إدريس يحرم فرح من الثنائية
لندن أ .ف .ب

رئـيــس مجــلـس اإدارة:

أحرز اإثيوبي مختار إدريس ذهبية س��باق  5آاف متر،
أمس ،في اليوم قبل اأخير من بطولة العالم ألعاب
الق��وى المقامة في لندن .وح��رم البريطاني مو فرح
م��ن تحقيق ثنائي��ة  10-5آاف متر .وس��جل إدريس
 13:32,79دقيق��ة ،متقدمً على ف��رح ( 13:33,22د)،
واأميركي بول كيبكيموي شيليمو ( 13:33,30د).

رئـيــس الـتـحــريـــر:
موقعنا :العرب.قطر | www.AlArab.QA
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«خطاب» ملك الشقب يفوز
بكأس الدوحة في فرنسا

العنابي يواجه
رديف نوتينغهام
فورسيت وديً
الدوحة ^

يخ��وض العناب��ي اليوم مب��اراة ودية
تجمع��ه بردي��ف فري��ق نوتينغه��ام
فوريست اإنجليزي في ملعب سانت
جورج ب��ارك ،ف��ي إط��ار تحضيراته
لمواجه��ة س��وريا والصي��ن يوم 31
أغسطس الحالي و 5سبتمبر المقبل
في الجولتي��ن اأخيرتين من المرحلة
الحاس��مة م��ن تصفي��ات مونديال
 2018في روسيا.
وكان العناب��ي ق��د خ��اض مباراته
الودية اأولى في معس��كره الخارجي
في إنجلترا يوم  9أغس��طس الحالي،
وفاز عليه بهدفين دون رد ،وس��يواجه
منتخب إندروا يوم  16أغس��طس في
المباراة الودية الثالث��ة واأخيرة قبل
العودة إلى الدوحة.

ّ
يتفوق
عنابي الطائرة
على كازاخستان

مفاجأة ..بولت يسقط
لندن أ .ف .ب

تع��رض الجامايكي أوس��اين بولت
إصابة في فخذه ،وأحرزت بريطانيا
ذهبي��ة س��باق التتاب��ع  100×4م،
أمس ،ف��ي بطولة العال��م ألعاب
الق��وى المقام��ة في لن��دن ،وكان
بولت آخر المنطلقي��ن في الفريق
الجامايكي ،بيد أنه أمسك بفخذه
وس��قط أرض��ً عندم��ا كان ثالثً،
فف��ازت بريطانيا بزمن  37,47ثانية،
متقدم��ة على الواي��ات المتحدة
( 37,52ث) ،واليابان ( 38,04ث).
وشهد الس��باق صراعً ثاثيً بين
الواي��ات المتح��دة (ماي��ك رودجرز
وجاس��تن غاتلين وجايلي��ن بايكون
وكريس��تين كولم��ان) ،وبريطاني��ا
(ش��يجيندو أوج��اه وآدم جيميل��ي
وداني��ال تالبوت ونيثانيال ميتش��ل
باي��ك) وجاماي��كا (عم��ر ماكليود
وجولين فورت ويوهان بايك وبولت).

اسيتسكيني
تحتفظ بذهبية
الوثب العالي
لندن أ .ف .ب

احتفظ��ت الروس��ية ماري��ا
اسيتس��كيني ،المشاركة تحت
عل��م محاي��د ،بذهبي��ة الوث��ب
العالي ،أم��س ،في بطولة العالم
ألعاب القوى.
وسجلت اسيتسكيني 2,03م،
متقدم��ة على اأوكراني��ة يوليا
ليفتش��نكو (2,01م) ،والبولندية
كايا ليتشفينكو ( 1,99م).
وبع��د تتويجها بلق��ب ،2015
هيمن��ت اسيتس��كيني عل��ى
مسابقات الوثب العالي ،فتوجت
 33م��رة من أصل  36مش��اركة
داخ��ل وخ��ارج القاع��ات ،وقب��ل
وصوله��ا إلى لن��دن حققت 24
فوزً متتاليً.

بدير عاشرً في رمي الرمح

الدوحة ^

لندن ^

حق��ق المنتخب العناب��ي اأول لكرة
الطائرة ثاني انتصاراته في تصفيات
آس��يا المؤهل��ة لموندي��ال الطائرة
 ،2018وذلك على حس��اب المنتخب
الكازاخستاني بثاثة أشواط نظيفة
( 21-25و 17-25و )18-25ف��ي
المباراة التي أقيمت أمس بإيران.
ول��م يج��د العناب��ي صعوب��ة في
التفوق على الكازاخي وصيف القارة
اآس��يوية ف��ي البطول��ة اأخي��رة،
ليصب��ح أمله ف��ي التأه��ل مرهونً
بخس��ارة الصين ،وتحقي��ق العنابي
الفوز عل��ى إيران في المباراة المقبلة
غدً.
يذكر أن العنابي خس��ر أمام الصين
في المباراة الماضية ،بعد أن استهل
مشواره بالفوز على كوريا.

ّ
حل رامي الرمح القط��ري أحمد بدير في
المركز العاش��ر ،بمس��ابقة رمي الرمح،

أمس ،ف��ي اليوم قب��ل اأخي��ر لمونديال
ألعاب القوى بلندن .ورمى بدير لمس��افة
 81.77مت��ر ،بينما أحرز األماني يوهانيس
فيتر الذهبية برمية لمسافة  89.89متر.

بدير في النهائي أمس
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مع ختام منافسات اليوم الثاني

العطية وحسين يغردان في
صدارة «باها المجر»
الدوحة أحمد حسن

أحك��م بطلن��ا العالم��ي ناصر بن
صالح العطية قبضته على صدارة
س��باق باها المجر ،الجولة الثامنة
م��ن بطولة كأس العال��م للراليات
الصحراوية في فئة الس��يارات (تي
 ،)1بعدما نجح في حسم منافسات
الي��وم الثاني بتس��جيله التوقيت
اأس��رع م��ع نهاي��ة المرحلتي��ن
المكررتين أمس ،والتي بلغ طول كل
واحدة منهما  136.60كلم ،وسجل
العطية -خلف مقود سيارته تويوتا
هايلوكس بتحضير م��ن فريق أوفر
درايف؛ بصحبة ماحه الفرنس��ي
ماثي��و بومي��ل -زمنً بل��غ 3.14.7
س��اعة متقدمً بفارق  48ثانية عن
الفنلندي ميكو هيرفونين -س��ائق
ميني جون كوبر -الذي تقدم للمركز
الثاني في الترتيب العام ،بعد حلوله
ثالثً ف��ي المرحلة ااس��تعراضية
بزمن بلغ  3.15.19ساعة .في الوقت
ال��ذي حل في��ه البولن��دي ياكوب

حسين خال السباق

برزيغونس��كي س��ائق ميني جون
كوب��ر ثالث��ا ،متخلفً بف��ارق 3.52
دقيقة عن الصدارة ،تاه التشيكي
مارتن بروكوب س��ائق فورد إف 150
إيفو في المركز الرابع ،بينما أكمل
مواطنه ميروس��اف زابليتال سائق
فورد ائحة الخمسة اأوائل لترتيب
اليوم الثاني.
بهذه النتيجة وس��ع السوبرمان
القطري فارق التوقيت الزمني بينه
وأق��رب ماحقيه الفنلن��دي ميكو
هيرفونين ف��ي جدول الترتيب العام
إل��ى  1.24دقيقة ،ليتأجل حس��م
الصراع عل��ى اللقب إل��ى ما بعد
ختام منافسات اليوم ،التي تتضمن
إقامة مرحلتين خاصتين بالسرعة
طول كل واحدة  103.20كلم.
إل��ى ذل��ك واص��ل بطلن��ا اآخر
عادل حسين س��ائق نيسان باترول
بصحب��ة ماحه ناصر س��عدونالك��واري -تألق��ه في فئ��ة (تي )2
مبتعدً بصدارة قم��ة الترتيب عن
منافس��ه اللدود السعودي ياسر بن

ناصر بن صالح العطية

سعيدان ،واستغل حسين العقوبة
الت��ي أوقعتها اللجن��ة المنظمة
للسباق ضد سعيدان في المرحلة
ااس��تعراضية -باحتساب (بلنتي)
وإضاف��ة  19دقيقة عل��ى توقيته
الزمن��ي -ليدخل حس��ين مرحلتي
أمس دون أي ضغوط نفسية متبعً
استراتيجية الحذر وعدم المغامرة
تجنب��ً لحدوث أي طارئ من ش��أنه

قلب الطاولة ،ورغم أن بن سعيدان
اس��تطاع تقلي��ص ف��ارق التوقيت
ليصل إل��ى  15دقيقة لكن فرصه
ف��ي المنافس��ة تضاءلت بش��دة
باعتب��ار أن الف��ارق الزمن��ي كبير
ومن الصعب تعويض��ه ،ما يدعم
حظوظ البطل القطري في اقتناص
ثاني انتصاراته هذا الموس��م بعد
سباق باها أراجون بإسبانيا.

وصول الشمري والنصر

حسين يأمل في فوز
قطر باللقبين

الصقور تتدرب تحت أمطار أرنيم
هولندا ^

عبر بطلنا عادل حس��ين عن ارتياحه الش��ديد لنتيجة منافسات
الي��وم الثاني من باها المجر ،مؤكدً أن��ه يضع اللقب نصب عينيه
لتك��ون الهيمن��ة قطرية إذا م��ا حالفه التوفيق ه��و وزميله ناصر
العطية الذي ينافس في فئة «تي .»1وقال حسين« :السباق لم يكن
سها ً بسبب وعورة وضيق مسارات المراحل داخل الغابات ،وحرصت
على عدم المخاطرة والعمل على البقاء قريبً من بن سعيدان لوجود
ف��ارق زمني كبير لصالحي» .وتابع حس��ين قائاً« :س��أنتهج نفس
ااس��تراتيجية خال منافس��ات اليوم ،إدراكي أن الضغط على بن
س��عيدان قد يكلفني الكثير ،لذلك س��أحاول قدر اإمكان تجميد
الموق��ف ،والحفاظ على فارق التوقيت» .واس��تطرد حس��ين قائاً:
«هناك مجهود كبير يبذله الطاقم الفني وناصر س��عدون الكواري
الذي يجلس على مقعد الماحة ،وأعتقد أننا أصبحنا نشكل ثنائيً
متناغمً للغاية».

