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انتخابات اتحاد الكرة..

هل تأتي بالجديد؟

حالة من الترقب سيعيشها الشارع الكروي المحلي عندما
يقبل االتحاد القطري لكرة القدم على عقد االنتخابات الثالثة
في تاريخه الختيار رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للوالية
المقبلة  2022 - 2019والتي تحظى بأهمية بالغة على
اعتبار انها ستنجب المجلس الذي سيشهد تنظيم نهائيات
كأس العالم المقبلة عام  2022الحدث األبرز في تاريخ الرياضة
القطرية والعربية والشرق أوسطية باعتبارها المرة األولى
التي تستضيف فيها المنطقة المناسبة الكروية الكونية.
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أخبار
إن الهدف من البرنامج المدرسي ليس فقط تكوين
بطل رياضي ،بل يمتد لهدف أكثر اتساعا وشمولية
من خالل تكوين قاعدة عريضة من الممارسين للرياضة
والمحبين والمشجعين لها ،من خالل كرة القدم ،وهو
ما سيعود بالنفع على المجتمع أيضا .ونأمل ان يكون
البرنامج األولمبي انطالقة للكثير من األبطال في األلعاب
المختلفة ،السيما كرة القدم ،باعتبار الرياضة المدرسية
هي الدافعة والمدعمة لكل الرياضات.

Ĉ

يأس أم تعويض؟

الوضع الصعب الذي يعاني منه فريق الخريطيات تتعدد
أسبابه ،وستكون مباراة اليوم مع العربي في اطار الجولة
الثانية من كأس  QSLفرصة الثبات الجدارة رغم تباين
اهمية البطولة المذكورة في نظر األجهزة الفنية ألنديتنا.

سعادة الشيخ جوعان بن حمد يحضر

اجتماع المؤسسة األولمبية لالجئين
ׅ حضر سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني
رئيس اللجنة األولمبية القطرية االجتماع الثاني
للمكتبالتنفيذيللمؤسسةاألولمبيةلالجئين
الذي انعقد مساء امس االول في األرجنتين،
وذلك على هامش فعاليات دورة األلعاب
األولمبية للشباب في العاصمة بوينس آيرس.
وترأس االجتماع سعادة الدكتور توماس
باخ رئيس اللجنة األولمبية الدولية ،رئيس
المؤسسة األولمبية لالجئين بحضور أعضاء
المكتب التنفيذي للمؤسسة ،السيد فيليبو
غراندي -المفوض السامي لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،والسيد زايكينغ يو -نائب
رئيس اللجنة األولمبية الدولية ،والدكتور شونج
ون تشو – رئيس االتحاد الدولي للتايكوندو
والسيد ييتش بير بيال -أول عضو في الفريق
األولمبي لالجئين في دورة االلعاب األولمبية
الصيفية ريو .2016
وناقش االجتماع البنود المدرجة على جدول
األعمال والتصديق على محضر االجتماع األول
الذي عقد بمدينة لوزان في ديسمبر الماضي،
كما استعرض األعضاء خالل االجتماع عددا
من المشاريع المستقبلية للمؤسسة واتخذوا

الهاشمي العب نادي قطر يغيب
لمدة أربعة أشهر
عبدالمجيد آيت الكزار

ׅ أعلن نادي قطر على حسابه الرسمي
بموقع التواصل االجتماعي «تويتر» أن العبه
جاسم شنين الهاشمي اجرى أمس عملية
جراحية على مستوى الكاحل في سبيتار،
مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي.
وأوضح نادي قطر في الخبر ذاته أن العبه
جاسم شنين الهاشمي سيغيب عن صفوفه
لمدة ال تقل عن أربعة أشهر.
وكان جاسم قد انضم في االنتقاالت
الصيفية للموسم الماضي إلى نادي قطر
قادما من نادي الجيش.
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فؤاد بن عجمية

ׅ أكد جالل حسيني قائد بيرسبوليس
اإليراني أن مهمة فريقه في حجز بطاقة
العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا ستكون
سيتحول إلى طهران في
صعبة ألن السد
ّ
مباراة اإلياب بين الفريقين من أجل تحقيق
الفوز.
وقال حسيني
في تصريحات
نقلتها صحيفة
«طهران تايمز»:
فزنا على السد في
المباراة األولى بعد
أن قدمنا مستوى
الفتا ،لكنهم يملكون العبين محترفين
وسيأتون إلى طهران من أجل الفوز علينا.
وأضاف مدافع بيرسبوليس :فريقنا
يعاني نقصا في الرصيد البشري ألننا
ُمنعنا من إجراء أي تعاقدات جديدة في
فترة االنتقاالت الماضية ..ولن يكون
معنا المدافع صاحب الخبرة حسين مهيني
وهذه ضربة قاسية للفريق.
وتابع حسيني :من حسن الحظ أننا فزنا
على فريق السد العتيد وتقدمنا خطوة
أخرى نحو الفوز بلقب دوري األبطال للمرة
األولى في تاريخنا وأسعدنا جمهورنا.
وكان بيرسبوليس قد فاز على السد
ذهابا في الدوحة بهدف دون رد سجله
علي عليبور من ضربة جزاء في الدقيقة
 ،86ويلتقي الفريقان إيابا في طهران يوم
 23أكتوبر الجاري.

فهد ثاني ..مدير إدارة التطوير في اتحاد الكرة

بشأنها القرارات الالزمة.
الجدير بالذكر أن اللجنة األولمبية الدولية
أعلنت عن إنشاء مؤسستها لدعم الالجئين خالل
اجتماعها الذي ُعقد بمدينة ليما في سبتمبر
 ،2017كما تم إعالن اللجنة األولمبية القطرية
كشريك داعم مؤسس في هذه المؤسسة التي
تهدف إلى مواصلة الجهود التي تبنتها اللجنة
األولمبية الدولية خالل السنوات الماضية من
أجل دعم الالجئين في مختلف أنحاء العالم.
وتأتي المؤسسة كمبادرة إضافية تعكس
الشراكة الراسخة بين اللجنة األولمبية القطرية
والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين.
ومن جانب آخر ،التقى سعادة الشيخ جوعان
بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية
مع السيد نيفن ايفان رئيس المنظمة الرياضية
لألمريكتين (بان أميركا) وذلك على هامش
فعاليات دورة األلعاب األولمبية للشباب في
بوينس آيرس.
جرى خالل اللقاء استعراض أوجه التعاون
الرياضي ،والسبل الكفيلة بتطويرها في المرحلة
المقبلة.

