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رسميا بسبب
المرخية يحتج

مخالفة في «الثانية»

قدم نادي المرخية احتجاجا رسميا ضد نادي معيذر
مطالبا بنقاط المباراة الثالث التي جمعت بين الفريقين
امس في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الثانية ,وكانت
المباراة قد انتهت بفوز معيذر بثالثة اهداف مقابل
هدف في المواجهة التي جرت على ملعب سعود
بن عبدالرحمن بنادي الوكرة .واستند المرخية في
احتجاجه على مخالفة نادي معيذر لالئحة تسجيل
الالعبين في الدرجة الثانية.
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أخبار
فريقنا لم يفقد كل حظوظه في التأهل إلى المباراة
النهائية لدوري أبطال آسيا  2018رغم خسارته على أرضه
أمام بيرسبوليس اإليراني  1 - 0في مباراة الذهاب بالدور
نصف النهائي .نحن اآلن ال نفكر إال في نتيجة واحدة
وهي الفوز في مباراة اإلياب وسوف نستعد لها بقوة .إن
بيرسبوليس فريق صعب للغاية ،ويعتمد في أدائه على
القوة البدنية ومباراة امس االول كانت في المصارعة
وليس في كرة القدم!.

Ĉ

البحث عن التعويض !

يبدو الغرافة بأمس الحاجة لعدم التفريط بنقاط مواجهته
الصعبة مع العربي يوم غد الجمعة والتي يتوقع أن
تشهد صراعاً تكتيكياً خاصاً بين مدربه الفرنسي كريستيان
جوركوف والكرواتي لوكا بوناسيتش مدرب العربي بسبب
الرغبة المشتركة لحصد نقاط اللقاء الثالث.

المنتخب العماني
األول يلتقي اإلكوادور
والفلبين في الدوحة..

البرتغالي جوزفالدو فيريرا ..مدرب السد

الدوحة تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي
والمسابقات في حال تأهل السد..

الوفد اآلسيوي بحث تحضيرات نهائي
دوري األبطال مع االتحاد القطري

محمود الفضلي

ً
اجتماعا امس
ׅ عقد وفد االتحاد االسيوي
االول مع ممثلين من إدارات االتحاد القطري
في ملعب السد على هامش ذهاب نصف
نهائي دوري ابطال اسيا بين السد وبيروزي
اإليراني ،بحضور علي حمود النعيمي رئيس
قسم المسابقات في االتحاد وممثلي إدارات
اإلعالم والبروتوكول واللوجستيك ،حيث تم
خالل االجتماع بحث التحضيرات الخاصة بإياب
نهائي النسخة الحالية من دوري ابطال اسيا
الذي سيقام في استاد جاسم بن حمد في حال
تأهل السد الى المباراة النهائية.
واطلع الوفد االسيوي على خطة العمل
التي تخص إياب النهائي الذي سيقام يوم
العاشر من شهر نوفمبر القادم ،حيث حصل
الوفد على مخطط كامل الستاد جاسم بن حمد
لالطالع على مداخل ومخارج الملعب ،كما تم
بحث عملية التتويج التي ستتم على ارضية
الملعب الى جانب الفنادق والنقل وكافة
األمور المتعلقة بالنهائي الذي قد يقام في
الدوحة في حال تأهل السد ،فيما سيعقد وفد
ً
اجتماعا مماثال مع االتحاد
االتحاد االسيوي
اإليراني على هامش مباراة إياب نصف النهائي
التي ستجمع السد بفريق بيروزي من اجل بحث

عنابي الشباب يلتقي
األردن وماليزيا بعد
إلغاء ودية إيران
محمود الفضلي

ذات األمور التي تخص النهائي في حال تأهل
الفريق اإليراني الى المباراة النهائية.
هذا ومن المعروف ان اجتماعات المكتب
التنفيذي لالتحاد االسيوي تعقد على هامش
النهائي الى جانب اجتماع لجنة المسابقات
الذي يعرف اعتماد توزيع مقاعد المشاركة
في بطولتي االبطال وكأس االتحاد االسيوي
للعامين المقبلين  2020 ،2019قبل رفعه
للمكتب التنفيذي للمصادقة عليه ..وبالتالي
قد تقام هذه االجتماعات في الدوحة في حال
تأهل السد او في إيران في حال تأهل بيروزي.
يذكر ان نهائي النسخة الحالية من دوري
ابطال اسيا سيقام في الغرب يوم  10نوفمبر
ً
وفقا لنظام
فيما سيقام الذهاب في الشرق
المداورة الذي يتبعه االتحاد االسيوي في
استضافة مباراة التتويج بين الشرق والغرب.

رئيس اتحاد كوريا الجنوبية يشيد
بتقنية التبريد في قطر 2022
نزارعجيب

ׅ أشاد تشونغ مونغ جون ،رئيس اتحاد كوريا
الجنوبية لكرة القدم ،بتقنية التبريد المستخدمة
في استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر
 2022والتزام قطر بتنظيم بطولة
ً
كروية استثنائية تترك ً
إيجابيا
أثرا
بعيد المدى على العالم العربي
والقارة اآلسيوية بشكل أوسع .وجاء
كالم مونغ جون خالل مقابلة أجراها
ً
مؤخرا مع اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث.
وقال رئيس االتحاد الكوري الجنوبي :باعتقادي
الشخصي ،أؤمن بأن توظيف التقنية الحديثة
بات ضرورة ُملحة لخدمة البطوالت الكروية.
وقد أشادت جهات دولية كثيرة بتقنية التبريد
المستخدمة في استاد خليفة الدولي .وفي
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الوقت الحالي ،تحظى العديد من بطوالت كرة
القدم في آسيا بتشجيع ودعم كبرى الشركات
والمؤسسات في بلدانهم كما هو الحال في
ً
والحقا،
كوريا الجنوبية ،والصين ،واليابان ،والهند.
قد تنتهج هذه البطوالت اآلسيوية نهج بطولة
قطر  2022في استخدام تقنية التبريد ،خاصة أنه
من المعلوم لدينا أن كثيرا من تلك
البطوالت تنظم عادة خالل فصل
الصيف .واضاف :أرى أن تنظيم دولة
قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم
ً
عاما من استضافة القارة
بعد 20
اآلسيوية لهذه البطولة العالمية عام
 2002في كوريا الجنوبية واليابان هو
سبب يستدعي تقديم كامل الدعم والمساندة
ً
مجددا في آسيا.
في سبيل تحقيق هذا الحلم
ً
أهدافا
وعالوة على ذلك ،تضع قطر نصب عينيها
اقتصادية من استضافة هذه البطولة ،وأؤمن بأن
هذا التوجه سيعود على الدولة بالنفع الكبير.
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ً
االتحاد القطري لكرة القدم يصدر ً
توضيحيا
بيانا
حول مباراة النصر والقادسية..

الحكم الجاسم :لم أوقع على تقرير المباراة..
وما حدث مسؤولية الحكم الرابع
ً
بيانا
ׅ أصدر االتحاد القطري لكرة القدم
ً
رسميا يوضح فيه كل ما يتعلق بالمباراة التي
أدارها الحكم الدولي عبدالرحمن
الجاسم في الدوري الكويتي
وجمعت النصر بالقادسية ودار
حولها الكثير من اللغط في اإلعالم
الكويتي حول تحميل الحكم الجاسم
مسؤولية إشراك الالعب (رضا
هاني) في المباراة رغم عدم إدراج
اسمه في كشف المباراة وجاء
في البيان :تابع االتحاد القطري لكرة القدم
األحاديث المتداولة في وسائل االعالم
الكويتية ومنصات التواصل االجتماعي
بخصوص حكمنا الدولي عبدالرحمن الجاسم
الذي أدار مباراة القادسية والنصر ،ضمن
الجولة الثانية لدوري «فيفا» الكويتي.
ومن منطلق المسؤولية والشفافية التي
دأب عليها االتحاد القطري لكرة القدم بتوضيح
الحقائق لوضعها في نصابها الصحيح ،فقد تم
الطلب من الحكم الدولي عبدالرحمن الجاسم
توضيح األمور التي رافقت المباراة للرأي العام
بكل شفافية حول ما حدث ..حيث وضح بدوره
اآلتي« :تم تكليفي إلدارة مباراة في دوري فيفا