خ��اض فري��ق أم ص��ال تدريبات��ه أم��س
الصباحي��ة والمس��ائية وس��ط أجواء من
اأمط��ار الغزيرة التي هطل��ت على مدينة
أرنيم الت��ي امتدت لس��اعات طويلة أمس،
ورغم ذلك حرص محمود جابر مدرب الفريق
على إجراء تدريباته وتقس��يمة لاعبين في
منتصف الملعب ،باإضاف��ة إلى تدريبات
اللياقة بالكرة وبدون الكرة.
وخ��اض المغربي يوس��ف س��كور وعلي
محم��د وماهر يوس��ف تدريب��ات انفرادية
من أج��ل التجهيز للدخول ف��ي التدريبات
الجماعية ،اسيما وأن جهاز أم صال يحاول
بكل جه��د تجهيز المصابي��ن قبل اللقاء
ال��ودي اأول يوم  15الجاري ضمن المباريات
اأربع��ة التي س��يخوضها في معس��كره
الهولندي.
وم��ن المنتظ��ر أن يصل كل م��ن ناصر
النصر وغدير الش��مري إلى أمستردام غدً
بعد تخلفهم عن البعثة لعدم حصولهما
عل��ى تأش��يرة الدخ��ول .وكان أم صال قد
جدد تعاقده مع ناصر النصر ،فيما يتواصل
الجهاز الطبي للفريق مع مصطفى عبدي

تدريبات انفرادية لسكور وماهر وعلي بازمان

الذي سيجري عملية جراحية غدً بأسبيتار.
من جه��ة أخرى يصل س��عادة الش��يخ
حم��د بن ناصر آل ثاني رئيس النادي بعد غد
هولندا للتواجد مع الفريق من أجل مساندة
الاعبي��ن خال فت��رة التجهي��زات اأخيرة
قبل انطاق دوري نجوم قطر ،اس��يما وأنه
يتواصل يوميً مع البعث��ة لحرصه الدائم

على ااطمئنان على أحوال البعثة والاعبين
بصفة خاصة.
م��ن ناحي��ة أخرى وص��ل إلى معس��كر
الصقور عبد الله مذهان الشمري المنسق
اإعامي للفريق من أجل التواجد خال فترة
المعسكر والوقوف بجانب الفريق في رحلة
إعداده.

اكتساب الخبرة والتجربة

استعدادً آسيوية الصين

عنابي كرة الهدف يشارك في بطولة بولندا

بطولة ثانية لسيدات السلة الثاثية
الدوحة رباب شرف الدين

الدوحة ^

وصل وفد عنابي ك��رة الهدف للمكفوفين إلى بولندا
للمشاركة في بطولة بولندا المفتوحة لكرة الهدف،
المق��رر إقامتها خ��ال الفترة من  12أغس��طس إلى
 14من الش��هر ذاته ،في إطار حرص ااتحاد على منح
الفرصة لرياضييه ،من أجل اكتساب الخبرة والتجربة
في مختلف البطوات الجهوية والدولية.
ويضم الوفد محمد دحيم الدوس��ري عضو مجلس
اإدارة رئيسً للوفد ،وخالد الشعيبي مديرً للمنتخب،
والمدرب عبدالقادر خدي��م ،والاعبين :إكرامي أحمد،
و ُعبّاد الش��مالي ،ووليد الكوهجي ،ومحمد الكحلوت،
باإضافة إلى المعالج الطبيعي صاح كامل ،والمرافق
عبد الكريم بري والاعب المخضرم حسن الكوهجي.
وتعليق��ً منه على ه��ذه المش��اركة الخارجية ،قال
محمد الدوس��ري رئي��س الوفد إن البطولة تش��هد

مش��اركة دول قوية مثل المنتخب التركي المصنف
ضمن الخمس��ة اأوائ��ل ف��ي العالم ،فيم��ا يعتبر
المنتخب القط��ري من أقوى المنتخب��ات الخليجية
لك��رة الهدف .ولم يف��وت رئيس الوف��د الفرصة دون
أن يوجه ش��كر الجميع وامتنانهم لس��عادة الشيخ
جوعان بن حمد آل ثان��ي رئيس اللجنة اأولمبية على
دعمه لرياضة ذوي ااحتياجات الخاصة بشكل خاص،
من أجل رفع علم قطر في المحافل الدولية.
وتفصيا ً لقوانين هذه اللعبة ،قال الدوس��ري« :كرة
الهدف يتنافس فيها  3اعبين في كل فريق ،ويوجد في
الكرة جرس حتى يتمكن الاعبون من س��ماعه ،لكي
يتسنى لهم تحديد اتجاه الكرة .من جانبه ،قال خالد
الش��عيبي مدير المنتخب« :نشارك في هذه البطولة
باعبي��ن جدد مع منتخب��ات لها باع طوي��ل في كرة
الهدف ،لكس��ب مزيد من ااحتكاك ،وكسب الخبرة
إعداد منتخب قوي ينافس في بطوات عالمية».

واص��ل منتخبنا الوطني لثاثية كرة الس��لة
للس��يدات ااس��تعداد للبطولة اآس��يوية،
المقرر إقامتها في الصين ،نوفمبر المقبل.
وذلك بالمش��اركة في المرحل��ة الثانية من
البطول��ة الودية التي تنظمه��ا لجنة رياضة
الم��رأة القطري��ة ،ضم��ن فعالي��ات المدينة
الترفيهية بمركز قط��ر للمعارض والمؤتمرات
بمنطق��ة الخليج العربي ،والتي يش��ارك في
مرحلتها الثانية  8فرق.
وأس��فرت نتائ��ج الي��وم اأول للبطولة عن
خس��ارة فري��ق «أكاديمية قطر للس��لة» أمام
فريق لوس��يل بنتيجة  ،0 - 14وفاز الريان على
الوعب  ،9 - 16وتغلب الش��مال على لوس��يل
 ،5 - 21وفاز العربي على لوس��يل  ،4 - 8وعبر
أكاديمية قطر للس��لة فريق الوكرة بنتيجة 3
  ،2وتغل��ب الري��ان على الوك��رة  ،4 - 14وفازالش��مال على الوكرة  .2 - 17وتعتبر البطولة
إعدادً جي��دً لمنتخبنا الوطني ،الذي ش��ارك
اأس��بوع الماضي ف��ي المرحل��ة اأولى من
البطولة ذاتها.
وأشادت صالحة النعيمي -عضو اتحاد كرة
الس��لة -بالبطولة ،واعتبرته��ا محطة إعداد
جي��دة للمنتخب ،وقالت إن البطولة ش��هدت

منافس��ة قوية ف��ي مرحلتيها ،أس��همت في
استفادة اعبات المنتخب من الفرق المنافسة.
وثمنت النعيمي حرص لجن��ة رياضة المرأة
عل��ى تنظي��م البطول��ة «في ه��ذه المرحلة
المهمة التي خدمت الجهاز الفني للمنتخب،
للوقوف على كافة النقاط السلبية واإيجابية
لاعبات ،الائي قدمن مباريات جيدة ،واكتسبن
اللياقة البدنية والمهارات المطلوبة».

متابعات
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قميص  22لرئيس الباد

اتفاقية تعاون بين قطر والباراجواي

القطراوي يواجه «سينتجور»
الدوحة عيد فؤاد

يلتق��ي فريق قطر -الذي يقيم معس��كرً في س��لوفينيا -غ��دً مع فريق
سينتجور أحد أندية الدرجة الثانية ،في أولى مبارياته الودية بالمعسكر.
وكان الفريق تدرب أمس على فترتي��ن ،وركز اأرجنتيني جابرييل كالديرون
المدير الفني للقطراوي -على الجوانب التكتيكية في الفترة الصباحية،وفي الفترة المس��ائية أجرى كالديرون تقسيمة لتنفيذ الشق التكتيكي،
وجاءت تدريبات الملك وسط أجواء ممطرة غلب عليها الحماس بين جميع
الاعبي��ن الذين حرصوا على إخراج أفضل م��ا لديهم للحصول على ثقة
المدرب .والجدير بالذكر أن تدريبات القطراوي يش��ارك فيها جميع الاعبين
الجدد ،وهم :ساطع العباس��ي ،وجاسم الهيل ،ومحمد الجابري ،وعبدالله
العريمي ،وعلي جاس��مي ،وأحم��د عبدالقادر المغيصي��ب ،وفهد خلفان،
واإيراني محمد طيبي ،والبرازيلي برونو.

