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اآلسيوي يرفض احتجاج العين
الدوحة - [:

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  واألخــالق  االنضباط  لجنة  رفضت 
اإلمــاراتــي  العين  نــادي  به  تقدم  الــذي  الرسمي  االحتجاج  القدم 
بعد مباراته مع السد، وكان العين احتج على عدم أهلية مشاركة 
الجولة  لقاء  فــي  حسن  وعبدالكريم  بونجاح  بــغــداد  السد  ثنائي 
معتبرًة  االحــتــجــاج،  اللجنة  ورفــضــت  األبــطــال،  لـــدوري  الثالثة 

مشاركة الالعبين قانونيًة.
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النادي أعلن ارتفاع عدد حاالت المصابين

الرياض - رويترز: 

دوري  لقب  حامل  السعودي  الهالل  أعلن 
أبــطــال آســيــا لــكــرة الــقــدم عــن إصــابــة عشرة 
أفراد جدد من بعثة الفريق بفيروس كورونا.
وقـــال الــهــالل فــي بــيــان عــبــر حــســابــه على 
بعثة  أجرتها  التي  الفحوص  أوضحت  تويتر: 
الفريق األول إصابة عشرة أفراد من أعضاء 
البعثة بفيروس كورونا منهم الثالثي علي آل 
جوميز،  وبافيتيمبي  الــفــرج  ومتعب  بليهي 
الفنية  األجهزة  أعضاء  إلى  باإلضافة  وذلــك 
وباولو  وماثيو  كريستيان  والطبية،  واإلدارية 
ــــدر الــخــطــيــب وأوســـكـــار  وأحـــمـــد مــوســى وب
الالعبين  إجــمــالــي  بــذلــك  لــيــصــل  وفــيــكــتــور، 

المصابين بفيروس كورونا إلى ١٥ العبًا.
وكــــان الـــهـــالل قـــد أعــلــن فـــي بــيــان ســابــق 
واإليــطــالــي  الــدوســري  ســالــم  الثنائي  إصــابــة 
أخصائي  جانب  إلــى  جيوفينكو،  سيباستيان 

الــثــالثــي  خــضــوع  مــع  نــيــري  الطبيعي  الــعــالج 
لــلــعــزل الــصــحــي والــــبــــروتــــوكــــوالت الــطــبــيــة 

المعتمدة من االتحاد اآلسيوي.
وطلب الهالل السعودي من االتحاد القاري 
اإليراني  خــودرو  شاهر  أمــام  مباراته  تأجيل 
الــمــقــررة الـــيـــوم. كــمــا تــقــدم الـــهـــالل بطلب 
رسمي إلى النجم محمد الشلهوب، لاللتحاق 

ببعثة الفريق المتواجدة في الدوحة.
ولم يحسم االتحاد اآلسيوي مصير الطلب 

حتى مثول الصحيفة للطبع.

كـــــورونا يهدد مسيــرة الهـــالل !

الدوحة -[: 

الــيــوم  يــتــحــدد  أن  ــنــتــظــر  يُ

أيمن  التونسي  الالعب  مصير 

صالل،  أم  نادي  مع  عبدالنور 

يتسلم  أن  الــمــقــرر  مــن  حــيــث 

الطبي  التقرير  الــيــوم  الــنــادي 

لتحديد  سبيتار  مستشفى  من 

إصــــابــــة الــــالعــــب مــــن عــدمــه 

حول  مؤخًرا  تردد  ما  بحسب 

النادي  وسعي  الالعب  إصابة 

عقده. لفسخ 

وكـــانـــت [ * 

إصـــابـــة  إلـــــى  أشــــــار  مــــن  أول 

الـــالعـــب فـــي عـــددهـــا الــصــادر 

حيث  الــمــاضــي،  الجمعة  يــوم 
عــبــدالــنــور  الـــالعـــب  أن  أكــــدت 
أعــلــن تــعــاقــده مـــع أم صــالل 
صفحته  عبر  موسمين  لمدة 
فــي   «Facebook» عــــلــــى 
أم  فيه  يعلن  لم  الــذي  الوقت 
صــــالل الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــالعـــب 
الالعب  إصابة  تــرددت  بعدما 

الركبة. مستوى  على 
وأّكـــد مــصــدر مــن نــادي أم 
صــــــــالل لـــــــــ[ * 
أن الـــالعـــب لـــم يــوقــع رســمــًيــا 
وأن  الـــفـــريـــق  مـــع  اآلن  حــتــى 
مـــا أُثـــيـــر مـــؤخـــًرا مـــن إعـــالن 
لم  النادي  مع  تعاقده  الالعب 
سيما  ال  رســمــي  بــشــكــل  يــكــن 

يخضع  أن  يــجــب  الــالعــب  أن 

سبيتار  فــي  الــطــبــي  لــلــفــحــص 

قــبــل  يـــــجـــــتـــــازه  أن  ويـــــجـــــب 

من  وهو  رسمًيا  معه  التوقيع 

اتحاد  وضعها  الــتــي  الــشــروط 

نجوم  دوري  ومؤسسة  الكرة 

قطر.

