البيان الرياضي

حقــق نجم نــادي النصر بــدر محمد ميرزا 
بطولــة اإلمارات للفردي ضد الســاعة لفئة 
الكبــار التي نظمها إتحــاد الدراجات صباح 
أمس في أم القيوين لمســافة 30 كم وذلك 
بعد تحقيقه أفضل زمن في الســباق وفوزه  
بالمركز األول بزمن قــدره 35 دقيقة و44 
ثانية وبمعدل سرعة متميز بلغ  44"48 كم/

ساعة وجاء نجم النادي األهلي محمد حسن 
المروي في المركــز الثاني بزمن قدره 35 
دقيقة و48 ثانية فيما جاء نجم نادي النصر 
يوســف محمد ميــرزا في المركــز الثالث 
بزمن قــدره 36 دقيقة و47 ثانية.  وحرص 
على الحضور وتتويج الفائزين وتسليم كأس 

البطولة للنجم النصراوي بدر ميرزا، خلفان 
بن يوخه المديــر المالي التحاد الدراجات، 
والمقدم سعيد عبيد مدير إدارة المرور بأم 
القيوين، ومنصور بوعصيبة المشــرف العام 
علــى دراجات النادي األهلي، وعبد الكريم 
محمد الزرعوني أمين عام النادي العربي.   

 تــوج القــارب «التبر 12» بقيــادة الثنائي 
راشد سهيل الطاير وماجد سعيد المنصوري، 
بطًال لسباق دبي للقوارب الخشبية السريعة 
-الجولــة الخامســة والختامية مــن بطولة 
اإلمــارات -2015-2014 والذي نظمه نادي 
دبــي الدولــي للرياضــات البحريــة صباح 
يوم أمس في الميناء الســياحي بمشــاركة 
18 قارباً. وشــهد الســباق أجواء تنافســية 
ساخنة ومثيرة أوجدت الكثير من األحداث 
والســيناريوهات، حيث فقد القارب «ناس 
11» بقيــادة الثنائي ســالم فاضــل الهاملي 
وسعيد المهيري الصدارة، وهو يؤدي اللفة 
قبل األخيرة بسبب انقالب في إحدى نقاط 
االلتفاف، مما أفقــده فرصة الفوز بالمركز 
األول بعــد تألق ملحمي قاده إلى الصدارة 
من البداية، متقدماً على باقي المشــاركين 
وقد تم التدخل من رجال اإلنقاذ في الوقت 
المناســب ونقل المتســابق ســالم الهاملي 

إلــى المستشــفى لالطمئنــان علــى حالته 
الصحيــة. وكان أكبر الرابحين في الســباق، 
القارب «التبر 1» بقيادة الشــقيقين محمد 
وأحمد ســهيل المهيري، والذي احتل مركز 
الوصيف، ليؤهله هــذا المركز إلى معانقة 
لقــب الموســم 2015-2014 في ســباقات 

هذه الفئة برصيد 1500 نقطة. 

وكان القارب «التبر 1» منافســاً منذ البداية 
فــي المركــز الثانــي خلف القــارب «ناس 
11»، لكنه تقدم بعد توقف األخير بســبب 
انقالبه ليتقدم إلى الصــدارة، لكن مفاجأة 
اللحظات األخيرة واألمتار الحاســمة كانت 

فــي انتظاره، عندما قطــع القارب التبر 12 
خط النهاية قبله بثواني.

وســجل القــارب «التبــر 12» زمنــا قدره 
30.37.25 دقيقــة علــى كــورس الســباق، 
والــذي بلغت مســافته 24 ميال بحريا، بعد 
تقليصه بسبب الدوران حول كورس السباق 
مرة لتأخير االنطالقــة، وذلك بفارق ضئيل 
وصل إلى 1.34 ثانيــة فقط، ليحتفل طاقم 
القاربيــن معاً رقــم 12 بالتتويــج بالمركز 
األول في سباق دبي. ورقم 1 بمعانقة لقب 

وناموس الموسم عن جدارة واستحقاق.
وقــدم القــارب «ناس 10» بقيــادة الثنائي 
احمد حســن الســويدي والكويتي ســعود 
الرجيــب، أداء متميزا، حيــث قلص الفارق 

في األمتار األخيرة منهيا السباق في المركز 
الثالــث بفــارق زمني قدره 3 ثــوان فقط 
عــن القارب المتصدر، في حين عاد المركز 
الرابع في السباق إلى القارب «دلما مارين 
3» بقيادة الثنائي الشــقيقين خليفة وذياب 
حميد بن ذيبان، بينما احتل القارب الكويتي 
«رهيــب 17» بقيادة الثنائــي عبداللطيف 

العماني وجاسم الرجيب المركز الخامس.

وفــي باقــي المراكز جاء القــارب الكويتي 
«رهيــب 4» بقيــادة عبدالعزيز الســليمان 
ومحمــد يعقوب في المركز الســادس، ثم 
القارب «الحمري 22» بقيادة علي اللنجاوي 

وماجــد بن خلــف في المركز الســابع، ثم 
القارب الكويتي «رهيب 7» بقيادة الكويتي 
جاســم الدخيل والعماني ثاني البوسعيدي 
فــي المركــز الثامــن، بينما احتــل القارب 
«الكراج الكويتي 99» بقيادة محمد المهيري 
ومحمد محســن علي المركز التاسع، وجاء 
القارب «ســابكو 14» بقيادة علي الصبوري 
وأحمــد الحــداد فــي المركز العاشــر. كما 
حصــل القارب «الحــاج ماريــن 55» على 
المركز الحادي عشــر، وجــاء القارب «برو 
رايدرز 16» في المركز الثاني عشــر، وجاء 
«اإلمبراطور 45» في المركز الثالث عشــر، 
ثــم «الملــك 14» في المركز الرابع عشــر، 
و«نــاس 11» فــي المركز الخامس عشــر، 
و«النوبي 8» في المركز السادس عشر، ولم 
يكمــل القاربان «النوبــي 5» و«النوبي 6» 

السباق ألعطال فنية.

حرص أعضــاء وطاقــم القاربيــن (التبر 1 
والتبر 12)، على إهداء االنجازات إلى مالك 
الفريق راشــد محمد راشد بن غدير، وإلى 
شــركة أبوظبي لالســتثمار الجهــة الراعية 
الثنائي محمــد واحمد  للفريــق. وأعــرب 
ســهيل المهيري قائــدا القــارب «التبر 1» 
بطل الموسم، عن ســعادتهما بالنتائج التي 
تحققت في الموســم والتتويج المســتحق 
فــي البطولة وصدارة الترتيــب العام، فيما 
أشاد الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري 
بدور الشــركة الراعية أبوظبي لالســتثمار، 
والتي قدمت الدعــم الالزم للفريق. وتألق 
الثنائي راشــد ســهيل الطاير وماجد سعيد 
المنصوري في الســباق علــى متن القارب 
«التبــر 12»، حيــث انتزعــا المركــز األول 
بجدارة ليؤكدا حســن التفاهم واالستعداد 

للفعاليات المقبلة والمرتقبة. 
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يشــهد عشــاق الخيول في اإلمارات والعالم 
العربــي اليــوم، حدثاً جديداً وغير مســبوق، 
وذلك حين تنقل قناة ياس، وفي الوقت نفسه 
أكبــر ســباقين للخيول في العالــم معاً، ومن 
موقع الحــدث، وعبر فرق عملها، حيث تنقل 
ســباق غينيس 2000 الشهير بإنجلترا، وسباق 
كنتاكــي دربــي ذي المئــة وواحــد وأربعين 
ربيعاً، والســباق األشهر في عالم الخيول على 
اإلطالق، وذلك من ميدان «تشرشــل داونز»، 
بمدينة لويس فيــل األميركية بوالية كنتاكي. 
وتدخل قناة ياس هذا التحدي الجديد لتصبح 
أول قنــاة عربية تنقل ســباق الكنتاكي دربي 
األشهر في العالم، من دون أن تترك السباقات 
الكبيرة األخرى، التي يأتي في مقدمتها سباق 
الغينيــس 2000، وغينيــس 1000، وهــو مــا 
ســيتتابع بعــد ذلك عبــر مختلف الســباقات 
العالمية الكبيرة والشهيرة، التي تجمع صفوة 

الخيول والمالك والفرسان.

وتبــدأ تغطيــة قنــاة يــاس لهذيــن الحدثين 
الكبيريــن، بداية من الســاعة الثالثة والنصف 
عصراً، حيث يبدأ االســتوديو التحليلي الخاص 
بمهرجان الغينيس البريطاني (غينيس 2000)، 
وذلك من اســتوديهات قناة ياس في أبوظبي، 
مــن خالل فريــق التحليل الفني، ويشــاركهم 
التحليل المذيع ســعود الرئيسي، فيما يتواجد 
في لندن فريق عمل خاص لنقل كل ما يجري 
فــي موقع الحــدث، من خــالل المذيع كريم 
الطرهوني، الذي سيتابع المشاهدين عبر عدد 
من اللقاءات الحصرية، والتغطية المباشرة من 
ميدان السباق، ويستمر االستوديو حتى موعد 
الســباق في الســاعة الرابعة والنصف، حيث 
تبدأ ســباقات مهرجــان الغينيــس البريطاني 
(غينيس 2000)، وســيظل االستوديو مستمراً 
متابعــاً لكل مجريات الســباق، وما يدور من 

نتائج تحليًال وتعليقاً. 

وفي تمام الســاعة الســابعة والنصف مســاء 
تتحــول أنظار مشــاهدي ياس مع مشــاهدي 
العالــم كلــه، صــوب الغــرب فــي الواليات 
المتحــدة األميركية، ليبدأ االســتوديو الخاص 
بمهرجان «كنتاكي ديربي»، أحد أهم وأشــهر 
ســباقات الخيول فــي العالم علــى اإلطالق، 
بــكل ما يمثله من قيمــة تاريخية عريقة عبر 
140 عاماً مضت، وبمــا يمثله من قيمة مالية 
للمشاركين العشرين المتأهلين للمشاركة في 
الســباق ذي الـ2000 متر، ويستمر االستوديو 

الــذي يقدمه مــن موقع الحدث فــي ميدان 
تشرشــل داونــز مســعود محمــد، ومعه في 
التحليــل والتعليق توفيــق محمد، إضافة إلى 
عمــر الجغيمــان الذي ســيتواجد فــي موقع 
اســتعراض الخيــول (البــادوك)، ويلتقي فيه 
بشهر المالك والفرسان المشاركين، إضافة إلى 
ما ســيدور في موقع السجادة الحمراء، الذي 
يشــهد عادة حضور أشــهر وأكبر نجوم الفن 
والمجتمع في أميركا والعالم، يعد االستوديو 
صالح جابر، ويخرجه حســين السيد، ثم يبدأ 
الســباق في الثامنة مســاء عبر صوت المعلق 
عبــد اللــه المعمــري المتواجد ضمــن فريق 

العمل أيضاً في الميدان بأميركا.

