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بعد توقفها بسبب سوء األحوال الجوية

مسابقات اليد تستأنف الدوري
 ...األسبوع المقبل

• كاظمة والريموك �أبرز مواجهات اجلولة التا�سعة

كتب يحيى �سيف:
قررت جلنة امل�سابقات و�ش�ؤون
ال�لاع��ب�ين يف احت���اد ك��رة اليد
ا�ستئناف مباريات دوري الدمج
لفرق الدرجة الأولى لكرة اليد
االثنني املقبل بعد توقفها ب�سبب
�سوء الأح��وال اجلوية والأمطار
الغزيرة التي هطلت على جميع
مناطق ال��ك��وي��ت خ�لال الفرتة
ال�سابقة .ويف هذا ال�سياق تقام
 7مباريات يف اجلولة التا�سعة

على �صالة ال�شهيد فهد االحمد
ثالثة منها يف اليوم الأول بني
ال��ع��رب��ي وال��ن����صر وال�ساحل
وخيطان واجلهراء والت�ضامن.
وبد�أت معامل ال�صورة تت�ضح يف
الفرق التي تتناف�س على الت�أهل
للدوري املمتاز والو�صول ملن�صة
التتويج ويت�صدر الدور التمهيدي
كاظمة بر�صيد  16نقطة من 8
مباريات ويليه الكويت �صاحب
اللقب يف املو�سم املا�ضي بر�صيد
 14نقطة من  7لقاءات وي�شرتك

ك��ل م��ن ال��ع��رب��ي وال�ساملية
وبرقان يف املراكز من الثالث
الى اخلام�س ولهم نف�س الر�صيد
 12نقطة ويحتل الريموك
الرتتيب ال�ساد�س بر�صيد  9نقاط
من  7مواجهات والفرق �سابقة
الذكر هي الأق��رب �إلى االن�ضمام
للخم�سة الكبار يف دوري الأ�ضواء
علما ب���أن االحت��اد ق��رر تطبيق
نظام الدرجتني املو�سم املقبل
بني  8فرق يف ال��دوري املمتاز
و 7يف الدرجة االولى.

الحبسي يشكر جماهير السلطنة على دعمه

«األحمر» العماني ال يعرف الهزيمة
في مبارياته الودية

• جانب من لقاء عمان والبحرين

خ��رج اجلهاز الفني للمنتخب
العماين ،بالعديد من الفوائد
من مع�سكره الأخري الذي ا�ستمر
مل��دة � 9أي���ام ،وخ��ا���ض خالله
مباراتني ودي��ت�ين م��ع �سورية
والبحرين.
�أهم املكا�سب التي حتققت هي
�أن «الأحمر» ال يخ�رس ب�سهولة
يف مبارياته ،حيث �إن الفريق
مل يتلق �أي هزمية يف مبارياته
الودية ال�ست الأخ�يرة ،و�شكل
خ�صما قويا لكل املنتخبات التي
لعب معها.
كما �أن الفريق ومن خالل هذا
املع�سكر ا�ستعاد امل�ستوى الفني
املعهود لالعب عيد الفار�سي،
العائد م ��ؤخ��را �إل��ى املنتخب
بعد تعافيه من الإ���ص��اب��ة� ،إذ
ميثل �إ�ضافة قوية يف اال�ستحقاق
املقبل.
كما �شهد املع�سكر عودة املدافع
ال�صلب حممد ال�شيبة بعد فرتة
غ��ي��اب ك��ب�يرة ،وا�ستب�رشت