وكيل  إلعالن  القصة  وتعود 

التعاقد  خــبــر  الــالعــب  أعــمــال 

وذلك  للدوحة،  مغادرته  قبل 

عـــقـــب الـــــوصـــــول التــــفــــاق مــع 

الــــنــــادي، حـــيـــث طـــلـــب وكــيــل 

أعــمــالــه صـــورة لــلــذكــرى قبل 

أعماله  وكيل  أن  إال  مغادرته 

تسرع بنشر الصور قبل إعالن 

تسبب  ما  وهو  رسمًيا  التوقيع 

في إحراج النادي الذي ينتظر 

سبيتار  من  الرسمي  التقرير 

ـــيـــوم، حــيــث خــضــع الــالعــب  ال

لـــلـــفـــحـــص الـــطـــبـــي الــخــمــيــس 

الـــمـــاضـــي، وفــــي حــــال ثــبــوت 

أم  يتجه  سوف  الالعب  إصابة 

الصفقة،  عن  للتراجع  صــالل 

وهــــــــــو مـــــــا ســــــــــوف تـــكـــشـــفـــه 

المقبلة. الساعات 

سبيتار يحدد مصير عبدالنور مع أم صالل
 أشارت إلى ما تردد حول وصول الالعب مصابًا

رسميًا التوقيع  ينفي  بــالــنــادي  ومــصــدر  للتعاقد..  صــورة  بنشر  ســارع  أعماله  وكيل 

الدوحة ـ [: 

لمباراتي  اســتــعــداًدا  الــطــوارئ  حالة  والدحيل  السد  من  كل  أعلن 
الجولة  مباريات  ختام  في  اإليراني  وبيرسبوليس  السعودي،  النصر 
الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم ٢٠٢٠، اللتين ستُقامان 
التعليمية  والمدينة  السد،  بنادي  حمد  بن  جاسم  ملعبي  على  غــًدا 
إلى  التأهل  بطاقة  على  الحصول  إلى  الفريقان  يسعى  المونديالي، 
أفضل  قائمة  عن  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وأعلن   .١٦ الـ  دور 
نادي  نجم  وتصدر  آسيا،  أبطال  دوري  من  الرابعة  الجولة  العبي 
اآلسيوية  القائمة  بونجاح  بغداد  الجزائري  هدافيه  أبرز  وأحد  السد 
التي ضمت أيًضا أكرم عفيف نجم السد، ومعز علي نجم الدحيل.

المتابعين  أمــام  مفتوًحا  تصويتًا  اآلســيــوي  االتــحــاد  موقع  ونشر 
الثمانية  الالعبين  قائمة  بين  من  برأيهم  األفضل  الالعب  لتحديد 
التصويت  ويستمر  الفنية،  لإلحصائيات  وفًقا  الجولة  في  األفضل 
لغاية الغد. وجاء اختيار الجزائري بغداد بونجاح نجم السد ليتصدر 
ــا لــإلحــصــائــيــات الفنية  قــائــمــة أفــضــل العــبــي الــجــولــة الــرابــعــة وفــًق
لإلحصائيات  أوبــتــا  شــركــة  خــالل  مــن  تسجيلها  تــم  الــتــي  الرقمية 
لألداء  تتويًجا  االختيار  ويعد  اآلسيوي،  االتحاد  قبل  من  المعتمدة 
الرائع الذي قدمه بونجاح في مواجهة فريقه أمام العين اإلماراتي 
التي قاد فيها فريقه للخروج فائًزا منها برباعية نظيفة، إذ سجل 
ما  تقييمه  بلغ  فقد  لإلحصائيات  ووفًقا  ثالثًا،  هدًفا  وصنع  هدفين 
مرات  ست  وسدد  تمريرة   ٢٦ مرر  قد  وكان  نقطة   ٨٫٨ مجموعه 
في  رابــًعــا  حــل  الــذي  السد  العــب  عفيف  أكــرم  وبــرز  المرمى.  على 
ناجحة  تمريرة   ٣٣ لـ  وتمريره  هدًفا  تسجيله  بعد  األفضل  قائمة 
نقطة،   ٧٫٩ الــعــام  التقييم  فــي  وجمع  والعين  السد  مواجهة  خــالل 
قائمة  فــي  ســادًســا  حــل  الــذي  الدحيل  العــب  علي  معز  أيــًضــا  وبــرز 
اإلماراتي  الشارقة  ضد  فريقه  مباراة  في  هدًفا  بتسجيله  األفضل 
مع  بالشراكة  نقطة   ٧٫٦ العام  تقييمه  وبلغ  حاسمة  تمريرة  ومرر 

العب  بــاوزيــر  وخــالــد  السعودي  التعاون  العــب  كــادش  حسن 
22 -  - 55الشارقة.

الدوحة ـ [:

ــتــدريــبــات بعد  ـــى ال عـــاد فــريــق نــــادي قــطــر إل

الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٥ أيام بعد 

توقف الدوري عقب الجولة الثالثة، حيث يستعد 

.Ooredoo الفريق لمنافسات كأس

العمومية  الجمعية  عضو  الجابر  خالد  حرص 

بــــالــــنــــادي عـــلـــى تـــكـــريـــم الــــمــــدرب يـــونـــس عــلــي 

برحمه  مهدي  والمغربي  بير  ناصر  والالعبين 

عــلــى أدائــهــم المميز فــي مــبــاراة الــريــان وذلــك 

بهدف تحفيز الالعبين لتقديم األفضل في قادم 

االستحقاقات.

القطراوية يكّرمون المدرب والنجوم
الدوحة ـ [: 

أّكـــد وزيـــر اإلعــــالم وزيـــر الــدولــة لــشــؤون 

الــشــبــاب الــكــويــتــي مــحــمــد الـــجـــبـــري، دعــمــه 

لـــتـــرشـــح حــســيــن الــمــســلــم لــمــنــصــب رئــيــس 

االنــتــخــابــات  عــبــر  للسباحة  الـــدولـــي  االتـــحـــاد 

التي ستُقام في قطر العام المقبل مؤكًدا أن 

ثقلها  كل  ستضع  الكويتية  الرياضية  األســرة 

لما  المهم  المنصب  هذا  ليتبوأ  المسلم  خلف 

اللعبة.  عالم  في  وجــدارة  خبرة  من  يمتلكه 

المسلم  وكان االتحاد الكويتي للسباحة رشح 

لمنصب رئيس االتحاد الدولي للسباحة.