الخور يخسر في هولندا

رئيس اتحاد الكرة مع رئيس الباراجواي

الدوحة ^

زار الش��يخ حم��د ب��ن خليفة
ب��ن أحم��د آل ثان��ي -رئي��س
ااتح��اد القطري لك��رة القدم-
الباراجواي ،تلبية لدعوة رسمية
من نظي��ره الباراجوياني روبيرت
هاريس��ون ،ف��ي خط��وة التقى
فيها هوراس��يو كارتيس رئيس
جمهورية الباراج��واي ،بحضور
عبدالرحمن الس��ويدي قنصل
قطر ف��ي الباراج��واي ،وأنخيل
رامون بارشيني سفير الباراجواي
في قطر ،وأليخان��درو دومينغيز

رئيس اتحاد دول أميركا الجنوبية
(الكونمبول) ،وروبيرت هاريسون
رئيس اتحاد الباراجواي.
قدم الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني لرئي��س الباراجواي قميص
المنتخب القطري ،يحمل اسم
الرئي��س ،ورقم ( ،)22في إش��ارة
رمزية لمونديال قطر .2022
توجت الزي��ارة بتوقيع اتفاقية
تعاون وتبادل خبرات بين ااتحادين
القطري والباراجواياني.
كان لرئي��س ااتح��اد القطري
لق��اء م��ع فيكتور بيش��ي وزير
الشباب والرياضة البارجواياني،

ف��ي إط��ار تعمي��ق التع��اون
الرياض��ي بي��ن البلدي��ن ف��ي
مختلف المج��اات ،كما حضر
وزير الشباب والرياضة مختلف
اأنش��طة التي ت��م تنظيمها
للوفد القطري.
و في ختام الزيارة ،عبر الشيخ
حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني
رئي��س ااتحاد القط��ري لكرةالقدم -ع��ن س��عادته لأجواء
الرائعة والمشجعة ،التي اقاها
ف��ي البل��د الصديق ،ش��اكرً
جميع من أب��دى اهتمامه بهذه
الزيارة ،ومؤك��دً في الوقت ذاته

أنه وجه دعوة رس��مية لنظيره
الباراجوايان��ي ،م��ن أج��ل زيارة
الدوحة في أقرب فرصة ممكنة،
وم��ن أجل تعمي��ق العاقة بين
الطرفين ،وتجسيدها على أرض
الواقع.
م��ن جهت��ه ،أك��د أليخاندرو
دومينغيز -رئي��س اتحاد أميركا
الجنوبي��ة (-)CONMEBOL
حرصه على مواصلة التنسيق
م��ع ااتحاد القط��ري في كافة
اأمور ،التي من ش��أنها إضفاء
المنفعة العامة على مسار كرة
القدم العالمية.

الدوحة أمير فتحي

خس��ر فريق الخور أولى تجاربه الودية أمام فريق أسوا الهولندي بهدف ،في
المباراة التي أقيمت أمس ضمن المعس��كر اإعدادي للفرس��ان بهولندا،
والذي سيس��تمر حتى يوم  22أغس��طس الحالي .وأشرك الفرنسي بانيد
مدرب الفريق تش��كيلتين مختلفين على مدار ش��وطي اللقاء ،حيث لعب
بالبداء في الش��وط اأول الذي تأخر فيه بهدف ،ليدفع بعد ذلك بالاعبين
اأساسين في الشوط الثاني .وتبقت للخور مباراتان وديتان ،اأولى ستكون
يوم  15أمام فريق دفو الهولندي ،على أن يلتقي بأم صال في آخر مباراة ودية
له يوم  22أغسطس.

أجواء رائعة في معسكر اأهلي بهولندا

العميد يحتفل بحارس مرماه
ومحترفه الكولمبي
الدوحة ^

واص��ل فريق ك��رة الق��دم بالنادي
اأهل��ي تحضيرات��ه للموس��م
الرياض��ي الجدي��د ،م��ن خ��ال
معس��كره التحضي��ري بضاحية
ميرل��و الهولندية ،وبمش��اركة 30
اعبً بالفري��ق ،يتغيب عنهم فقط
اعب مصاب م��ازال يتلقى التأهيل
بالدوح��ة .وأجرى الفريق سلس��لة
من التدريبات تحت إش��راف جهازه
الفني بقي��ادة اإس��باني خواكين
كاب��اروس ،المدي��ر الفن��ي للفريق

جدية في المران اأهاوي

العربي يواصل استعداداته «اأوروبية»

وطاقمه المعاون ،ويش��تمل برنامج
العميد ف��ي التدريبات على جوانب
خاصة بالتقوية البدنية واكتساب
اللياقة ،بجانب تمارين الكرة وبعض
الجرع��ات التكتيكية لاعبين وفقً
لمنهج المدرب الذي ينوي به قيادة
العميد في الموسم الجديد .وأجرى
الفريق تدريبات صباحية ومسائية،
أم��س ،اش��تملت عل��ى التدريبات
البدنية في الصباح ،وتدريبات الكرة
في المساء ،وسط حماس كبير من
الاعبي��ن الذين أظهروا رغبة كبيرة
في ااس��تفادة الفنية والبدنية من

المعس��كر ،باعتب��ار أن المرحل��ة
المقبل��ة تتطل��ب تركي��زً كبي��رً
من أج��ل تحقيق اانتص��ارات في
الموس��م وتجنب أية حسابات قد
تفقد الاعبين ثقتهم بأنفسهم.
احتفالية بالحارس والمحترف
وأقامت البعثة اإدارية للفريق،
بمعس��كره الهولن��دي أم��س،
احتفالية بالحارس محمد مبارك
والمحترف الكولمبي كريستيان
نازاريت بمناس��بة عيد ميادهما
الذي يصاف اليوم الثالث عش��ر

من أغسطس ،وقد فاجأت البعثة
الاعبي��ن بإدخال كيك��ة كبيرة
كت��ب عليها عيد مياد س��عيد
«محم��د مب��ارك ،وكريس��تيان
نازاريت» ،وس��ط دهشة الاعبين
الذي��ن احتفل��وا م��ع زميليهما
به��ذه المناس��بة الخاص��ة
الت��ي أضفت أج��واء رائعة على
معسكر الفريق ،في الوقت الذي
بادر فيه المدرب كاباروس بتقديم
التهان��ي لاعبي��ن متمنيً لهما
عمرً مديدً ومس��يرة ناجحة مع
العميد.

اختتام التدريب اأول للحكام في تونس
الدوحة ^

من تدريبات العربي

الدوحة أحمد حسن

واص��ل الفري��ق الك��روي اأول
بالنادي العربي استعداداته الجادة
للموس��م الجديد بمعسكره في
س��لوفينيا ،وأدى الاعب��ون أمس
مرانهم عل��ى فترتي��ن صباحية
تركزت عل��ى الجوان��ب البدنيةورفع معدات اللياقة -ومس��ائية
اقتصرت على الجانب التكتيكي
والفني.
وش��ارك ف��ي التدريب��ات جميع
الاعبين الذين ظهروا بحالة فنية

وبدني��ة جي��دة ،وذل��ك للتجهيز
للمب��اراة الودية الثاني��ة للفريق
الت��ي تق��ام بعد غ��د الثاثاء ،مع
فري��ق «انكران» أحد ف��رق الدرجة
اأول��ى ،وتع��د المب��اراة الثاني��ة
للفريق بعدما خس��ر أم��ام فريق
زاايجرس��يجي المجري وخسرها
بنتيجة .1/4
ويأم��ل الجه��از الفن��ي ،بقيادة
التونسي قيس اليعقوبي ،الوصول
باعبيه إلى أفضل مستوى بدني
وفني قبل ختام المعسكر يوم 26
أغسطس الجاري.

وتبدو المهمة اأساس��ية ،التي
باتت تش��غل بال اليعقوبي خال
هذه الفترة ،في تحقيق اانسجام
والتجان��س بين الاعبي��ن الجدد
والقدام��ى ،وتصحيح اأخطاء ،ا
س��يما بعد أن تمت إعادة هيكلة
الفري��ق بالتعاقد م��ع مجموعة
كبيرة من الاعبين هذا الموسم،
والذي��ن تجاوز عدده��م  11اعبً،
لذل��ك ل��م يق��دم الفري��ق اأداء
المنتظر منه ف��ي مباراته الودية
اأولى أمام الفري��ق المجري الذي
يلعب في الدرجة الثانية.

اختتم��ت المرحلة التدريبية اأولى
م��ن البرنامج الخاص بالمعس��كر
التدريبي السن�وي للحكام النخبة
بااتح�اد ،الذي يقام من  4أغسطس
إل��ى  28منه ف��ي مدين��ة طبرقة
التونس��ية ،بمش��اركة  43حكمً
من الحكام والحكام المس��اعدين
الدوليين والنخبة.
تضمن��ت المرحلة اأول��ى التي
أقيم��ت عل��ى م��دار أربع��ة أي��ام
محاضرات نظرية وع��روض فيديو
خال الفت��رة الصباحي��ة ،بمعدل
ثاث محاض��رات يوميً اش��تملت
المحاضرات على أهداف المعسكر
واإحصائي��ات وتقييم أداء الحكام
ف��ي الموس��م الماض��ي ،وإعداد
الح��كام إدارة مباريات الموس��م
المقب��ل وتعديات قان��ون اللعبة
ومراجعة مواد القانون ،2018/2017
ومراجع��ة بع��ض الح��اات م��ن
التطبيقات العملية مثل لمس��ة
اليد واأخطاء حول منطقة الجزاء
واأخطاء وسوء السلوك والتسلل.

صورة جماعية للمشاركين في التدريب

التدريب ش��كل أيضً مناقشات
مفتوحة حول جميع هذه المواضيع
بي��ن الح��كام والمحاضرين ،والتي
تعد م��ن أحدث الط��رق في تعليم
الحكام باعتمادها عل��ى اختبارات
فيدي��و واختب��ارات كتابية في عدد
من مواد القانون.
أقيمت تدريب��ات اللياقة البدنية
اليومي��ة والتطبيق��ات العملي��ة

في الفترة المس��ائية ،إضافة إلى
تطبيق��ات عملية اش��تملت على
جميع المواضيع التي نوقشت في
المحاض��رات النظرية بمش��اركة
فريق لكرة الق��دم ،ومراجعة فورية
أداء كل حك��م أثن��اء التطبيقات
باس��تخدام الفيدي��و ،كما تضمن
التدريب دروسً في اللغة اإنجليزية
يوميً بعد وجبة العشاء.
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السباق أقيم في فرنسا برعاية قطرية

«خطاب» ملك الشقب
يفوز بكأس الدوحة
باريس جيه دي جي

خطاب

حص��د الج��واد «خط��اب» مل��ك
الش��قب كأس الدوحة المخصص
للخي��ل العربية اأصيلة من الفئة
اأول��ى ،ال��ذي أقيم أم��س برعاية
قطري��ة لمس��افة  2000متر على
مضم��ار دوفي��ل .وق�� ّدم «خطاب»
أداء قويً ّ
تمكن ب��ه من انتزاع الفوز
ف��ي اأمت��ار اأخيرة من الش��وط،
بع��د منافس��ة قوية م��ع الجواد
»ايتننغ بول��ت» ،وقد ظل «خطاب»
ذو الخمس��ة أعوام في مركز متأخر
معظ��م فترات الش��وط ،ثم اندفع
بق��وة منطلق��ً في مس��ار جانبي
متس��ع من الخارج ،ليوجد لنفسه
الحي��ز الكاف��ي اندفاعاته القوية،
ليحقق الف��وز ويحرز كأس الدوحة،
مس��جا ً بذلك أول انتصاراته على
مستوى الفئة اأولى .وجاء «ايتننغ