قائد بيرسبوليس
متخوف من مباراة
اإلياب أمام السد

ً
ً
صحفيا ..اليوم
مؤتمرا
مدرب اإلكوادور يعقد

العنابي يواصل التحضير وسانشيز
يضم جاسم الهيل
محمود الفضلي

ׅ استدعى اإلسباني فليكس سانشيز
مدرب المنتخب القطري األول لكرة القدم
حارس نادي قطر جاسم الهيل لقائمة العنابي
التي تستعد لمالقاة المنتخب اإلكوادوري
الساعة السادسة والنصف مساء غد الجمعة
على استاد جاسم بن حمد بنادي السد والتي
تأتي في إطار تحضيرات المنتخب الوطني
لخوض غمار نهائيات كأس اسيا التي ستقام
في اإلمارات خالل الفترة ما بين الخامس من
يناير وحتى األول من فبراير المقبلين.
هذا وسيخوض العنابي الساعة الخامسة
مساء اليوم على استاد جاسم بن حمد بنادي
السد الحصة التدريبية الرئيسية للمباراة
الودية ،يضع خاللها المدرب سانشيز
اللمسات األخيرة على تشكيل واسلوب
المواجهة التي ينظر اليها سانشيز ومعاونوه
ً
نظرا للقوة الكبيرة التي يتوافر
باهتمام كبير
عليها الفريق المنافس ،ما يجعلها اختبارا
حقيقيا لقدرات العنابي الذي يتأهب للدخول

في التحدي القاري الكبير.
وكان العنابي قد خاض أمس حصة تدريبية
على مالعب أكاديمية التفوق الرياضي
بصفوف مكتملة بتواجد كل الالعبين في
القائمة وعددهم  26العبا دعاهم المدرب
فليكس سانشيز لخوض مواجهتي اإلكوادور
وأوزبكستان ،الى جانب الحارس جاسم الهيل
الذي تمت دعوته أمس.
وبالمقابل ،خاض المنتخب اإلكوادوري
أمس الحصة التدريبية األولى على مالعب
اكاديمية التفوق الرياضي اسباير بعدما
اكتمل وصول الالعبين الذين توافدوا على
ً
تباعا قادمين من البلدان التي يلعبون
الدوحة
ألنديتها ..ويعقد مدرب المنتخب الضيف
ً
مؤتمرا
وهو الكولومبي هرنان داريو جوميز
ً
صحفيا الساعة السادسة والنصف للحديث
عن المواجهة مع العنابي ،حيث يسبق المؤتمر
التدريب الرئيسي الذي يخوضه المنتخب
اإلكوادوري على استاد جاسم بن حمد ،ملعب
ً
تحضيرا للمواجهة التي يديرها طاقم
المباراة
حكام اردني بقيادة أدهم مخادمة.
Read more
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قضية
تجري في خضم مرحلة تاريخية للكرة القطرية بتنظيم مونديال ..2022

انتخابات اتحاد الكرة ..هل تأتي بالجديد؟
محمود الفضلي

ׅ حالة من الترقب سيعيشها الشارع الكروي المحلي عندما يقبل
االتحاد القطري لكرة القدم على عقد االنتخابات الثالثة في تاريخه
الختيار رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للوالية المقبلة - 2019
 2022والتي تحظى بأهمية بالغة على اعتبار انها ستنجب المجلس
الذي سيشهد تنظيم نهائيات كأس العالم المقبلة عام  2022الحدث
األبرز في تاريخ الرياضة القطرية والعربية والشرق أوسطية باعتبارها
المرة األولى التي تستضيف فيها المنطقة المناسبة الكروية
الكونية .حالة الترقب تلك لن تقتصر على االنتخابات بحد ذاتها
والتي ستعقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية يوم العاشر
من ديسمبر المقبل الساعة الحادية عشرة في فندق الشيراتون ،بل
ستطال كل مفاصل تلك العملية وبرنامجها الزمني منذ األمس

وحتى ساعة االقتراع ،فالجميع سيتتبع أوال أسماء المترشحين منذ
فتح الباب يوم العاشر من اكتوبر واغالقه يوم الخامس والعشرين
ً
وصوال الى
من الشهر الجاري ،ومن ثم تتبع الخطوات الموالية
نصف الذروة المتمثل بإعالن القائمة النهائية يوم  10من نوفمبر
ومن ثم موعد االنتخابات يوم العاشر من ديسمبر.
ً
ضبابيا حتى اللحظة بشأن اإلقبال على الترشح بغض
الوضع يبدو
النظر عن التصريحات التي أطلقها عبداللـه حامد المال رئيس اللجنة
االنتخابية والتي تبدو متفائلة بشأن تواجد عدد كبير من المرشحين،
على اعتبار أنها توقعات من الرجل ،مع اإلشارة الى أن سعادة الشيخ
حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس االتحاد كان قد حث الجميع
على المشاركة وانجاح الحدث وإخراجه بالصورة المثلى ،وبالتأكيد
أن المشاركة التي أشار اليها الرئيس تتضمن البحث عن التواجد في
مركز صنع القرار في االتحاد سواء على مستوى الرئاسة أو على
مستوى مجلس اإلدارة.

المستجدات ..هل تبقى في الحدود الضيقة؟

ׅ لطالما حظي رئيس االتحاد الحالي سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن
أحمد آل ثاني بثقة االسرة الكروية التي تجسدها الجمعيات العمومية
خالل كل االجتماعات السابقة ،كتقدير للعمل الذي يقوم به الرجل
في تسيير العملية الكروية ،ما يجعل بقاءه على رأس المكتب التنفيذي
ً
ً
مثاليا بالنسبة ألعضاء الجمعية العمومية ،مع الوضع في
خيارا
لالتحاد
عين االعتبار ما تقبل عليه الكرة القطرية من مرحلة وصفها الرجل نفسه
في كلمته االفتتاحية للكتيب اإلرشادي للعملية االنتخابية بالتاريخية
ً
استشعارا بحساسية ودقة تلك المرحلة.

يجزم الكثيرون أن المستجدات التي قد تعرفها االنتخابات ستبقى في
أضيق الحدود ،خصوصا عند الحديث عن استقرار على مستوى رئاسة
المكتب التنفيذي باستمرار سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد
في الرئاسة من خالل الترشح لوالية جديدة تنتهي بنهاية تنظيم قطر
لنهائيات كأس العالم  ،2022بيد أن ذلك ال يعني بالضرورة أال يطرأ

جديد على مستوى الفريق الذي يعمل مع الرئيس في المكتب التنفيذي،
فالمساحة هنا تبدو رحبة أمام من يسعى للتواجد بشكل جزئي في مصنع
القرار ،ولذات السبب الذي سقناه سابقا حول المرحلة التاريخية المقبلة
التي تحتاج الى بذل جهود فاعلة ،ما يعني الحاجة الى مكتب تنفيذي يقود
ً
ً
كبيرا ،األمر الذي يجعل كل من فيه أمام مسؤوليات كبيرة ،دون ان
حراكا

يتحمل أشخاص بعينهم دون غيرهم العبء األكبر.
لألمانة نقول بأن ظهور مستجدات في المكتب التنفيذي في االتحاد
ً
كبيرا ،بل سيبقى
عقب االنتخابات المقبلة ال يعني أن التجديد سيكون
في الحدود الضيقة الن القادمين بالطبع لن يرسموا مسارات جديدة
ً
قدما نحو
بنهج مختلف في ظل استقرار الرئاسة ،بل ستمضي العملية
ً
مسبقا وان كان تنظيم
مواصلة السعي لتحقيق األهداف المرسومة
المونديال سيكون الهدف األكبر بالتوازي مع السعي لظهور عنابي أول
مشرف في البطولة الكونية.