اجلماهري العمانية بهذا اخلرب
وخا�صة بعد �إ�صابة قلبي الدفاع
فهمي دوربني ونادر عو�ض.
ومن املكا�سب �أي�ضا عودة �سعد
�سهيل ،الظهري الأمي���ن� ،إلى
تدريبات املنتخب بعد غيابه
عن املع�سكر املا�ضي.
ورغم �أنه مل يلعب يف املباراتني،
�إال �أن الالعب عاد على الأقل �إلى
التدريبات ،و�سيكون جاهزا
لنهائيات �آ�سيا.
تواجد الالعب املوهوب �صالح
ال��ي��ح��ي��ائ��ي ���ض��م��ن الالعبني
الأ�سا�سيني يف مباراة الفريق �أمام
�سورية ،من مكا�سب املع�سكر،
�إذ يعترب �صالح م��ن الالعبني
الذين ميلكون مهارة فنية عالية
ويعطي ثقال كبريا للمنتخب يف
خط الو�سط.
كما �أن ع��ودة ال��روح العالية،
والعودة �إلى الت�سجيل وجتربة
عدد كبري من الالعبني والوقوف
على م�ستواهم الفني قبيل �إعالن

القائمة الرئي�سية التي �سوف
ت�شارك يف نهائيات �أم��م �آ�سيا
 ،2019تعد من �أب��رز املكا�سب
التي حتققت من خالل املع�سكر.
من جانبه ق��دم علي احلب�سي،
حار�س مرمى املنتخب العماين،
ر�سالة �شكر �إلى رابطة جماهري
ب�ل�اده ،التي �ساندت الفريق
الوطني ،خالل فوزه الودي على
البحرين «.»1-2
وقال احلب�سي يف ر�سالة �صوتية،
موجها حديثه للجماهري�« :شكرا
لكم من القلب ..كرابطة �أبدعتم
وكنتم خري �سند ،وهذه ر�سالة
�شكر لكم م��ن الأع��م��اق ،كنتم
حافز ًا كبري ًا جد ًا لالعبني».
و�أ�ضاف�« :أمتنى منكم موا�صلة
هذا الإبداع يف املدرج ،ونحن لن
نق�رص معكم يف امللعب ،ونتمنى
�أن حتمل بطولة �آ�سيا اخلري
لنا ،و�أن تكونوا دوم ًا مبدعني،
وحتياتي لكم جميع ًا كرابطة
املنتخب».

المدربان البرتغاليان بيريرا وبواش
على طاولة مفاوضات «العالمي»
ك�شفت تقارير �صحافية عن دخ��ول ن��ادي الن�رص
ال�سعودي يف مفاو�ضات مع � 3أ�سماء تدريبية لقيادة
الفريق الفرتة املقبلة.
وانف�صل «العاملي» عن املدرب االوروغوياين دانييل
كارينيو هذا ال�شهر ،بعدما �أخفق يف حتقيق �أي
فوز يف ثالث مباريات متتالية يف كل امل�سابقات،
وتولى امل�س�ؤولية ب�شكل م�ؤقت الربتغايل هيلدر
كري�ستوفاو مدرب فرق النا�شئني بالنادي.
ووفق ًا للتقارير فقد فتح الن�رص ،باب املفاو�ضات
مع الربتغاليني فيتور برييرا ،فيال�ش بوا�ش ،بعد
ت�أخر الرد من جانب ليوناردو ج��اردمي ،املدير
الفني ال�سابق لنادي موناكو الفرن�سي.
ويتولى برييرا تدريب نادي �شنغهاي �شبيغ ال�صيني،
كما حقق جناحات �سابقة مع بورتو الربتغايل
بتحقيق لقب الدوري مرتني ،كما قاد من قبل الأهلي