دعم كويتي لترشح المسلم لرئاسة دولي السباحة

ـــــة الـــــيـــــوم ـــــي ـــــان ـــــث ـــن األولـــــــــــــى وال ـــي ـــت ـــوع ـــم ـــج ـــم ـــل ـــــة ل ـــــم ـــــاس ــــــات مــــهــــمــــة وح ــــــاري مــــــب
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جيرارد مدرب األهلي دبي:

ـــد اإلســبــانــي جــيــرارد زارجــوســا،  أّك
اإلماراتي،  دبي  أهلي  شباب  مــدرب 
عــلــى أهــمــيــة مــواجــهــة فــريــقــه أمــام 

باختاكور.
وقال جيرارد، في المؤتمر 
للمباراة  التقديمي  الصحفي 
أمـــــس: «الــــفــــارق مـــع الــفــريــق 
وعلينا  واحدة،  نقطة  األوزبكي 
اللقاء،  فــي  االنــتــصــار  نحقق  أن 
من أجل المنافسة على التأهل».
وأضــــــاف: «أتـــوقـــع أن تــكــون 
الـــمـــبـــاراة صــعــبــة وقـــويـــة، حيث 
يقدم المنافس عروًضا متميزة».
لـــخـــوض  «جــــــاهــــــزون  وزاد: 
الــــمــــبــــاراة، والـــالعـــبـــون يــعــرفــون 

أهمية تحقيق االنتصار، وعلينا أن نكون 
في قمة التركيز، وأن نلعب بكل قوة من 

أجل الفوز».
وتـــــابـــــع: «ثـــقـــتـــي كـــبـــيـــرة فــــي قــــدرة 
الالعبين على األداء بالصورة المطلوبة».

يمثل  الــمــبــاريــات  تـــوالـــي  أن  وأوضـــــح 
ضغًطا كبيًرا على الالعبين، لكنه تطرق 
ــتــه إعــــــادة تــجــهــيــز الــفــريــق  إلــــى مــحــاول

بالصورة المطلوبة.
كـــارلـــوس  الــجــديــد  الـــوافـــد  أداء  وعــــن 
ومفيد  جيد  العــب  قــال: «هــو  إدواردو، 
ـــديـــه خـــبـــرات كــبــيــرة وفـــاز  لــلــفــريــق ول
بدوري األبطال اآلسيوي الموسم الماضي 
مع الهالل، ويعرف كيف يتعامل مع هذه 

المباريات.

الالعبون تحت ضغط توالي المباريات

متابعة - رجائي فتحي: 

دوري  مـــنـــافـــســـات  تـــصـــل 
الجولة  إلى  اليوم  آسيا  أبطال 
الــــخــــامــــســــة قــــبــــل األخـــــيـــــرة 
والثانية  األولى  للمجموعتين 
األولى  المجموعة  في  ويلعب 
فريق  مع  اإليراني  االستقالل 
ـــقـــام  الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي، وتُ
مــســاًء   ٩:٠٠ الــــ  فــي  الــمــبــاراة 

الدولي. خليفة  ملعب  على 
وفــــي الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
اإليراني  خودرو  شاهر  يلعب 
أمام الهالل السعودي، وتُقام 
مــســاًء   ٦:٠٠ الــــ  فــي  الــمــبــاراة 
األهلي  شباب  مباراة  وكذلك 
دبـــي أمــــام فــريــق بــاخــتــاكــور 
 ٩:٠٠ ـــ  األوزبــكــي تُــقــام فــي ال
على  المباراتان  وتلعب  مساًء 

المونديالي. الجنوب  ملعب 
مــــبــــاريــــات الــــيــــوم الــثــالثــة 
غــايــة فـــي األهــمــيــة بــالــنــســبــة 
لكل الفرق، حيث إن أيًا منها 
أمـــر  اآلن  حـــتـــى  يــحــســم  لــــم 

تــأهــلــه لـــلـــدور ثــمــن الــنــهــائــي 
القارية. البطولة  من 

فـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة األولــــــى 
ضمن فريق األهلي السعودي 
الليلة،  يلعب  لن  وهو  التأهل 
حــــيــــث إنــــــــه فــــــي الــــــصــــــدارة 
٦ نـــقـــاط فـــي حــيــن  بــرصــيــد 
العراقي  الشرطة  الليلة  يلعب 
أمــــــــــام اســـــتـــــقـــــالل طــــهــــران 

ظـــهـــور  أول  فـــــي  اإليــــــرانــــــي 
لــلــفــريــق اإليـــرانـــي بــعــد عــودة 

بالدوحة. المنافسات 
وهو  اللقاء  الشرطة  يدخل 
مــنــتــعــش بـــالـــفـــوز فـــي الــلــقــاء 
الماضي على األهلي السعودي 
ويطمح  نــقــاط،   ٤ ورصـــيـــده 
وذلك  اليوم،  بلقاء  الفوز  في 
الثاني  للدور  التأهل  أجل  من 

يرفع  إنه  حيث  البطولة،  من 
٧ نقاط ويتصدر  رصيده إلى 
الـــمـــجـــمـــوعـــة مـــؤقـــتًـــا لــحــيــن 
إقــامــة مــبــاراة االســتــقــالل مع 
فــريــق األهــلــي الــســعــودي في 

األخيرة. الجولة 
ــــقــــالل  أمــــــــا فـــــريـــــق االســــت
فــيــمــتــلــك نــقــطــة واحـــــدة من 
في  للفوز  ويحتاج  مباراتين 

فريق  مع  للتساوي  اليوم  لقاء 
وتبقى  النقاط،  في  الشرطة 
فريق  أمــام  األخيرة  مباراته 
للدور  لتأهله  حاسمة  األهلي 
الخسارة  حــالــة  وفــي  الــثــانــي، 
يخرج  فسوف  اليوم  لقاء  في 
مـــن الــبــطــولــة، أمــــا الــتــعــادل 
يــفــوز  أن  أمـــل  عــلــى  فــيــبــقــيــه 
على األهلي في اللقاء األخير.