رفض التزكية
يجسد التوافق

ׅ يمكن القول بأن رفض النظام االساسي لالنتخابات لواقع
ً
تجسيدا لمبدأ التوافق على المرشح من
التزكية بشكل عام يعد
قبل أعضاء الجمعية العمومية ،فمسألة فوز المرشح الوحيد
ً
نوعا من فرض الواقع
لمنصب شاغر واحد دون انتخابات ،يعد
المشرع فرض على المرشح
على الجمعيات العمومية ،بيد أن
ّ
الوحيد الحصول على األغلبية المطلقة لالصوات بمعدل
ً
فائزا بالمنصب ،ودون ذلك فإن
( )1 + % 50من أجل تسميته
ً
وحيدا لمنصب شاغر ال يعني الفوز بالمنصب وبالتالي
الترشح
إعادة االنتخابات وفتح باب الترشح من جديد.
وهذا األمر بالطبع ينطبق على منصب الرئيس أو حتى
عضوية المكتب التنفيذي حسب النظام االساسي الذي أشار
نصه الحرفي في الفقرة الثانية من المادة ( 28يجب أن يحصل
الفائز على أغلبية  )1 +% 50من األصوات المسجلة والصحيحة،
ما لم تنص تلك اللوائح على خالف ذلك.
وتحسم تلك المادة الجدل حول مسألة انتخاب أعضاء المكتب
التنفيذي على اعتبار أن األمر في شأن الرئيس محسوم وفق
نص مباشر تضمنته اللوائح الرسمية لالتحاد (النظام االساسي)
حسب المادة  28التي تقول (يلزم النتخاب الرئيس ،توافر األغلبية
النسبية بواقع ثلثي األصوات المسجلة والنافذة في االقتراع
األول ،وفي االقتراع الثاني وأي اقتراع الزم آخر ،تكون األغلبية
المطلقة لألصوات المسجلة  1 +% 50كافية).

تابعونا على
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مرشح الرئاسة وثالثة أعضاء ..نصاب االنتخابات

ׅ سيكون النصاب القانوني إلجراء العملية االنتخابية في
موعدها دون تغيير هو تواجد مرشح واحد للرئاسة (على
األقل) وثالثة مرشحين للعضوية (على األقل) بمجموع
أربعة مرشحين يقدمون ترشيحاتهم للجنة االنتخابات خالل
المدة المحددة التي ُيفتح خاللها باب الترشح ،ودون ذلك
فإن االنتخابات لن تكون قانونية ،وبالتالي يلزم إعادة فتح
باب الترشح لمدة اخرى (دون تحديد المدة) حتى يكتمل

stddoha

نصاب عقد االنتخابات ،مع اإلشارة الى أن إعادة فتح
باب الترشح سيعني تحريك مواعيد البرنامج الزمني الى
فترات الحقة حتى يتم استكمال كل اإلجراءات والخطوات
القانونية الخاصة بالعملية االنتخابية.
وفي حال تمت االنتخابات بالمرشحين الثالثة للعضوية،
فإن ثالثة مناصب في المكتب التنفيذي ستبقى شاغرة
الستكمال العدد البالغ ستة أعضاء ،وهنا منح المشرع

للمكتب التنفيذي المنتخب حق تسمية األعضاء الثالثة
(او عدد يكمل االعضاء الستة للمكتب التنفيذي) للعمل
مع االتحاد حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية الموالية
التي يتم خاللها عرض األعضاء الجدد عليها ألخذ موافقة
انضمامهم للمكتب التنفيذي الستكمال فترة والية
ً
سابقا عندما تمت إضافة
االتحاد ..وهو اإلجراء الذي تم
كل من علي الذوادي وخليفة خميس لمجلس إدارة االتحاد.
Read more
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كأس 2019-2018 QSL
في المجموعة األولى لكأس ..QSL

الخريطيات والعربي يبحثان
عن الفوز األول

ׅ يبحث العربي والخريطيات عن فوزهما األول في بطولة
كأس  QSLعندما يلتقيان الساعة الخامسة و 35دقيقة
مساء اليوم على استاد حمد الكبير في الجولة الثانية من
منافسات المجموعة األولى من البطولة التي تقام خالل
فترات التوقف المدرجة على أجندة االتحاد الدولي لكرة القدم
إلفساح المجال أمام المنتخبات الوطنية لخوض االختبارات
الرسمية والودية ،حيث كانت البطولة قد انطلقت خالل
فترة التوقف السابقة في شهر سبتمبر الماضي.
الفريقان يتذيالن جدول ترتيب المجموعة برصيد خال من

النقاط بعدما خسر الخريطيات الجولة االفتتاحية أمام الدحيل
بهدف الثنين ،فيما عرف العربي المصير ذاته بسقوطه
أمام أم صالل بهدف دون رد ،ما يكسب المباراة أهمية
بالغة على اعتبار أن الخسارة الثانية قد تضع صاحبها في
دروب وعرة من أجل العبور الى الدور الثاني (ربع النهائي)
على اعتبار أن أربعة فرق من كل مجموعة ستعبر الى الدور
الموالي الذي تم استحداثه في النسخة الحالية بدال من
النظام السابق الذي كان يقضي بتأهل فريقين فقط الى
الدور نصف النهائي.

مباراة مفتوحة على كل االحتماالت..

أم صالل يتطلع لمواصلة
االنتصارات في مواجهة «الملك»
نزار عجيب

ׅ يلتقي ام صالل بالملك القطراوي على استاد سحيم بن
حمد بنادي قطر في افتتاح الجولة الثانية للمجموعة االولى
من كأس  QSLفي مباراة يدخلها صقور برزان بهدف تحقيق
انتصار ثان بعد ان استطاع الفريق تجاوز العربي في المباراة

االولى بهدف ,بينما للفريق القطراوي نقطة واحدة من
تعادله في الجولة االولى امام الغرافة.
الفريقان يطمحان للمنافسة على الصعود من المجموعة
الى الدور ربع النهائي ،لذلك يتوقع ان يتمسكا بحظوظهما،
حيث يسعى الفريق القطراوي لتحقيق االنتصار االول
والصعود الى قمة المجموعة ,وحشد الفريق قوته من اجل
تحقيق هذا الهدف.

ثان
«الصقور» ومهمة البحث عن انتصار ٍ

ׅ الفريق البرتقالي الذي حقق الفوز في مباراته بالجولة االولى على
العربي يسعى لفوز اخر يستطيع من خالله البقاء في الصدارة او قريبا منها
بعد مباراتين ,ويدرك مدربه بانيد بالتالي اهمية تحقيق الفوز في المباراة
التي تعتبر ايضا اعدادية للجوالت المقبلة بدوري النجوم التي يحقق فيها
ام صالل حتى االن نتائج جيدة.
ويتوقع ان يدفع مدرب الفريق بتشكيل عبارة عن مزيج ما بين االساسيين
واالحتياطيين خاصة من العبي فريق تحت  23عاما الذي يقدم مستويات
عالية في دوري قطرغاز لهذا الموسم ,وبالتالي ستكون الفرصة متاحة ايضا
الكتشاف عدد من الالعبين وتجهيزهم لالستحقاقات المقبلة.