ال�سعودي عام � .2014أم��ا فيال�ش بوا�ش ف�أطلق
البع�ض عليه يف بداياته لقب بـ«مورينيو ال�صغري»
وقد درب بورتو وقاده للفوز بالدوري الأوروبي كما
�أنه ميتلك �سرية ذاتية جيدة مع زينت الرو�سي.
وكان م�ساعد ًا جلوزيه مورينهو يف نادي ت�شيل�سي
و�إن�تر ميالن ،ودرب ناديي ت�شيل�سي وتوتنهام
هوت�سرب وزينت �سانت بطر�سربغ.
ويف �سياق �آخر يعاين «العاملي» من لعنة الإ�صابة
التي �رضبت �صفوفه خالل الفرتة املا�ضية مبناف�سات
الدوري ال�سعودي للمحرتفني.
وك�شفت تقارير �صحافية �سعودية ،م�ؤخر ًا ،ب�شكل
م�ؤكد غياب عبدالرحمن العبيد ظهري �أي�رس الفريق
الذي يعاين من الإ�صابة منذ فرتة،وقالت التقارير
�إن هذه الإ�صابة تختلف عن الإ�صابتني اللتني �أبعدتاه
يف الفرتة املا�ضية.
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قمة النصر والشباب تعيد الدوري السعودي
إلى األجواء ...اليوم
�سيعتمد نادي الن�رص ،مرة �أخرى
على مدرب م�ؤقت،عندما يواجه
نظريه ال�شباب،يف مباراة قمة
بالدوري ال�سعودي للمحرتفني،
اليوم اجلمعة.
وا����س���ت���ع���اد ال���ع���امل���ي نغمة
االنت�صارات بفوز مقنع  1-2على
االت��ف��اق قبل ت��وق��ف ال���دوري،
ب�سبب خو�ض مباريات دولية،
لكن ال يزال احلديث م�ستمرا عن
املفا�ضلة ب�ين �أك�ثر م��ن مدرب
جديد.
ومن املنتظر �أن يفقد الن�رص،
خ��دم��ات الع��ب��ه ع��ب��د العزيز
اجلربين ب�سبب الإ�صابة ،بينما
يبدو �إبراهيم غالب هو الأقرب
ل�شغل مركز الو�سط املدافع �أمام
ال�شباب.
لكن يف املقابل قد يعود الأ�سرتايل
براد جونز حار�س الن�رص ،للعب
بعد تعافيه من �إ�صابة خطرية
ب�سبب ا�صطدامه بزميله املدافع
برونو �أوفيني.
ويحتل الن�رص ،املركز الثاين
يف جدول ترتيب الدوري املحلي
بر�صيد  22نقطة ،بفارق  5نقاط
عن املت�صدر الهالل ،بعد مرور
 9ج��والت م��ن عمر امل�سابقة،
�أما ال�شباب ي�أتي رابع ًا بر�صيد
 16نقطة .ويلتقي اليوم اي�ضا
القاد�سية والرائد.
و�سيبحث الهالل ،حامل اللقب،
عن ف��وزه العا�رش على التوايل

• من �سينت�رص اليوم ال�شباب �أم الن�رص؟

عندما يلعب غ���د ًا ال�سبت مع
الفي�صلي �صاحب املركز الثامن
بر�صيد  11نقطة.
ورغم الفارق الكبري يف النقاط
والنتائج ب�ين الأه��ل��ي ،ثالث
الرتتيب يف ال���دوري املحلي،
وج��اره وغرميه االحت��اد ،تبقى
امل��ب��اراة بينهما قمة ج��دة بعد
غد الأح��د وم��ن ال�صعب التكهن

بالنتيجة .وخ�رس الأهلي �أمام
القاد�سية قبل توقف ال��دوري
ال�سعودي ،ليتجمد ر�صيده عند
 19نقطة ،بينما يعاين احتاد
جدة ب�شدة ومل يحقق �أي فوز يف
ت�سع مباريات وح�صد نقطتني
فقط ويتذيل ترتيب البطولة.
وتلقى �أهلي جدة ،دفعة هائلة
بتعايف هدافه ال�سوري اخلطري

عمر ال�سومة من الإ�صابة ،لي�صبح
بو�سعه قيادة اخلط الأمامي �أمام
جاره االحتاد.
وي��درك �سالفن بيليت�ش ،مدرب
االحتاد الذي تولى امل�س�ؤولية
يف  4م��ب��اري��ات� ،أن���ه �سيكون
مطالبا بالتخل�ص من �سل�سلة
النتائج ال�سلبية �رسيع ًا ،حتى
ال يفقد من�صبه.