(الكويت) بين نادي القادسية ونادي النصر على
وبناء على األحداث
ملعب نادي القادسية..
ً
التي شهدتها المباراة فهي ال
تقع تحت مهام حكم المباراة،
ولكن تكون من مسؤولية الحكم
الرابع الذي باإلضافة إلى ذلك
فإن من مسؤولياته أيضا التأكد
من الالعبين المتواجدين في دكة
البدالء والتأكد من قائمة األسماء
عند دخول أي العب بديل.
وبعد انتهاء المباراة قمت بالتأكيد على ما
حدث في المباراة مع الحكم الرابع ومراقب
المباراة باعتبار أن لكل اتحاد كروي نظامه في
اعتماد أحداث وتقارير المباريات وهذا ما حدث
بالضبط.
أما فيما يتعلق بتقرير المباراة التي قمت
بإدارتها فإنني طلبت إحضاره للتوقيع عليه،
فأجاب الحكم الرابع سعد الفضلي (التقرير ال
يحتاج للتوقيع) ،وال يوجد ما يمنع من التوقيع
على التقرير من قبلي ولكن في النهاية ،أنا
أحترم نظام كل اتحاد ،حيث أؤكد للجميع أنني
لم أشاهد التقرير الخاص بالالعب وال حتى
تقرير المباراة ،إال من خالل وسائل االعالم».

ׅ يخوض المنتخب القطري للشباب
مباراتين وديتين بالدوحة في ختام
التحضيرات لخوض غمار نهائيات كأس
اسيا التي ستقام في اندونيسيا خالل
الفترة من  18اكتوبر الجاري وحتى 4
نوفمبر المقبل ،حيث سيواجه في
المباراة األولى نظيره األردني يوم غد
قبل ان يلتقي منتخب ماليزيا يوم 8
اكتوبر الحالي «االثنين المقبل» على
أن يغادر وفد العنابي عقب المباراة
مباشرة الي اندونيسيا للمشاركة في
النهائيات القارية التي وضعته قرعتها في
المجموعة األولى التي تضم اندونيسيا
منظم البطولة والصين تايبيه واالمارات.
وكان من المقرر أن يخوض العنابي
مباراة ودية يوم الثالثاء الماضي امام
المنتخب اإليراني قبل ان يتم الغاء
المباراة بعد اعتذار المنتخب اإليراني عن
عدم الحضور في اللحظات األخيرة.
هذا ويخوض العنابي االولمبي مباراة
ودية امام نظيره الكوستاريكي بالدوحة
يوم  16اكتوبر الحالي على مالعب
المنتخبات الوطنية في اسباير ..على أن
يلتقي المنتخب الكوستاريكي قبل ذلك
المنتخب العماني االولمبي يوم 14
الشهر نفسه.
ومن ناحية اخرى ،ستتواجد منتخبات
اسيوية في الدوحة خالل فترة الرزنامة
الدولية «الفيفا داي» االسبوع المقبل
لخوض مباريات ودية استعدادا لكأس
اسيا ،حيث يلتقي المنتخب العماني مع
نظيره الفلبيني بالدوحة باستاد ثاني بن
جاسم في نادي الغرافة في  13اكتوبر
الحالي ،كما يلتقي المنتخب العماني
االول ايضا في الدوحة وتحديدا في استاد
عبداللـه بن خليفة في نادي الدحيل يوم
 16اكتوبر الحالي مع نظيره االكوادوري
الذي سيتواجد في نفس الفترة لخوض
مباراة ودية امام المنتخب القطري األول
في  12اكتوبر الحالي.
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دوري نجوم 2019-2018 QNB
«استاد الدوحة» اختارت المدير الفني للسيلية وهداف الصقور مدرب والعب الشهر..

الطرابلسي وساغبو ..األفضل في سبتمبر
محمودالفضلي

اختارت «استاد الدوحة» التونسي سامي الطرابلسي أفضل مدرب في شهر سبتمبر الماضي بعدما قاد فريقه الى ثالثة انتصارات خالل الشهر المذكور ليواصل النتائج
ً
محققا خمسة انتصارات ،منها أربعة متتالية كسلسلة مثالية بمحصلة رائعة لم يعرفها الفريق منذ فترة طويلة ،ما جعل الشواهين على مقربة من المتصدرين
اإليجابية
ً
ً
وفقا الختيارات
مدربا لشهر سبتمبر الماضي عن جدارة
بعدما جمعوا خمس عشرة نقطة بفارق نقطة وحيدة عن السد والدحيل ،األمر الذي جعل من المدرب التونسي
«استاد الدوحة» .فيما وقع االختيار على اإليفواري يانيك ساغبو ليكون العب الشهر بعد التوهج الكبير الذي أظهره الالعب خالل المباريات األربع التي خاضها فريقه خالل
ً
متخطيا البرازيلي
الشهر الماضي مسجال أربعة أهداف أوصلت مجموع أهدافه مع صقور برزان الى  44في ثالثة مواسم ،ما جعله الهداف التاريخي للفريق البرتقالي
ً
هدفا.
ماجنو الفيس صاحب الـ42

الطرابلسي..
المدرب األفضل
بسلسلة مثالية

ׅ استحق التونسي سامي الطرابلسي أن يكون
المدرب األفضل في شهر سبتمبر بعدما حقق ثالثة
انتصارات ،على الخور بهدفين لهدف ثم على األهلي
بأربعة اهداف الثنين وأخيرا على العربي في الجولة
السابعة واألخيرة بهدفين دون رد ليمضي بذات
السلسلة اإليجابية بعدما حقق الفوز الرابع تواليا
والخامس منذ انطالقة الموسم ،حيث لم يعرف
الشواهين سوى تعثر وحيد وكان ذلك في الجولة
ً
علما بأن
الثانية بالخسارة امام الغرافة بهدف الثنين،
الفريق لم يخض مباراة رابعة خالل الشهر الماضي
كان مقررا ان يلعبها ضد الدحيل يوم  16سبتمبر
وذلك بسبب االستحقاق االسيوي لهذا األخير،
ليصبح مجموع ما خاضه السيلية حتى اآلن في
الدوري ست مباريات فقط وهو نفس العدد الذي
لعبه الفريقان المتصدران السد والدحيل.
السيلية سجل في المباريات الثالث ثمانية
أهداف وهو رقم هجومي كبير بمعدل يصل الى 2.7
هدف في كل مباراة ،في حين استقبل ثالثة اهداف
بمعدل هدف في كل مباراة ،وما يحسب للشواهين
خالل المباريات األخيرة عدم االستسالم واإلصرار
على االنتصار خصوصا أمام األهلي بعدما كان
الفريق متأخرا بهدف الثنين حتى ربع الساعة األخير
الذي قلب خالله أشبال الطرابلسي الطاولة على
العميد وفازوا بأربعة اهداف الثنين ،وقبل ذلك كان
السيلية قد رفض الخروج متعادال أمام الخور بهدف
ً
ً
متأخرا للمهاجم
هدفا ثانيا
لهدف بعدما سجل الفريق
عبدالقادر الياس قبل أربع دقائق من النهاية ليخرج
ً
فائزا بهدفين لهدف ،في حين كان االنتصار األخير
ً
صريحا بهدفين دون رد رغم اللغط الذي
على العربي
اثير حول الهدف األول الذي سجله رشيد تيبركانين.