البحث عن دفعة
معنوية
ׅ يبدو ان منافسات كأس  QSLقد جاءت في وقتها
بالنسبة لمدربي الفريقين عقب توقف منافسات دوري
نجوم  QNBخصوصا بالنسبة لمدرب العربي حاتم المؤدب
ً
بديال
الذي تولى للتو اإلشراف على اإلدارة الفنية لألحالم
للكرواتي لوكا بوناسيتش الذي أقيل من منصبه عقب
الجولة الثامنة ،وبالتالي فإن بطولة  QSLستكون بمثابة
المساحة التي يمكن للمدرب الجديد تطبيق فكره خاللها
ً
بدال من إحداث تغييرات في بطولة الدوري بشكل مفاجئ

على الالعبين ما قد ال تحمد عقباه ،ناهيك عن أن التغيير
اجواء جديدة قد يستثمرها اإلطار الفني في
عادة ما يبث
ً
محاولة طي صفحة التعثر السابقة خصوصا أن العربي
ً
تذبذبا في النتائج في االسابيع األخيرة عندما ظل
عرف
يكتب سطرا ويترك آخر.
الخريطيات عاد الى المعاناة من جديد على مستوى
دوري نجوم  QNBبتلقيه الخسارة في الجولة الماضية،
ما يجعل من مباراة كأس  QSLفرصة جديدة أمام عزيز
العامري للبحث عن حلول وربما خيارات بديلة إلخراج الفريق
أوال من الضغط الذي يعيشه على وقع الهزائم التي أثرت
بالسلب على الالعبين ،ومن ثم البحث عن دفعة معنوية
عبر تحقيق الفوز على العربي ولو من خالل االعتماد
ً
خيارا في قادم
على بعض العناصر البديلة التي قد تكون
المباريات.

تابعونا على

stadeldoha

«الملك» يتطلع للفوز
األول في المجموعة

بطاقة المباراة
الفريقان

الخريطيات  -العربي

التاريخ

 11أكتوبر 2018

المناسبة

الجولة الثانية للمجموعة األولى
من كأس QSL

الملعب

حمد الكبير

التوقيت

الخامسة و 35دقيقة

stddoha

stddoha

ׅ الفريق القطراوي بدوره تعادل في مباراته بالجولة
االولى ضمن المجموعة االولى مع الغرافة بهدف لكليهما,
ويتطلع الفريق لتحقيق فوزه االول على حساب صقور
برزان ,وتعتبر المباراة ايضا بمثابة اعداد مهم للفريق خالل
فترة التوقف وفرصة للمدرب الجديد بالفريق االرجنتيني
باتيستا الذي يريد استغالل فترة توقف الدوري الحالية
العادة ترتيب اوراق الفريق.
واكمل الملك اعداده للقاء الصقور ويتوقع ان يدفع
المدرب بتشكيل اقرب لالساسي وسيغيب عنه بعض
العناصر الدولية امثال العراقي حسين علي والسوري
اسامة اومري وعلي عوض نظرا الرتباطهم بالمشاركة مع
المنتخبات خالل هذه الفترة ,وسيتم تعويض هذه الغيابات
باشراك العبين شباب وصاعدين من فريق تحت  23عاما.

بطاقة المباراة
الفريقان

أم صالل  -قطر

التاريخ

الخميس  11أكتوبر 2018

المناسبة

الجولة الثانية  -كأس QSL

الملعب

سحيم بن حمد  

التوقيت

الخامسة و  35دقيقة

Read more
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كأس 2019-2018 QSL
مواجهة قوية بين أبرز المرشحين للصعود من المجموعة..

الدحيل يصطدم بـ«فهود» الغرافة
نزار عجيب

يصطدم الدحيل المتصدر للمجموعة األولى في كأس  QSLبالغرافة الذي يأتي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ,ويتوقع ان تشهد المباراة صراعا قويا على
النقاط الثالث ,فالطوفان هدفه االستمرار في سكة االنتصارات والبقاء على رأس المجموعة والفهود يتطلعون لتحقيق اول انتصار والتأكيد على قدرتهم في
المحافظة على اللقب .وكان الدحيل قد حقق الفوز في الجولة االولى على الخريطيات بهدفين مقابل هدف ,بينما تعادل الفهود امام الملك القطراوي بهدف
لمثله ,ويفتقد الفريقان عددا من العناصر االساسية في هذه البطولة بسبب ارتباط الالعبين الدوليين بالمشاركة خالل ايام الفيفا وفترة التوقف الحالية.

اختبار مهم لـ«الطوفان» في منافسة مختلفة
ׅ الدحيل الذي ارتقى الى صدارة الترتيب في دوري
نجوم  QNBاعتبارا من الجولة الماضية يريد ان ينافس
على جميع البطوالت ،لذلك يتوقع ان يسعى لتحقيق
الفوز في المباراة امام الغرافة اال انه يصطدم بفقدان
عدد من عناصره االساسية التي تعتبر مصدر قوته بسبب
االرتباط بالمشاركة مع المنتخبات الوطنية.
ويسعى المدرب مجيد بوقرة الذي يقود الفريق للتغلب
على هذه الغيابات من خالل محاولة اشراك تشكيلة يكون
فيها مزيج بين العبي الفريق االول وفريق تحت  23عاما
الذي يقوده ايضا ,وخالل االيام الماضية عمل المدرب
على ايجاد التوليفة الالزمة لخوض هذه المنافسة ويدرك
المدرب تماما قيمة وصعوبة اللقاء امام الفهود.
البقاء في صدارة المجموعة يعتبر هو الهدف

االساسي والمهم لفريق الدحيل الذي كان قد حقق الفوز
في المجموعة االولى خالل الجولة االولى ,وسيكون
الطوفان على المحك في الجولة الثانية من اجل مواصلة
االنتصارات وعدم تسجيل أي نتيجة غير ذلك قد تبعده
عن الصدارة ,حيث يسعى الفريق للصعود الى الدور ربع
النهائي.
ويتوقع ان يشرك المدرب عددا من عناصر الفريق
االول ،وذلك بهدف اعدادهم لبقية مباريات الدوري
خاصة ان الفريق خرج من االستحقاق االسيوي بالدور ربع
النهائي وبالتالي لم يعد لديه سوى التركيز في مبارياته
بدوري النجوم الذي تصدره الفريق للمرة االولى في هذا
الموسم بعد الفوز على ام صالل في الجولة الماضية
وتعثر السد بالتعادل مع السيلية.

بطاقة المباراة
الفريقان

الدحيل  -الغرافة  

التاريخ

الخميس  11أكتوبر 2018

المناسبة

الجولة الثانية  -كأس QSL

الملعب

سحيم بن حمد  

التوقيت

السابعة و 45دقيقة

حامل اللقب ال يريد التنازل عن بطولته

ׅ الفريق الغرفاوي الذي يحمل لقب النسخة الماضية
من كأس  QSLتعثر في مباراته بالجولة االولى امام الملك
القطراوي وسقط في فخ التعادل ,ويريد الغرافة التعويض
في الجولة الثانية ولكن مهمته ال تبدو سهلة في مواجهة
الدحيل الذي يعتبر ابرز المرشحين للصعود من هذه المجموعة
وتصدرها وبالتالي سيكون الفريق الغرفاوي في مهمة صعبة
تحتاج الى جهد مضاعف.
التعويض هو هدف الفهود وهذا يتطلب من الفريق
خوض مباراة بال اخطاء وبرغبة قوية من اجل النقاط الثالث,