تجدر اإلشارة إلى أن اإلمارات حاضرة وبقوة 
في ســباق الدربي الكبير، وذلك عبر الحصان 
«مبتهــج» ملك الشــيخ محمد بــن خليفة آل 
مكتــوم، وعبر الحصــان جودلفين أحد خيول 

إسطبالت جودلفين آلل مكتوم.    
وأشار محمد إبراهيم المحمود رئيس مجلس 
إدارة أبوظبــي لإلعالم العضــو المنتدب، إلى 
أهمية نقل هذا الحــدث العالمي الكبير قائًال 
«مــا كان يمكــن لنــا ونحن نقدم يــاس قناة 
متخصصــة للعالم، مــن دون أن يكون ضمن 
أهم خططنا في نقل المســابقات والبطوالت، 
حدث في قيمة وأهمية سباق الكنتاكي دربي 
األميركــي الكبيــر، الــذي يحتفل هــذا العام 
بانطالقتــه رقــم 141، ومن هنــا كان العمل 
من أجــل الحصول على حقوق نقل الســباق 
مهما كانــت التكلفة، ومهما كانــت التبعات، 
في الوقت نفســه أوفدنا فريق عمل كبير من 
أجل نقل الحدث من هناك من قلب المضمار، 
وهــو ما يمثــل نقلة أخرى فــي خريطة نقل 
الســباقات والبطوالت، حيث سيرى المشاهد 
فــارق العمل من موقع الحدث وما ينقله من 
أجواء مباشرة وحية تنقل المشاهد إلى هناك، 
وترصد له كل ما يجري وهو ما حرصنا عليه». 
وفي الوقت نفســه لم نغفل أهمية السباقات 
األخــرى الكبيرة، التي قد نكــون رأيناها من 
قبــل، لكنها تظــل ذات أهمية ومحل اهتمام، 
بالقدر نفسه  الذي سنقدمه مع سباق الدربي 
الذي ينقل وألول مرة على شاشة قناة عربية، 
وهو ما ســنواصل تقديمه ليس في هذا اليوم 
وحسب أو مع هذا السباق وفقط، بل في كل 
ســباقات الخيول عبر هذا الصيف بكل زخمها 

وحضورها  في مختلف دول العالم.
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حظيــت البطولــة  بدعم جماهيــري كبير 
كان معظمه من أســر الالعبين المشاركين 
في البطولة وجمهور نادي الشــارقة الذين 
حضــروا بكثافة في مواجهــات اليوم األول 
وهو األمــر الذي انعكس إيجابا على ســير 
النزاالت لتحفل بالقوة والندية والشراســة 
ووصفها العــب منتخبنا الوطنــي عبد الله 
غلــوم باألمر اإليجابــي، مؤكــداً انه حظي 
بدعم ومســاندة جماهيرية كبيرة في نزاله 
األول فــي مواجهة  الالعب الكويتي محمد 
عبد الله  العنزي، ســواء  من أسرته أو من 
جماهير اإلمارات وهــو أمر يحفز  الالعب 
للعطــاء وتقديــم افضــل مــا عنــده ألجل 

تشــريف الدولة فــي هذه البطولــة  التي 
تعتبــر بوابة الــى عالم النجوميــة والتميز 
فــي  المســتقبل وهو ســعيد بتواجده مع 
األشــقاء في دول مجلــس التعاون في مثل 
هذه التجمعــات المفيدة والتي يعتبر فيها 
االحتكاك واكتساب الخبرات التنافسية  اهم 

من حسابات الربح أو الخسارة .

أشــاد محمد عباس المدير التنفيذي التحاد 
اإلمــارات للكاراتيــه والتايكواندو بالجهود 
التنظيميــة في اليوم األول مــن قبل نادي 
الشــارقة وااللتزام الكامل مــن قبل الوفود 
المشــاركة بلوائح وضوابــط البطولة وهو  
األمر الذي جعل منافسات ومواجهات اليوم 
تجــئ خالية مــن المخالفات  والشــكاوى 
المقلقــة، و ســيجعل من مواجهــات اليوم 
األول بطولــة قائمــة بذاتها تحفــل بالندية 
واإلثارة فــي ظل المســتويات الجيدة في 
جوالت اليوم األول والتزام الجميع بالروح 

الرياضية.
وأضــاف عبــاس بأن هــذا األمــر يؤكد أن 

البطولــة تمضي بشــكل جيد فــي تحقيق 
األهداف واالســتراتيجيات التي نظمت من 
اجلها وفي مقدمتها التقاء األشــقاء وتجديد 
الروابــط األخوية المتينــة التي تربط  أبناء 
دول المجلــس التعاون وهو ما لمســه من 
خــالل تواجــد الوفــود مع بعضهــا البعض 
في إطار األســرة الواحدة وليس وفود من 
دول مختلفة وهكذا هم دوما أبناء الخليج 

العربي أسرة واحدة متوحدة.

برعاية كريمة من ســمو الشــيخ سلطان بن 
محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب 
الحاكــم، رئيس المجلــس التنفيذي إلمارة 
الشــارقة، افتتحــت عصر أمــس، فعاليات 
بطولة الخليج للتايكواندو السادسة للشباب 
والخامسة للناشــئين بمشاركة أربعة دول: 
«اإلمــارات، والبحرين، وقطــر والكويت»، 
فيما اعتذرت الســعودية عن المشاركة في 

البطولة في آخر لحظة. 
وتتواصل فعاليات البطولة اليوم بعشــر 
جوالت ســاخنة في أوزان الفئتين الشباب 
والناشئين، والتي تقام بضيافة نادي الشارقة 
تحت إشــراف اتحــاد اإلمــارات للكاراتيه 
والتايكوانــدو، وطالب وفدا قطر والبحرين 
بضــرورة تنظيــم هــذه البطــوالت بصفة 

سنوية وليس كل خمس سنوات.

وأشــاد الكابتن عبدالحميد إبراهيم مدرب 
والناشــئين  للشــباب  البحريــن  منتخبــي 
بالبطولة، ووصفها بالناجحة والمهمة، ألنها 
تعنى بتكوين الالعبين وإكســابهم الخبرات 
إلنهم العبون صغار في الســن وفي بدايات 
التنافســي، وال يمكــن تطوير  مشــاورهم 
مســتوياتهم من دون المشاركات التنافسية 

وهــي مهمــة وكان من المفتــرض أن يتم 
تنظيمهــا ســنوياً وليس بطولــة كل خمس 
ســنوات، حيــث كانت آخــر بطولة نظمت 
لفئة الشــباب والناشــئين في عــام 2009، 
واآلن يتــم تنظيم هــذه البطولة في العام 
2015، وهــذا أمــر غيــر معقــول أن تقام 
بفترات متقطعة ما يؤثر سلباً في مستويات 
ويتســبب  التعــاون،  مجلــس  دول  فــرق 
فــي تراجــع المســتويات بشــكل كبير في 
المواجهــات العربية واآلســيوية والدولية، 
لذلــك تعتبر مبــادرة دولة اإلمــارات في 
تنظيم هذه البطولة أمراً إيجابياً، ومنقذاً لها 
من النســيان، وتسهم بشكل فعال في صقل 
مواهبنــا الخليجية التي هــي بحاجة لمثل 

هذه البطوالت.

وقال عبدالحميد إن البحرين رغم مشاركتها 
غيــر المكتملة فــي كل األوزان العشــرة، 
لكنهــم يتطلعــون لحصــد الميداليات في 
جميــع األوزان التــي يشــاركون بها، حيث 
تشــارك بخمســة العبين في فئة الناشئين 
وهــم: حســين مجيــد – عبدالله فــؤاد – 
إبراهيــم جميــل – محمــد عبدالحميــد – 
خليفة الكواري، وفي فئة الشــباب بســبعة 
العبين هم: ناصر العلوي – ســيد حســين 
فاضل – سيد محمد – أحمد جاسم – حسين 

سوار - وليد الكعبي.

ووافقه فــي الرأي مــدرب منتخب قطر 
للناشــئين كابتن ناصر عبدالمجيد وزميله 
إيــاد الصيفي، مؤكدين ضــرورة أن تقام 
مثــل هذه البطوالت كل عــام وليس كل 
خمس ســنوات، ألنها تعتبر األســاس في 
تنشئة الالعبين وتحضيرهم بصورة قوية 
لمنتخبات الرجال، وقال إن قطر تشــارك 
بخمســة العبين في فئة الناشــئين وهم: 
عبدالرحمــن فكــري - محمــد مســفر – 
راشــد مســفر – عوجان الخيارين – غانم 
الحمادي. والعبين في فئة الشباب وهما 
إبراهيم العوالن وناصر أبوعزب، وقال إن 
الفوز غير مهم وال حتى حصد الميداليات 

بقدر اكتســاب الخبرات والتهيئة النفسية 
لالعبيــن وأســرهم توطئة للمشــاركات 

العالمية واآلسيوية.

فيما أكــد مدرب منتخــب الكويت لفئة 
الناشئين منيف الديحاني، أنهم يشاركون 
فــي البطولــة في كامــل األوزان في فئة 
الشباب والناشــئين، حيث يمثل منتخب 
الكويت في فئة الناشئين كل من: سلمان 
العجمي – محمــد العجمي – عبدالعزيز 
الدوســري – ناصــر ســراب – شــاهين 
شــرف – فيصــل العتيبي – بــدر العنزي 
– صالح الدوسري – عبدالمحسن زكريا – 

عبدالمحسن العلي.
وذات األمــر أكــده مــدرب منتخــب 
الشباب في دولة الكويت عقيل السيافي 
بأن مشــاركتهم كاملة في جميع األوزان 
علــى النحو التالي: تحــت وزن 45 كجم 
علي بورحمة، تحت 48 سلمان الغفيري، 
تحت 51 كجم أســامة المطيــري، تحت 
وزن 55كجــم طالل العنــزي، تحت وزن 
59 كجــم حمدان المطيــري، تحت وزن 
63 كجم ســعود العنــزي، تحت وزن 68 
كجم عزبي العارفي، تحت وزن 73 كجم 
طالل األميــر، تحت وزن 78 كجم محمد 
الهاجــري، فــوق وزن 78 كجــم محمــد 

فارس.

 محمــد بن جرش، عضو مجلس إدارة نادي 
الشــارقة رئيس اللجنة المنظمــة للبطولة، 
وصــف مواجهــات اليــوم األول بالقويــة 
والساخنة، حيث كشــفت مستويات جيدة 
فــي جميع األوزان المشــاركة في البطولة، 
وهو ما يبشر بميالد منتخبات خليجية قوية 
في لعبــة التايكواندو ويدعو لالهتمام أكثر 
بمثل هذه التظاهــرات الخليجية الرياضية 
التــي تصقل مواهب الشــباب وتكســبهم 
خبرات تنافســية تعينهم على المشــاركات 
اآلســيوية والعالميــة، ورحــب بــن جرش 
بالمشــاركين واألبطال وتمنى لهم حظوظاً 

طيبة في البطولة.