من مراسم التتويج

بول��ت» ف��ي المركز الثان��ي ،بينما
ج��اءت حامل��ة اللقب «س��يلفين
الموري» في المركز الثالث.
وأش��اد المدرب توما فورسي بأداء
«خطاب» ،وقال إن الهدف التالي له
سيكون المش��اركة في كأس قطر
العالمي للخي��ل العربية اأصيلة،
ضمن س��باق جائ��زة قط��ر قوس
النصر الذي يُقام في ش��هر أكتوبر
المقبل.
»جود» با هزيمة
حافظ��ت المه��رة «ج��ود» ملك

«ياس ه��ورس ريس��نغ مانجمنت»
على س��ج ّلها خاليً م��ن الهزائم
في  4مش��اركات ،بعد فوزها بكأس
الريان المخص��ص للخيل العربية
اأصيلة من الفئة اأولى لمس��افة
 2000متر ،الذي أقيم برعاية قطرية
عل��ى ذات المضم��ار أم��س .وهي
المش��اركة اأولى للمه��رة «جود»
لمس��افة  2000متر .وم��ع انطاق
الش��وط ،ظلت ف��ي المركز اأخير
بقي��ادة الخ ّي��ال ماي��كل بارزالونا
ال��ذي يظل يتب��ع الج��واد «رجم»
ملك الش��قب ،ثم بدأت «جود» في

ااندفاع وشغلت المقدمة في آخر
 100متر ،وجاء «رج��م» في المركز
الثاني ،بينما ج��اء «دينامايتس» في
المركز الثالث.
وبهذا ،تحرز «جود» ثاني ألقابها من
الفئة اأولى ،بعدما سبق لها الفوز
بكأس قطر فرنس��ا للخيل العربية
اأصيلة في ش��هر يونيو الماضي.
وس��وف تش��ارك «جود» في جائزة
قطر للمهرات العربية اأصيلة على
مضمار س��ان كلو بفرنسا ،وبعدها
ف��ي تحدي المنتجين الفرنس��يين
للخيل العربية اأصيلة.

في الجولة اأخيرة لمرحلة المجموعات بآسيوية السلة

العنابي مع الفلبين في مباراة
اأمل اأخير
بيروت محمد الجندي
موفد لجنة اإعام الرياضي

يلتقي ف��ي الرابعة من عصر اليوم المنتخب
العنابي لكرة الس��لة مع نظي��ره الفلبيني
بصالة مجمع نهاد نوفل ،ف��ي إطار مباريات
الجول��ة الثالث��ة (اأخيرة) م��ن المجموعة
الثاني��ة ببطولة كأس آس��يا لكرة الس��لة
المقامة بالعاصمة اللبنانية بيروت.
ويدخ��ل منتخبنا مب��اراة الي��وم با رصيد
بعدم��ا خس��ر أول مباراتين له أم��ام العراق
والصين ،وس��تكون مواجهة الي��وم بمثابة
الفرص��ة اأخي��رة للعنابي للتمس��ك بأمل
التأه��ل لل��دور الثان��ي ،وبالطبع س��تكون
المواجهة في منتهى الصعوبة أن المنافس
يعتبر اأقوى ف��ي المجموعة ،بعد فوزه على
الصي��ن والعراق ،ويس��عى منتخبنا لتقديم
ع��رض طيب مث��ل الذي قدمه ف��ي الفترات
الثاث اأولى من مباراة الصين.
واختت��م منتخبن��ا اس��تعداداته للمباراة
بتدري��ب أخير أم��س ،تابعه أحم��د المفتاح
رئيس اتحاد كرة الس��لة وعلي المالكي أمين
السر العام بااتحاد ،وخاله شرح قصي حاتم
المدير الفني ومس��اعده ياس��ر عبد الوهاب
اأخطاء الت��ي وقع فيها الاعب��ون لتافيها
اليوم ،من جهت��ه يتطلع المنتخب الفلبيني

أكد عبد الرحمن يحيي ،اعب العنابي ،أن منتخبنا سيتمسك
بحظوظه -ف��ي التأهل للدور الثاني -حت��ى النهاية ،مؤكدً أن
العنابي -ورغم صعوبة المهمة -س��يحاول خطف الفوز حتى
يصعد للدور الثاني.
وأضاف« :نحن مطالب��ون باللعب بنفس ال��روح العالية التي
خضن��ا بها مباراة الصين ،وأعتقد ان المس��توى يتحس��ن من
مباراة أخرى ،ونتمنى أن نكون في يومنا أمام الفلبين».

سعد :نتطور من مباراة أخرى

للفوز اعتاء قمة المجموعة الثانية والتأهل
مباش��رة لدور الثمانية ،علمً بأن المنتخبين
صاحبي المركزين الثاني والثالث س��يلعبان
مب��اراة أخرى م��ن أجل التأه��ل ،بينما يخرج
الرابع من البطولة .وتسبق مباراة العنابي مع
الفلبين مواجهة العراق والصين في الواحدة
والنص��ف ظه��رً ضمن نف��س المجموعة،

وه��ي المباراة التي يس��عى فيها المنتخبان
للفوز ،وبالطبع س��تكون حظوظ المنتخب
الصيني أقوى نظرً لفارق اإمكانيات الفنية
بي��ن المنتخبين ،وتق��ام مبارات��ان اليوم في
المجموعة اأولى ،حيث يلتقي اأردن مع إيران
في السادس��ة والنصف مساءً ،ويعقبه لقاء
سوريا والهند في التاسعة.

الهتمي :نركز على تصفيات
المونديال
أوض��ح عب��د الرحم��ن الهتم��ي ،مدي��ر
المنتخب��ات الوطني��ة أن العنابي يس��عى
لتقدي��م عرض طي��ب اليوم ،وق��ال« :نحاول
تحقيق نتيج��ة إيجابية أم��ام الفلبين الذي
يتص��در المجموعة ويعتبر من المرش��حين
للمنافس��ة بقوة على لقب البطولة» .وأشار
مدي��ر المنتخب��ات الوطنية إل��ى أن الهدف

اأهم في الفترة الحالي��ة هو اإعداد الجيد
للتصفيات اآسيوية المؤهلة لكأس العالم،
التي قال إن «الوضع فيها س��يختلف كثيرً
بالنس��بة لمنتخبنا بعد عودة س��امي منرو
المحت��رف اأجنب��ي ال��ذي س��يزيد من قوة
المنتخب با ش��ك ،لما يملكه من إمكانيات
هائلة».

المدرب ينتظر مستوى مشرفً
أكد قصي حاتم ،المدي��ر الفني لمنتخبنا
أن العنابي يسعى لتقديم مباراة طيبة اليوم،
مش��يرً إلى أن المنتخب الفلبيني «غني عن
التعريف» بدليل تصدره للمجموعة الثانية.
وقال« :س��نحاول تقليل اأخط��اء في لقاء

يحيى :سنتمسك
بحظوظنا للنهاية

اليوم والخروج بصورة مشرفة ،وإذا استطعنا
الدفاع بش��كل طيب س��يكون ذل��ك اأمر
جي��دً» .وأضاف« :اأهم ف��ي الفترة الحالية
العمل أكثر مع الاعبين وحل كل المشاكل
الفنية الت��ي تواجه العديد منهم ،والوصول

بهم إلى المستوى المأمول».
وح��رص قصي على توجيه ش��كره لإعام
على مس��اندته ودعم��ه للمنتخب «في هذه
المرحلة المهمة التي يس��عى فيها الجميع
لبناء منتخب قوي لقطر».

وصف عبدالرحمن س��عد اع��ب منتخبنا الوطني مب��اراة اليوم
بالصعبة ،مش��يرً إلى أن الفلبين من أق��وى منتخبات المجموعة
بل والبطولة .وقال« :نس��عى لتقديم أفضل ما لدينا ونحاول تقديم
أفضل مس��توى ممكن ،خاص��ة أننا نتعلم من أخطائنا ونس��عى
للتطور من مباراة أخرى» .مش��يرً إلى أن العنابي خسر أمام الصين
في الجولة الماضية بعدما لعب بروح عالية ،وقال« :إن تدني اللياقة
البدنية في الفترة الرابعة كان سببً في الهزيمة».

عبد الوهاب :مستوانا
أمام الكبار أفضل
اعتبر ياس��ر عبد الوهاب ،المدرب المساعد لمنتخبنا ،أن العنابي
يلعب بش��كل أفض��ل أمام المنتخب��ات الكبيرة ،مؤكدً الس��عي
لتقديم مباراة كبيرة أمام الفلبين .وقال ياس��ر« :بالتأكيد مواجهة
الفلبين ف��ي منتهى الصعوب��ة ،ولكن منتخبنا ق��ادر على تقديم
أداء متميز ،مثل ال��ذي قدمه في الفترات الثاث اأولى أمام الصين،
وأعتق��د أنن��ا إذا لعبنا بنفس ال��روح العالية س��نكون قادرين على
الخروج بنتيجة طيب��ة» .وأكد المدرب المس��اعد للعنابي أن عدم
وجود المحترف اأجنبي مؤثر للغاية ،في إشارة إلى إصابة المحترف
س��امي من��رو ،وقال« :لكنه��ا ظروف خارج��ة ع��ن اإرادة ،والوضع
سيختلف مع المنتخب بعد عودة المحترف».