بعد بدء العد التنازلي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم

الذوادي :مونديال قطر 2022
سيكون استثنائي ًا
وعد الأمني العام للجنة العليا
ل��ل��م�����ش��اري��ع والإرث ،ح�سن
ال��ذوادي ب��أن تنظم قطر ن�سخة
ا�ستثنائية م��ن بطولة ك�أ�س
العامل لكرة القدم ع��ام 2022
ترتك �أثرا �إيجابيا لي�س فقط يف
قطر واملنطقة بل عرب العامل
�أج��م��ع وتعيد تعريف معايري
اال�ست�ضافة امل�ستقبلية لتكون
الأحداث الكربى من�صة للتطوير
ومنا�سبة للبناء.
وقال ال��ذوادي ،يف بيان للجنة
تعليقا على بدء العد التنازيل
مل��ون��دي��ال ال��دوح��ة بعد �أرب��ع
�سنوات� ،إنه يف غ�ضون � 4سنوات
م��ن الآن �ست�ستقبل قطر مئات
الآالف من ال��زوار وامل�شجعني
من �أنحاء العامل ،فيما �ستتوجه
�أنظار املليارات �إليها ملتابعة
 28يوما من املناف�سات خالل
�أول مونديال يف العامل العربي
وال��ث��اين يف ق��ارة �آ���س��ي��ا ،بعد
م��ون��دي��ال  2002يف ك��وري��ا
اجلنوبية واليابان.
و�أو�ضح الأمني العام للجنة العليا
للم�شاريع والإرث� ،أن كرة القدم
�ستكون هي املن�صة التي جتمع
اجلماهري على اختالف ثقافاتهم
و�أعراقهم ومعتقداتهم ،معتربا �أنه
للمرة الأولى �سريى العامل �أجمع
املنطقة العربية على حقيقتها
و���س��ي��ت��ع��رف��ون ع��ل��ى الطاقات
الكامنة فيها .و�أكد ال��ذوادي �أن
م�شاريع املونديال ت�سري وفق
اجلداول الزمنية املر�سومة لها،
فيما ت�ستمر جهود اللجنة العليا
للم�شاريع والإرث �إل��ى جانب
كافة ال�رشكاء يف الدولة ل�ضمان
�أن حتقق ه��ذه البطولة تغيريا

• ح�سن الذوادي مع �إنفانتينو

ي�سهم يف بناء قدرات الإن�سان يف
دولة قطر واملنطقة ،وذلك �إلى
جانب تعزيز التنمية املجتمعية
واالقت�صادية والبيئية .وت�ست�ضيف
قطر نهائيات مونديال  2022بني
 21نوفمرب و 18دي�سمرب ،علما �أن
البطولة �ستقام للمرة الأولى يف
ف�صل ال�شتاء .بدوره ،ر�أى جياين
�إنفانتينو ،رئي�س االحتاد الدويل
لكرة القدم «فيفا» �أن «بطولة ك�أ�س

العامل لكرة القدم يف قطر �ستكون
حدثا يف غاية الأهمية لي�س لقطر
فح�سب ،و�إمنا للمنطقة ب�أ�رسها»،
م�شددا على ق��درة البطولة يف
تغيري ال�����ص��ور النمطية التي
يحملها البع�ض عن املنطقة،
والفر�صة التي متثلها بتعريف
املجتمع ال���دويل ب�إمكانيات
العامل العربي وقدراته الهائلة،
وم��ا ميكن �أن يقدمه على �أر�ض