ووصــف بن جرش العبــي منتخبنا الوطني 
الممثليــن للدولــة فــي هــذه التظاهــرة 
الخليجية بنجــوم الغد وبأنهم سيشــكلون 
مســتقبل الدولة في لعبــة التايكواندو من 
واقع النتائج والمســتويات التي ظهروا بها 
فــي مواجهات اليــوم األول مــن البطولة، 
مشــيراً إلى أن النتائج والميداليات ليست 
هدفــاً في مثــل هذه البطــوالت رغم أنها 
مطلوبــة، لكن تكمن األهمية في اكتســاب 
الخبرات التنافســية بمواجهات األشقاء من 
العبي دول المجلس، وهي مكاسب مشتركة 

لنجوم والعبين في هذه الفئة العمرية التي 
تكون الخبرات التنافســية عامــًال مهماً في 

تكوينهم وتجهيزهم للمستقبل.

ويتطلــع نجــوم منتخبنــا الوطنــي الذين 
يشــاركون مكتملي الصفوف فــي الفئتين، 
إلــى حصاد وفير مــن الميداليات الذهبية، 

حيث يمثلنا في منتخب الشباب كل من:
سهيل فيصل في أقل من 45 كغم، محمد 
إبراهيــم المازمي فــي 48-45 كغم، أحمد 
عبدالله الحوسني 51-48 كغم، عبيد جمال 
55-51 كغــم، أحمــد صبيــح 59-55 كغم، 
راشد أحمد حمد 63-59 كغم، حسين غالم 
محمد 68-63 كغم، إبراهيم خالد الجسمي 

73-68 كغــم، عيســى أحمد فــرج العليلي 
78-73 كغــم، أحمــد علي الشامســي فوق 

78 كغم.
ومنتخب الناشــئين يضم: سلطان صالح 
مغــاور أقل من 33 كغم، عبدالله غلوم -33

37 كغــم، منصور فيصــل العبيدلي 37-41 
كغم، محمد جمال 45-41 كغم، عبدالرحمن 
ياسر 49-45 كغم، سعيد جمال 53-49 كغم، 
عبدالله إبراهيــم 57-53 كغم، عبدالرحيم 
عمران 61-57 كغم، علي عبدالكريم 61-65 
كغم، عمر عبدالله الهاشــمي فوق 65 كغم، 

سلطان صالح مغاور احتياط 37- كغم.
ويشــرف على المنتخبات كل من إداري 
فريق الشــباب راشــد رمضان بالل، مدرب 

فريق الشباب عبدالله حاتم إبراهيم.



فشلت منظمة المصارعة العالمية الترفيهية 
« WWE »، فــي اســتثمار النجــاح الــذي 
حققــه  مهرجان األحالم «راســلمانيا 31»، 
عقب الفشــل الذريع الــذي رافق عرض « 
اكستريم رولز » يوم االثنين الماضي، الذي 
انتهى باحتفاظ ســيث رولنــز بلقب الحزام 
الموحــد للمنظمة، عقب تدخــل المصارع 

كين لصالحه. 
وأجمعــت الجماهيــر بــأن العــرض لم 
يحمل في طياته شــيئاً جديداً، سوى تمديد 
صالحيــة النجــم الصاعــد رولنــز، وإدخال 
المزيــد مــن التغييرات في شــخصية كين 
المتقلبــة، باإلضافة إلى عــدد من النزاالت 
التي ســاهمت في انقاذ العرض، خاصة بعد 
اإلعــالن المفاجئ عن عدم مشــاركة النجم 
المتألق، وبطل حزام القارات  دانيال براين 
نتيجــة تجــدد إصابتــه، والتــي حرمته من 
مواجهة بــاد نيوز برايت علــى لقب حزام 

القارات. 

 Pay » وسيحاول فريق اإلبداع، عبر  عرض
Back  »، والــذي ســيقام الشــهر الحالي، 
إرضــاء الجماهير المتعطشــة إلــى المزيد 
من اإلثارة في  الســيناريوهات التي تعتزم 

تنفيذها خالل العروض القادمة، وصوًال إلى 
العرض الشهري المرتقب.  

إذ أعلــن خالل عرض « أكســتريم رولز 
» عن نزال رابــع يجمع بين بطل الواليات 
المتحــدة األميركيــة جون ســينا، والبطل 

الروســي روســيف خالل العــرض المقبل 
سيحمل عنوان «أنا أستسلم». 

بينمــا وضعــت الجماهيــر حامل لقب 
الحزام الموحد ســيث رولينز امام مواجهة 
ثالثية صعبة على اللقب تجمعه مع األفعى 

راندي اورتن، والنجم رومان رينز.
وكانت المنظمة قد قررت خالل العرض 
األخيــر لـــ « رو » جعــل الجماهيــر هي 
الحكــم في اختيار النزال الرئيســي لحامل 
لقب الحزام الموحد خالل العرض الشهري 

المقبــل، حيث جــاءت النتيجــة لمصلحة 
معركة ثالثية نارية. 

ومــن جانب آخر، كشــفت مصــادر مقربة 
مــن المنظمة، عن نيتهم تقديم المزيد من 
الدعم إلــى مديرة أعمال النجم الروســي 
روســيف، النا، خاصــة ان فينــس مكمان 
رئيس مجلــس اإلدارة، عبر في مناســبات 
عدة عن إعجابه بشخصيتها، معطيا األوامر 
لفريــق اإلبــداع، بتطوير شــخصيتها على 

الحلبات. 
وأضافت المصادر، أن النا ستكون الوجه 
الجديد لقسم السيدات في المنظمة، عقب 
أن تتحــول إلى شــخصية محبوبــة، وتعلن 
انقالبها على  روســيف، وان تكشــف بأنها 
أميركيــة وليســت روســية، باإلضافة إلى 
تغيير اسمها لتصبح « سي جي » مستخدمة 

أول حرفين من اسمها الحقيقي. 

وفيمــا يتعلــق بالخطط المتعلقــة بالنجم 
كين، توقعت الجماهير تغييراً جوهرياً في 
شــخصيته، وانقالبه عمــا قريب على فريق 
السلطة، وهذا ما ظهر واضحاً خالل عروض 

المنظمة الماضية. 
وكانــت العالقة بين كيــن، وحامل لقب 
الحزام الموحد سيث رولنز، قد توترت في 
اآلونــة األخيرة، بعد اإلهانات التي واجهها 
األخير لكين حــول دوره في اإلدارة، وانه 
فقــط مجرد شــخص يســاعد الحفاظ على 

مساره، ولو خالف هذا المسار سيطرد. 
وكانت الجماهير قد توقعت خالل عرض 
« اكســتريم رولــز »، ان يقوم كين، والذي 
كان مســؤول عن حراســة قفص المواجهة 
الناريــة التي جمعت رولنــز وأورتن، بأن 
يتدخــل لصالــح األفعــى، إال انــه ضــرب 
الخصمين، بعدها قام بمساعدة رولنز على 
الحفــاظ على لقبه الــذي كاد يفقده خالل 

العرض.

 «TNA» أثارت صورة نشرتها رئيسة اتحاد
ديكسي كارتر، تجمعها مع النجم األسطوري 
ســتيف أوســتن، جدال كبيرا ، حول ســبب 
اختيار أوســتن لهذا التوقيت إلجراء مقابلة 
إذاعيــة مــع أكبر المســؤولين فــي اتحاد 
«TNA» وســط تصاعد أزمتــه مع منظمة 
WWE، ورئيــس مجلــس إدارتهــا فينــس 

مكمان، والذي ادى إلى إلغاء برنامجه . 
واعتبــر عدد مــن المحللين، ان اســتضافة 
اوســتن لكارتر في برنامجــه، ما هو إال رد 
مبطن على الخالفات التي أججتها اإلشاعات 

بين النجم األسطوري وفينس مكمان.

نجــح المصارع المخضرم جايســون ألبرت، 
منذ توليه أمور المواهب الشــابة في مركز 
 ،WWE تدريب المصارعين التابع لمنظمة
بخلق الرضا واالستقرار من قبل المصارعين 
الشــباب، واإلدارة بعد العاصفة الكبير التي 
أثيرت حول المدرب الســابق بيل ديموت، 
الذي اضطر في نهاية المطاف إلى االستقالة. 
ولم ترد أي شكاوى من المصارعين الشباب 
الذيــن يشــرف عليهم ألبــرت، حيث أثنى 
جميــع العاملين واإلداريين في المركز على 

حسن إدارته لألمور.

مازالت الصدمة تســيطر علــى فريق إبداع 
منظمــة WWE، عقــب تصريحــات رئيس 
مجلــس إدارة منظمــة الفنــون القتالية « 
UFC » دانا وايت، والتي حسم فيها موقفه 
بشأن مشاركة بطلة السيدات روندا روزي، 
في عروض WWE، عندما قال انها مشاركة 

واحدة و انتهت. 
إال أن المســؤولين رفضوا االستسالم لهذه 
انهــم يأملــون بالحصول  إذ  التصريحــات، 
علــى الضــوء األخضــر من وايت للســماح 
بمشــاركة روزي في مواجهة نسائية خالصة 
مــع اإلدارية األولى في المنظمة ســتيفاني 

مكمان في مهرجان «راسلمانيا 32» .

ألمــح موقــع إصــدارات الفيديــو الخاصة 
بمنظمــة WWE، إلى ان مشــروعا جديدا 
يتعلق باألســطورة ســتينغ، تنوي المنظمة 
إنتاجه في نهاية السنة الحالية، عقب نجاح 
اإلصــدار االول، والذي حمل عنوان "أفضل 

ما قدمه ستينغ". 
وعلى الرغم من عدم وضوح الرؤية بشــأن 
ما ســيحمله اإلصــدار المقبــل، إال انه من 
المتوقع أن يكون على شــكل سيرة وثائقية 
حول مسيرة األسطورة في الحلبات وصوال 
إلــى WWE، يرويهــا ســتينغ بنفســه في 

اإلصدار الجديد.
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المصــارع  األســبوع،  شــخصية  إخترنــا 
األسطوري، وعضو قاعة المشاهير،   فيرن 
جانييه، الــذي رحل عن دنيانا يوم اإلثنين 

الماضي، عن عمر ناهز 89 عاما . 
الســتينيات  فــي  فيــرن  وأصبــح 
والســبعينيات مصارعاً ومنظماً في الوقت 
ذاته، ليصبــح في النهايــة المالك الوحيد 
 ،AWA األمريكيــة  المصارعــة  لرابطــة 
حيث  ظل ممارســاً للمصارعة حتى بداية 

بطولة  لقــب  الثمانينيــات، وحمــل 
AWA عشــر مرات خالل الفترة 

ما بين 1981-1960، باإلضافة 
فــي  الزوجــي  لبطولــة 

ماد  مــع  أيضــاً   AWA
دوج فاكون عام 1979. 
اعتزاله  فيــرن  أعلن 

 ،1981 عــام  الرســمي 
ونازل الحقاً في عدة نزاالت 

خاصــة بينمــا مــا زال يحتفــظ 
.AWA بملكية

ساهم بشــكل رئيسي في أعماله خالل 

فترة نموهــا في الثمانينيــات، ويعود له 
الفضل جزئياً في ظهور أســطورة وظاهرة 

هالك هوجان.