ألعاب قوى
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الليلة ختام مونديال ألعاب القوى

«الصقر برشم» عينه
على ذهب لندن
لندن ^

س��اعات قليل��ة تفصلن��ا ع��ن
أمس��ية وداع مونديال أم األعاب
العالمي��ة ،حي��ث تختت��م اليوم
اأحد منافس��ات بطولة العالم
ف��ي لن��دن ،الت��ي ش��ارك فيها
منتخبنا الوطن��ي للرجال بجانب
 2000رياض��ي ورياضي��ة يمثلون
 200دول��ة ه��م عائل��ة ألع��اب
القوى العالمية ،وكالعادة حفلت
منافس��ات المونديال بتحد مثير
بين مشاهير وأساطير أم األعاب،
استمتعت به الجماهير الغفيرة
في استاد لندن اأولمبي ،ويشهد
اليوم الختامي توزيع  11ميداليات
ذهبي��ة ومثلها فضي��ة وبرونزية
عل��ى أبط��ال وبط��ات مس��ك
الختام ،وسط توقعات بمنافسة
قوية حتى الرمق اأخير لمعانقة
المعدن النفيس.
برشم نحو الذهب
ويخوض الليل��ة بطلنا العالمي
معتز برشم نهائي مسابقة الوثب
العالي إلى جانب  11واثبً يمثلون
صف��وة المتأهلين ال���  12الذين
قفزوا عل��ى عل��و  2،31م بقيادة

اأسطورة
سوتومايور يراهن
على معتز

يكرر أس��طورة الوث��ب العالي
الكوب��ي خافيي��ر س��وتومايور؛
صاحب الرقم القياسي العالمي
( 2.45م) ف��ي لقاءاته الصحافية
أن المرشح اأوحد لتحطيم رقمه
القياس��ي هو معتز برشم ،الذي
بل��غ علوً قريبً من رقمه ( 2.43م)
أي بفارق  2سنتمتر فقط.
وكعادته في الردود الهادئة ،قال
برش��م إنه ا يش��غل باله كثيرً
باأمر« ،أن تركي��زه ينصب حاليً
عل��ى تطوير أدائه ،والس��عي إلى
القمة بتدرج».

بوه��دان بوندارنك��و ،والروس��ي
دانيل ليس��نكو المش��ارك تحت
عل��م محايد ،واألمان��ي ماتيوس
برتس��يبيلكو ،والبلغاري تيهومير
إيفانوف والبريطاني روبرت غرابارز،
ووحده برشم لم يرتكب أي
خطأ خال التصفيات،
كم��ا تأه��ل عب��ر
المحلق  6واثبين
حقق��وا عل��و
 2،29م ،بينهم
السوري مجد
الخبراء والمراقبون
الدين الغزال.

يرشحون برشم

ترشيحات
الخبراء
عطف��ً عل��ى
المستوى المتميز
ال��ذي ظ��ل يقدمه
بطلن��ا برش��م ط��وال
الموسم الحالي ،وجاهزيته
العالي��ة وتعديل��ه لتكتي��ك
الوثب م��ن  4خطوات إلى  8بعد
تخلصه من مشكلة في الظهر
وتعافيه منها تمامً ،واس��تطاع
برش��م تس��جيل أفضل قفزة
لع��ام  2017بعل��و ( 2،38م في
أوس��لو) ،ويعتلي بطلنا صدارة

الدوري الماس��ي
بف��ارق مري��ح ،وب��ات
المرش��ح المفض��ل لدى
الخبراء والمراقبين للظفر
بذهبية الوث��ب العالي ،إا
أنه يتوج��ب الحذر م��ن أبطال
كبار مش��اركين أمثال اأوكراني
بوهدان بط��ل العالم س��ابقً،
واإيطالي تومبيري بطل العالم
داخل الصاات -المتأهل بش��ق

اأنف��س إلى النهائ��ي -وكلهم
أصح��اب خب��رة كبي��رة ف��ي
البط��وات العالمي��ة وال��دوري
الماس��ي ،وأيضً قد يبدو طريق
برش��م مفروش��ً بالورود لغياب
الكن��دي ديري��ك دروان حام��ل
ذهبيتي مونديال  2015وأولمبياد
 2016لإصاب��ة ،وأيضً تواضع
مس��توى المنافس��ين اآخرين،
ولكن يج��ب التح��وط والحذر

من تقلبات ظروف المنافس��ات
وردة فعل الخصوم أمام عارضة
الوثب العالي.
«الصقر» جاهز للمهمة
ب��دوره لم يقلل الصقر برش��م
من حجم التحدي والمس��ؤولية،
وق��ال« :بالتأكي��د أنا أع��ي جيدً
الضغ��وط النفس��ية والذهنية
علي بصفتي صاح��ب الصدارة

حصادنا المونديالي  6ميداليات

في ماراثون اليابان في أوساكا  ،2007فضية الوثب العالي
لمعتز برشم في مونديال موسكو  ،2013وبرونزية للعداء
كواليا كروي في  5آاف متر في برلين  ،2009وبرونزية لعبد
اإله هارون في سباق  400م في لندن .)2017

بولت وفرح
يو ّدعان
أم األعاب

بولت في سباق التتابع  100×4أمس

قطر تتسلم
علم مونديال
2019
يتش��رف الوف��د القط��ري
الليلة بتس��لم علم مونديال
الدوح��ة  ،2019حينما تطوي
«لن��دن  »2017صفحته��ا
اأخي��رة .وتتس��لم دوح��ة
المجد والشموخ راية التحدي
المقبل��ة ،وذل��ك على هامش
مراسم مس��ك الختام وإنزال
العلم من س��ارية استاد لندن
اأولمبي ،في مراسم مبسطة
تس��تغرق  4دقائ��ق تقريب��ً،
ويسبق ذلك فيلم وثائقي عن
تحضي��رات الدوحة احتضان
الحدث العالمي.
علم��ً بأن وفدً م��ن اللجنة
المنظمة العلي��ا ل� «الدوحة
 »2019برئاس��ة س��عادة
اللواء دحان جمع��ان الحمد
نائ��ب رئيس ااتح��اد الدوليألعاب الق��وى ،ورئيس ااتحاد
اآس��يوي -حاضر ف��ي لندن
لتقيي��م تجرب��ة التنظي��م
البريطاني لاستفادة منها.

عبد اإله هارون يمينً في منصة التتويج

الرصيد الملون في خزائن أم األعاب العنابية من بطوات
العال��م يبلغ  6ميداليات ملونة (ذهبيتان للعداء المعتزل
سيف سعيد شاهين ،في  3آاف م موانع في باريس 2003
وهلس��نكي  ،2005وفضية للعداء مبارك حس��ن شامي

وال��كل يريد النيل من��ي ،ومدربي
يذكرني دومً بأا أفكر في اآخرين،
وأن أركز فقط على تحسين أدائي
وبذل أقصى جهد لتحقيق النصر
بالمثاب��رة» ،والجدي��ر بالذكر أن
البطل برش��م لم يخسر أي تحد
للوثب ضمن الدوري الماسي (فاز
في  4جوات ،الدوحة ،ش��نغهاي،
أوسلو وباريس) ،ويتصدر بفارق 32
نقطة عن البريطاني روبي غرابارز.

يط��وي اإعص��ار الجامايك��ي
أوس��اين بولت والبريطاني محمد
ف��رح صفحت��ي مش��اركتهما
الرسمية في مضامير أم األعاب
العالمي��ة ،ويو ّدع��ان الجماهي��ر
في لن��دن ،حيث أعلنا س��ابقً أن
مونديال لندن سيكون اأخير في
ويفضل
مس��يرتهما ااحترافية.
ّ
بول��ت الراحة والبح��ث عن مهام
أخرى خارج «العدو السريع» ،بينما
اختار فرح خ��وض مغامرة جديدة
في س��باقات الماراثون العالمية
بدءً من عام .2018

برنامج اليوم
الختامي
يشهد اليوم الختامي الليلة
توزي��ع  11ميدالي��ة ذهبي��ة
ومثلها فضية وبرونزية بواقع
( 5للرجال و 6للسيدات) على
النحو التالي:
الفت��رة الصباحي��ة :نهائي
 5كلم مش��ي رجال وسيدات
(الساعة  7.45صباحً بتوقيت
لندن) 20 ،كلم مشي سيدات
( 12.20ظه��رً بتوقيت لندن)،
 20كلم مشي رجال (الساعة
 2.20عصرً بتوقيت لندن).
الفت��رة المس��ائية :نهائي
الوثب العالي رجال (الس��اعة
 19.00بتوقي��ت لن��دن 21.00
بتوقي��ت الدوح��ة) ،نهائ��ي
القرص سيدات ،نهائي  5000م
سيدات ،نهائي  800م سيدات،
نهائي  1500رجال ،نهائي تتابع
 400 × 4م س��يدات ،ونهائ��ي
تتابع  400×4م رجال.
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في الدوري اإنجليزي

بيرنلي يفاجئ تشيلسي..
وروني يقود إيفرتون للفوز
واجه تشيلسي بداية كارثية لمشوار دفاعه عن لقب الدوري اإنجليزي
الممتاز لكرة القدم ،أمس ،فخسر  2-3بملعبه أمام بيرنليُ ،
وطرد قائده
جاري كاهيل وسيسك فابريجاس .وتدخل كاهيل بتهور على ستيفن
ديفور بعد  14دقيقة عقب فقدانه الكرة ،ليحصل على بطاقة حمراء
مباشرة من الحكم كريج بوسون.
لندن رويترز

اس��تفاد س��ام فوكس م��ن تفوق
بيرنل��ي الع��ددي ودفاع تشيلس��ي
السيء وسجل هدفين ،وبينهما جاء
هدف من زميله ستيفن وورد ،لينهي
الفريق الزائر الش��وط اأول متقدمً
.0-3
وبدا فريق المدرب أنطونيو كونتي
حام��ل اللق��ب أكث��ر نش��اطً في
الش��وط الثاني ،وقلص الفارو موراتا
الوافد الجديد الذي شارك كبديل-الفارق ف��ي الدقيق��ة  ،69ليتراجع
بيرنلي للدفاع.
وهز المدافع ديفيد لويز الش��باك