وفــــي الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
فريق  مع  الهالل  فريق  يلعب 
وهي  اإليراني  خودرو  شاهر 
مـــبـــاراة يــحــتــاج فــيــهــا الــهــالل 
أجل  مــن  الــتــعــادل  نقطة  إلــى 
حــســم أمــــر تــأهــلــه لـــــدور الـــ 
صــــدارة  فـــي  إنــــه  حــيــث   ،١٦
 ١٠ بــــرصــــيــــد  الــــمــــجــــمــــوعــــة 
باختاكور  بعده  ويــأتــي  نقاط 

٧ نـــقـــاط ثـــم شــبــاب  بــرصــيــد 
برصيد  اإلماراتي  دبي  أهلي 
٦ نقاط والتعادل سوف يرفع 
نقطة،   ١١ إلى  الهالل  رصيد 
اللقاء  في  تحدث  نتيجة  وأي 
الــــثــــانــــي بـــالـــمـــجـــمـــوعـــة بــيــن 
دبي  أهلي  وشباب  باختاكور 
وتؤهله  مصلحته  فــي  تصب 

الثاني. للدور 

ـــــهـــــالل  ويــــــمــــــر فــــــريــــــق ال
بــظــروف صــعــبــة بــعــد إصــابــة 
ـــيـــه  عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن العـــب
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، األمــــر 
الملعب  في  عليه  يؤثر  الــذي 
ولــكــنــه نــجــح فـــي الــجــولــتــيــن 
على  الـــفـــوز  فـــي  الــمــاضــيــتــيــن 
األولى  المباراة  في  باختاكور 

الثانية. في  والتعادل 
والـــــــلـــــــقـــــــاء األخــــــــيــــــــر فـــي 
يكون  ســوف  الــيــوم  مــبــاريــات 
ـــــي دبــــي  بــــيــــن شــــبــــاب األهـــــل
وبـــاخـــتـــاكـــور وهــــي مــواجــهــة 
مــصــيــريــة لــلــفــريــقــيــن حــيــث 
يحتل  األوزبـــكـــي  الــفــريــق  إن 
بالمجموعة  الــثــانــي  الــمــركــز 
ــــفــــوز  وال ــــقــــاط  ن  ٧ بـــرصـــيـــد 
يــضــمــن لـــه الـــتـــأهـــل وكــذلــك 
خالله  مــن  يــحــافــظ  الــتــعــادل 
مباراته  وتبقى  مركزه  على 
خودرو  شاهر  أمــام  األخيرة 
الخسارة  أمــا  التأهل،  مفتاح 
في  حظوظه  تقليص  فتعني 

التأهل.

مدرب باختاكور: مواجهة 
مصيــــرية اليــــــوم

أّكــد شوتا أرفــيــالدزه، مــدرب باختاكور األوزبــكــي، على أن 
اليوم  مساء  ستُقام  التي  دبــي  أهلي  شباب  مــع  فريقه  مــبــاراة 
القارية،  البطولة  في  للفريق  بالنسبة  مصيرية  مواجهة  هي 
باللقاء  الخاص  الصحفي  المؤتمر  في  باختاكور،  مدرب  وقال 
«تنتظرنا مباراة صعبة مع شباب أهلي دبي، نعلم أهمية هذا 

اللقاء ومدى قوة المنافس وقدراته».
وأضاف «الخصم فاز في آخر مباراتين، شاهدنا المواجهتين 

للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق اإلماراتي».
وتابع: «شباب أهلي دبي لديه خبرة وتجربة كبيرة، نعرف 
كل شيء عنه، يجب علينا أن نلعب بكل قوة وحماس من أجل 

تحقيق الفوز، ولذلك نرى أن المباراة مصيرية بالنسبة لنا».
تقديم  على  وقــدرتــهــم  الالعبين  فــي  كبيرة  «ثقتي  وأتـــم: 
األفضل خالل المباراة، أعتقد أن األوراق مكشوفة، والفريقان 

يعرفان بعضهما جيًدا».

ـــد اإلس أّك
ش مــدرب 
عــلــى أهــم
باخ

الص
أمـــــ
األوز
ن أن 
من أ
وأ
الـــمـــبـــ
يقدم
وزاد
الــــمــــبــــا

شهد مدرب الشرطة:

أّكـــد عــبــدالــغــنــي شــهــد، مـــدرب الشرطة 
العراقي، أن فريقه سيكون على موعد مع 
مواجهة غاية في الصعوبة أمام االستقالل 
اإليراني. وقال شهد، في المؤتمر الصحفي 
فاصلة  مواجهة  «هــذه  بالمباراة:  الخاص 
لتفادي  بها؛  نفوز  أن  وعلينا  لنا،  بالنسبة 

الدخول في دوامة الحسابات واألرقام».
وأضــــــاف: «يــجــب عــلــيــنــا أن نــكــون في 
من  قــوة  بكل  نلعب  وأن  وضــعــيــة،  أفــضــل 

أجل الفوز».
وزاد: «ال نفكر إال في االنتصار، ونعرف 
أهــمــيــة الــمــبــاراة وقـــوة الــمــنــافــس، ويجب 

مــن  نـــقـــاتـــل  أن 

جاهزية  في  والالعبون  ذلك،  تحقيق  أجل 
كبيرة لخوض المواجهة». وتابع: «حسابات 
لــدور  الثاني  والمقعد  معقدة،  المجموعة 
من  والبــــد  االســتــقــالل،  وبــيــن  بيننا  الـــــ١٦ 
الفوز عليه، وهذا يحتاج إلى جهد كبير من 
على  قدرتهم  في  كبيرة  وثقتي  الالعبين، 
عراقي  فــريــق  أول  لنكون  هدفنا  تحقيق 

يصل لهذا الدور».
عــن مــوقــف عـــالء مــهــاو مــن الــمــشــاركــة 
فــي لــقــاء الــيــوم قـــال: «هـــو العـــب ممتاز، 
وفريقي جاهز بكل الالعبين، وسوف نرى 
ويقدم  المباراة،  هذه  يلعب  أن  نحتاج  من 

المردود المطلوب.