الســتينيات  فــي 
 ومنظماً في الوقت 

ي

يــة المالك الوحيد 
 ،AWA ألمريكيــة
مصارعة حتى بداية 

بطولة  لقــب 
خالل الفترة 

إلضافة 
ـي 

د 
ي

 
ه 

 ،1
زاالت 

ل يحتفــظ 

ي في أعماله خالل 

قد يظن البعض عندما يشاهد المصارعين 
فــي داخل الحلبــة، بأنهم وحوش بشــرية، 
ال يعرفــون الرحمــة، إال انهــم يتفاجــأون 
في نهايــة المطــاف، بمدى رقــة قلوبهم، 
عندما يســمعون عن طفــل مريض يريد أن 

يشاهدهم ويتعرف عليهم عن قرب. 
آخــر نجــوم الرحمة هذا األســبوع، هو 
المدير التنفيذي للمنظمة تربل اتش، الذي 
قضى يوماً كامًال مع الطفل أوين الذي خضع 

لعمليتين جراحيتين في القلب. 
وقــال اتش في تغريــدة له على صفحته 
الشــخصية بموقــع التواصــل االجتماعي « 
تويتر »، « أنا مســتمتع بوقتي مع صديقي 
أويــن الذي أجرى عمليتيــن جراحيتين في 

القلب». 
وأهدى المدير التنفيذي للمنظمة، عدداً 
من الهدايا لصديقه الجديد، متمنياً له دوام 

الصحة والعافية.

مازالت عروض « الرو » األســبوعية، تعاني 
مــن معدالت قلــة المشــاهدة، نتيجة قلة 
المرافقة  الســيناريوهات  اإلثــارة، وســوء 

للعرض . 
فقــد حقق عــرض « رو » األخير، والموالي 
لمهرجان « أكستريم رولز 2015 » ، معدل 

3.760 ماليين مشاهد، وهو انخفاض بنسبة 
7% مقارنــة بعرض األســبوع قبل الماضي 

الذي حقق معدل 4.40 ماليين مشاهد . 
وقــد بلغــت الســاعة األولى مــن العرض 
3.823 ماليين مشــاهد فيما جذبت الساعة 

الثانية معدل 3.855 ماليين مشاهد .
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يحتفي اتحاد الكرة الطاولة في السابعة من 
مســاء اليوم، بالجهات المساهمة والراعية 
لبطولة العالم لمنتخبات الرجال والسيدات 
للكــرة الطاولة، والتي جرت في صالة نادي 
النصــر بدبي خــالل يناير الماضــي. ويقام 
حفل تكريم الجهات الراعية والمســاهمين 
في إنجــاح البطولة في قريــة البوم بدبي، 
ويحضرهــا أعضــاء مجلــس إدارة اتحــاد 
الكــرة الطاولة، ويتقدمهم المهندس داوود 

الهاجري رئيس اتحاد اللعبة.
وكانــت البطولــة أقيمت تحــت رعاية 
ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد 

آل مكتــوم، ولي عهد دبــي رئيس مجلس 
فنيــاً  نجاحــاً  وشــهدت  الرياضــي،  دبــي 
وتنظيميــاً كبيراً، بمشــاركة 12 منتخباً في 
كل من مســابقتي الرجال والسيدات، وتوج 
المنتخب الصيني بلقبي الرجال والســيدات 
في تلك البطولة.     دبي - البيان الرياضي

تعقد لجنة نشــاط نادي الكورنيش، بشركة 
أدنوك في الحادية عشــرة من صباح اليوم، 
مؤتمــراً صحافياً بقاعة المؤتمرات باســتاد 
محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في أبوظبي، 
للكشــف عن تفاصيل برنامــج حفل افتتاح 
بطولــة كأس أدنــوك، ومجموعة شــركاتها 
لأللعــاب الرياضيــة الكبرى (الـــ21) لعام 
2015، التــي تقام منافســاتها خالل الفترة 
مــن الثالث من مايو الحالي وحتى العاشــر 
مــن يونيو المقبــل، تحت شــعار «الخدمة 
الوطنية شــرف».  ويأتي المؤتمر للكشــف 
عــن تفاصيــل حفل االفتتــاح لهــذا العام، 
الــذي يقــام بالتنســيق مــع شــركة الحفر 

الوطنيــة، واللجنة المنظمة للدورة الحادية 
والعشــرين لبطولــة أدنــوك، ومجموعــة 
شــركاتها لأللعاب الرياضيــة، التي تضم 16 
شــركة، التي تم توزيعها على 3 مجموعات، 
وتتنافــس في أربــع ألعــاب رياضية، هي 
كرة القدم، والسلة، واليد، والكرة الطائرة. 
ويحضــر المؤتمر إلى جانب رئيس وأعضاء 
اللجنة الفنية للبطولة، وممثل شركة الحفر 
الوطنية، عدد من ممثلي الفرق المشــاركة.
أبوظبي- البيان الرياضي  

أعلنــت اللجنة المنظمــة لمؤتمر أبوظبي 
المــرأة، عــن  الثالــث لرياضــة  الدولــي 
اكتمــال كل التحضيرات ومتطلبات النجاح 
التنظيمي لجلسات المؤتمر، التي ستنطلق 
بعــد غــد  بفندق قصــر اإلمــارات تحت 
شعار «رياضة.. بال حواجز»، برعاية كريمة 
من «أم اإلمارات» ســمو الشــيخة فاطمة 
بنت مبارك رئيســة االتحاد النسائي العام، 
التنمية األسرية  الرئيس األعلى لمؤسســة 
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، 
وفي ظل متابعة واهتمام الشــيخة فاطمة 
بنــت هــزاع بن زايــد آل نهيان، رئيســة 
مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك 
للرياضة النســائية رئيســة نــادي أبوظبي 
للســيدات.  من جهتها قالت نورة الكعبي 
عضو مجلــس إدارة أكاديمية فاطمة بنت 
اللجنة  النســائية، رئيســة  للرياضة  مبارك 
اإلعالمية للمؤتمر، إن اللجنة المنظمة وفي 
ظل المتابعة المباشــرة من الشيخة فاطمة 
بنــت هــزاع بن زايــد آل نهيان، رئيســة 
مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك 
النســائية، رئيســة نادي أبوظبي  للرياضة 
للسيدات رئيسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر، 

حرصــت علــى إتمــام جميــع متطلبــات 
ومســتلزمات النجاح للمؤتمــر ولفعالياته 
المصاحبة، وأولــت أهمية كبيرة بخططها 
وجهودها، لتقديم نســخة استثنائية، بداية 
من اختيــار المتحدثين وأصحاب الخبرات 
ونجوم الرياضة النســائية على المســتوى 
الذين  الدولي، بجانب مديري الجلســات، 
يتمتعون بســيرة إعالمية عربيــة مميزة، 
إضافة لما ستشــهده جلسات المؤتمر من 
نقل تلفزيوني مباشر من قبل قناة أبوظبي 
الرياضيــة، وغيرهــا من التحضيــرات غير 
المسبوقة، التي قامت بها اللجنة التنفيذية 
برئاسة ريسة حميد الكتبي، بجانب اللجان 

االستشــارية  التخصصــات  فــي  األخــرى 
والعلميــة والتقييــم األكاديمي والعالقات 
العامــة والمواصالت والتســويق والرعاية 

والبروتوكول والتنظيم الداخلي.

وأضافــت الكعبي أن جميــع اللجان تعمل 
فــي كل األوقات، وتســابق الزمن لتقديم 
تجربــة مميزة في الدورة الثالثة، مشــيرة 
إلــى أن اللجنــة تتأهب الســتقبال الوفود 
الدوليــة ابتــداء مــن اليوم بفنــدق قصر 
اإلماراتــو الــذي ســيكون المقــر الرئيس 
لفعاليــات المؤتمــر علــى مــدى يومين، 
مؤكدة أن كل تلك الجهود تتجه صوب فتاة 
اإلمارات لتأهيلها ورفد مســيرتها بأحدث 
الخبــرات والتجــارب العالميــة، بجانــب 
اطالعها على ســيرة نجمــات الرياضة على 
المســتوى الدولــي وإرادتهــن وخططهن، 
التي أسهمت بوصولهن إلى هذا المستوى، 
معتبرة المؤتمر بالمحطة المهمة والمنصة 
الحيويــة الســتلهام قيم كثيــرة يقف في 
مقدمتهــا اهتمــام «أم اإلمــارات» برعاية 
فتــاة اإلمارات ورؤيتهــا الثاقبة في إعداد 
بنــات الوطن بشــتى المجــاالت والدعم 
المباشــر للشــيخة فاطمة بنت هزاع بنت 

زايــد آل نهيــان لقيــادة تطلعــات المرأة 
الرياضية ألعلى المراتب، بجانب االستفادة 
مــن األطروحات والدراســات العلمية في 

المجال الرياضي.

أكد المستشار محمد الكمالي األمين العام 
للجنــة األولمبيــة الوطنيــة، أن المؤتمــر 
الدولي الثالث لرياضــة المرأة، الذي يقام 
تحــت رعاية ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيس 
األعلى لمؤسســة التنمية األســرية رئيسة 
المجلس األعلى لألمومــة والطفولة، يأتي 
تأكيداً لتطــور رياضة المرأة فــي الدولة. 
وأشــار إلى أن دعم ســمو «أم اإلمارات» 
للمــرأة اإلماراتيــة فــي شــتى المجاالت، 
خصوصاً الرياضة، حيث يعد الرافد األساسي 
لكل اإلنجازات، التي تتحقق على الســاحة 
الرياضية النســائية. وقال «من دون شــك 
فإن تنظيم حدث رياضــي بحجم المؤتمر 
الرياضي للعــام الثالث على التوالي، يؤكد 
أن هناك تطوراً ملحوظاً للرياضة النســائية 
على أرض الوطن، خصوصاً أن االستمرارية 
لمدة ثالثة مواسم تعد تأكيداً بحد ذاتها». 
وأضاف أمين عام اللجنة األولمبية الوطنية: 

بــكل تأكيــد أن اســتضافة ضيــوف بقيمة 
وحجم المتحدثين خالل جلسات المؤتمر، 
ســوف تصب في مصلحة الرياضة النسائية 
ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل عل 
الصعيــد العربي أيضاً، مؤكداً أن مثل هذه 
الشخصيات سوف تنقل خبراتها للحاضرين 
من خالل شرح عدد من التجارب المفيدة 
وطرق تحقيق األهــداف والوصول إلى ما 

هو مرجو في المستقبل.