أرقام الطرابلسي
في شهر سبتمبر
3

المباريات
االنتصارات

3

أهداف عليه
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ׅ قدم ساغبو نفسه في شهر سبتمبر كأحد
أفضل المهاجمين ليس فقط بسبب تسجيله أربعة
أهداف أسهمت في تحقيق النتائج اإليجابية لفريقه
في ثالث مناسبات حقق فيها الصقور الفوز ،بل
لمساهمته اإليجابية بعدما بات محطة يستند عليها
الفريق البرتقالي في المقدمة لصياغة الهجوم،
فلطالما لعب ساغبو دور الصائغ او الصانع أللعاب
فريقه الى جانب دوره كهداف مميز.
بداية الشهر لم تكن على ما يرام لصقور برزان
بعد السقوط المدوي أمام العربي بخمسة أهداف
مقابل هدف وحيد سجله ساغبو نفسه في مباراة
لم يقدم فيها أشبال لوران بانيد العرض المنتظر،
بيد أنهم اظهروا ردة فعل إيجابية بعدما حققوا فوزا
ثمينا ً
جدا على الغرافة بثالثة اهداف الثنين وكان دور
ساغبو في الفوز كبيرا بعدما أبى المهاجم اإليفواري
ً
متأخرا بعدما سجل
أن ينهي فريقه الشوط األول
هدف التعادل  2 - 2قبل نهاية الحصة األولى
بدقيقة واحدة ،األمر الذي فرض معطيات جديدة
في الحصة الثانية التي عرفت الفوز بثالثة اهداف
الثنين ..مباراة الخريطيات كان ساغبو نجمها المطلق
بعدما سجل هدفي فريقه اللذين انتصر بهما على
الصواعق عندما رد على هدف تقدم للمنافس
سجله محمد رزاق في وقت مبكر ،وهما الهدفان
اللذان رفعا حصيلة الالعب الى  44هدفا بقميص
الفريق البرتقالي ،ما جعله الهداف التاريخي للصقور
ً
متجاوزا الهداف السابق البرازيلي ماجنو الفيس الذي
ً
هدفا.
سجل 42

أرقام ساغبو في
شهر سبتمبر
المباريات

4

االنتصارات

3

4

األهداف
مجموع األهداف مع
الصقور

44

8

أهداف له

stddoha

ساغبو ..نجم
الشهر عن جدارة
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دوري نجوم 2019-2018 QNB
سجل  3أهداف ولم يحسم أي مباراة..

باألرقام ..بداية مخيبة لمهدي تارمي مع
الغرافة في الموسم الحالي
فؤاد بن عجمية

عدة ،منها بكل تأكيد األداء المخيب للمهاجم الدولي اإليراني مهدي تارمي الذي لم يستطع أن يظهر
ال يعيش الغرافة أفضل فتراته حاليا ،وذلك ألسباب ّ
وعقدت عليه آمال كبيرة خاصة أنه كان
بالشكل المأمول من العب بقيمته إلى حد اآلن .تارمي كان قد انتقل إلى الغرافة في منتصف الموسم الماضيُ ،
في تلك الفترة متألقا مع المنتخب اإليراني في تصفيات كأس العالم  ،2018فضال عن توهجه لعدة مواسم مع نادي بيرسبوليس .وكانت حصيلة تارمي مع
الفهود في القسم الثاني من دوري الموسم الماضي مقبولة إلى حد كبير ،فقد سجل  5أهداف في  8مباريات شارك فيها ( 6كأساسي واثنتان كاحتياطي)..
واقترنت األهداف الخمسة بانتصارات للغرافة ،ولم يكن من بينها أي ضربة جزاء .وقبيل انطالق الموسم الحالي ،كانت توقعات الغرفاوية من الالعب المشارك
مع منتخب بالده في مونديال روسيا  2018متفائلة جدا ،لكن على عكس المأمول ،جاءت حصيلته خالل الفترة الماضية مخيبة ولم يكن أداؤه مقنعا بالمرّ ة.
وشارك تارمي أساسيا مع الغرافة في مبارياته السبع بالدوري خالل الموسم الحالي ،محققا  3أهداف ،اثنان منها في مباراتين خسرهما الفهود ،أمام قطر
 ،3 - 1وأمام الدحيل ( 4 - 2وكان هدفه في تلك المباراة من ضربة جزاء) ،بينما كان هدفه اآلخر في المباراة التي فاز فيها الغرافة على األهلي .0 - 4
والملحة في مثل
والسؤال الذي يطرحه الكثيرون من الغرفاوية حاليا ،متى يتمكن الدولي اإليراني من تغيير هذه الصورة السلبية ويعطي اإلضافة المطلوبة
ّ
هذا الوضع الصعب الذي يمرّ به الفريق؟.

أرقام تارمي مع الغرافة في الدوري

2017
2018
الموسم الماضي

تابعونا على

stadeldoha

8
5
0

مباريات
( 6فوز –  2خسارة)
أهداف
ضربة جزاء

stddoha

stddoha

2018
2019
الموسم الحالي

7
3
1

مباريات
( 2فوز –  1تعادل –  4خسارة)
أهداف
ضربة جزاء
Read more
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دوري الدرجة الثانية
الشمال أمام الوكرة في ختام الجولة الثالثة هذا المساء..

معيذر يفوز على المر خية وينفرد بالصدارة
عبدالمجيد آيت الكزار

نجح معيذر في االنفراد بصدارة دوري الدرجة الثانية إثر فوزه على المرخية  1 - 3في مباراة قمة الجولة الثالثة التي دارت بينهما على ملعب سعود بن عبدالرحمن بنادي
الوكرة .وحقق «كحيالن» العالمة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى  9نقاط ،بينما تجمد رصيد الفريق المرخاوي عند  6نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني .واستطاع مسيمير أخيرا
أن يفتتح رصيده بوضع ثالث نقاط فيه عقب فوزه على البدع  0 - 1في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب نادي السيلية .وتختتم الجولة الثالثة منافساتها مساء
اليوم عندما يتواجه الوكرة والشمال في الساعة السادسة على ملعب سعود بن عبدالرحمن ولكل واحد منهما في رصيده  3نقاط .وكان الفريق الوكراوي قد حقق فوزه
الوحيد على مسيمير  1 - 3في الجولة األولى ،بينما التحق الفريق الشمالي بركب الفائزين على حساب البدع عندما تخطاه  1 - 2في الجولة الثانية.

«كحيالن» يقلب
الطاولة على المرخية

ׅ حسم معيذر لصالحه مباراة القمة التي
جمعته أمس بالمرخية الذي كان يتقدم عليه
في الصدارة بعد جولتين بفارق األهداف.
وكان «كحيالن» قد حقق الفوز على
الشمال  0 - 1والوكرة  ،1 – 2بينما كان
المرخية قد فاز على البدع  0 - 2ومسيمير
 .0 - 2وعلى الرغم من أن الفريق المرخاوي
لعب بعشرة العبين منذ الدقيقة  23بسبب
طرد حارسه محمد منتصر لتعمده التصدي
بيده خارج منطقة الجزاء للكرة التي أراد أن
يلعبها فوقه مهاجم معيذر الفرنسي مامادو
دياورا ،فقد تمكن من افتتاح باب التهديف
في الدقيقة الثالثين عبر صانع ألعابه البرازيلي
إيريك دي أوليفيرا بعد أن نفذ ضربة زاوية من
الجهة اليمنى استقرت على إثرها الكرة داخل
المرمى.
وفي آخر الثواني بالدقيقة الخامسة

واألخيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع
بالشوط األول أدرك معيذر التعادل عبر دياورا
وحول الكرة إلى
الذي تواجد بالقائم األول
ّ
داخل المرمى إثر تمريرة عرضية من زميله
أيوب الودراسي.
ولم يتأخر «كحيالن» بعد انطالق الشوط
الثاني سوى خمس دقائق ليتقدم في النتيجة
بإحراز ثاني أهدافه عبر مهاجمه دياورا الذي
أكمل الكرة لداخل المرمى بعد ضربة خطأ
نفذها الودراسي من الجهة اليمنى.
وفي الوقت الذي كان فيه المرخية يحاول
أن ينقذ نفسه من الخسارة ويدرك التعادل،
بخر الودراسي آماله بإحراز الهدف الثالث
لفريقه في الدقيقة األولى من الوقت
المحتسب بدل الضائع عندما أسكن الكرة
داخل المرمى إثر تسديدة من داخل منطقة
الجزاء.