ال نفكـــر إال فـــي الفــوز
نافزي: علينا 

اللعب بقوة رغم 
تالشي حظوظنا

أّكـــــــــد مـــحـــمـــد نـــــافـــــزي، 
مـــــــــدرب شـــــاهـــــر خــــــــودرو 
مواجهة  صعوبة  اإليـــرانـــي، 
ــــســــعــــودي.وقــــال  الـــــهـــــالل ال
نـــافـــزي: بــالــطــبــع تــنــتــظــرنــا 
مــواجــهــة صــعــبــة مـــع فــريــق 
لذلك  الــهــالل،  بحجم  كبير 
قمة  فـــي  نـــكـــون  أن  عــلــيــنــا 
لعبنا  الــجــاهــزيــة.وأضــاف: 
ولم  البطولة  فــي  مباراتين 
خاللهما،  محظوظين  نكن 
أفضل  في  نكون  أن  ويجب 
وضعية في المباراة، وعلينا 
الـــقـــوة  بــمــنــتــهــى  ــلــعــب  ن أن 
نــتــيــجــة  أول  نــحــقــق  حـــتـــى 
بالمجموعة.وتابع:  إيجابية 
المستقبل،  فــي  إال  نفكر  ال 
والمستقبل اآلن هو مواجهة 
فريقي  أن  صحيح  الــهــالل، 
لـــيـــس لــــه حــــظــــوظ، ولــكــن 
يــجــب أن نــلــعــب بــكــل قــوة 
لتحقيق نتيجة إيجابية أمام 
لم  أننا  أعلم  الهالل.وختم: 
ولكن  مــبــاراة،  أي  فــي  نفز 
المطلوب أن نلعب بكل قوة 
أمام الهالل، ونحقق نتيجة 

إيجابية.

جـــولة حـــاسمة للمجمـوعتين األولــى والثانية
اليوم في المحطة قبل األخيرة على ملعبَي خليفة والجنوب الموندياليَين

ــــل بــــاخــــتــــاكــــور ــــاب ــــق ــــــي ي ــــــل ـــــاب األه ـــــب ـــــــالل..و ش ـــــــق ـــــــت ــــة أمــــــــــام االس ــــاق ــــط ــــب ــــــن ال ـــــشـــــرطـــــة يــــبــــحــــث ع ال

يـــخـــوض الـــشـــرطـــُة الـــعـــراقـــي، الــيــوم 
الجولة  ضمن  األهمية،  غاية  في  مباراًة 
لــدوري  المجموعات  دور  من  الخامسة 
اإليــرانــّي،  االستقالل  أمــام  آسيا،  أبطال 

في استاد خليفة الدولي.
ويــعــد الــلــقــاء مــهــًمــا وحـــاســـًمـــا، لــكــون 
أهلي جدة السعودي ضمن تأهله بشكل 
رســـمـــي، فــيــمــا بــقــيــت الــبــطــاقــة الــثــانــيــة 
الــمــؤهــلــة لــثــمــن الــنــهــائــي، تــتــأرجــح بين 
الشرطة واالستقالل، وبالتالي الُمباراة ال 

تقبل القسمة على اثنَين.

ويــــتــــصــــدر أهــــلــــي جــــــدة الـــســـعـــودي 
وخلفه  نــقــاط،   ٦ بـــ  األولـــى  المجموعة 
٤ نقاط، ثم استقالل  الفريق العراقي بـ 
طـــهـــران بــنــقــطــة وحـــيـــدة. وتــصــاعــدت 
أخرى،  إلى  مباراة  من  الشرطة  عزيمة 
اإلماراتي،  الوحدة  انسحاب  بعد  سّيما  ال 

وانتعاش آمال الفرق األخرى.
العبيه،  غالبية  غّير  الشرطة  أن  رغم 
بعد جائحة كورونا، إال أّن المدرب عبد 
مصر،  معسكر  خالل  ومن  شهد،  الغني 
قبل  الــفــريــق  أوراق  تــرتــيــب  مــن  تــمــّكــن 

الشرطة  ليظهر  الـــدوحـــة،  إلـــى  الــتــوّجــه 
مــنــســجــًمــا وُمـــتـــمـــاســـًكـــا فــــي الــمــعــتــرك 
إصابة  تجّددت  المقابل،  وفي  اآلسيوّي. 
الالعب الدولي محمد قاسم، وغيابه عن 
لما  الشرطة،  على  ضغًطا  يشكل  المباراة 
الشرطة  وتعرض  وتأثير.  مكانة  من  له 
ـــاريـــات دور  ـــب إلجـــهـــاد كــبــيــر، خــــالل ُم
سيخوض  حيث  اآلســيــوّي،  المجموعات 
المواجهة الثالثة في غضون ٦ أيام، على 
سيلعب  الـــذي  االســتــقــالل،  مــن  النقيض 

ُمباراته األولى اليوم.

قاسم يزيد أوجاع الشرطة العراقي
 قبل لقائه المرتقب أمام االستقالل اإليراني



الســد يبـدأ التركيــز على لقــاء النصــر الحاســم 
المعنويات ارتفعت بعد أن أظهر الفريق قوته الحقيقية برباعية العين