تابعونا على

stadeldoha

والعمل على اللعب بتوازن سواء على مستوى الدفاع او
الهجوم ,وسيفتقد الفهود عددا من الالعبين الذين انضموا
الى منتخباتهم الوطنية ،منهم عبدالعزيز حاتم ويوسف حسن
واحمد عالء بسبب انضمامهم الى العنابي االول ,وفالديمير
فايس الذي يتواجد مع منتخب بالده.
ويتوقع ان يمنح المدرب كريستيان جوركوف الفرصة
لعدد من الالعبين الذين ال يشاركون بشكل اساسي في
الدوري خاصة من الالعبين الشباب امثال منقذ عدي وعمرو
عبدالفتاح وغيرهما من الالعبين الصاعدين في الفريق والذين

stddoha

stddoha

يتم اعدادهم في الوقت الحالي ليكونوا هم نجوم المستقبل
بالغرافة.
المدرب الفرنسي سيعمل على ايجاد التوليفة الالزمة
وايضا محاولة تجهيز بعض العناصر التي كانت غائبة في
الفترة الماضية ,وبالتالي سيكون هدفه هو ضرب اكثر من
عصفور بحجر واحد من خالل هذه الجولة الثانية في المنافسة
بالتركيز على تحقيق نتيجة جيدة وايضا اعداد الفريق لبقية
مباريات دوري النجوم ،حيث اكتسب الغرافة جرعة معنوية بعد
فوزه في الجولة الماضية على العربي بثالثية نظيفة.
Read more
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دوري نجوم 2019-2018 QNB
الهولندي دي يونغ لـ«استاد الدوحة»:

ّ
يتغير
لكن شغفي بكرة القدم ال
لست في العشرين..
ّ
تطور ويمكننا المنافسة على مركز متقدم
مستوى األهلي في
ّ
ً
أيضا
مودريتش يستحق جائزة األفضل ..وغريزمان
فؤاد بن عجمية

تخرّ ج في مدرسة أياكس العريقة ولعب في عدة أندية ،أبرزها ميالن اإليطالي ومانشستر سيتي اإلنجليزي ..خاض مع منتخب بالده أكثر من  81مباراة دولية،
أهمها نهائي كأس العالم  2010حين خسرت هولندا أمام إسبانيا بهدف إنييستا ّ
وحلت وصيفة للمرة الثالثة في تاريخها .هو العب الوسط الهولندي نايجل دي
يونغ المنضم لألهلي في الصيف الماضي قادما من مانينز األلماني ..التقته «استاد الدوحة» بعد مباراة فريقه األخيرة أمام الشحانية التي فاز بها العميد ،1 - 2
وسألته عن رأيه في المستويات التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم وطموحاته فيما تبقى منه .وسألنا دي يونغ أيضا عن طموحاته الشخصية في هذه
التجربة الجديدة في قطر وعما يمكن أن يقدمه في هذه المرحلة من العمر وقد بلغ الثالثة والثالثين..
تقيم المباراة األخيرة لألهلي أمام الشحانية؟
 ϙكيف ّ
 ϛكانت مباراة مميزة بالنسبة لنا ،وهي واحدة من أفضل
المباريات التي قدمناها خالل الموسم الحالي ..لعبنا جيدا
كفريق وككتلة واحدة مترابطة ،وأيضا أعتقد أن الالعب
الجديد المنضم حديثا محمد مونتاري لعب بشكل جيد
وانسجم سريعا مع الفريق ..يمكن للجميع أن يرى أننا فريق
جيد وأن بإمكاننا تقديم كرة قدم مميزة.
 ϙهل ترى أن األداء الذي قدمه
األهلي أمام الشحانية جاء كرد
فعل قوي من الالعبين بعد
توالي النتائج السلبية خالل
الجوالت السابقة؟
 ϛبكل تأكيد ..كنا سيئين
في مباراتين أو ثالث ،ولم
نحصل على أي نقاط ،لذلك
كان من الضروري أن
نحقق الفوز في
الجولة الحالية،
ورأيتم ما
حصل.

طموحات األهلي
تقيم
 ϙبعد مرور  8جوالت ..كيف يمكن أن ّ
بشكل عام ما قدمه االهلي في دوري النجوم
إلى حد اآلن؟
 ϛأعتقد أن فريقنا جيد ،لكن الحقيقة أن
هناك عديد الالعبين الجدد في المجموعة ،ومن
المهم أن يحصل االنسجام ..أرى أن هذا الفريق
له مستقبل جيد ،لكن علينا مواصلة العمل
بجدية وأن نشتغل كمجموعة.
 ϙيبدو أن طموح الفريق يقتصر على
التواجد في وسط الترتيب؟
 ϛعلى حسب ما نملكه من
إمكانات ،أعتقد أن األهلي
يجب أن ينافس على
أول  4أو  5مراكز.

 ϙوهل هذا الطموح منطقي بعد البداية
التي حققتموها؟
 ϛكل شيء ممكن ..أهم شيء أن نبدأ
باالبتعاد عن المراكز المتأخرة والتقدم شيئا
فشيئا في جدول الترتيب ،وسنرى بعدها ما
الذي يمكن أن يحصل.

 ϙمرة أخرى ..هل تعتقد أن االهلي يمكن أن
يراهن على أحد المراكز المتقدمة؟
 ϛشخصيا ،أرى أنه من المهم أن يضع المرء
لنفسه باستمرار هدفا ويعمل على تحقيقه ،أنا
من النوع الذي يبحث دوما عن تحقيق الفوز..
لنقل مثال بأننا في األهلي نريد اللعب على
المراكز من الرابع إلى السادس ،برأيي يمكن أن
نحقق ذلك في ظل ما نملكه من العبين.

مودريتش
يستحق األفضل
 ϙبعيدا عن األهلي والدوري القطري ..سألنا دي يونغ عن
رأيه في تتويج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل العب
في العالم ،فأجاب...
 ϛبكل تأكيد ..إذا نظرت إلى ما حققه في الموسم الماضي
مع ريال مدريد ومع المنتخب الكرواتي ،فالشك أنه يستحق
الجائزة ..أعتقد أيضا أن غريزمان كان يستحق مثل هذا التتويج.
 ϙوماذا تتوقع بالنسبة للكرة الذهبية؟
 ϛعلينا أن ننتظر قليال لنرى ما سيحدث.

تابعونا على

stadeldoha

stddoha
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نموذج مميز

تقيم تجربتك مع
 ϙعلى الصعيد الفردي ..كيف ّ
األهلي إلى حد اآلن؟
 ϛأنا راض جدا عما قدمته ..كنت أحتاج بعض
الوقت للتأقلم مع الطقس واألجواء الجديدة
المختلفة تماما عما عشته سابقا ..واآلن أحس بأن
أدائي يتطور من مباراة إلى أخرى ،وقد لعبت بشكل
جيد أمام الشحانية ..بالنسبة لي من المهم جدا
االنتماء إلى هذا الفريق وأتمنى النجاح في تجربتي
معه.
 ϙما هو التحدي األهم بالنسبة لك في هذه
المحطة من مشوارك الكروي؟
 ϛأريد أن أنجح مع األهلي ،وأريد أيضا أن أكون
فعاال في دوري النجوم وأن يكون لي
عنصرا ّ
تأثير إيجابي في الكرة القطرية والمساهمة في
تطورها خالل السنوات القادمة خاصة أن قطر
ّ
ستنظم كأس العالم  ..2022من المهم بالنسبة
لنا كالعبين أوروبيين محترفين في قطر أن نشكل
نموذجا مميزا لبقية الالعبين ..هذا ما جئت من
أجله ،وأنا اآلن في بداية التجربة فقط ،وإن شاء الله
سيسير كل شيء بشكل جيد.
 ϙقد يقول بعضهم إنك لن تستطيع تقديم
الكثير لألهلي وللدوري القطري وإنك أتيت هنا
فقط من أجل خوض آخر تجربة لك قبل االعتزال؟
 ϛبطبيعة الحال ،مستواي لم يعد مثل السابق،
فأنا اآلن لست في العشرين أو الحادية والعشرين،
بل في الثالثة والثالثين ..قد يقال عني ذلك لكنه ال
يعنيني ،شخصيا ال يهمني المكان الذي ألعب فيه،
ما يهمني هو ممارسة كرة القدم ،فأنا أعشق هذه
لدي حيثما ذهبت ،هنا في
أقدم كل ما ّ
اللعبة ..أنا ّ
قطر أو في أي مكان آخر ،وهدفي دائما هو الفوز
في كل مباراة أخوضها.