وأشــار الكمالــي إلــى أن إقامــة معرض 
رياضي على هامش المؤتمر، ســوف يبرز 
للعالــم أجمــع، وللحضور بشــكل خاص، 
مــدى التطور الذي وصلــت إليه الرياضية 
اإلماراتيــة فــي الداخــل وفــي الخــارج، 
خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت تحقيق 
العديد من اإلنجازات، التي يجب التسويق 
لها وتحفيز أصحابها بتعريف العالم عليهم، 
بهــدف مضاعفة المجهود في المســتقبل، 
والســعي نحو زيادة غلــة اإلنجازات التي 
تحققهــا بنــت اإلمــارات علــى الســاحة 
الخارجيــة. وتقــدم بالشــكر إلــى مجلس 
أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان 
بــن زايــد آل نهيان علــى الدعــم الدائم 

للمؤتمر، والسعي بشتى الطرق لنجاح أي 
حــدث يقام على أرض عاصمــة اإلمارات. 
ووجه الشكر إلى سمو «أم اإلمارات» على 
حرص ســموها الدائم على دعــم ورعاية 
مثــل هــذه الفعاليات المهمــة، مؤكداً أن 
رعاية ســموها للمؤتمر سوف تضاعف من 
قيمته، ال سيما أن بصمات سموها واضحة 
للجميــع في الرياضــة المحليــة والعربية 

والعالمية.

وتوجــه الكمالي بالشــكر لمنظــم الحدث 
أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة 
النسائية، برئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع، 
التي تســعى دائماً إلبــراز معالم ونجاحات 
رياضة بنت اإلمارات في مختلف األحداث، 
التــي تقام تحت مظلتهــا. وتمنى أن يكون 
التوفيــق حليف الجميع في هــذا المحفل 
الرياضــي العالمــي، مؤكداً أن النســختين 
الماضيتين حققتا نجاحات منقطعة النظير، 
والــكل ينتظر مــن هذه النســخة مواصلة 
تلك النجاحــات، والمضي قدماً على طريق 
النجاح الذي رســمته رؤية ســمو الشــيخة 
فاطمــة بنت مبارك «أم اإلمــارات» لبناتها 

في شتى أنحاء الوطن العربي.

يخوض منتخبنا الوطني لرماية األطباق من 
الحفــرة «التراب» اليوم، منافســات بطولة 
كأس العالم للرماية على األطباق، التي من 
المقرر أن تختتم يوم غد األحد على ميادين 
الرنكا القبرصية، التي شهدت مشاركة 495 
راميــاً وراميــة، يمثلــون 77 دولــة، بينهم 
عشــر دول عربية هي: اإلمارات، والمملكة 
وقطــر،  والكويــت،  الســعودية،  العربيــة 
وســلطنة عمان، ومملكــة البحرين، ومصر، 

والمغرب، والعراق وسوريا.
بمشــاركة  تحظــى  اليــوم  ومنافســات 
واســعة، حيث من المقرر أن يتنافس 233 
راميــاً ورامية على ســت ميداليــات وأربع 
بطاقــات تأهل لــدورة األلعــاب األولمبية 
ريــودي جانيرو 2016 بالبرازيل، ويســعى 
رماة منتخبنــا اليوم لتحقيق نتيجة مرضية، 
خاصــة أن الفريــق يضم كًال مــن حمد بن 
مجــرن الكندي صاحب ذهبية آســيا، وعبد 
الله بــن مجرن رابــع العالم منذ ســنوات 

قليلــة، والرامي األولمبــي ظاهر العرياني، 
وعلــى الرغم من تفــاوت المســتوى بين 
رماتنا وأقرانهم أبطال العالم، إال أن الرماية 
ال تعترف إال باألرقام اللحظية، التي يحققها 
الرامــي اآلن، وهــو مــا يتحــدد على ضوء 
وتوفيقه  وســالحه  وتركيــزه  اســتعداداته 

ونتائج منافسيه.

ومهمة رماتنا اليوم شــاقة، ولكنها ليســت 
مستحيلة، ألن المشاركة هذه المرة واسعة، 
حيث وصل عدد المشــاركين مــن الرجال 
إلــى 156 راميــاً، يمثلــون 60 دولة بينهم 
8 رمــاة فقــط فــي «االم كيــو اس»، وفي 
مقدمتهــم رامي منتخبنــا الصاعد عبد الله 
بوهليبــة، ولعل نتائج رماتنــا في التدريب 
الرســمي تدعونــا للتفاؤل، ولكــن التفاؤل 
الحذر وليس المفرط، ألن اإلعداد النفســي 
للرامــي شــيء بالــغ األهمية  ال ســيما أن 
الكثير من رماة العالم لهم الحظوظ نفسها 

وأكثــر، والمعــدالت مرتفعة جــداً وتكاد 
تعانق الســماء. أما على صعيد الفتيات فإن 
مشــاركة فتياتنا الثالث معاً، وللمرة الثانية 
هي خطــوة إيجابية في االتجــاه الصحيح، 
وما يحسب لفتياتنا، هو أنهن وبرغم حداثة 
أثبتــن وجودهن.  باللعبة، فقــد  عهدهــن 
ورامياتنــا الثــالث فاطمة محمد، وعائشــة 
الياســي، ومدية المهيري، يســعين لتحقيق 
نتائج طيبة، وسط مشاركة 77 سيدة يمثلن 

39 دولة.

من جانب آخر توج الرامي اإليطالي الشاب 
انتــون باريلال، بطًال بجــدارة لبطولة الدبل 
تراب، بعد أن ظــل منفرداً بالصدارة طوال 
النهائــي والنهائي،  التمهيــدي وقبل  الدور 
فيما نــال الميدالية الفضية، وبطاقة التأهل 
الرامي الجواتيمالــي انريك برول، فيما نال 
التأهيلية  البرونزيــة والبطاقــة  الميداليــة 
الثانيــة الرامي الصيني يان كيانج، فيما حل 
البريطاني ستيفن سكوت في المركز الرابع، 
واإليطالــي دافيد كاســباريني فــي المركز 
الخامس، والسويدي هاكان دلبي في المركز 
الســادس، وكما هو معروف فإن البريطاني 
سيفن، والســويدي هاكان من تالمذة بطلنا 
األولمبي الذهبي الشيخ أحمد بن محمد بن 
حشر آل مكتوم. وقد شعر الرماة اآلسيويون 
بارتياح شــديد لفوز الرامــي الصيني كيانج 
ببطاقة تأهل، ليخرج أحد أبطال القارة من 
دائرة المنافســة اآلســيوية في بطولة آسيا 
المؤهلة لألولمبيــاد، والمقرر إقامتها حتى 

«اآلن» في الكويت في نوفمبر المقبل.



تشــهد صالــة نــادي الشــعب بالشــارقة 
مســاء اليــوم، برنامجاً حافــًال، أعده اتحاد 
كرة الســلة، بمناســبة ختــام بطولة كأس 
صاحب الســمو رئيــس الدولــة، يبدأ من 
الخامســة مســاء، ويختتم بمباراة «الكأس 
الغاليــة» بين فريقي النصر والشــباب في 
الساعة الثامنة مساء، يشتمل البرنامج على 
فقــرات متنوعة احتفــاء بالبطولة األغلى، 
حيث تقام في الخامسة مساء مباراة نهائي 
كأس الناشــئين، تليهــا مباراة اســتعراضية 
للمعاقيــن بعــد صــالة المغرب، ثــم تبدأ 
المبــاراة النهائيــة فــي الثامنة مســاء بين 
فرقتــي «العميد والجــوارح»، وتقام فقرة 
اســتعراضية بين شــوطي المباراة، ويقوم 
اتحاد الســلة، خالل مراســم التتويج، بعد 
المبــاراة النهائيــة بتكريــم كل من مجلس 
الشارقة الرياضي راعي حفل الختام، ونادي 
الشعب مستضيف النهائي، كما يتم تكريم 
طاقــم تحكيــم المبــاراة، وتتويــج أفضل 
هــداف في المبــاراة، وأفضــل العب، ثم 
تقليــد صاحب المركز الثانــي بالميداليات 
الفضية، ثم الذهبية والكأس للفريق البطل. 

وتأخذ المباراة النهائية بين النصر والشباب 
أهميتها القصوى مــن الفريقين، طمعاً في 
نقل الــكأس لـ«الممــزر» أو «عود ميثاء»، 
فالنصر يتطلع إلحــراز لقبه األول في كرة 
الســلة هذا الموســم على مســتوى فريق 

الرجال، بينما يحاول الشــباب، إضافة لقبه 
الثانــي بعدما ظفــر بأول ألقاب الموســم 
«كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة»، 
وجاء وصول الفريقين للنهائي بعد مشــوار 
متباين، فالنصر واجه منافســين قويين في 
مرحلتي ربع ونصف النهائي هما الشــارقة 
والوصــل، ونجح في عبورهما على التوالي 
حتــى بلــغ النهائــي، فيما تغلب الشــباب 
أوًال علــى الشــعب بســهولة، ولكنه نجح 
في إقصاء حامــل اللقب األهلي، بعد ذلك 
فــي نصف النهائــي، ليرد اعتبار خســارته 
للقب الــدوري العام «دوري الحبتور» قبل 

أسبوعين. 

وجــاءت تصريحــات مدربــا الفريقين عن 
المبــاراة متباينة إلى حد كبير، ففي الوقت 
الذي عدد فيه المدرب الوطني الشهير عبد 
الحميد إبراهيم مدرب النصر ميزات فريق 
الشباب، الذي يضم عدداً كبيراً من الالعبين 
الجاهزيــن والدولييــن، اســتبعد المصري 
أحمد عمر مدرب الشــباب سهولة المباراة 
لفريقه، مرشــحاً صاحــب األعصاب األهدأ 
للفــوز فــي المبــاراة. وقال عبــد الحميد 

إبراهيــم إن فريقه يلعب ثالــث نهائي له 
خالل موســمين، والثاني هذا الموسم، بعد 
وصولــه لنهائي كأس صاحب الســمو نائب 
رئيس الدولة بداية الموســم أمام الشباب 
نفســه الفائز باللقب، وقــال تفصيًال «نحن 
متفقــون على أهدافنا بتحقيق نتائج جيدة 
فــي البطــوالت القصيرة، ولكــن ال نملك 
إمكانات المنافســة على بطولة طويلة مثل 
الــدوري العام، وهي تحتاج لعدد كبير من 
الالعبين الجاهزين مــن أصحاب الخبرات، 
كما هو الحال في الشــباب واألهلي الذين 
يملكون عــدداً كبيراً من الالعبين الدوليين 

أساســيين أو احتياطي، فيمــا يملك النصر 
صالح ســلطان فقــط العباً دوليــاً، وعموم 
األهداف تحققت بالنســبة للنصر، وحدث 
تطــور واضح فــي النتائج، ففي الموســم 
الماضــي وصــل الفريــق المربــع الذهبي 
لبطولــة الــدوري، وحل رابعــاً، وفي هذا 
الموسم حل ثالثاً زيادة على وصوله النهائي 
مرتيــن فــي بطولتــي كأس نائــب رئيس 

الدولة، وكأس رئيس الدولة».