ـــــس الـــنـــهـــج ـــــف ـــــى ن ــــــرار عـــــل ــــــم ــــــت ــــــاالس ـــــرة بــــمــــســــتــــوى الــــــفــــــريــــــق ومــــطــــالــــبــــتــــه ب ـــــي ـــــب إشــــــــــــــادة ك
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محترف  جونيور  أدميلسون  الثنائي  تواجد 
الوسط  خط  العب  بوضيف  وكريم  الدحيل، 
فـــي تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق اســـتـــعـــداًدا لــمــبــاراة 
الخامسة  الجولة  فــي  اإليــرانــي  بيرسبوليس 
آسيا  أبــطــال  بــدوري  الثالثة  المجموعة  مــن 
ويـــعـــمـــل الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي عـــلـــى تــجــهــيــز هـــذا 
الالعبين  باقي  إلى  لالنضمام  المهم  الثنائي 
كثيًرا  ويــعــّول  المرتقبة  الــمــبــاراة  قائمة  فــي 
اإلصابة  من  الثنائي  هذا  عــودة  على  الفريق 
هذه  في  للفريق  المطلوبة  اإلضافة  لتقديم 
فيها  الــدحــيــل  يــرفــع  الــتــي  المهمة  الــمــواجــهــة 
حظوظه  على  اإلبــقــاء  أجــل  مــن  الــفــوز  شــعــار 
فـــي الـــتـــأهـــل، وخــــاض الــدحــيــل الــمــبــاراتــيــن 
الــســابــقــتــيــن أمـــام الــشــارقــة فــي ظــل غــيــابــات 
عاصم  إلى  إضافة  الثنائي  هذا  منهم  كثيرة 
ـــــــراوي ويــــواصــــل الــثــنــائــي  مــــادبــــو وبــــســــام ال

األخــيــر غــيــابــه عــن الــفــريــق لــإلصــابــة 
ويــأمــل الــجــهــاز الــفــنــي فــي اســتــعــادة 

المواجهات  فــي  الالعبين  جميع 
الفريق  صفوف  لتكتمل  المقبلة 

األهـــداف  تحقيق  أجــل  مــن 
والــــطــــمــــوحــــات فـــــي هــــذه 
من  االســتــثــنــائــيــة  الــنــســخــة 
من  كــل  ومــشــاركــة  البطولة 
أدمـــيـــلـــســـون وبـــوضـــيـــف فــي 
ستتحدد  بيرسبوليس  لــقــاء 
مــن خـــالل الــتــدريــب األخــيــر 
الفني  الجهاز  وقوف  بعد  غًدا 
والبدنية،  الفنية  حالتهما  على 
حــيــث لــن يــغــامــر بــهــمــا إن لم 
تــكــتــمــل جــاهــزيــتــهــمــا لــلــمــبــاراة 

النواحي. جميع  من 

عــودة الثنــائـــي أدميلســـون وبـوضيــف المؤتمر الصحفي 
اليــــــوم

بنادي  المؤتمرات  بقاعة  اليوم  ظهر  يُعقد 
السد  بمباراة  الخاص  الصحفي  المؤتمر  السد 
الغد،  مساء  ستُقام  والتي  السعودي  والنصر 
وذلــــك بــحــضــور مـــدربـــي الــفــريــقــيــن والعـــب 
جاهزية  مــدى  عن  للحديث  فريق،  كل  من 
الفريق،  اســتــعــدادات  وآخــر  للمباراة  الفريق 
الساعة  فــي  الــســد  مؤتمر  يعقد  وســـوف  هــذا 
الصحفي  المؤتمر  ويليه  اليوم  ظهر   ١١:٠٠
 ١١:٣٠ سُيقام  الــذي  النصر  بفريق  الــخــاص 
ظــــهــــًرا، ثــــم يــلــيــهــمــا مـــؤتـــمـــر ســـبـــاهـــان فــي 
وهما  ظهًرا   ١٢:٣٠ في  والعين  عشر،  الثانية 
المجموعة  نفس  في  يلعبان  اللذان  الفريقان 

مع السد والنصر.

الدحيــل يفتـــح ملف مواجهــة بيـــرسبوليـــس
مواجهة نارية بين الركراكي يعالج األخطاء المتكررة ويجهز الفريق للعودة القوية

حمداهللا وبغداد
والنصر  الــســد  مــواجــهــة  تشهد 
ــــــة بــيــن  ــــــاري غــــــــــًدا مـــــواجـــــهـــــة ن
المغربي  يحتل  حيث  الهدافين، 
عــــبــــدالــــرزاق حـــمـــداهللا مــهــاجــم 
الهدافين  جــدول  صــدارة  النصر 
بالبطولة برصيد خمسة أهداف 
بونجاح  بــغــداد  الــجــزائــري  ويليه 
مهاجم الزعيم السداوي برصيد 
حسن  الــســد  نجما  ثــم  أهـــداف   ٤
الـــهـــيـــدوس وأكـــــرم عــفــيــف لكل 
وبـــالـــتـــالـــي  أهـــــــــداف،   ٣ مــنــهــمــا 
في  مشتعلة  ســتــكــون  المنافسة 
خــط الــهــجــوم فــي مــبــاراة الــيــوم 
من كال الفريقين، ويسعى بغداد 
بـــونـــجـــاح بــكــل تــأكــيــد لــمــواصــلــة 
الـــتـــألـــق والــتــهــديــف والــمــنــافــســة 
سيسعى  الذي  حمداهللا  مع  بقوة 
في  وجــوده  إلثبات  أيًضا  جاهًدا 

المباراة القوية.

متابعة - رمضان مسعد: 