Read more
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متابعة
دعم متواصل لمبادرات تحت شعار «مالعبنا في خدمتكم»..

ً
وديا
الجماهير مدعوة لمؤازرة العنابي أمام اإلكوادور
ً
ً
كبيرا على الصعد كافة ،فالمباراة التي ستقام على استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي يوم
اهتماما
تشهد مباراة منتخبنا الوطني األول ونظيره منتخب اإلكوادور
ً
مسرحا للعديد من الفعاليات والمبادرات التي تهم الجماهير من مختلف األطياف والشرائح ،السيما الجماهير من ذوي
غد الجمعة في تمام السادسة والنصف ستكون
االحتياجات الخاصة .وتأتي مواجهة اإلكوادور الودية ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لكأس آسيا  ،2019وهي مواجهة مهمة ،وقرر االتحاد القطري لكرة القدم أن تكون
األبواب مفتوحة أمام الجماهير لحضور هذه المباراة لمساندة العنابي وتشجيع المنتخب الوطني في هذه المباراة التي تعتبر إحدى المحطات المهمة في برنامج اإلعداد
لهذه البطولة القارية ،ومن المتوقع أن تكون هناك العديد من الفعاليات المصاحبة التي تكون ممتعة للجماهير ،سواء خارج الملعب أو داخله قبل وبعد المباراة ،باإلضافة
إلى العديد من الخدمات المتميزة.

في خدمة الجماهير من

ذوي االحتياجات الخاصة

ׅ سيتواجد أطفال معهد النور للمكفوفين ،باإلضافة إلى
توافر خدمة نقل وتوصيل الجماهير من ذوي االحتياجات
الخاصة من منازلهم إلى ملعب المباراة ،كما ستكون
حاضرة وبقوة معارض األسر المنتجة ،وهي خدمات يهدف
منها االتحاد القطري لكرة القدم لتوفير األفضل لجماهيرنا
ً
مقصورا فقط على
الوفية ،فالحضور للملعب لم يعد
كرنفاال احتفالياً
ً
التشجيع والمؤازرة بل تعدى األمر ،ليصبح
ً
ومهرجانا يشارك في أنشطته جميع أفراد األسرة ،وهو ما

يعزز من ثقافة حضور الجماهير إلى المالعب ويشجعها
وهو هدف أصيل لالتحاد القطري لكرة القدم.
فالفعالية األولى ستكون بتواجد أطفال معهد النور
من أبنائنا المكفوفين ،ليكونوا برفقة العبي الفريقين عند
دخولهم أرض الملعب قبل انطالق صافرة بداية اللقاء
المرتقب ،وهي تجربة جديدة تمنح المسؤولية االجتماعية
ً
بعدا آخر ،وتعزز من الشراكة المتميزة بين االتحاد ومعهد

خالد الكواري:

النور وفي إطار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني
بشكل عام ،حيث يولي االتحاد أهمية بالغة لهذا النوع من
المشاركات اإلنسانية.

مشاريع في خدمة

خدمة «توصيل» حاضرة في المباراة
ً
تواصال مع انطالق خدمة «توصيل» مع نهائي كأس
ׅ
األمير في نسخته األخيرة واألمر ذاته في نهائي كأس الشيخ
جاسم األخير ،تأتي هذه الخدمة مرة أخرى في مباراة العنابي
واإلكوادور ،حيث تقرر توفيرها للجماهير من ذوي االحتياجات
الخاصة ،ليتم نقلهم من منازلهم إلى ملعب المباراة بالتعاون
مع شركة «ابتكار»  -الرائدة في هذا المجال  ،-وذلك إلتاحة
الفرصة لهم لحضور هذه المواجهة الودية المرتقبة ومؤازرة
العنابي.

تابعونا على

stadeldoha

حيث ستتوافر  5سيارات متخصصة ،وسيكون بمقدور
أي شخص التواصل على هذا الرقم  77789789حتى يوم
ً
المباراة ً
مساء وبشكل متصل ودون
صباحا إلى 9
بدءا من 8
ً
توقف ،كما سيتم توفير المكان المناسب لهم في استاد
جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي وتخصيص مدخل
رقم ( )5لدخولهم إلى الملعب ،حيث سيتواجد منظمون
اختصاصيون جل اهتمامهم ومهمتهم الرئيسة استقبالهم
وإدخالهم إلى الملعب وتوفير سبل الراحة لهم.

stddoha

stddoha

ومن منطلق التواصل الدائم مع المجتمع والمساهمة في
الترويجلألنشطةالترويجيةالهادفة،ستشملالفعالياتتواجدا
متميزا لمعارض األسر المنتجة لتنضم إلى سلسلة المعارض
والمطاعم المتواجدة يوم المباراة في تظاهرة تسوقية كبرى
تمنح الحضور من الجماهير االستمتاع بأوقات رائعة من
التسوق من خالل األسواق والمعروضات المختلفة ،والتي
هي إحدى ثمار التعاون والشراكة المتميزة مع إدارة شؤون
األسرة بوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.

التواصل المجتمعي
ً
تعليقا على دعم االتحاد لهذه المبادرات وتوفير العديد
ׅ
من الخدمات للجماهير ،أوضح خالد مبارك الكواري مدير
ً
دائما تتجدد مشاريعنا
إدارة التسويق واالتصال باالتحاد:
المجتمعية التي يضعها االتحاد القطري لكرة القدم نصب
عينيه وفق خطط تتجدد باستمرار مع كل موسم رياضي
وتتزامن مع كل حدث أو فاعلية يتم تنظيمها ،لتؤكد على
ً
متمثال في
التواصل المستمر بيننا وبين المجتمع المدني
المؤسسات والجهات والوزارات العاملة والمهتمة بهذا
الشأن ،ويتميز االتحاد في تقديم الجديد من الخدمات
منطلقا من رؤيته . 2021
وأضاف الكواري :بتواجد معرض األسر المنتجة  -على
هامش المباراة  -تزداد أجواء التنوع وتتعدد األنشطة في
تجربة ثرية رائعة تخدم الجمهور ،وفيما يتعلق بأبنائنا وإخواننا
من ذوي االحتياجات الخاصة فهم جزء ال يتجزأ من المجتمع
القطري ،والشك أن مثل هذه الفعاليات واألنشطة لها
بالغ األهمية وعظيم األثر في إدخال البهجة والسرور في
نفوسهم ،وللتأكيد على أهمية رعايتهم وتقديم األفضل
إليهم ،وهو ما يصب فيما نهدف إليه من تمكين هذه
الفئة في المجتمع بشكل فعال.
لذلك يحرص االتحاد على توفير خدمات متميزة
لجماهيرنا من ذوي االحتياجات الخاصة التي ترغب بالحضور
إلى المالعب ،وينبغي علينا توفير جميع الخدمات األساسية
لهم في المالعب وهذا االهتمام يؤكد على الحرص الكبير
والمتابعة المستمرة التي يوليها سعادة الشيخ حمد بن
خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس االتحاد القطري لكرة القدم
بهذا الجانب ،كما أن لوجود أطفالنا من معهد النور  -في
تعزيز لتعاوننا الدائم  -واصطحاب العبي الفريقين لهم
ً
ً
ً
وملهما يعزز من قيم
مضيئا
جانبا
قبل انطالق المباراة،
المسؤولية االجتماعية.
Read more
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متابعة
«استاد الدوحة» أول من فجرت القضية..