وأضاف إبراهيم: الشــباب ظهر بمســتوى 

عــال هــذا الموســم، ومســتوى الفريق في 
تصاعــد بعد انضمام راشــد الزعابــي فأصبح 
يملــك مقومــات البطل، وربما لــم يوفق في 
بطولة الدوري، وفاجأهم وجود قيس عمر في 
األهلي، ويظل الشباب هو األفضل في األرقام 
واإلحصاءات وترسانة الالعبين الدوليين، وهو 
أقــرب لحصــد اللقب، ولكن نحــن على أمل 
تقديم مباراة جيدة، والترسانة العريضة، التي 
يملكها الشباب من الالعبين تجعله في مأمن، 
ومدربه أحمــد عمر لديه القدرة للتعامل مع 
12 العباً يســتطيعون اللعب ليختار 5 العبين 
بينهــم، وهو وضع مثالــي يتمناه كل مدرب. 
وختــم إبراهيم: ال أقول حظوظنا متســاوية، 
والمدرب يعتمد على أرقام وإحصاءات ولكن 
هذا ال يعني أن النصر ســوف يستسلم، فلدينا 

الرغبة والدافع لتقديم أفضل ما عندنا،.

ومــن جهته قال أحمد عمر مدرب الشــباب 
«المبــاراة صعبة ألن التركيز فــي النهائيات 
للفريقيــن، وخضنا هذا الموســم 6 مباريات 
مــع النصــر»، فزنا فــي 4 ابتداء مــن نهائي 
كأس نائــب رئيس الدولة، ثم الــدور الثاني 
للدوري، ومباراتين في نصف نهائي للدوري 
العــام، فيما فــاز النصر مرتيــن في تمهيدي 
كأس نائــب رئيــس الدولــة، والــدور األول 
للــدوري، ومباراة اليوم هي الســابعة، ومع 
نهاية الموسم أصبحت األمور الفنية مكشوفة 
تماماً وهذا يصعب مهمة المدربين فال توجد 
أسرار، ومن يملك أعصاباً أهدأ فسوف يفوز 
بالبطولــة. وأوضح عمر أن الشــباب يخوض 
النهائي الســابع في هذه البطولة، وبالنسبة 
له النهائي الســادس، ورغم ذلك فاز الفريق 
مرة واحدة في موسم 2011-2010، وأضاف 
قائًال «بالتأكيد فريقي به مجموعة متجانســة 
من الالعبين وأصحاب خبرة، مثل علي عباس 
وطالل مصبح وخميس عبد الله وراشد ناصر 
وحسين علي وطالل خميس، واالنسجام جيد 
بين أعمار الالعبين وإمكاناتهم، ولكن هناك 
بعــض اإلصابــات الخفيفة تعرض لها راشــد 
ناصر في مبــاراة األهلي في نهائي الدوري، 
وخليفــة خليل فــي المبــاراة الماضية مع 
األهلي أيضاً، ويتلقــى العالج المكثف كي 

يلحق بمباراة اليوم».

فاز السباح عبيد الجسمي بالمركز األول في 
مســابقة فئة ألف متــر للمحترفين،  ضمن 
فعاليات مهرجان الغربية للرياضات المائية، 
بعدما قطع مســافة الســباق بزمن قدره 9 
دقائــق و36 ثانيــة ، وجاء بالمركــز الثاني 
عبدالله محمد مسجال 13 دقيقة و 15 ثانية، 
أمــا المركز الثالث فكان من نصيب ســاري 
عبدالله الحمادي بزمن وقدره 13 دقيقة و 
35ثانية. وأحرز المركز األول في مســابقة 
الســباحة فئة الــ 500 للهواة فئة البالغين، 
المتسابق سعود جمعة الزعابي بزمن قدره 
6 دقائق و13 ثانية، وجاء في المركز الثاني 
عبدالرحمن  إســماعيل بزمن 6 دقائق و26 
ثانيــة، وحل ثالثاً حســن ســلطان الحمادي 

بزمن قدره 7 دقائق و14 ثانية.

من جانبه قال عبيد خلفان المزروعي مدير 
المهرجــان، إن اإلقبال الكبير الذي شــهدته 
مسابقات الســباحة وزيادة مشاركيها عاما 
تلــو األخر، تؤكد مســتوى النجاح الحقيقي 
الــذي وصل إليه المهرجــان، ونحن نحاول 
إشــراك أكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة 

في فعاليات المهرجان، وألن اسم المهرجان 
المائيــة)  للرياضــات  الغربيــة  (مهرجــان 
فإننــا نحــاول التركيز على هــذا النوع من 
المســابقات، كما نعمل على زيادة عددها 
المهرجــان،  دورات  مــن  دورة  كل  فــي 

وسنطبق األفكار ذات الجدوى في الدورات 
المقبلةكما هو الحال في الدورات السابقة.

وأوضح مدير المهرجان أن هذه الدورة 
التراثية  الفعاليــات  الكثيــر مــن  شــهدت 
الجديدة، والتي تصب في مصلحة التعريف 
بما تمتلكه دولة اإلمارات العربية المتحدة 
مــن كنــوز تراثية أصيلــة وجــذور ضاربة 
فــي العمق التاريخــي، كمــا أّن المهرجان 
استطاع أن يستقطب العديد من الجنسيات 
األجنبية، باإلضافة إلــى المواطنين في كل 
عام، إذ شارك في بعض المسابقات الدورة 
الماضية اآلالف من البحارين والمتســابقين 
من أكثر من 20 دولة، كما ويمثل المهرجان 
فرصــة لتعريف الجاليات بالمنطقة الغربية 
والترويــج لها، حيث زاره العــام 2014 ما 
يزيــد عن 60 ألف زائــر، وهو ما نتوقع أن 
يزيد هذه الســنة كوننا عملنــا على إضافة 
العديــد مــن الفعاليات التــي ترضي وتهم 

كافة األسر.

تتجه أنظار قيادة اللعبة وعشاقها اليوم نحو 
صالة الشيخ راشد بن مكتوم بالقلعة الصفراء 
بنــادي الوصل، لمتابعة مباراتي نصف نهائي 
كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، 
وتجمــع المباراة األولى بين فريق فرســان 
القلعــة الحمــراء مع الملك الشــرقاوي في 
الخامسة مساًء، وتعقبها في السابعة المباراة 
الثانية وتجمع بيــن فريق العميد النصراوي 
وجــوارح القلعــة الخضراء بنادي الشــباب. 
وتأهل األهلي عقب فوزه  على فريق العين، 
بينما تأهل الشــارقة على حساب  الجزيرة، 
بينما تأهل النصر بفوزه على الشعب، وجاء 

تأهل الشباب على حساب  كلباء.

ويتطلع األهلي اليوم للفــوز وبلوغ النهائي  
ليؤكــد تفوقــه ونجــاح مســيرته، ويعــول 
مدربهــم المغربــي بو حديــوي على كوكبة 
نجوم الفريــق مكتمل الصفوف من أصحاب 
الخبــرات، بقيــادة يعقوب محســن ووحيد 
مراد وعيســى البناي ومرزوق أحمد وماجد 
أهلــي، والعبــي الدائــرة عبد اللــه خليفه 
والشــمطري إلى جانــب المحترف المصري 
حســين زكي. وفي الجانب اآلخر سيســعى 
الجزائري ســفيان حيواني مدرب الشــارقة، 
بالدفع بكامل كتيبته من الالعبين بعناصرها 
الشــابة، والتي يقودها المخضــرم عبد الله 
طرار، والمتمثلة بأبناء هالل (أحمد ومحمد) 
وأحمد سعيد وفراس محمد وضاحي محمد 
ومحمــد عبد الله وســعيد بــالل وإبراهيم 

ســعيد، باإلضافة للمحترف التونســي أنيس 
المحمودي.

ويخوض العميد النصراوي ومنافسة األخضر 

الشــبابي مباراتهم اليوم، بطموحات وآمال 
مشتركة تســتهدف تجاوز كل منهما اآلخر 
لبلوغ نهائي البطولة. ويعتبر النصر المباراة 
مصيريــة بعد أن فقد فرصة المحافظة على 
لقــب دوري الموســم الماضي، وســيدفع 
مدربهــم الجزائــري محمد معاشــو بكامل 
نجــوم الفريق في هذا اللقــاء، حيث يقود 
األزرق خالــد رمضــان إلــى جانــب أبناء 
الصفــار (عبد الله وحســين وعباس) وأبناء 
الطــي (محمــد وعبد الله) ومحمد حســن 
وشهاب غلوم ويوسف محمد وأحمد محمد 
الــى جانب المحترف الجزائري ساســي ابو 
المباراة،  لطيف. ويــدرك األخضر أهميــة 
ولكــن الصحوة األخيــرة لفرقــة الجوارح 
ســتكون حاضرة بأوراق مدربهم الجزائري 
كمــال عقاب الــذي سيســتثمرها في هذا 
اللقاء المصيري رغم خصوصيته بين طرفيه 
لتشابه أوراقهما ونتائجهما في تبادل الفوز 

بمسابقة الدوري العام بهذا الموسم.