أول فوز لمسيمير وثالث خسارة للبدع
ׅ نجح مسيمير في إيقاف نزيف النقاط وحصد أول ثالث
نقاط منذ بداية المسابقة الحالية بفوزه الصعب على البدع
.0 - 1
وكان مسيمير قد خسر أمام الوكرة  3 - 1والمرخية ،2 – 0
أما البدع القادم من دوري الهواة والذي يشارك في دوري
الدرجة الثانية بموجب إذن خاص من اتحاد الكرة القطري وال يحق
له بموجب ذلك الصعود مباشرة لو احتل المركز األول أو لعب
المباراة الفاصلة لو احتل المركز الثاني في نهاية الموسم ،بل
سيحل مكانه في أي حالة منهما الفريق الذي سيليه في الترتيب

النهائي ،فقد خسر أمام المرخية 2 - 0والشمال .2 - 1
وعلى الرغم من التفاوت واالختالفات في اإلمكانيات
البشرية ،السيما أن البدع تمنعه اللوائح من تعزيز صفوفه
بالمحترفين األجانب ،حيث إن تشكيلته تتألف من الالعبين
المحليين فقط ،فقد استطاع الصمود أمام مسيمير وكان قاب
قوسين أو أدنى من أن ينتزع منه نقطة التعادل.
فقبل دقيقة من نهاية الوقت األصلي للمباراة (د )89تمكن
مسيمير من أن يتنفس الصعداء بهدف أحرزه عبداللـه الدياني
بعد خمس دقائق من دخوله بديال للمدافع عبدالرحمن مصبح.

جدول الترتيب

تابعونا على

stadeldoha

stddoha

stddoha

الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

نقاط

1

معيذر

3

3

0

0

6

2

4+

9

2

المرخية

3

2

0

1

5

3

2+

6

3

الوكرة

2

1

0

1

4

3

1+

3

4

الشمال

2

1

0

1

2

2

0

3

5

مسيمير

3

1

0

2

2

5

3-

3

6

البدع

3

0

0

3

1

5

4-

0
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قضية
ً
احتجاجا بسبب مخالفة الئحة تسجيل خمسة العبين تحت ..23
قدم

المرخية يطالب بنقاط مباراة معيذر
نزار عجيب

قدم نادي المرخية احتجاجا رسميا ضد نادي معيذر مطالبا بنقاط المباراة الثالث التي جمعت بين الفريقين امس في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الثانية ,وكانت المباراة قد
انتهت بفوز معيذر بثالثة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جرت على ملعب سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة .واستند المرخية في احتجاجه على مخالفة نادي
معيذر لالئحة تسجيل الالعبين في الدرجة الثانية ،حيث تنص المادة ( )7فقرة ( )5على وجوب تسجيل خمسة العبين قطريين تحت  23عاما ,وذكر المرخية في احتجاجه ان
كشف نادي معيذر يضم فقط العبين اثنين قطريين ،هما احمد حجاج وخليفة النعار.

احتجاج المرخية على طاولة
لجنة «االنضباط»

ׅ ينتظر ان تناقش لجنة االنضباط في اجتماعها القادم
المقرر يوم الثالثاء قضية احتجاج نادي المرخية على عدم
تسجيل معيذر في كشفه لعدد خمسة العبين قطريين
تحت  23عاما ,وسيتم الفصل في االحتجاج وفقا للوائح
سواء بالقبول او الرفض.
وفي حالة قبول االحتجاج سوف يرفع المرخية
رصيده الى  9نقاط ،حيث كان الفريق قد حقق انتصارين

Analyticom COMET

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ

ﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 19/18
ﻧﺎﺩﻱ ﻣﻌﻴﺬﺭ  -ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﺧﻴﺔ
(1:1) 1:3

في الجولتين االولى والثانية لدوري الدرجة الثانية
ليكون الفريق أحد ابرز المرشحين للصعود الى دوري
نجوم  QNBمن جديد .ويعتبر احتجاج نادي المرخية
على معيذر هو االول في الموسم الحالي الذي يشهد
منافسة قوية بين فرق الدرجة الثانية بعد زيادة عددها
الى  6عقب دخول فريق البدع الذي يعتبر هو الوافد
الجديد لدوري الثانية.

علي المسيفري رئيس النادي لـ«استاد الدوحة»:

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  /ﺍﻟﻮﻗﺖAST 18:00 03.10.2018 :
ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ :ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ

ﺍﻹﺳﺒﻮﻉ3 :
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ8 :

ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﺳﻢ
ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭﻝ :ﻃﺎﻟﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺮﻱ
ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺛﺎﻧﻲ :ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺣﻤﺪ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
ﻧﺎﺩﻱ ﻣﻌﻴﺬﺭ

البند واضح وال يقبل التأويل ..واحتجاجنا صحيح
ׅ رئيس نادي المرخية علي حمد المسيفري تحدث
لـ(استاد الدوحة) عن تفاصيل احتجاج ناديه ضد نادي
معيذر واكد ان موقفهم سليم وان البند واضح وال
يقبل التأويل ،مشددا على صحة احتجاج ناديه في
قضية عدم تسجيل خمسة العبين قطريين تحت
 23عاما.
واضاف رئيس نادي المرخية :الالئحة واضحة وهي
اكدت على وجوب تسجيل خمسة العبين قطريين
تحت  23عاما في الكشف العام للفريق الذي
يفترض ان يضم على االكثر  26العبا ,وبالنظر الى
كشف نادي معيذر لهذا الموسم  2019 - 2018نجد
ان الالعبين القطريين المسجلين في الكشف هم

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 03.10.2018 :ﺍﻟﻮﻗﺖAST 20:17:03 :

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻭﻥ:

ﻣﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺒﻠﻮﺷﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺮﺷﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ :ﺑﻼﻝ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ

 22ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻰ GK C
 3ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﻤﺮ
 4ﻣﻬﺪﻯ ﺧﺎﻟﺺ
 5ﻻﻣﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﺖ
 7ﺍﺳﻼﻡ ﻳﺴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
 10ﺍﻳﻮﺏ ﺍﻟﻮﺩﺭﺍﺳﻲ
 11ﻣﺼﻌﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ
 14ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﺣﻤﺪ
 16ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ
 18ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﺠﺎﺝ
 20ﻣﺎﻣﺎﺩﻭ ﻻﻣﻴﻦ ﺩﻳﺎﻭﺍﺭﺍ

2820
52578
61985
62002
49116
17001
62003
22298
10460
14757
62001

 26ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ GK
 8ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
 13ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻣﺮﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
 23ﻭﻟﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻠﻚ
 27ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺰﻛﻴﺒﺎ
 90ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ
 91ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ

152
18778
7605
9025
5752
6243
7548

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ

Y

S

R

57
902

49 455

ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﺧﻴﺔ

 22ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﺼﺮ ﺧﺮﻭﺏ GK
 2ﺍﺳﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻌﻮﻥ
 4ﻣﺪﺣﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ
 7ﻓﻬﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻨﺰﻱ
 10ﺍﻳﺮﻳﻚ ﺩﻱ ﺍﻭﻟﻴﻔﻴﺮﺍ ﺑﻴﺮﻳﺮﺍ C
 15ﻃﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﻮﺷﻰ
 16ﻳﺎﺳﺮ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﻱ
 18ﺍﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻨﻠﻪ
 23ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
 91ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺭﺱ ﻣﺤﻤﺪ
 92ﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻠﻐﻴﺚ

 93ﻣﺎﺟﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ GK
 3 (18) 31ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻠﻲ
 8ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﻭﺵ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ
 11ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻬﺎﺟﺮﻯ
 12 (14) 61ﺣﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻴﺰﻳﺪﻱ
 14ﺳﺎﻓﺎﺭ ﻳﺰﻝ ﺳﻮﻣﺎﺭﺍ
 17 (7) 85ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﺪﺭﺏ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﺭﺏ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺍﺩﺍﺭﻱ

ﺑﻴﺮﻝ ﻓﻴﻠﻴﺐ
ﻓﺎﻧﻜﻴﻨﺖ ﺑﻴﺘﺎﺕ
ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻰ
ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻪ Ahmed Magdi 03.10.2018 16:15:55 AST
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻫﺪﺍﻑ/ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺀ/ﻫﺪﻑ ﻓﻲ

13222
10925
16066
13857
21
12413
10978

30
15

(91) 25
905

(92) 86
(23) 71

ﺳﻴﻠﻔﻴﻮ ﺩﻟﻴﺒﺮﺗﻮ
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻴﺸﻮﻱ
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﺎﻧﻰ
ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻪ Abdulla Alsayge 03.10.2018 16:35:12 AST

ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ :ﻧﺎﺩﻱ ﻣﻌﻴﺬﺭ 5 :ﻻﻣﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﺖ ) - 57ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺭﻳﺎﺿﻲ /ﺗﻬﻮﺭ(; ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﺧﻴﺔ 16 :ﻳﺎﺳﺮ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﻱ ) - 15ﻣﻨﻊ ﻫﺠﻤﺔ ﻭﺍﻋﺪﺓ(;  2ﺍﺳﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻌﻮﻥ ) - 65ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺭﻳﺎﺿﻲ
/ﺗﻬﻮﺭ(;  8ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﻭﺵ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ) - 5+90ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺭﻳﺎﺿﻲ /ﺗﻬﻮﺭ(
ﺍﻟﻄﺮﺩ :ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﺧﻴﺔ 22 :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﺼﺮ ﺧﺮﻭﺏ ) - 22ﻣﻨﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪﻑ(

 :Rﻛﺮﺕ ﺃﺣﻤﺮ
 :OGﻫﺪﻑ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﺎﻩ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ

 :Sﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ
 :GKﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺮﻣﻰ

ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
Abdulrahman I. AL Jassim
03.10.2018 20:17:03 AST

 :Cﺍﻟﻜﺎﺑﺘﻦ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺗﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ.

ﻧﺎﺩﻱ ﻣﻌﻴﺬﺭ  -ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﺧﻴﺔ (1:1) 1:3

اثنان فقط ,احمد حجاج وخليفة النعار ،وبالتالي نجد ان
كشف نادي معيذر غير مطابق للشروط التي وضعها
االتحاد القطري لكرة القدم.
وتابع المسيفري قائال :في الالئحة الواضحة والصريحة
اتحاد الكرة قال( :يجب) تسجيل خمسة والوجوب امر ال
يقبل النقاش ,ونادي معيذر لديه اثنان فقط من الالعبين
القطريين تحت  23عاما.
وقال ايضا :قمنا بتسليم االحتجاج في التوقيت
لمراقب المباراة ودفعنا الرسوم المقررة ,واليوم سوف
نكمل ملف القضية بإرفاق بقية المستندات مع وجود
بند واضح وصريح ال يحتمل التأويل ,وبالنظر الى الئحة
الدرجة الثانية نجد ان هنالك بندا للمحترفين االجانب وبندا
لالعبين المقيمين ,وبندا لالعبين القطريين تحت  23عاما.

تابعونا على

9661
14097
8968
62780
52376
44050
15020
689
19490
10575
12891

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ

R Y
22
65

S

1:3 1:2 1:1 1:0
902 10 49 20 455 20 30 10

 :Yﻛﺮﺕ ﺃﺻﻔﺮ
 :PKﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺀ

stadeldoha

ﻃﺒﻌﻪ(Abdulrahman I. AL Jassim (663679 :

stddoha

stddoha

ﺻﻔﺤﺔ1 / 1 :

واشار رئيس نادي المرخية الى انهم يثقون في لجنة
االنضباط باالتحاد القطري لكرة القدم في النظر للقضية
واالحتجاج وفقا للوائح والقوانين ,مشيرا الى انهم في
نادي المرخية ملتزمون باللوائح والنظم التي اقرها االتحاد
القطري لكرة القدم ,وأي ناد اخطأ يجب ان يتحمل الخطأ.
واكد علي المسيفري ان منافسة دوري الدرجة الثانية
في هذا الموسم تشهد منافسة قوية بعد زيادة عدد
الفرق الى ستة وهذا الشيء يصب في مصلحة الكرة
القطرية ,مشيرا الى ان هنالك اكثر من فريق جاهز ويقدم
مستويات عالية والكل يبذل جهدا في المنافسة على
الصعود الى دوري النجوم ,حيث بات هنالك مستوى
فني عال وهذا يجعل من البطل الذي سيتصدر المنافسة
قادرا على الوقوف امام اندية دوري النجوم.
Read more

www.estadaldoha.com
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دوري أبطال آسيا
ً
ذهابا أمام بيرسبوليس..
بعد خسارته المفاجئة

السد مطالب بردة فعل قوية في اإلياب
نزار عجيب

خسر السد ذهاب الدور نصف النهائي لدوري ابطال اسيا امام بيرسبوليس االيراني وباتت اماله معلقة في لقاء العودة الذي سيقام في طهران بتاريخ  22اكتوبر
الجاري لتحديد طرف المباراة النهائية في البطولة القارية من الغرب ,وسيكون ممثل الكرة القطرية مطالبا بردة فعل قوية في االياب على ملعب ازادي رغم انه
سيواجه خصما عنيدا ,لم يستطع الزعيم فك شفرته في اللقاء الذي اقيم على استاد جاسم بن حمد .ولم يكن الفريق السداوي في يومه وظهر بعيدا عن مستواه
المعهود الذي وصل به الى هذه المرحلة ,واشد المتشائمين واكثر المتفائلين ربما لم يكن يتوقع النتيجة التي خرجت بها المباراة االولى ,خصوصا ان الفريق
السداوي نفسه سبق له التفوق على بيرسبوليس في دور المجموعات بالفوز عليه في ملعب جاسم بن حمد بثالثة اهداف مقابل هدف والخسارة امامه في
ازادي بهدف .وللتأهل الى المباراة النهائية يحتاج السد للفوز بأي نتيجة غير نتيجة مباراة الذهاب التي تقود الى اوقات اضافية ,وستكون بالتالي حسابات المدرب
فيريرا مبنية على لقاء الذهاب الذي لم يمنح ممثل الكرة القطرية الجواب.

إغالق صفحة الذهاب
والتركيز على اإلياب

االختبار األصعب
والفوز خارج األرض

ׅ الخطوة االولى في اطار االستعداد االمثل للقاء
االياب هو اغالق صفحة مباراة الذهاب واالستفادة من
كل سلبياتها ,والتركيز على القادم ,وستكون مباريات دوري
النجوم هي محطة االعداد الرئيسية للفريق السداوي قبل
السفر الى ايران للقاء بيرسبوليس مجددا في المواجهة
الثانية التي ستكون بالتأكيد اكثر صعوبة.
مصدر قوة الفريق االيراني في ملعبه هو الجمهور
الكبير الذي سيحضر للوقوف خلف الفريق ولكن تعود
السد والعبيه على اجواء ازادي ربما يقلل من حجم الضغط
خصوصا ان الفريق السداوي في اخر مباراة له بالملعب
الشهير استطاع اسقاط االستقالل بثالثة اهداف مقابل
هدف ,وقبل ذلك لعب مباراة جيدة امام بيرسبوليس
نفسه وخسر ممثل الكرة القطرية بهدف.
خبرة العبي السد وقدراتهم الحقيقية التي لم تظهر في
مباراة الذهاب قد تكون عامال مساعدا في حال قدم الفريق
المستوى المعهود بمباراة االياب في طهران.