ثالث محطات حتى إيقاف الوكيل اليامي ..والعنزي هو الضحية
عبدالعزيز أبوحمر

أثار قرار لجنة االنضباط باالتحاد القطري لكرة القدم ضجة،
حيث قررت اللجنة إيقاف وكيل الالعبين المعتمد فهاد
اليامي لمدة  6أشهر وغرامة مالية قدرها  50ألف
ريال قطري ،وهو القرار الذي يحق معه لوكيل الالعبين
استئنافه .والمعروف أن لجنة االنضباط استدعت اليامي
وأخذت أقواله وكذلك األطراف األخرى في القضية التي
ال تبدو قضية بين وكيل ووكيل أو وكيل والعب ،وبالتالي
فمن الواضح أن العقوبة الكبيرة جاءت بموجب الئحة لجنة
االنضباط نفسها.

أين القضية؟
ׅ قرار لجنة االنضباط لم يتضمن  -كما
هي العادة  -أي حيثيات او دوافع أو أسباب
أو توضيحات للعقوبة ،لكن من الواضح انها
ليست بالضرورة ألسباب مهنية وإنما تتعلق
بعدة محاور ،من بينها التغريدة الشهيرة لوكيل
الالعبين المعروف فهاد اليامي إبان احتراف
الالعب سعود فرحان العنزي إلى البنزرتي
التونسي التي حذفها اليامي فيما بعد والتي
ذكر فيها أن الشيخ رئيس االتحاد قد (بارك)
انتقال الالعب.

عودة العنزي
ׅ كانت «استاد الدوحة» هي أول من ربط بين أول بيان صدر عن االتحاد وكان بيانا
(عاما) موجها لوكالء الالعبين بخصوص عدم التحايل على القوانين ولوائح االتحاد
القطري لكرة القدم وهو التعميم الذي بدا فيه صانعو السياسات والقرارات في
االتحاد وكأنهم يشيرون إلى حالة (معينة) ،هذه الحالة (المعينة) كشفت عنها «استاد
الدوحة» بأنها تخص فهاد اليامي الذي كان وراء احتراف سعود العنزي العب الريان
في البنزرتي التونسي قبل أن يعود الالعب منذ أسبوعين تقريبا.
واتضح فيما بعد أن البيان كان موجها إلى اليامي بسبب انتقال العنزي وهو
االنتقال الذي أثار ضجة كبيرة ،وفي نهاية المطاف عاد الالعب ،وبحسب تحري
«استاد الدوحة» فإن العنزي عاد من تونس بسبب ارتباطه بعمله وألن مدة التفرغ
انتهت.
فشل ً
إذا االحتراف لسبب أو آلخر وما بين االحتراف وفشله ،كانت هناك محطة
في المنتصف وهي تلك التي أصدر فيها االتحاد بيانا أو تصريحا على لسان األمين
العام منصور األنصاري واكد فيه استغرابه من تغريدة وسيط الالعبين فهاد اليامي
حول صفقة الالعب سعود العنزي ،التي أكد فيها أن سعادة رئيس االتحاد قد
ً
ً
مباركا هذه الخطوة ،مع أن الحقيقة – بحسب األنصاري  -هي
شخصيا
اتصل به
أن الالعب هو من اتصل برئيس االتحاد من أجل توضيح قضية احترافه في نادي
البنزرتي التونسي ،بعد أن كثرت األقاويل حول حقيقة هذا االحتراف من عدمه وأن
رئيس االتحاد قد أبلغ الالعب أنه يبارك هذه الخطوة في حال كانت سليمة ،وأنه
ً
واعدا الالعب بأن
سيطبق العقوبات على الالعب والوسيط في حال كانت وهمية،
يتابع أول مباراة يخوضها مع فريقه الجديد.
وأكد األنصاري أن االتحاد سيقوم بمساءلة الوسيط لمعرفة السبب الحقيقي
لقيامه بتحريف الوقائع وإيهام الرأي العام بأن سعادة رئيس االتحاد قد اتصل به
ً
ً
بناء على المساءلة المرتقبة.
شخصيا
مباركا وأن إجراءات قانونية ستؤخذ بحقه ً

إيقاف اليامي

ׅ في المحطة الثالثة من القصة المثيرة ،أصدرت  -كما ذكرنا  -لجنة االنضباط
قرارها بإيقاف فهاد اليامي ستة أشهر وغرامة  50ألف ريال لكل حيثيات هذه
القضية ،التي وقع ضحيتها الالعب سعود العنزي الذي عاد من تونس في أسرع
تجربة احترافية لالعب قطري.

تابعونا على
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األخيرة

قالوا :التحضيرات تتواصل

لالنتخابات الجديدة لالتحاد

القطري لكرة القدم..

قلنا :انتخابات مختلفة تسبق

الحدث االستثنائي مونديال .2022

ترقب العملية االنتخابية

بطل ..بالتخصص!

االسرة الكروية تترقب العملية االنتخابية التحادها بعد
ان أعلنت اللجنة المكلفة لإلشراف على انتخابات االتحاد
القطري لكرة القدم برئاسة السيد عبداللـه حامد المال عن
الجدول الزمني الخاص باالنتخابات .ولذا فان الجميع ينتظر
موعد انعقاد الجمعية العمومية لالتحاد في العاشر من
شهر ديسمبر المقبل الختيار المكتب التنفيذي الذي
سيدير االتحاد خالل الوالية المقبلة الممتدة من العام
المقبل  2019وحتى العام. 2022

نجاح يلد آخر ،في مسيرة بطلنا ناصر العطية الذي
توج للمرة الخامسة على التوالي بلقب رالي المغرب
الصحراوي في نسخته التاسعة عشرة ،الذي يمثل
الجولة العاشرة قبل األخيرة من بطولة كأس العالم
 2018للراليات الصحراوية الطويلة «كروس كاونتري».
والالفت ان العطية نجح في تصدر الترتيب العام النهائي
للسائقين بعد انتهاء المرحلة الخامسة واألخيرة ،ليثبت
كما في كل مرة جاهزيته في التحدي.

البريك :بونجاح العب من طراز خاص
ً
توجيها من أحد
ولن ننتظر
نزار عجيب

عزيز العامري قال :سوء الحظ
ذبحنا في الدوري..