الدحيل  بنادي  للكرة  األول  الفريق  فتح 

في  اإليراني  بيرسبوليس  مع  مباراته  ملف 

الثالثة  المجموعة  مــن  الــخــامــســة  الــجــولــة 

ملعب  على  المقبل  االثنين  إقامتها  المقرر 

المدينة التعليمية المونديالي، ونظًرا لضيق 

الوقت وتوالي المباريات قرر الجهاز الفني 

الركراكي  ولــيــد  المغربي  بقيادة  للدحيل 

الدخول مباشرة في التحضيرات لمواجهة 

بــيــرســبــولــيــس، حــيــث أدى الــفــريــق تــدريــبًــا 

اســـتـــشـــفـــائـــًيـــا، مـــســـاء أمـــــس عـــلـــى مــالعــب 

أســـبـــايـــر الـــتـــي تــحــتــضــن مــعــســكــر الــفــريــق 

والجهاز  الــمــدرب  وحـــاول  البطولة  خــالل 

الفني المساعد استعادة لياقة الالعبين بعد 

األخيرة  المواجهة  فــي  المبذول  المجهود 

بعشرة  الفريق  أكملها  والتي  الشارقة  أمام 

بن  مهدي  الــدفــاع  قائد  طــرد  بعد  العبين 

على  أّثــر  ما  وهو  الحمراء  بالبطاقة  عطية 

كان  حيث  اللقاء،  نتيجة  على  وأّثــر  الفريق 

خسرها  التي  بالمباراة  تحول  نقطة  الطرد 

الدحيل بأربعة أهداف مقابل هدفين وهي 

أن  السيما  متوقعة  تكن  لم  ثقيلة  خسارة 

الــدحــيــل حــتــى حــالــة الــطــرد كـــان الــطــرف 

بن  طرد  أمر  يقف  ولن  اللقاء  في  األفضل 

بل  الشارقة  لقاء  نقاط  خسارة  عند  عطية 

يمتد إلى حرمان الدحيل من خدماته في 

يعني  مــا  الــطــرد  بسبب  بيرسبوليس  لــقــاء 

المهمة  الــغــيــابــات  قائمة  إلــى  سينضم  أنــه 

إلى  يسعى  الفني  الجهاز  ولكن  الفريق  في 

لقاء  في  الالعبين  بعض  خدمات  استعادة 

بيرسبوليس، حيث المؤشرات األولية تشير 

إلى إمكانية عودة أدميلسون جونيور وكريم 

سيتضح  ذلــك  ولكن  اإلصابة  من  بوضيف 

مساء  األخير  التدريب  خــالل  أكبر  بصورة 

غد، حيث سيقرر الجهاز الفني عودة هذا 

والبدنية،  الفنية  حالتهم  على  بناًء  الثنائي 

تدريب الدحيل باألمس كان فرصة للجهاز 

التي  المتكررة  األخطاء  بعض  لعالج  الفني 

وقــعــت فــي لــقــاء الــشــارقــة وكــلــف الــفــريــق 

خــســارة الــمــبــاراة ونــقــاطــهــا الــثــالثــة وشــدد 

في  الــوقــوع  تجنب  على ضـــرورة  الــمــدرب 

اإلبقاء  أجل  من  أخرى  مرة  األخطاء  هذه 

على فرصة الفريق في البطولة، حيث بات 

بيرسبوليس  علي  بالفوز  مطالبًا  الدحيل 

أجل  من  مباراتين  آخر  في  التعاون  وعلى 

التأهل للدور المقبل للبطولة السيما بعدما 

ودخـــول  الــمــجــمــوعــة  أوراق  اخــتــلــطــت  أن 

وأشــار  التأهل  حسابات  في  الفريق  جميع 

مـــدرب الــدحــيــل إلــى األخــطــاء الــتــي وقعت 

في اللقاء السابق خاصة على مستوى الدفاع 

وحراسة المرمى وكذلك في الهجوم ونبه 

على جميع الالعبين بعدم ارتكاب مثل هذه 

من  قوة  بكل  واللعب  أخرى  مرة  األخطاء 

أجل الفوز وإنجاز المهمة على أكمل صورة 

خــاصــة أن الــفــريــق لــم يــعــد لــديــه خــيــارات 

ســـوى الــفــوز فــي آخـــر مــبــاراتــيــن مــن هــذه 

المقبل  لــلــدور  الــتــأهــل  أجـــل  مــن  المرحلة 

دون النظر إلى نتائج باقي الفرق األخرى 

في المجموعة.

متابعة - حسام نبوي: 

لــكــرة  األول  الـــفـــريـــق  بـــــدأ 
الـــقـــدم بـــنـــادي الــســد تــركــيــزه 
المقبلة  الــنــصــر  مـــبـــاراة  عــلــى 
ــــقــــام مــــســــاء الـــغـــد  الــــتــــي ســــتُ
فـــي إطـــــار مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
أبــطــال  دوري  مــن  الــخــامــســة 
آســـيـــا، والـــتـــي يــســعــى خــاللــهــا 
جــديــد  فـــوز  لتحقيق  الــفــريــق 
يمنحه بطاقة التأهل إلى دور 
الـ ١٦، وكالعادة خاض الفريق 
ــا،  ــًف الـــــســـــداوي تــــدريــــبًــــا خــفــي
ـــــارة عــن  صــــبــــاح أمــــــــس، عـــــب
تدريبات استشفائية في صالة 
الــجــمــانــيــزيــوم لــلــتــخــلــص من 
األخيرة  العين  مباراة  إرهــاق 
ــــي حـــقـــق خـــاللـــهـــا الــســد  ــــت وال
رد  دون  أهداف  بأربعة  الفوز 
وقدم أداًء رائًعا للغاية استحق 
إشادة جميع المتابعين، حيث 
عــاد الــســد خــالل الــمــبــاراة إلى 

مستواه الطبيعي من جديد.
وســــــوف يـــخـــوض الــفــريــق 
مساء  األخير،  مرانه  السداوي 
الـــيـــوم، عــلــى مــالعــب أســبــايــر 
ستُقام  التي  للمباراة  استعداًدا 
خالله  سيحرص  والــذي  غــًدا، 
تــشــافــي عــلــى وضــــع لــمــســاتــه 
الــمــبــاراة  خطة  على  األخــيــرة 

لن  النصر  مــبــاراة  أن  خــاصــة 
تكون سهلة، وستختلف تماًما 
عـــن مـــبـــاراتـــي الــعــيــن الــلــتــيــن 
اآلن،  حتى  الــفــريــق  خاضهما 
انتعاشة  فترة  يعيش  فالنصر 
بـــعـــد تـــألـــقـــه فــــي الــجــولــتــيــن 

الــمــاضــيــتــيــن ويـــقـــدم الــفــريــق 
مــســتــوى مــمــيــًزا لــلــغــايــة، وهــو 
ما يجعل المباراة تحديًا كبيًرا 
الكبيرين،  للفريقين  بالنسبة 
العبو  خــاللــهــا  يــكــون  أن  البـــد 
تركيزهم  كــامــل  فــي  الزعيم 

ــــفــــوز  ـــحـــقـــيـــق ال مــــــن أجــــــــل ت
والحصول على النقاط الثالثة.