ׅ خالل مشواره بدوري ابطال اسيا  2018استطاع الفريق
السداوي تحقيق انتصارين خارج ملعبه ,كان االول امام الوصل
االماراتي وبنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت
بتاريخ  13فبراير  2018وسجل فيها هدفي الزعيم بغداد بونجاح
في الجولة االولى لمباريات دور المجموعات ،وفي تلك المباراة
قدم السد واحدة من افضل مبارياته.
أما المباراة الثانية التي تفوق فيها السد خارج ملعبه فكانت امام
االستقالل في ذهاب الدور ربع النهائي عندما حقق الفوز بثالثة
اهداف مقابل هدف في قلب ازادي ,وهي كانت المباراة االفضل
اداء ونتيجة للفريق السداوي في نسخة العام الحالي.
بقية المباريات التي لعبها الفريق السداوي خارج ملعبه في
البطولة القارية بنسخة العام الحالي كانت نتائجها بالخسارة امام
ناساف االوزبكي بهدف ,وبنفس النتيجة امام بيرسبوليس في
دور المجموعات ,والتعادل بنتيجة  2 - 2امام االهلي السعودي
في جدة بمرحلة دور الـ.16

غياب سعد
الدوسري وعودة
مشعل عيسى

ׅ بحصوله على االنذار في مباراة الذهاب
سيغيب الحارس سعد الدوسري عن مباراة العودة
في ازادي ,وسيحل بديال له الحارس الصاعد مشعل
عيسى برشم الذي سبق له اللعب في ملعب ازادي
بمباراة االستقالل في ذهاب الدور ربع النهائي.
وكان الدوسري قد غاب من بداية الموسم
الحالي بسبب االصابة وتولى المهمة مشعل
عيسى في مباراتي الدور ربع النهائي ,وفي
ست مباريات خاضها السد بدوري نجوم ,QNB
وقدم الحارس الواعد مستوى جيدا قياسا بعمره
والوضع الذي وجد نفسه فيه نتيجة اصابة الحارس
االساسي الدوسري.

تابعونا على

stadeldoha

stddoha

stddoha

كاشيما الياباني

يقلب تأخره لفوز

أمام سوون الكوري

ׅ قلب نادي كاشيما انتلرز الياباني تأخره ليحقق الفوز
على ضيفه سوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي
 2 - 3امس األربعاء على استاد مدينة كاشيما ،وذلك في
ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا .2018
ً
مبكرا عبر هدفي اتسوتو اوتشيدا (2
وتقدم سوون
بالخطأ في مرمى فريقه) والمونتينيغري ديان داميانوفيتش
( ،)6قبل أن يرد كاشيما انتلرز بثالثية عن طريق جانغ هو-
ايك ( 21بالخطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي سيرجينيو ()84
واتسوتو اوتشيدا (.)3 + 90
وتقام مباراة اإلياب يوم األربعاء  24تشرين األول/أكتوبر
على استاد كأس العالم في سوون ,ويشار إلى أن مباراتي
الدور النهائي تقامان يومي  3و 10تشرين الثاني/نوفمبر
المقبل.
Read more
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دوري أبطال آسيا
ً
مبكرا ..
العبو بيروزي استغلوا « تساهله »

قرارات الحكم السريالنكي بيريرا صحيحة ولكنه ال يصلح للتحكيم
عبدالعزيز أبوحمر

لم يرتكب الحكم ديالن بيريرا أي خطأ مؤثر في لقاء السد وبيروزي
اإليراني يوم الثالثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا  ،2018بل
يمكن القول إجماال بأن معظم قرارات الحكم وخاصة القرارات المهمة كانت
صحيحة ،بعدما توافق الكثيرون على أن ضربة الجزاء كانت من داخل المنطقة .المباراة
انتهت كما يعلم الجميع بهزيمة السد بهدف من ضربة جزاء على ملعب جاسم بن
حمد .وانتقادنا للحكم في هذا التقرير هو انتقاد للنمط الفني لمثل هذه النوعية من
الحكام – المتساهلة  -الذين ال يراعون في العموم معطيات مهمة في المباراة –
من باب التساهل – وال يهمه أحداث في داخلها ال تستفز فقط الالعبين داخل أرض
الملعب ،بل تستفز أيضا أنصار ومشجعي الفريق الخاسر بطبيعة الحال ،وتشجع العبي
الفريق اآلخر على التمادي في التصرفات التي ال تجيزها لوائح كرة القدم.

توضيح الفكرة
ׅ لتوضيح الفكرة ،فلو قام حكم قوي الشخصية مثل
(رافشان إيرماتوف) باحتساب ضربة جزاء (غير صحيحة)
للفريق الضيف ،ثم مضى الحكم طبيعيا وحازما طوال
المباراة ستكون فرصة الفريق المضيف أكبر في التعويض.
لكن ،مع حكم مثل بيريرا  -لم يظلم السد في قرارات
كروية فنية – بدا األمر من الشوط األول أن السد لن
يتمكن من التسجيل لعدة اسباب ،أهمها أن العبي بيروزي
استغلوا الحكم مبكرا ومن الشوط األول في إهدار الوقت
و«تمويت» المباراة واستفزاز العبي السد.

مباريات الحكم السريالنكي للكرة القطرية

14 1 2 1 5 4 10
مباريات

فوز

هزيمة

تعادل

ضربة جزاء
عليه

طرد

بطاقة
صفراء

قل وال تقل

ׅ يمكن ألي محلل أن يقول إن السد كان تحضيره
بطيئا ،ويمكن أن يقول محلل آخر إن المدرب فيريرا
وهو يلعب على أرضه لم يكن موفقا بإشراك 3
العبين من العبي الوسط من الذين يميلون للدفاع،
ويقول ثالث إن السد لم يجد حلوال داخل أرض
الملعب .ليقل كل محلل ما يريده ،لكن يجب اال يقول
أحد إن تصرفات الحكم لم تكن خارج روح القانون ولم
تكن مستفزة لالعبي السد وكانت تلك التصرفات
مشجعة لالعبي بيروزي في التمادي ،األمر الذي
أصاب العبي السد بالتوتر والرعونة ،ومثل هذا النوع
من الحكام – ويعرف ذلك الذين لعبوا ومارسوا كرة
قدم – هو أسوأ أنواع الحكام.

ماذا فعل الحكم؟

تساهل كثيرا مع حارس بيروزي وكان يفترض أن ينذره
في الشوط األول.
تساهل مع سقوط العبي بيروزي الواحد تلو اآلخر.
لم يحرك ساكنا بواقعة مدافع بيروزي مع بغداد بونجاح.
لم يعر أي أهمية إلهانة العبي بيروزي له شخصيا وهو
يرى العبي السد يتسابقون إلحضار الكرة للحارس أثناء
ضربات المرمى ،ولالعبين في الكرات الثابتة ورميات
التماس ،وهي في الواقع إهانة للحكم ولو كان الحكم
طبيعيا وليس من النوع المتساهل لكانت له صافرة حازمة
وتعاطف بروح القانون مع أصحاب األرض ،والعبيه الذين
يبحثون عن الفوز تارة بالخطط الفنية وتارتين بإحضار الكرة
للمنافس أمام أعين الحكم.

تابعونا على
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ׅ كما ذكرنا فإن هذا النوع من الحكام يضر بأي فريق وهو
لم يكن بالضرورة – ضد السد – لكن هذا هو نمطه التحكيمي
المتساهل ،لكن ألن الحكام ايضا «أقدام» فإن بيريرا أدار 10
مباريات للمنتسبين للكرة القطرية وكانت الهزيمة بنتيجة
 % 50والنجاح بأقل من  .% 40ال نريد بيريرا مرة ثانية ألن

الحكام «أقدام» وقد نسينا جميعا ضربة الجزاء التي تحتمل
التأويالت التي احتسبها على خط منطقة الجزاء ضد الدحيل
في مواجهة نفس الفريق بيروزي في طهران والتي أحرز منها
الفريق اإليراني الهدف األول ومضى ليهزم الدحيل بثالثية
نظيفة في دور المجموعات في نسخة .2015

Read more
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متابعة
في إطار مؤتمر هو األول من نوعه ..