ترم باللوم على الحظ وحده
قلنا :ال ِ

يا كابتن!.

قالوا :معاناة ميسي مستمرة

وجمهور بالده لن يرحمه..

قلنا :عندما يأتي ميسي عليه ان
يفوز مهما حصل!.

ׅ وصف عبدالـله البريك مدير الفريق االول لكرة القدم بنادي السد،
عالقة الالعبين في نادي السد مع بعضهم البعض ومع ادارة النادي
بالشيء الخاص والمميز ،والذي ال يفهمه من هو خارج منظومة
الفريق.
ً
قائال :بغداد بونجاح
وتابع البريك حديثه في تصريح لموقع النادي
العب من طراز خاص ونقدر حماسه للفريق وحبه للفوز وإحراز األهداف.
وأشار مدير الفريق األول الى أنه لو كانت هناك مشكلة ما سنقوم
بحلها بأنفسنا وفي داخل البيت السداوي بين بعضنا البعض ولن ننتظر
ً
ً
ضغطا من أحد.
توجيها أو

وحول تعليقات بعض وسائل اإلعالم عن المباراة األخيرة ،قال
البريك :اإلعالم من حقه رصد ما يراه ويتناوله بالطريقة التي تناسبه،
ونتمنى بالوقت ذاته أن تُ فرد نفس المساحات واألوقات للحديث عن
األخطاء المستمرة ضدنا ،وأنا هنا أتحدث عن أخطاء أضاعت نهائي
وبطولة وسلبت  3نقاط ،وأضاف :وإن سألونا عن رأينا فيما قيل عن
بغداد بونجاح سنقول(( :رأينا من رأي جمهورنا)).

Ĉ

عدسة النجوم

العنابي األولمبي يقابل نظيره
الفلسطينيبأسباير
ׅ تقرر ان يخوض العنابي االولمبي مباراته
الودية امام نظيره الفلسطيني غدا الجمعة
على مالعب اسباير بعد ان كانت مقررة اليوم
الخميس ,وتأتي التجربة في اطار استعدادات
المنتخبين لخوض تصفيات كأس اسيا تحت
 22عاما المقبلة التي ستجري قرعتها يوم
السابع من نوفمبر القادم في مقر االتحاد
االسيوي بالعاصمة الماليزية كوااللمبور.
ويخوض المنتخب االولمبي تجمعه الحالي
في شهر اكتوبر الذي تتخلله مباراتان وديتان،
االولى مع المنتخب الفلسطيني والثانية
ستكون مع منتخب كوستاريكا يوم  16اكتوبر
الجاري .وكان مدرب العنابي االولمبي قد اختار
قائمة من  22العبا لخوض التجمع الحالي,

تابعونا على
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وينتظر ان يخوض المنتخب برنامج اعداد
متواصال خالل فترات توقف الدوري حتى يكون
في كامل الجاهزية لخوض التصفيات االسيوية
المؤهلة الى كأس اسيا  2020والمقررة في
تايالند بشهر يناير وهي التي تؤهل الى اولمبياد
طوكيو المقامة في نفس العام.
وكان المنتخب االولمبي الفلسطيني قد
وصل الى الدوحة لخوض معسكر اعدادي واكد
مدربه ايمن صندوقة ان الفريق سيفتقد  6من
العبيه االساسيين ألسباب مختلفة وهم :عدي
الدباغ ،وميالد تيرمانيني ومحمود عويسات
لمشاركتهم مع المنتخب األول في بطولة
كأس بنجالديش الذهبية ،باإلضافة إلى شهاب
القنير ومحمد درويش لإلصابة ،وعلي أبوالوفا.
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ليست للثأر!

ׅ قال كيران تريبييه مدافع المنتخب اإلنكليزي لكرة القدم إن الفريق لن يخوض
مباراة كرواتيا في دوري األمم األوروبية يوم غد الجمعة للثأر من هزيمته في
الدور قبل النهائي لكأس العالم .وأضاف تريبييه لشبكة سكاي سبورتس «ال ،إنه
ليس ثأرا ..كانت كرواتيا أفضل منا في مباراة الدور قبل النهائي بكأس العالم لكننا
بصدد مباراة أخرى».

كارت وردي..
د .منيرة آل ثاني

حصري في دورينا !
ׅ حصري في دورينا تجد اآلتي من غموض
وحزم واثارة وتشويق خارج المستطيل األخضر،
واثناء التسعين دقيقة نجد منافسة ضعيفة .لنبدأ
ً
(حصريا):
 - 1حصري:
اختفاء خلفان ابراهيم في ظروف غامضة
عن مباريات وتدريب فريقه الريان ،هذا االختفاء
كان مع اهم مباراة للرهيب امام الزعيم فريق
خلفان السابق .لتبدأ التكهنات وما هي األسباب
والمسببات منذ ذلك اليوم الى اليوم .
ال احد يعلم؟! أين خلفان؟! ولماذا خلفان؟!
وعسى ما شر يا كابتن؟ حصري في دورينا .
 - 2حصري:
حزم االتحاد في منع تسجيل مدرب قطر
الجديد ومنع الريان من تسجيل المحترف الجديد،
وكل هذا ما هو اال (مانشتات) حبر على ورق في
الصحف ،لنشاهد المدرب يدرب والالعب يلعب.
اما االتحاد فيصرح للصحافة ،بينما األندية تقوم
بما تريد .حصري في دورينا.
 - 3حصري:
ناد
مافيا الالعبين في التنقالت مسؤول عنها ٍ
معين ينقل (الف) الى (باء) متى ما يريد ويرجعه
في االنتقاالت القادمة وفي نصف الموسم،
ها هو مونتاري يصول ويجول من الدحيل الى
األهلي ،وقد تجده في كل مكان حتى في كرة
السلة ممكن االستعانة به .حصري في دورينا.
 - 4حصري:
الحكام المحليون اخطاؤهم فادحة ولكنها
مسلية تجعل للبرامج صدى من (المجلس) الى
(برنامج الحكم) بدال من رتابة دورينا الذي ال يتجاوز
تقديره (المقبول) ،لنجد «اكشن» من الحكام.
حصري في دورينا.
 – 5حصري:
اكشن تمثيلي من مهاجم السد (بونجاح) وعدم
مباالة من (حامد اسماعيل) بالخروج من الملعب
بعد التبديل ،احداث لن تجدها اال في دورينا
الن هؤالء نجوم ال يتعادلون مع السيلية ولكن
يخسرون من فريق إيراني .حصري في دورينا.
 - 6حصري :
نتجادل في الجماهيرية ومن اكثر جماهيرية
وفي الحقيقة والواقع ال توجد جماهير تذكر
ِ
ال في ديربي او كالسيكو وجميعهم جماهير
افتراضيون .حصري في دورينا.
نهاية المقال:
كل هذه الحصرية واإلثارة هي بيئة خصبة
ً
حدثا
لإلعالم الرياضي المرئي والمكتوب ،لنخلق
نتحدث فيه عن دورينا الممل الذي أصبحنا نقرأ
(الكتاب من عنوانه) ،نعلم كم النتيجة والبطل من
غير متابعة  90دقيقة .
ٍّ
ً
صحيا ،بل نحاول ان نعيد
مسل ليس
جدل
(االنعاش) من جديد للمالعب القطرية .نريد
(المنافسة) ( +العدل).
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