 7سيدات يشاركن
في اختبارات الفورموال
بالسعودية
�أعلن منظمو بطولة العامل ل�سباقات فورموال «�إي» لل�سيارات الكهربائية،
عن م�شاركة  7ن�ساء على الأق��ل ،يف اختبار لفورموال «�إي»� ،سيقام
بال�سعودية ،بعد ا�ست�ضافة اململكة ال�سباق االفتتاحي للمو�سم ال�شهر
املقبل.
و�سيجرى االختبار ،مب�شاركة جميع الفرق ،بعد يوم من ال�سباق
املقرر يف  15دي�سمرب ،ب�شوارع الدرعية بالقرب من العا�صمة
الريا�ض.
ورفعت ال�سعودية احلظر عن قيادة املر�أة يف يونيو املا�ضي،
وقال منظمون �إن القائم على الرتويج حمليا �أراد م�شاركة
ن�سائية يف االختبار.
وي�شكل ال�سباق ،الذي يفتتح املو�سم اخلام�س،
انطالقة «للجيل اجلديد» من �سيارات فورموال
«�إي» ،وميثل �أول ظهور لتلك ال�سل�سلة من
ال�سباقات يف ال�رشق الأو�سط.
وت�شارك يف االختبار الإماراتية �آمنة القبي�سي،
التي بد�أت حياتها يف �سباقات الكارتينج،
وناف�ست دولي ًا يف �سل�سلة �سباقات فورموال
،4وكان والدها خالد� ،أول �إماراتي
ي�شارك يف �سباق ل��وم��ان � 24ساعة
للتحمل.
وق��ال��ت يف ب��ي��ان�« :أن���ا ف��خ��ورة جد ًا
بتمثيل امل���ر�أة ب�شكل ع��ام والعربية
خا�صة .هذا االختبار ي�شكل خطوة �أخرى
للأمام يف حلمي مب�سرية احرتافية يف ريا�ضة
املحركات».

الواقع يف �سبيل دعم جهود تطوير
ك��رة ال��ق��دم .وق��ال �إنفانتينو،
بح�سب بيان اللجنة� ،إن دولة
قطر ترحب باجلميع للتعرف عن
كثب على عادات املنطقة وتراثها
وتاريخها العريق ،وااللتقاء
بزوار وم�شجعني قدموا من خمتلف
�أنحاء العامل.
وتابع رئي�س الفيفا قائال�« :أرى
ب�أن هناك حاجة ما�سة لالنفتاح
على العامل خا�صة يف ظل الظروف
الراهنة التي ي�شهدها ،و�إنني على
يقني تام ب��أن ا�ست�ضافة بطولة
ك�أ�س العامل لكرة القدم يف قطر
�ستوفر فر�صة للزوار من خمتلف
�أنحاء العامل الكت�شاف ،لي�س
فقط الثقافة العربية الغنية بل
وثقافات العامل املختلفة �أي�ض ًا».
و�أو�ضح �إنفانتينو �أن التجربة
الرو�سية يف ا�ست�ضافة مونديال
 2018ك��ان��ت زاخ���رة بكثري من
الدرو�س التي ميكن اال�ستفادة منها
يف ا�ست�ضافة بطولة ا�ستثنائية يف
قطر بعد �أعوام قليلة ،معتربا �أنه
«على الرغم من �أن البطولة يف
رو�سيا كانت �أف�ضل ن�سخة حتى
الآن� ،إال �أنني على يقني تام ب�أن
البطولة يف قطر �ستتفوق على
ذلك».
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن �أب���رز م��ا ميكن
ا�ستخال�صه من مونديال رو�سيا هو
تفوقها يف الرتحيب باجلماهري
حل�ضور مباريات البطولة ،الفتا
�إل��ى �أن��ه على الرغم من �أن عدد
الزوار و�صل �إلى �أكرث من مليون
ون�صف� ،إال �أن رو�سيا جنحت
بجدارة يف الرتحيب بامل�شجعني
وع�شاق ك��رة ال��ق��دم ،وتنظيم
بطولة �آمنة بكل املقايي�س.

• �آمنة القبي�سي