«سبيتار» يناقش إدارة حاالت الطوارئ الطبية في المالعب
يواصل «سبيتار» ،مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي ،تأدية دوره المحوري في دعم الرياضة القطرية من خالل تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمنتخبات واألندية
ً
وانطالقا من دوره الهام ،نظم امس األربعاء ،البرنامج الوطني للطب الرياضي في
والبعثات القطرية الرياضية وتوفير خدمات طبية إسنادية للمحافل الرياضية المحلية.
«سبيتار» مؤتمرً ا بعنوان «مؤتمر سبيتار لألندية واالتحادات – إدارة حاالت الطوارئ الطبية في المالعب » .ويعد هذا المؤتمر األول من نوعه وفرصة مهمة لتقديم التعليم
المهني لألطباء واختصاصيي الرعاية الطبية ،إذ من النادر ً
جدا ما يتم عرض وتقديم هذا الموضوع في المؤتمرات ،حيث تناول بإسهاب كل الحاالت الطارئة التي تحدث في
المالعب ،إدارتها واتخاذ القرارات الطبية المناسبة بهدف الخروج بتوصيات يلجأ إليها العاملون في مجال الطب الرياضي في قطر .وشارك في هذا المؤتمر أكثر من 300
مختص ،منهم أطباء الطب الرياضي وممرضون وأخصائيو العالج الطبيعي ومختصون في مهن الرعاية الصحية المساندة ،حيث ركز المؤتمر على االستجابة الفورية وإدارة
حاالت الطوارئ في مجال الطب الرياضي في قطر ،إلى جانب إتاحة الفرص التعليمية والبحثية للمختصين في الرعاية الصحية في المالعب في حالة أي طارئ.

الكواري :حريصون
على تقديم
الخدمات اإلسنادية

أحدث المعلومات في حاالت الطوارئ
ׅ حرصت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة كل من الدكتور
رشيد بوراس والدكتور رؤوف نادر رقيق على إدراج أحدث
المعلومات المتوافرة حول المواضيع المختلفة المتعلقة
بمعالجة حاالت الطوارئ في المالعب الرياضية وبالتالي
استعراض أفضل وأحدث الممارسات المتاحة من خالل
هذا المؤتمر.
ويهدف المنظمون من خالل تنظيم هذا المؤتمر إلى
تنفيذ المناهج المناسبة لتقييم وإدارة الطوارئ الطبية
واإلصابات فور حدوثها أثناء اللعب وكذلك تطوير نظام
الرعاية الطبية من حيث ادارة حاالت الطوارئ الطبية واتخاذ
القرار الطبي المناسب بهدف الحصول على خدمات فعالة
وحديثة وعالية الجودة.
وهذا سيسهم في ضمان حصول العاملين في المجال

ׅ من جهته ،قال الدكتور عبدالعزيز جهام الكواري ،الرئيس
التنفيذي باإلنابة في مستشفى سبيتار« :يسعى سبيتار
دوما لدعم ومؤازرة المنتخبات واألندية والبعثات الرياضية
القطرية عبر تقديم العديد من الخدمات الطبية اإلسنادية
لألحداث الرياضية وتقديم الرعاية للرياضيين والعناية
بصحتهم وخاصة فيما يتعلق بتشخيص وعالج اإلصابات
وسرعة التعافي وأهمية اتباع اإلرشادات واإلجراءات
االحتياطية للوقاية من األمراض واإلصابات ،كما يحرص
سبيتار على الوفاء بهذا الدور المشرف من خالل تسخير
كافة قدراته الطبية والعلمية وتوفير نخبة من الخبراء
العالميين في مجال الطب الرياضي لخدمة الرياضيين».

الطبي الرياضي في األندية واالتحادات على مستوى
عال من التعليم الطبي لتحسين مهاراتهم وبالتالي
ٍ
تقديم أفضل الممارسات الطبية وتوفير خدمات مميزة
للرياضيين في قطر وللمشاركين في كل األحداث الرياضية
التي تقام بالدولة.
وفي هذا الصدد ،قال الدكتور رشيد بوراس مدير
البرنامج الوطني للطب الرياضي في مستشفى سبيتار:
«نحرص من خالل تنظيم هذا المؤتمر على اتباع بروتوكول
خاص إلدارة الحاالت الطبية الطارئة في المالعب،
ونسعى لمواكبة الحاجات المتزايدة لخدمات الطوارئ خالل
المنافسات الرياضية وتنفيذ المناهج المناسبة لتقييم
وإدارة الطوارئ الطبية واإلصابات فور حدوثها أثناء اللعب
واتخاذ القرار الطبي المناسب».

ً
محاضرا من مختلف التخصصات
17

ׅ حاضر في المؤتمر مجموعة متميزة من خبراء سبيتار ،ضمت
ً
17محاضرا من مختلف التخصصات ،لتغطية كافة الموضوعات
المتعلقة بإدارة ومعالجة حاالت الطوارئ الناجمة عن الحوادث في
الميادين الرياضية أثناء اللعب ،كما استعرض المحاضرون عدة حاالت
طبية طارئة قد تحدث أثناء اللعب تتراوح بين الحاالت التي تهدد الحياة
واإلصابات التي لها تأثير خطير على الرياضيين في المستقبل الوظيفي
والصحة بشكل عام.
ومن المواضيع التي تمت مناقشتها تلك المتعلقة بإصابات المالعب
وادارتها مثل اإلنعاش القلبي أثناء اللعب وإصابات الرأس وارتجاج الدماغ
وكذلك إصابات الرقبة والعمود الفقري ،كما تطرق المؤتمر لمواضيع
إصابات كسور األطراف وااللتواء ,والخلع والعناية بالجروح والسيطرة على
ً
وأيضا مناقشة األمراض المصاحبة الرتفاع درجات
اإلصابات النزيفية
الحرارة.

تابعونا على
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الجدير بالذكر ،أن البرنامج الوطني للطب الرياضي ،الذي أطلقه سبيتار
في العام  ،2009كمبادرة رائدة وفريدة من نوعها في دولة قطر ،يهدف الى
تطوير جودة الطب الرياضي لجميع االتحادات واألندية القطرية ،ويستفيد
منه جميع رياضيي والعبي األندية المحلية ومن مختلف الرياضات ،وذلك
يتكون من أطباء ومعالجين وممرضين.
من خالل طاقم طبي متكامل
ّ
هذا ويحرص سبيتار على تقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية،
وذلك باالستعداد التام للتعامل مع اإلصابات المختلفة وتقديم عدد
من الخدمات اإلسنادية التي تشمل تقديم اإلسعافات األولية لالعبين
والتدخل الفوري لعالج اإلصابات وتقديم المشورة للرياضيين.
وخالل العام الماضي ،قام البرنامج الوطني للطب الرياضي في سبيتار
بتوفير الرعاية الطبية لكل األحداث الرياضية التي أقيمت بالدولة والتي
فاقت  83حدثا رياضيا ،بمعدل  11الف ساعة عمل ،وأشرف عليها 370
طبيبا ومختصا.

stddoha

Read more
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األخيرة
تجربة احترافية جديدة

أبرز الغائبين!
سيكون مدافع العربي أحمد النحوي ابرز الغائبين عن
مواجهة فريقه مع الغرافة يوم غد الجمعة في الجولة
الثامنة لدوري نجوم  QNBوالتي ستقام على ملعب ثاني
تعرضه لإلصابة خالل
بن جاسم بنادي الغرافة ،وذلك بسبب ّ
مواجهة فريقه مع السيلية األخيرة بالدوري.
ويسعى الجهاز الفني للعرباوية لتجهيز البديل الن الالعب
يحتاج لفترة من الراحة مما جعله خارج حسابات الجهاز
الفني خالل هذا اللقاء المهم.

ينظمها «الفيفا» بحضور
هاني بالن..