في الدقيقة  ،87رغم أن تشيلس��ي
أصب��ح يلعب بتس��عة اعبين في
الدقائق العشر اأخيرة.
واتفورد يتعادل مع ليفربول
وأظه��ر ليفرب��ول نق��اط ضعف
دفاعي��ة مألوف��ة ،بعدم��ا اهت��زت
ش��باكه ثاث مرات بس��هولة ،بما
في ذلك هدف في الوقت المحتسب
بدل الضائ��ع ،ليتع��ادل  3-3خارج
ملعبه مع واتفورد في مباراة مثيرة.
ووض��ع المدافع ميجي��ل بريتوس
الك��رة في الش��باك بعدم��ا قلب
ليفربول تأخ��ره مرتين من 1-صفر
و 1-2إل��ى تق��دم  2-3عندما ترك

الواف��د الجدي��د محم��د ص��اح
بصمته في ثاث دقائق مجنونة في
الشوط الثاني.
وحصل ص��اح على ركل��ة جزاء
نفذه��ا روبرتو فيرمين��و بنجاح في
الدقيقة  ،55ووضع بعد ذلك تمريرة
المهاجم البرازيلي في الشباك من
مدى قريب.
لكن الفري��ق الضيف عوقب على
أدائه الدفاعي السيء ،وإهدار العديد
م��ن الف��رص عندما أح��رز بريتوس
ه��دف التعادل ،ليس��عد الجماهير
باس��تاد فيكاريدج رود ،ويترك يورجن
كل��وب مدرب ليفرب��ول يلوم الحظ
الس��يء والتحكي��م .وق��ال كلوب:

ستيفان وارد يواسي ديفيد لويز بعد اللقاء

روني يحتفل بهدفه

«هدف التعادل كان من تسلل .اأمر
كان واضحً ،أن الحكم المس��اعد
كان عل��ى الخط نفس��ه ويجب أن
يشاهدها».
وتأخر ليفربول في الدقيقة الثامنة
عندما وصل��ت الكرة إلى المهاجم
ستيفانو أوكاكا غير المراقب تمامً،
ليضعها في الش��باك برأسه بعد
ركلة ركنية من جوزيه هوليباس.
وأدرك س��اديو مان��ي التع��ادل
لليفربول بش��كل رائ��ع بعدما بدأ
وأنهى تحركً سلس��ً ش��هد تبادل
الك��رة مرتين م��ع البرت��و مورينو،
ولمس��ة مهارية من إيمري تش��ان،
لك��ن ليفربول تأخر م��رة أخرى بعد
ثاث دقائ��ق ،عندما فش��ل الدفاع
في إبع��اد تمريرة منخفضة من توم
كليفرلي ،لتصل إلى اعب الوسط
عب��د الل��ه دوك��وري الذي س��جل
بسهولة.
وب��دا ليفربول في طريق��ه للفوز
عندم��ا أرس��ل فيرمين��و الحارس
هوريليو جوميز في ااتجاه الخاطئ،
ليسجل من ركلة جزاء ،ثم سدد من
فوق ح��ارس واتف��ورد باتجاه صاح
الذي ه ّز الش��باك ،ليتق��دم الفريق
الضي��ف  ،2-3لك��ن ليفربول أهدر
العديد من الف��رص بعد ذلك ودفع
الثمن في النهاية ،حين أحرز بريتوس

عقب تقدمها بطلب استضافة مونديال 2026

رئيس «كاف» يدعو لدعم «هائل» للمغرب

ه��دف التع��ادل بع��د ارتب��اك أمام
المرمى.

الش��باك من بي��ن قدمي أس��مير
بيجوفيتش حارس بورنموث

روني يسجل
وس��جل وين رون��ي ه��دف الفوز
في عودته لناديه الس��ابق أيفرتون،
ليق��وده للتفوق  0-1على س��توك
س��يتي باس��تاد جوديس��ون بارك،
وارتق��ى رون��ي ،ال��ذي كان متألق��ً
ومفعمً بالطاق��ة ،أعلى من الدفاع
ليحول تمري��رة دومينيك كالفرت-
ليوين العرضية برأس��ه في شباك
س��توك في الوقت المحتسب بدل
الضائ��ع بالش��وط اأول .وعاد قائد
منتخ��ب إنجلترا الس��ابق إلى نادي
طفولته الش��هر الماضي ،بعد 13
عامً في مانشستر يونايتد.

فوز مفاجئ
أحرز س��تيف موني هدفين ليقود
هدرس��فيلد تاون ،الواف��د الجديد
لفوز مفاجئ  0-3على مستضيفه
كريس��تال بااس ،ويفس��د المباراة
اأول��ى للم��درب فران��ك دي بور في
الدوري اإنجليزي ،وتقدم هدرسفيلد
في الدقيقة  23عندما نفذ آرون موي
ركلة ركنية قابلها كريس ش��يندلر
بضربة رأس س��كنت الشباك بعد
اصطدامه��ا بمدافع ب��ااس جويل
وورد .وضاع��ف تقدم��ه بع��د ثاث
دقائق عبر موني بضربة رأس
وأض��اف مون��ي ،المنض��م
لهدرسفيلد من مونبلييه في يوليو،
هدفه الثان��ي قب��ل  12دقيقة من
النهاية

حجازي يهز الشباك
وأح��رز المدافع المص��ري أحمد
حج��ازي هدف��ً بضرب��ة رأس ف��ي
الشوط اأول ،ليقود وست بروميتش
البي��ون لف��وز مس��تحق  0-1على
بورنموث باستاد هوثورنز
وسجل حجازي ،المعار من اأهلي
بطل مصر ،الهدف الوحيد لصالح
وس��ت بروميتش ف��ي الدقيقة ،31
بعدما ح��ول برأس��ه تمريرة كريس
برن��ت العرضي��ة من اليمي��ن إلى

ساوثامبتون يتعادل
مع سوانزي
واكتف��ى س��اوثامبتون بالتعادل
بدون أهداف مع س��وانزي س��يتي،
ليبدأ موس��مه الجدي��د باإخفاق
في التس��جيل للمباراة السادس��ة
عل��ى التوال��ي بملعبه ف��ي الدوري
اإنجليزي.

بايرن ودورتموند يتقدمان
في الكأس
برلين رويترز

تأهل بروسيا دورتموند حامل اللقب
وباي��رن ميونيخ بس��هولة إلى الدور
الثاني في كأس ألمانيا لكرة القدم،
أم��س ،م��ع اس��تعدادهما انطاق
ال��دوري ،يوم الجمع��ة ،تحت قيادة
الحكمة بيبيانا ش��تاينهاوس التي
ستصبح أول س��يدة تدير مباريات
في دوري الدرجة اأولى.
تغل��ب باي��رن -ال��ذي غ��اب عنه
مانوي��ل نوير ،وجيروم بواتنج ،وتياجو
الكانت��ارا -على كيمنيتس  0-5في
مباراة ش��هدت تسجيل هدفين عن

طريق روبرت ليفاندوفسكي ،وسجل
بيير-إيمريك أوباميانج ثاثة أهداف
ليق��ود دورتموند -ال��ذي غاب عنه
ستة اعبين أساسيين -للفوز 0-4
عل��ى ريازينجن-أرلين المنافس في
دوري الهواة.
ولم تش��هد الحزم��ة اأولى من
مباري��ات الس��بت أي مفاج��آت،
وبلغ ماينتس وكولوني��ا وأينتراخت
فرانكف��ورت وفرايب��ورج ال��دور
الثان��ي بانتصارات عل��ى أندية من
درجات أدن��ى ،مثلما فعل بروس��يا
مونش��نجادباخ وباي��ر ليفرك��وزن
الجمعة.

ثان لمرسيليا بفرنسا
فوز ٍ
باريس أ .ف .ب

أحمد أحمد وإنفانتينو رئيس «الفيفا»

الرباط أ .ف .ب

دع��ا رئيس ااتح��اد اإفريقي لك��رة القدم
أحمد أحمد ااتح��ادات الوطنية في القارة
إل��ى تقديم دعم «هائل» لترش��يح المغرب
استضافة كأس العالم  2026لكرة القدم،
وذلك بحسب بيان نشره الموقع اإلكتروني
لاتح��اد .وأورد البيان« :في أعق��اب اإعان
الرسمي من المملكة المغربية عن طلبها
استضافة نس��خة  2026من كأس العالم
لكرة القدم ،أخذ رئيس ااتحاد اإفريقي لكرة
القدم أحمد أحمد علمً به��ذا القرار ،ودعا

كل ااتحادات الوطنية اإفريقية إلى توحيد
قواها لدعم مفتوح وهائل لهذا الترشيح».
وأش��ار المدغش��قري أحمد إل��ى أنه تلقى
«دعم رؤساء المناطق اإقليمية الست» في
ااتح��اد اإفريقي ،مبديً اس��تعداده إطاق
مبادرة م��ن القوى اأساس��ية ف��ي القارة
«إقناع العالم بأحقية» الترش��ح اإفريقي،
بناء عل��ى «القدرات التنظيمي��ة الفعلية»
للمغرب .وأعلن المغرب ،الجمعة ،س��عيه
اس��تضافة مونديال  2026للم��رة اأولى
في تاريخه ،علمً أنها المرة الخامسة التي
تتق��دم فيها المملكة بطلب اس��تضافة

أكبر مسابقة كروية في العالم.
وأكد وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي
العلمي لوكالة فرانس برس« :يعتبر المغرب
نفسه قادرً على تنظيم كأس العالم ،نملك
البني��ة التحتي��ة الضرورية ف��ي ما يخص
الماعب والمواصات ،والقدرة ااستيعابية
للفنادق والمؤسسات الصحية».
وأصب��ح المغ��رب ثان��ي مرش��ح له��ذا
المونديال ،بعد الملف المش��ترك للوايات
المتح��دة والمكس��يك وكن��دا .وس��بق
للمملكة التقدم بطلب اس��تضافة نسخ
 ،1994و ،1998و ،2006و 2010دون جدوى.