بتوجيهات من اللواء خميس مطر المزينة، 
القائد العام لشــرطة دبي، أطلقت اإلدارة 
العامة لخدمة المجتمع مبادرة « تشــجيع 

القادة على الرياضة ».
 وقــام اللواء محمد ســعيد المــري، مدير 
اإلدارة العامــة  لخدمــة المجتمع، يرافقه 
نائبه العقيد خالد شــهيل، بتوزيع حقائب 
رياضيــة على المســتفدين مــن المبادرة، 
اســتهالها بتقديــم حقيبــة للقائــد العام 

لشرطة دبي. 
وقال اللواء محمد المري إن الرياضة تعتبر 
من األمور المهمة في حياة اإلنسان، حيث 
انها تدخل طعم الحياة على جسم اإلنسان 

وتعيــد له نشــاطُه وحيويتــُه، فكلما كان 
القائد رياضيا يســتطيع أن يتخذ القرارات 
المناسبة بدون توتر او انفعاالت، فالرياضة 
لها تأثيرها النفسي المباشر على الشخص، 
فهــي تقلل مــن القلق واإلجهــاد والتعب 
وتعطي الجســم الطاقــة والحيوية، لذلك 
عمدت اإلدارة العامة لخدمة المجتمع إلى 
اطالق هــذه المبــادرة الرياضية. وأوضح 
اللواء المري إن الرياضة تعتبر خط الدفاع 
األول لألمراض والمشــكالت التي يواجهها 
الجسم، مثل مرض السكري وتزيد من قّوة 
القلــب وتدفقِه للدم ويصبــح القلب أكثر 
كفــاءة لتدّفق الدم والتي تــؤدي بدورها 

لتحسين توزيع األكسجين المذاب في الدم 
والعضالت، باإلضافة إلى انها تقوي الذاكرة 
فهــي تعمل على أن يتغــّذى العقل ويزيد 
نشــاطُه مع الرياضة التي يمارسها الشخص 

والتي تؤدي إلى تقوية الذاكرة. 
وقــال اللــواء المــري إن اإلدارة العامــة 
لخدمة المجتمع قامت بنشر ثقافة الرياضة 
فــي المجتمــع من خــالل برنامــج محمد 
بن راشــد للرياضة واللياقة البدنية بهدف 
تنمية الوعي الرياضي وترسيخه في مفهوم 
النشء.    دبي - البيان الرياضي

صدر جــدول برنامــج كأس االتحــاد لكرة 
الســلة، وهي آخر بطوالت الموســم، التي 
تقــام مــن دون المحترفيــن األجانــب مع 
الفرق، ويواجه فريقا الشباب والنصر موقفاً 
صعبــاً لكــون البطولة تبدأ بعد 48 ســاعة 
فقط، بعد النهائي الذي يلعبه أمام الشباب 

اليوم.
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اســتؤنفت فعاليــات بطولــة المؤسســات 
لفرق الشــطرنج الحادية والعشرون، حيث 
أقيم فــي اليــوم الثاني من عمــر البطولة 
الجولتان الثالثة والرابعة، التي أسفرت عن 
انفراد فريق شــركة إســناد بصدارة الفرق 
برصيــد كامل من النقــاط 12 نقطة، وذلك 
بعــد فوزه فــي الجولتين الثالثــة والرابعة 
على التوالي، علــى فريقي كاربوف، ونادي 
أبوظبي للشــطرنج والثقافــة، بنتيجة ثالثة 
صفــر، ومثل الفريق فــي الجولتين منصور 
خــوري، ويوري زوركو، وبوجــدان جاربيا، 
وبذلــك اقتــرب فريق إســناد مــن تحقيق 
لقب البطولة. ويتســاوى في المركز الثاني 

أربعــة فرق برصيد تســع نقاط لكل منهم، 
وهم فريــق االتحاد، وفريق شــركة تكرير 
وفريق نادي أبوظبي للشــطرنج (أ) وفريق 
أبوظبي للشــطرنج (ب). ومن أبرز لقاءات 
الجولــة الخامســة، التي انتهــت في وقت 
متأخر مســاء أمــس على الطاولــة األولى 
فريقا إســناد وأبوظبي للشطرنج (أ)، وعلى 
الطاولــة الثانيــة فريقا أبوظبي للشــطرنج 

(ب) واالتحاد.   أبوظبي- البيان الرياضي

نظم نــادي الشــارقة الثقافي للشــطرنج 
بمقره، بطولة الشارقة المفتوحة لشطرنج 
المتقدميــن والمبتدئيــن، بمشــاركة مــا 
يزيــد علــى 220 العباً والعبــة من أندية 
دبي والعين والشــارقة، وفتيات الشــارقة 
الخيمة والفجيرة، وبعض  وعجمان ورأس 
العبــي الجاليــات المقيمــة بالدولة، وقد 
نظمــت البطولة في خمســة مجموعات، 
األولــى للمصنفين تحــت 1800، والثانية 
حتى الخامسة للفئات تحت 14 و12 و10 
و8 ســنوات، وقــد أعطى إشــارة انطالق 
البطولة وبدء المباريات عبدالعزيز محمد 
بلحيف النعيمي، نائب رئيس النادي، وعلي 

سعيد الجالف المدير المالي، وعلي سعيد 
أبوخليل مستشــار مجلــس اإلدارة، وعدد 
من الضيوف وأولياء أمور الالعبين، حيث 
تنظــم البطولــة طبقاً للنظام السويســري 
من ســبع جــوالت بمعــدل جولتين أول 
مــن أمــس، وجولتين أمس، وتقــام اليوم 
ثالث جوالت ثم الحفل الختامي للبطولة، 
حيــث رصد النادي جوائز مالية وكؤوســاً 
وميداليات وشــهادات تذكاريــة للفائزين 
األوائــل من كل مجموعــة من مجموعات 
البطولة.   الشارقة ــ البيان الرياضي

بحــث المكتب التنفيــذي للجنــة األولمبية 
الوطنيــة خــالل اجتماعه االربعــاء الماضي، 
الالعبيــن  لتفــّرغ  جديــدة  آليــات  وضــع 
بمســتويات مختلفة حســب أهمية ونوعية 
المشــاركات الخارجية  في الفتــرة المقبلة، 
وفي مقدمتها أولمبياد ريودي جانيرو 2016، 
وتــّم تكليف األمانة العامــة للجنة األولمبية 
الوطنيــة بمتابعة الموضــوع. وتدرس اللجنة 
األولمبيــة وضع آلية تفــّرغ خاّصة بالالعبين 
المؤهليــن لأللعــاب األولمبيــة والبطوالت 
العالميــة والقارية، وآلية تفّرغ أخرى بدرجة 
أقّل خاصة بالمشاركة في البطوالت  الخليجية 
والعربيــة بهــدف توفير الظــروف المالئمة 
الخارجية  لالســتحقاقات  رياضيينــا  لتجهيــز 
وتحقيــق أفضل النتائــج لرياضــة اإلمارات. 
وسيتم التنسيق بين اللجنة الفنية واالتحادات 
الرياضية لضبط قائمة الالعبين المؤهلين إلى 
األلعاب األولمبية و المرّشحين لتمثيل الدولة 
في البطوالت الخارجية والذين تنطبق عليهم 

اآلليات الجديدة للتفّرغ. 

 كما رفع المكتب التنفيذي أسمى آيات الشكر 

والتقديــر إلى ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيسة 
األعلى لمؤسســة التنمية األســرية رئيســة 
المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولة «أم 
اإلمــارات»، علــى دعمها لرياضــة المرأة ، 
ومتابعة ســموها لكافة القطاعات النسائية 
في مختلــف المياديــن، ما عــزز تواجدها 
بشكل فعال على الساحتين القارية والدولية، 
نظراً لدورها البارز ومشاركتها الرائدة التي 
برهنــت للجميع على أنها جزء ال يتجزأ من 
مسيرة اإلزدهار والتميز. وترأس  االجتماع 

معالــي عبد الرحمن العويــس وزير الصحة 
نائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة الوطنية، 
بحضــور المستشــار محمد الكمالــي أمين 
عــام اللجنة األولمبيــة الوطنية، والمهندس 
داوود الهاجــري األميــن العــام المســاعد، 
التنفيــذي وهم المهندس  وأعضاء المكتب 
الشــيخ سالم بن سلطان القاســمي، واللواء 
الدكتــور أحمد ناصــر الريســي، والدكتور 
عيسى النعيمي، والمستشار أحمد الكمالي، 
وشــيماء الزرعوني، والدكتــورة مي الجابر، 
وعمر عبد الرحمــن المدير التنفيذي للجنة 

األولمبية الوطنية.

وناقش المكتب التنفيذي ملف إعداد  العبينا 
لــدورة األلعاب الثانية لدول مجلس التعاون 
والتي ستقام بمدينة الدمام بالمملكة العربية 
الســعودية مــن 17 إلى 28 أكتوبــر المقبل، 
واستعرض ملف اســتعدادات لجنة اإلمارات 
«الرياضــة للجميع» من أجل المشــاركة في 
المهرجان العربي الخامس «الرياضة للجميع» 
للــدول العربية بمملكــة البحرين بين 2 و 6 
من الشهر الجاري. واعتمد المكتب التنفيذي 
توصيــة لجنة التخطيط األولمبي باســتضافة 
مقــّر االتحاد العربي للرجبي بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة، بعد أن اطلع على التقارير 
الــواردة من اللجنــة، لتؤكد هــذه الخطوة 
النجاحــات الســابقة، التــي حققتهــا دولــة 
اإلمارات العربية ســواء من حيث استقطاب 
المؤسســات والهيئــات الرياضية العالمية أو 
استضافة  مختلف المحافل الرياضية الكبيرة.

وتّم اعتماد المشاركة في الدورة الدولية 13 
لمدراء األكاديميات األولمبية الدولية، من 2 
إلى 9 من الشــهر الجاري بأثينا، لإلطالع على 
العلمية  الكفاءات  الخبرات واإلســتفادة من 
مــن  الناحيتيــن النظريــة والعمليــة. وهنأ 
المكتــب التنفيذي الرامي ســيف بن فطيس 
بمناســبة  تأهلــه لدورة األلعــاب األولمبية 
الصيفيــة بريــو دي جانيــرو 2016 ، بعد أن 
اقتنــص الميداليــة الذهبيــة لــكأس العالم 
لرماية األطباق األســبوع الماضــي. وقامت 
شــيماء الزرعونــي عضو المكتــب التنفيذي 
للجنة األولمبية الوطنية بتقديم تصور كامل 
حول المؤتمــر الثالث للرياضة والبيئة بدول 
مجلس التعاون لــدول الخليج العربية، الذي 
تســتضيفه اإلمــارات نوفمبــر المقبل، وتم 
المختلفة  الترتيبات واإلســتعدادات  مناقشة 

للحدث.

توج اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس 
مجلــس إدارة اتحاد اإلمــارات للتايكواندو 
والكاراتيــه، نائــب رئيس االتحــاد الدولي 
للكاراتيــه، أبطــال بطولــة شــرطة دبــي 
لإلدارات والمراكز، والتي اختتمت فعالياتها 
يوم أمــس بنادي ضباط شــرطة دبي. وقد 
حضــر ختام البطولــة بجانب اللــواء ناصر 
عبدالرزاق العقيد، خالد علي شــهيل نائب 
مديــر اإلدارة العامة لخدمــة المجتمع في 
شــرطة دبي ودعيج الرئيســي نائب رئيس 
والعقيد  واإلماراتــي،  اآلســيوي  االتحادين 
طارق كلنتر مدير اإلدارة العامة للمنشــآت 
والطوارئ بالوكالــة، والعقيد حميد محمد 
األنصاري مدير إدارة الشؤون الرياضية في 
شرطة دبي، وعدد من الضباط والمسؤولين 
في شرطة دبي واتحاد اإلمارات للتايكواندو 

والكاراتيه وضيوف البطولة.

وقد شــهدت البطولة التي جاءت بالتعاون 
مع اتحاد اإلمــارات للتايكواندو والكاراتيه، 
تنافســاً شــديداً نظــراً لوجــود النخبة من 
الالعبيــن المشــاركين بالبطولــة وهم من 
منتسبي شــرطة دبي. ففي المجموع العام 
توج فريق كلية شــرطة دبي بالمركز األول 

بالبطولــة، وحل ثانياً فريــق اإلدارة العامة 
ألمــن المطــار، وجــاء ثالثاً فريــق اإلدارة 
العامة للمنشــآت والطوارئ. وفي الكاراتيه 
فاز بالمركز األول (الحزام الملون) أكاديمية 
شــرطة دبــي والمركــز األول فــي الحزام 
األسود اإلدارة العامة للمنشآت والطوارئ، 
وحل ثانياً فريــق اإلدارة العامة للعمليات. 