انطالق دورة إعداد
محاضري الـ«»VAR
األولى في إسبانيا

انطلقت أمس األول دورة اعداد محاضري
حكام تقنية الفيديو الـ« »VARالتي
تنظمها لجنة الحكام باالتحاد الدولي
لكرة القدم بمقر االتحاد االسباني للعبة،
وتم افتتاح الدورة بحضور االيطالي كولينا
رئيس اللجنة ونائبه هاني طالب بالن
والمدير التنفيذي ماسيمو بوساكا.
وقال هاني طالب بالن بأن هذه الدورة
تعتبر نوعية ،فهي األولى التي تنظمها
لجنة الحكام بالفيفا العداد محاضري
حكام تقنية الفيديو ،ويتواجد فيها
 30شخصا يمثلون قارات العالم الست،
ويمثل قارة آسيا فيها علي الطريفي
ومحمد صبح الدين اللذان يتم تجهيزهما
كمحاضرين لتقنية الفيديو.
واوضح بالن أن الدورة التي تختتم يوم
غد الجمعة تشمل محاضرات نظرية
وتدريبات عملية ،باالضافة الى تدريب
الحكام على جهاز المحاكاة «التهيئة».
وأضاف بالن أن هذه الدورة تأتي في
اطار اهتمام االتحاد الدولي للعبة باعداد
كوادر لمحاضري حكام تقنية الفيديو
التي بدأ الطلب يتزايد على استخدامها
من قبل االتحادات الوطنية.

ستتخذ القرار المناسب بعد دراسة القضية..

«االنضباط» استمعت لسعادة رئيس االتحاد
بخصوص الشكوى ضد اليامي
محمودالفضلي

ׅ استمعت لجنة االنضباط في االتحاد
القطري لكرة القدم الى أقوال سعادة
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني
رئيس االتحاد القطري لكرة القدم في
الشكوى المقدمة ضد وكيل الالعبين
فهاد اليامي بعدما كانت اللجنة قد وجهت

يوسف يعزز صفوف الغرافة
قبل مواجهة العربي
فؤاد بن عجمية

ׅ أكد نادي الغرافة عودة حارسه يوسف
حسن مساء أمس إلى التدريبات استعدادا
لخوض مباراة العربي غدا الجمعة في افتتاح
مباريات الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر.
وغاب يوسف حسن عن المباراة الماضية أمام
الخريطيات بسبب اإلصابة في العضلة الضامة،

أعلن نادي نانت الفرنسي لكرة القدم عن إقالة مدربه
البرتغالي ميغل كاردوزو وتعيين الفرنسي وحيد
خليلودجيتش مدربا جديدا له لمدة عامين.
ويمتلك المدرب الجديد وحيد خليلودجيتش ثالث تجارب
تدريبية سابقة في الدوري الفرنسي مع أندية ليل
ورين وباريس سان جيرمان ،كما سبق له قيادة منتخبي
الجزائر واليابان .وسيعاون خليلودجيتش في قيادة نانت
كل من باتريك كايو وسيريل موان باإلضافة إلى مدرب
حراس المرمى ويلي غروندان.

الدعوة لسعادة رئيس االتحاد بخصوص
التغريدة التي سبق ونشرها الوكيل اليامي
على موقع التواصل االجتماعي تويتر ،وأكد
فيها أن رئيس اتحاد الكرة قد بارك باتصال
هاتفي معه نجاح صفقة انتقال الالعب
سعود العنزي الى البنزرتي التونسي،
وهو ما نفاه منصور األنصاري األمين
العام لالتحاد انذاك عبر تصريحات رسمية
لموقع االتحاد ..جاء ذلك خالل الجلسة التي

Ĉ

عقدتها لجنة االنضباط أمس برئاسة حسن
الحمادي رئيس اللجنة واستمعت خاللها
ألقوال سعادة رئيس االتحاد التي ستتم
دراستها قبل اتخاذ القرار المناسب في
القضية ،حيث كانت اللجنة قد استدعت
فهاد اليامي من قبل واستمعت ألقواله،
ً
اتصاال
حيث دافع اليامي عن نفسه واكد أن
جرى بينه وبين رئيس االتحاد بخصوص
مسألة احتراف الالعب سعود العنزي.

عدسة النجوم

وشارك قاسم برهان أساسيا في تلك المواجهة
التي خسرها الفهود بهدفين دون رد ،وقد خرج
مصابا ودخل بدال منه حارس فريق تحت 23
سنة عبداللـه عبدالوهاب .وتلقت شباك الغرافة
 14هدفا منذ بداية دوري الموسم الحالي ،منها
 12هدفا في شباك يوسف حسن الذي شارك
في المباريات الست األولى قبل أن يغيب في
الجولة الماضية ،ومن المنتظر أن يعود لحراسة
شباك فريقه في مباراة الغد.

قادر على النجاح

ׅ قال النجم البرازيلي نيمار بأن المدرب األلماني توماس توخيل جاء بشيء جديد
مشيرا إلى أن مدرب بوروسيا دورتموند السابق يعرف
إلى باريس سان جيرمان،
ً
تماما أين يريد الذهاب .وتحدث نيمار عن عالقته بتوخيل الذي خلف اإلسباني
ً
ً
قائال :صحيح أنه جاء بشيء جديد إلى باريس
أوناي إيمري في تدريب الفريق،
سان جيرمان ،فمنذ محادثتنا األولى العام الماضي ،أدركت أنه شخص قادر على
ً
تماما .
النجاح ،وهو يريد إظهار أفضل وجه له ،أنا أعرف من هو ،إنه يعرف
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كارت وردي..
د .منيرة آل ثاني

ً
دائما
الغرافة
مختلف

ׅ ادارة نادي الغرافة منذ القدم والى وقت قريب
نموذج مثالي يستحق تدريسه في تخصصات
االدارة الرياضية في دولة قطر ,منذ بزوغ نجمه
في صيف  1979باسم نادي االتحاد الى معانقته
األلقاب في التسعينات بطريقة جعلتنا ننبهر بما
يقومون به  .من الحنكة اإلدارية التي بزغت مع
أبناء الغرافة ،في مبدأ «روح الفريق الواحد» الى
االسرة االتحادية داخل وخارج الملعب في ذلك
الزمن الجميل.
وال ننسى أجمل سنوات اإلبداع الفني واالداري
بقيادة المدرب جمال حاجي برفقة االداري المحنك
االستاذ ماجد الخليفي وليس بغريب ان يطلق
راعي المجلس خالد جاسم على بومحمد لقب
«المستشار » .
وال استغرب غضب بومحمد على الهفوات
الكبيرة في اصرار ادارة الغرافة اليوم في اإلبقاء
على الحارس قاسم برهان في ارض الملعب ،لو
تم االستفادة من خدماته كمدرب حراس أفضل له
ولعشاق الفهود.
المحترفون:
دائما محترفو الغرافة طوال السنوات الماضية
بصمتهم مختلفة ،لديهم عين راصدة منذ القدم
من كليمرسون وجونينهو ويونس محمود الى
العساس والعريف وغيرهم .وآخرها الموسم
الماضي اقتناص الهولندي شنايدر ،تواجد هذا
النجم يفيدهم بالتسويق التجاري وال اعلم ان
قاموا ببيع قمصان النجم الهولندي في السوق
المحلي؟! .كذلك ادارة الغرافة من أفضل االدارات
في استقطاب األفضل من المحترفين المواطنين.
الخلل:
نعم هناك خلل في التوظيف في ارضية
الملعب ،ال توجد روح الغرافة التي تعودناها من
ً
قائدا للفريق وسعد
أبناء الشمري رغم وجود فهيد
ادري؟! االغرب اليوجد حارس بديل للشاب يوسف
حسن  ,وهذه الهفوة ال تمر على ادارة بتاريخ
الغرافة ,كما ان المهاجم اإليراني ال يخدم نادي
ّ
السفاح يونس
الغرافة وأنتم بحاجة لمهاجم بروح
محمود.
الدكة:
ادارة الغرافة دائما تدعم الشباب ،هذا الموسم
نجد شبابا حبيسي الدكة لفترة طويلة وهذا اجحاف
بحقهم !.
منهم عبدالغني منير وتميم المهيزع .عليكم
دعمهم بالمشاركة المنتظمة او إطالق سراحهم
باالعارة.
نهاية الكالم:
كلي ثقة ان ادارة الغرافة قادرة على التصحيح
السريع الن جميع أسباب ومسببات النجاح
متوافرة لديهم من الخبرة والمستشارين والمحبين
ً
مختلفا كما عهدناهم،
والعشاق .سنشاهد غرافة
كلي ثقة في ذلك.
Read more
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