حقق مرس��يليا فوزه الثاني تواليً
إث��ر تغلبه على مضيفه نانت 0-1
ف��ي الجول��ة الثانية م��ن بطولة
فرنس��ا لكرة القدم ،أمس ،ليلحق
بليون في ص��دارة الترتيب مؤقتً.
وانتظر مرس��يليا حت��ى الدقيقة
 ،87ليسجل له ااحتياطي لوكاس
أوكامبوس ه��دف المباراة الوحيد،
ليرف��ع فريق��ه رصيده إلى س��ت
نقاط.

وس��نحت لنانت فرص��ة جيدة
إدراك التع��ادل بواس��طة ك��رة
رأس��ية اميليان��و س��اا ،لك��ن
العارض��ة تص��دت له��ا .وكان
مرس��يليا المتجدد بقيادة مدربه
رودي غارس��يا حقق فوزً افتً على
ديجون بثاثية نظيفة في مستهل
الدوري ،اأسبوع الماضي.
أما نانت -بقي��ادة مدربه الجديد
اإيطالي كاوديو رانييري -فسقط
للم��رة الثانية بعد خس��ارته أمام
ليل  3-0في الجولة اأولى.

ماعب عالمية
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غانغان الصغيرة
تحت أضواء المباراة
اأولى لنيمار
تستعد مدينة غانغان التي يقطنها سبعة
آاف نسمة ،وتعد أصغر مدينة ضمن بطولة
فرنسا لكرة القدم ،استقبال أغلى اعب في
التاريخ ،البرازيلي نيمار ،عندما تستضيف فريقه
الجديد باريس سان جيرمان اليوم اأحد.
غانغان (فرنسا) أ .ف .ب

وستشهد المدينة الفرنسية حركة
لم تعهدها خال ش��هر أغسطس،
إذ س��تكون مس��رحً للمباراة اأولى
للنج��م البرازيل��ي المنتق��ل م��ن
برشلونة اإسباني مقابل  222مليون
يورو ،وذلك عندما يستضيف غانغان
ن��ادي العاصمة الفرنس��ية ضمن
المرحلة الثانية من الدوري.
واس��تنادً إلى المكت��ب اإعامي
لنادي غانغان« :كان في إمكاننا ملء
ملعب يتس��ع أربعي��ن ألف متفرج
للمب��اراة» .جماهير ملع��ب «رودورو»
تدرك قيم��ة اامتي��از التي حظيت
به؛ مش��اهدة أولى مراوغات الساحر

البرازيل��ي بقميص فريق��ه الجديد،
بعدما أتم أغلى انتق��ال في التاريخ
وش��غل الصحاف��ة الرياضية على
مدى أس��ابيع .تحض��ر التناقضات
بقوة في المباراة التي ستكون محط
أنظ��ارٍ ،بغ��ض النظر ع��ن قيمتها
الكروية أو نتيجته��ا؛ نجم كرة قدم
أشبه بموسيقيي الروك ،مع عشرات
مايي��ن المتابعي��ن عل��ى مواق��ع
التواصل ااجتماعي ،يبدأ مش��واره
الفرنس��ي من مدينة لم يسمع بها
على اأرجح غالبية مش��جعي كرة
القدم في العالم.
«نجم اأمسية»
خال هذا اأس��بوع ،ق��ال رئيس

نيمار يتوسط ألفيش وسيلفا

ن��ادي غانغ��ان برتران دس��بات في
تصريح��ات صحافي��ة« :يج��ب
التذكي��ر بداي ًة أن نجم اأمس��ية
س��يكون نيمار» ،مضيفً« :الفكرة
هي اس��تقبال ه��ذا الفريق الكبير
وه��ذا الاع��ب الكبير ف��ي ظروف
ممتازة».
وعلى رغ��م أن غانغان س��بق له
خوض غمار مس��ابقات أوروبية ،إا
أن الحماس الجماهيري الذي يرافق

مب��اراة اأحد ا مثيل له .ويتوقع أن
يحطم اأحد الرقم القياسي لعدد
المشجعين في مدرجات الملعب،
والذي بلغ  18,363ألف شخص في
أبريل  ،2016لدى استضافة باريس
سان جيرمان نفسه.
مقصورة الصحافيين التي تتسع
لثمانين كرس��يً ،وع��ادة ما تكون
شبه فارغة ،ستمتلىء اأحد .وفي
ظل اإقبال الصحافي الكبير على

طلبات تغطية المباراة ،كان يمكن
له��ذه المقصورة أن تس��تضيف
 350صحافيً عل��ى اأقل ،فيما لو
كانت سعتها تسمح بهذا العدد.
البث المباش��ر للمباراة سيكون
عابرً للقارات ،من آسيا إلى البرازيل.
ويتوقع أا يثير الترقب الجماهيري
والحماس لمش��اهدة نيمار للمرة
اأول��ى قلق اعب��ي غانغ��ان لدى
ماقاتهم س��ان جيرم��ان ونجمه

الجدي��د ،إذ إنه��م ل��م يكونوا في
المواجهات السابقة على أرضهم
لقمة سائغة.
وف��از اعبو غانغ��ان في ملعبهم
عل��ى س��ان جيرم��ان ث��اث مرات
وخس��روا مثله��ا ،وانته��ت خمس
لقاءات بالتعادل .ومنذ عودة غانغان
إل��ى دوري اأضواء ف��ي  ،2013فاز
مرتين وخس��ر مرة وتعادل مرة على
ملعبه ضد سان جيرمان.

برشلونة يستضيف ريال
في «السوبر» اليوم

راموس مع كأس
السوبر اأوروبية

برشلونة أ.ف.ب

يحل ري��ال مدريد بطل الدوري اإس��باني في كرة
القدم ،ضيفً على برش��لونة بط��ل الكأس اليوم
اأحد ،ف��ي ذهاب ال��كأس الس��وبر المحلية ،في
أول «كاس��يكو» بغياب النج��م البرازيلي للنادي
الكاتالوني نيمار ،المنتقل إلى باريس س��ان جرمان
الفرنسي في صفقة قياسية.
وا ي��زال الن��ادي الكاتالون��ي يس��عى لتعويض
مهاجم��ه الدولي ،الذي انتقل اأس��بوع الماضي
إلى الن��ادي الفرنس��ي المملوك م��ن هيئة قطر
لاس��تثمارات الرياضية ،مقاب��ل  222مليون يورو،
في صفق��ة جعلت منه أغلى اعب في تاريخ كرة
الق��دم ،وباءت كل مح��اوات برش��لونة حتى اآن

بالفش��ل ،ا س��يما مع البرازيلي فيليبي كوتينيو
اع��ب ليفرب��ول اإنجلي��زي ،والفرنس��ي عثمان
ديمبيلي اعب بوروس��يا دورتموند األماني ،وتقام
مباراة الذهاب عند الساعة  21.00بتوقيت الدوحة،
على أن تقام مباراة اإياب اأربعاء  16أغسطس.
ويأمل برشلونة في أن يكرر إنجاز أبريل الماضي،
تاري��خ المواجهة اأخي��رة مع ري��ال ،والتي تمكن
ميس��ي من حس��مها لصالح فريق��ه  ،2-3على
الرغم من أن التش��كيلة خلت حينه��ا أيضً من
نيمار.
وفي تعليق على «الكاسيكو» اأول بغياب نيمار،
قال قائد ريال مدريد وقلب دفاعه سيرخيو راموس،
إن هذا الغياب س��يمثل «مش��كلة أقل» بالنسبة
إلى النادي الملكي.

زيدان يمدد عقده
مع الملكي
مدريد أ.ف.ب

كشف الفرنسي زين الدين زيدان أمس ،أنه سيمدد
عقده كمدرب لن��ادي ريال مدريد اإس��باني لكرة
القدم ،الذي قاده منذ عام  2016إلى سلسلة ألقاب
بينها الدوري اإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين.
وقال زيدان« :أنا سعيد أنها عامة ثقة بأننا قمنا
بعمل جيد» ،وذلك في مؤتمر صحافي عشية ذهاب
الكأس السوبر اإسبانية مع برشلونة.
وأضاف المدرب الذي دافع سابقً عن ألوان النادي
كاعب« :أنا س��عيد جدً ،كلنا سعيدون جدً ،بعد
ذلك ،يبقى أن الهدف هو دائمً نفسه ،طالما أنا في
موقع��ي ،أنا أعرف أين أنا ،اله��دف غدً (اليوم) على
س��بيل المثال هو القيام بأقص��ى ما يمكن للفوز

ف��ي المباراة» ،وأضاف« :هذا ه��و ما يحركنا ،نعرف
موقعنا ،وما نعيشه رائع».
وتولى زيدان اإشراف على الجهاز التدريبي للنادي
الملكي ف��ي يناير خلفً لإس��باني رافايل بينيتيز،
وحقق مس��يرة زاخرة باألقاب خ��ال فترة قصيرة،
بدأت في عام  2016مع دوري أبطال أوروبا ،وش��ملت
الكأس السوبر اأوروبية وكأس العالم لأندية.
وفي موسم  ،2017-2016قاد ريال إلى لقبه اأول
ف��ي الدوري المحلي من��ذ  ،2012وااحتفاظ بلقب
دوري اأبط��ال ،ليصبح أول فري��ق يحقق ذلك منذ
ميان اإيطالي عام  ،1990كما أحرز هذا اأس��بوع
الكأس الس��وبر اأوروبية للمرة الثانية تواليً ،بفوزه
الثاث��اء على بطل ال��دوري اأوروب��ي «يوروبا ليغ»،
مانشستر يونايتد اإنجليزي ،بنتيجة .1-2

فينجر :جيرو قادر على تقديم المزيد

فاريا اعب يونايتد
يعود إلى أوروجواي

أشاد أرس��ين فينجر -مدرب أرسنال-
باعبه ومواطنه الفرنس��ي أوليفييه
جي��رو ،وأكد أنه ا ي��زال يملك الكثير،
بعدم��ا قاده لف��وز مثي��ر  3 - 4على
ليس��تر س��يتي ،في افتت��اح الدوري
اإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأمس اأول سجل جيرو ،والبديل آرون
رامس��ي هدفين في آخر س��بع دقائق،
لينجح أرسنال في تحويل تأخره مرتين
إلى فوز ،إذ تع��ادل الاعب الويلزي قبل
دقيقتين من هدف زميله الفرنسي.
وقال فينجر عن المهاجم الفرنسي
الذي عادة م��ا يجلس كبديل ،وذكرتتقاري��ر أنه قد يرحل ع��ن الفريق خال
فترة اانتقاات الصيفي��ة الحالية:-

لندن رويترز

لندن رويترز

«جيرو! هو رائ��ع» .وأضاف -في مؤتمر
صحاف��ي عق��ب اانتص��ار« :-لق��د
منحته الفرصة ف��ي مرحلة ما ،ومن
المه��م ل��ه أن يلعب ،لكن��ي ا أريده
أن يرح��ل ..أعلم م��دى أهميته ،وليس
فقط كاعب ،لكن ،أيضً للمجموعة
كلها».
ورغم إش��ادة فينجر -ال��ذي يحلم
بإح��راز لق��ب ال��دوري أول م��رة منذ
 2004بق��وة الهج��وم ،فإن��ه أك��دالحاجة إلى المزيد من العمل لتطوير
الدفاع ،بعدما كاد أن يدفع ثمن تواضع
الخ��ط الخلفي .وق��ال فينج��ر« :أنا
س��عيد باأهداف التي دخلت مرمانا،
حت��ى نعمل عل��ى إص��اح اأخطاء..
هدف م��ن ركلة ركنية ،وهدف من كرة
أثناء اللعب ،وهدف من ركنية أخرى».