وفي فئــة الفتيــات المركــز األول اإلدارة 
العامة للمنشآت والطوارئ، والمركز الثاني 

اإلدارة العامة ألمن المطار.  

وأشــاد اللــواء الرزوقــي رئيــس االتحــاد 
بالمســتوى المتقدم، الذي شــهدته بطولة 

والكاراتيــه  للتايكوانــدو  دبــي  شــرطة 
الشــريف  والتنافس  والمراكز،  لــإلدارات 
الذي ســاد البطولة حتى لحظاتها األخيرة، 
والعناصــر الجيدة المشــاركة في البطولة 
من العبي شــرطة دبي. مؤكداً على تطور 
اللعبــة  واالهتمــام الذي تحظــى به مثل 
هــذه البطــوالت التــي تبرز مــن خاللها 
العناصر الجيدة التي تدعم بها المنتخبات 
الوطنيــة، شــاكراً لشــرطة دبــي تنظيمها 
المميز للبطولة واإلمكانيات التي عكست 
مدى التطور الذي تحظى به شــرطة دبي 
من خالل تطور اللعبة وفرقها الرياضية في 
التايكواندو والكاراتيه، متمنياً أن تســتمر 
مثــل هــذه البطــوالت التــي تعكس في 
مضمونهــا تطور اللعبة، شــاكراً جميع من 
ســاهم في إنجاح البطولة متمنياً للجميع 

التوفيق.

ومــن ناحيته أعرب العقيد خالد شــهيل عن 
ارتياحــه لما وصلت إليــه بطوالت الكاراتيه 
والتايكواندو في شــرطة دبــي، مؤكداً تميز 
العبي شــرطة دبــي في هذه اللعبــة، نظراً 
لالهتمام الكبير الذي توليه قيادة شرطة دبي 
لأللعاب الفردية وذلــك في إطار توجيهات 
اللــواء خميــس مطــر المزينة القائــد العام 
لشــرطة دبي الــذي يولى الرياضــة اهتماماً 
كبيــراً، ومتابعة اللواء محمد ســعيد المري 

نائب مدير اإلدارة العامة لخدمة المجتمع.

وفي فــردي بطولة التايكوانــدو تحت وزن 
63 كيلو فاز بالمركز األول جاسم عبدالجليل 
مــن األكاديمية، والمركز الثاني ســعيد بالل 
المنشــآت والطــوارئ، وتحت  الماس مــن 
وزن 85 كيلــو الالعــب  وائل مــن مركز ند 
الشــبا، والمركز الثاني ياســر نور الدين من 
األكاديمية، وتحت وزن 68 كيلو فاز بالمركز 
األول عارف عبدالرزاق من أكاديمية شرطة 

دبي، والثاني طارق علي من العمليات. 
وفي فئــة الفتيات للتايكوانــدو وزن تحت 
57 ، األولــى فاطمة ســعيد والثانية شــيماء 
عبدالكريــم  من الطــوارئ، وفي وزن تحت 
76 كيلو األولى  زهور أحمد والثانية شــيخة 
عبداللــه من الطــوارئ، وفــوق 73 األولى  
ســمية أحمد والثانية فهيمة علي من إدارة 

أمن المطار.

نبارك الفوز لمرشــح الوطن 
الرميثــي،  خلفــان  محمــد 
التنفيذي  المكتــب  لعضوية 
لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
عــن غرب آســيا، فقــد جاء 
الفوز بأحقية تامة، متســاوياً 
عيد،  أحمــد  الســعودي  مع 
واســتطاع التحالــف العربي 
الذي ســعى  الهدف،  تحقيق 
خــالل  المتنافســون،  إليــه 
الكونغــرس القــاري، الــذي 
شهدته المنامة، فقد جاء هذا 
الفوز، بعــد أن عمل بوخالد 
بتنســيق واضــح، وبتخطيط 
هــادئ،  وبأســلوب  مبكــر، 
بعيداً عــن الضجة اإلعالمية، 
لذا كان حليفه النجاح والفوز 
المنظومة  داخــل  بالمقعــد 
اآلسيوية، التي يقودها الشيخ 
سلمان الرئيس الناجح، الذي 
خطف األضواء خالل ترؤسه 
عهده،  في  الرابع  الكونغرس 
فجــاءت رســالة بوعيســى، 
توحيــد  إلــى  تدعــو  التــي 
األســرة اآلسيوية، في مشهد 
«الفيفا»  رجال  دولي حضره 
بقيــادة اإلمبراطــور بالتــر، 
االنتخابات،  أســرار  وحاملي 
التي أصبحــت اليوم لعبة ال 
يجيدها إال الكبــار. إن دعم 
الدولة  ألبناء الوطن يأتي من 
التي  الكبيرة،  الثقــة  منطلق 
اإلمارات،  أبنــاء  بهــا  يتمتع 
فشــكراً لسمو الشــيخ هزاع 
بــن زايــد الرئيــس الفخري 
التحــاد الكرة، علــى مواقفه 
المستمر  ودعمه  المشــرفة، 
الرياضيــة  الحركــة  لتنميــة 
بالدولــة، فقــد جــاء قــرار 
سموه األخير بتشكيل اللجنة 
المحلية لكأس آســيا 2019، 
تأكيــداً واضحاً علــى اهتمام 
الدولــة بالحــدث المرتقب. 
زاويــة  نختتــم  أن  وقبــل 
اليــوم نهنئ كل مــن حالفه 
يكونوا  أن  متمنيــن  الفــوز، 
الكرة  لتطوير  قويــة،  دعامة 
اآلســيوية، وألــف مبروك يا 
بوخالد، «تستاهل كل خير»، 

والله من وراء القصد.



تحســرت جماهير بروســيا دورتموند األلماني على قرار نجم وســط الفريق ايلكاي غوندوغان عدم تمديد 
عقده والمغادرة نهاية الموسم المقبل.

تعــرض ديمتــري زيركزوفتش 
قائد باتي بيروسيف البيالروسي 
إلــى حــادث طريــف عندمــا 
اصطدمت به إحدى مشــجعات 

الفريق.
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بناًء عىل مشرتيات يف ثالثة أو أربعة ماليني منزل

مشاهدة عرب الصاالت املغلقة:
سعر التذكرة 150 دوالر يف صاالت MGM يف جميع

أنحاء العامل صالة MGM غراند يف الس فيغاس
مبيعات حقوق البثالسعة: 16.500 مقعد

حول العامل
الرعايات

مبيعات البضائع

13 مليون دوالر عىل األقل

35 مليون دوالر
12 مليون دوالر
1 مليون دوالر

حوايل 1.000 تذكرة أتيحت للجمهور، بسعر يرتاوح
بني 1.500 دوالر و7.500 دوالر للتذكرة، بيعت خالل

60 ثانية يف 23 نيسان (أبريل).
أسعار إعادة بيع هذه التذاكر بدأ عند عتبة 

الـ 10.000 دوالر
التذاكر الـ 15.500 املتبقية تقسم بني املتنافَسني 

والكازينو والجهات الراعية للحدث واملروجني

55-65% (150-233 مليون دوالر تقريباً) سيحصل عليها
املالكامن، وسيأخذ الباقي رشكات الكابل ورشكات تقديم

الربنامج عرب األقامر الصناعية (%40-30) 
وشبكتا ”أتش يب أو“ و“شوتايم“

الحكم األمرييك كيني بايليس (64 عاما) سيحصل عىل
25.000 دوالر - أعىل رسوم تدفع لحكم يف تاريخ

املالكمة

قسمة اإليرادات: 60% ملايويذر
و40% لباكوياو. مكافأة 20 مليون دوالر

تقسم بني االثنني بحيث يتلقى الفائز
10.2 مليون دوالر

واملهزوم 9.8 مليون دوالر

باكوياو
120 مليون دوالر عىل األقل

مايويذر
180 مليون دوالر عىل األقل

تذاكر الصف األول عند الحلبة
72 مليون دوالر 

خدمة الدفع حسب الربامج
270 دوالر إىل 360 مليون دوالر

الصور: أب، جتي

تشهد مدينة الس فيغاس األمريكية اليوم النزال املرتقب بني فلويد مايويذر وباكايو، والذي 
استحق ان يطلق عليه لقب «نزال املاليني» بعد ان حطم كل األرقام القياسية للجوائز املالية، 

والتسويق. 

تعرض باكوياو لتجربة 
قاسية يف طفولته بعد ان 

انفصل والداه وهو يف سن 
السادسة من عمره بعد ان 
هجر والده املنزل لخالفات 

حادة مع والدته.

االرضاب الذي شهده يف 
بداية حياته دفعه للتمسك 
بالحياة األرسية حيث تزوج 

باكوياو من ماريا جامورا 
عام 2000 ولديهام خمسة 

أطفال.

ورث فلويد مايويذر 
الصغري مهنة املالكمة 

من والده مايويذر الذي 
كان أحد أبطال املالكمة 
يف الوزن الثقيل، كام ان 

عّميها جيف وروجر 
احرتفا املالكمة أيضا.

يرجع مايويذر الفضل يف 
احرتافه املالكمة إىل جدته 

التي أكد أنها أول من اكتشف 
موهبته وشجعته عىل امليض 
يف طريق العائلة التي تعشق 

الفن النبيل.

مل يكمل املالكم الفلبيني تعليمه الذي توقف عند 
املرحلة املتوسطة، حيث مل يكن ميلك األموال 

الالزمة ملواصلة الدراسة بسبب الفقر الشديد الذي 
كانت تعاين منه والدته التي تولت تربيته.

باتت املالكمة مهرباً 
ملايويذر من أجل التعامل 

مع غياب والده الذي 
ادخل السجن لقضايا 

تتعلق بالعنف واملخدرات، 
فكان مايويذر الصغري 
حريصاً عىل تفريغ كل 

طاقاته يف املالكمة.
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عشــاق الغولف يجــدون احتياجاتهم لدى 
محالت «اي غولف»

ُيعتبــر «ولفي» مقصداً لعشــاق الدراجات 
الهوائية 

يوفــر محل «القائــد الرياضي» كل ما يعين 
على ممارسة رياضة الشطرنج

اكتســح شيكاغو بولز ميلووكي باكس -120
66 ضمن دوري السلة األميركي للمحترفين، 
ليحسم النتيجة 2-4 ويبلغ الدور الثاني من 
البالي أوف.  شيكاغو ــ أ ف ب

مــدد العب التنس اإلســباني، رافائيل نادال، 
عقده مع شركة «كيا موتورز» خمس سنوات 
إضافيــة، تنتهــي فــي 2020 ليظل الســفير 
مدريد- إ في العالمي الرئيس للشركة.  
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