جيرو يحتفل بهدفه أمس اأول

قال نادي مانشس��تر يونايتد اإنجليزي عبر حسابه
على موقع «تويتر» أمس السبت ،إن مدافعه جييرمو
فاريا عاد إلى ناديه السابق بينارول في باده أوروجواي.
وكان فاريا انضم إلى مانشستر يونايتد قادمً من
بينارول في  ،2013عندم��ا تعاقد معه مدرب النادي
وقتها ديفيد مويز ،لكنه لم يش��ارك س��وى في أربع
مباريات في الدوري.
وأمضى فاريا الموس��م التالي معارً في كاستيا
ري��ال مدري��د فريق الص��ف الثاني لبطل إس��بانيا
وأوروبا ،ثم أعير في الموسم الماضي إلى إينتراخت
فرانكفورت األماني ،وعاقبه النادي األماني باإيقاف
في مايو الماضي بس��بب وشم دون موافقة النادي،
وهو ما تسبب له في عدوى بعد ذلك.

ذهبية 100م حواجز لبيرسون
لندن أ .ف .ب
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توجت اأس��ترالية س��الي بيرس��ون
عودتها من اإصاب��ة بإحرازها ذهبية
س��باق 100م حواجز ،أمس في بطولة
العالم ألعاب القوى بلندن .وسجلت
بيرس��ون  12.59ثانية ،متقدمة على

موقعنا :العرب.قطر | www.Alarab.QA

 2.1مليون
يورو من نيمار
لضرائب البرازيل

تقارير صينية :باولينيو
إلى برشلونة
هونج كونج رويترز

ذكرت وس��ائل إعام صيني��ة أن باولينيو اعب
توتنه��ام هوتس��بير الس��ابق سيس��افر إلى
إس��بانيا ،من أجل إنهاء إج��راءات انتقاله إلى
برش��لونة الذي قرر دفع قيمة الشرط الجزائي
في عقد اعب منتخب البرازيل مع قوانغتش��و
إيفرجراند متصدر الدوري الصيني لكرة القدم.
وسيدفع برش��لونة -الذي يحتاج إلى تدعيم
صفوفه بع��د انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس
س��ان جيرمان 40 -مليون ي��ورو لضم الاعب
البالغ عمره  29عامً ،والذي قضى موس��مين
في الدوري الصيني.
وانض��م باولينيو إل��ى إيفرجران��د بعد فترة
متواضعة مع توتنهام ،وأصبح اعبً مهمً في
النادي الصيني ومنتخب باده .وفي مارس أحرز
ثاثة أهداف في فوز البرازيل  1-4على أوروجواي
بتصفيات كأس العالم ،كما س��جل س��بعة
أهداف في الدوري ،وخمس��ة ف��ي دوري أبطال
آسيا.

ساو باولو أ .ف .ب

أعل��ن محامو النج��م البرازيلي نيمار أن اأخير س��يدفع غرامة
قدرها  2.1مليوني يورو لسلطات الضرائب في باده ،ليضع حدً
للج��دل حول دفعة مرتبطة بحقوق صورته عندما كان اعبً في
صفوف نادي سانتوس المحلي.
وق��ال المحام��ي ماركوس نادر خ��ال مؤتمر صحاف��ي« :وفق
الحس��ابات التي قمنا بها ،يبقى علينا أن ندف��ع ثمانية مايين
ريال ( 2.1مليوني يورو) .هذا المبلغ س��يتم دفعه على رغم عدم
موافقتنا على الغرامة».
وأضاف« :هذه المحاكمة مس��تمرة منذ ثاث س��نوات ،ونحن
نريد المضي قدمً في هذه المرحلة الجديدة لنيمار» ،في إشارة
إلى صفقة انضمامه إلى النادي الباريس��ي قادمً من برشلونة
اإسباني.

«^» تعزي
آل سعد

اأميركية داون هاربر نلس��ون ،حاملة
ذهبي��ة أولمبي��اد  ،2008واألماني��ة
باميا دوتكيفيتس ،وأضافت بيرسون
لقبها العالم��ي الثاني بعد اأول في
دايغو  ،2011وإلى ذهبية أولمبياد لندن
 ،2012علمً بأنه��ا تعرضت إصابة
أبعدتها عن أولمبياد ريو .2016

فوزنياكي تصعق
بليسكوفا اأولى عالميً

كلوب :ا أتحكم في مستقبل كوتينيو
ليفربول رويترز

تتق��دم أس��رة «^»
والزميل علي عيسى رشيد
رئي��س القس��م الرياضي،
بأحر التعازي أسرة آل سعد،
أمان سعد ،ومحمد سعد، ،
ونج��وم كرة الي��د القطرية
عب��د الل��ه س��عد وأحمد
سعد وناصر سعد ،في وفاة
المغف��ور لها إن ش��اء الله
والدتهم ،الت��ي انتقلت إلى
جوار ربها أمس .سائلين الله
أن يتغمدها بواسع رحمته،
ويس��كنها جنات الفردوس
مع الصديقين والش��هداء
وحسن أولئك رفيقً ،ويلهم
أبناءها الصبر وحسن العزاء.
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

قال يورج��ن كلوب ،مدرب ليفرب��ول اإنجليزي،
أم��س ،إنه ا يتحكم في بق��اء فيليب كوتينيو
مع النادي أو رحيله إلى برشلونة.
وأرس��ل كوتينيو رس��الة بالبريد اإلكتروني،
الجمع��ة ،يطلب فيه��ا الرحيل ع��ن ليفربول
بعدم��ا أص��درت مجموعة فينواي س��بورتس
مالكة ليفربول بيانً شديد اللهجة أكدت فيه
أنها لن تبيع الاعب البرازيلي.
وغ��اب كوتينيو عن تع��ادل ليفربول  3-3مع
واتفورد أمس في الدوري الممتاز.
وقال كلوب ،عند س��ؤاله ع��ن موقف الاعب
البرازيل��ي« :باعتب��اري مدربً لفري��ق كرة قدم
أمتلك رؤس��اء يتخذون القرارات ..وعلى سبيل
المثال بقاء أو بيع أي اعب .ثم علي تقبل اأمر».
وقال المدرب األماني إن��ه ا يعتقد أن طلب
كوتينيو الرحيل س��يغير موقفه ،واستطرد« :ا
أعتقد ذل��ك .ما قاله النادي واضح للغاية .هذا
كل شيء».

تورونتو رويترز

تفوق��ت كارولي��ن فوزنياك��ي عل��ى كارولينا
بليسكوفا المصنفة اأولى عالميً  5-7و7-6
و 4-6ف��ي مب��اراة ماراثونية ف��ي دور الثمانية
لبطول��ة تورونت��و للتنس ،وتوقف��ت أربع مرات
بسبب اأمطار.
وقالت فوزنياكي عقب الفوز في لقاء استمر
ث��اث س��اعات و 26دقيق��ة« :تقريب��ً تهطل
اأمطار في كل بطولة أشارك فيها هذا العام،
علي أن أضحك ،أني أش��عر أن هذا
لذا ينبغي ّ
اأمر ياحقني».
وأضافت« :في كل م��رة تهطل فيها اأمطار
أق��دم بطولة رائعة ،لذا أعتق��د أن ذلك يجلب
الحظ لي».

كلوب

عندما تنطق الكاميرا

رئيس سامسونج ينسحب
من «اأولمبية الدولية»
سيول أ .ف .ب

أعلن��ت اللجن��ة اأولمبية الدولي��ة أن رئيس
مجموع��ة «سامس��ونج» الكوري��ة الجنوبية
لي كون-هي انس��حب من عضويتها أسباب
صحية.
وأش��ارت اللجنة ،في بيان نشر على موقعها
اإلكتروني ،إلى أن «عائلة الس��يد لي كون-هي
طلبت م��ن اللجنة التنفيذية للجنة اأولمبية
الدولية ،عدم البحث عن إعادة انتخاب الس��يد
لي كعضو في اللجنة اأولمبية».
ويبل��غ لي من العمر  75عام��ً ،وتعرض أزمة
قلبية في .2014
ويش��غل عضوية اللجنة اأولمبية الدولية
منذ العام  .1996وتخلى لي طوعً عن عضويته
في اللجنة ع��ام  2008بعد اتهام��ه في باده
بقضاي��ا مالي��ة وتهرب ضريب��ي .وبعد العفو
عنه ف��ي العام التالي ،أعادت اأولمبية الدولية
عضويته في فبراير .2010

من منافسات بطولة العالم
ألعاب القوى في لندن أمس

جريدة يومية سياسية تصدر
عن دار العرب منذ 1972
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