العــــبــــو الــــســــد مــعــنــويــاتــهــم 
األداء  عــقــب  لــلــغــايــة  مــرتــفــعــة 
الـــرائـــع الـــــذي قـــدمـــه الــفــريــق 
فــي آخـــر مــبــاراة أمـــام العين 

الــســد  أن  خــاصــة  ــــي،  اإلمــــارات
كان قد تعادل في أول مباراة 
بـــثـــالثـــة أهـــــــداف لـــكـــل فــريــق 
وهـــو مــا لــم يـــرِض الــســداويــة 
من  العديد  ظهور  بعد  خاصة 
األخــطــاء خــالل الــلــقــاء، والتي 

قـــام تــشــافــي مــــدرب الــفــريــق 
بــتــصــحــيــحــهــا فــــي الــــمــــبــــاراة 
مستوى  على  السيما  الثانية، 
مباراة  الفريق  وقــدم  الدفاع، 
أمـــس  أول  لـــلـــغـــايـــة  كـــبـــيـــرة 
ســجــل خــاللــهــا أربــعــة أهـــداف 

جميلة لقيت استحسان جميع 
الــمــتــابــعــيــن، ويــســعــى تــشــافــي 
الســتــغــالل نــشــوة الـــفـــوز لــدى 
الــالعــبــيــن لــتــحــفــيــزهــم عــلــى 
تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــهــم في 
مـــبـــاراة الــنــصــر الــمــقــبــلــة من 

والحصول  الفوز  تحقيق  أجل 
لضمان  الــثــالثــة  الــنــقــاط  عــلــى 

التأهل إلى الدور الـ ١٦.
مــســتــوى الـــســـد فـــي مـــبـــاراة 
الــعــيــن األخــــيــــرة لــقــي إشــــادة 
كــبــيــرة مـــن جــمــيــع الــســداويــة 
الذين طالبوا باستمرار الفريق 
على نفس النهج في المباريات 
الــمــقــبــلــة مـــن أجــــل مــواصــلــة 
الهدف  وتحقيق  االنــتــصــارات 
على  المنافسة  وهــو  المنشود 
الـــلـــقـــب الـــــقـــــاري، خـــاصـــة أن 
تاريخية  فــرصــة  أمــامــه  الــســد 
بإقامة البطولة بنظام التجمع 
بـــــالـــــدوحـــــة بـــســـبـــب جـــائـــحـــة 
في  اآلن  والـــفـــريـــق  كــــورونــــا، 
أفـــضـــل حــــاالتــــه ويـــضـــم بــيــن 
الالعبين  من  العديد  صفوفه 
المميزين، باإلضافة إلى دكة 
االستعانة  يستطيع  قوية  بدالء 
بــهــا خـــالل ضــغــط الــمــبــاريــات 
فـــي الــبــطــولــة. مـــبـــاراة الــيــوم 
بمثابة تحٍد كبيٍر لالعبي السد 
جميع  خــاللــهــا  يــقــدم  أن  البـــد 
جهدهم،  قــصــارى  الــالعــبــيــن 
الــجــمــهــور  ــــاع  إمــــت يـــتـــم  وأن 
منهم  ينتظر  الـــذي  الــســداوي 
الـــكـــثـــيـــر فــــي الـــبـــطـــولـــة الــتــي 
تحظى باهتمام كبير من قبل 

الجميع.
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اآلسيــويـــــة تفتــــح أبــوابهـــا عـــــلى كــل االحتمـاالت
نتائج الجولة الرابعة قلبت الموازين وحددت مالمح بعض المتأهلين للدور الثاني

ــــــة ــــــي ــــــارات ـــــاك اإلم ـــــشـــــب ـــــال ــــة الـــــربـــــاعـــــيـــــة ب ــــل ــــي ـــــــي ل ــــــر شــــخــــصــــيــــتــــه الــــــقــــــويــــــة ف الــــــزعــــــيــــــم أظــــــه

ـــه  ـــي ـــب ــــــــــت بــــيــــد الع ـــــه مــــــا زال ـــــرصـــــت ــــــــــــك حــــســــابــــاتــــه وف ـــــل وأرب ـــــدحـــــي ــــــــرد بــــــن عــــطــــيــــة ظــــلــــم ال ط

ــــفــــريــــق  ـــــة الــــبــــدنــــيــــة أنــــصــــفــــت ال ـــــاق ـــــي ـــــل تــــشــــافــــي عــــــــدل الـــتـــشـــكـــيـــلـــة المــــــتــــــالك الــــــــوســــــــط.. وال

ـــــــي اإليــــــــــاب ــــــــــــــرى ف ـــــــرق األخ ـــــــف ـــــــن الــــــــذهــــــــاب لــــمــــصــــلــــحــــة ال ـــــرت ع ـــــي ـــــغ ـــــج ت ـــــائ ـــــت ـــــن ـــــض ال ـــــع ب

متابعة - رجائي فتحي: 

أظـــهـــر الـــســـد شــخــصــيــتــه الـــقـــويـــة فــي 
مــواجــهــتــه مـــع الـــعـــيـــن، وفـــــاز بــربــاعــيــة 
مستوى  المباراة  خــالل  وقــّدم  مستحقة 
الفرق  كل  بين  األبــرز  هو  وكــان  متميًزا 

في الجولة الرابعة. 
الدحيل  خسر  أيًضا  الجولة  هذه  وفي 
مباراة  في   (٢-٤) بنتيجة  الشارقة  أمام 
لـــم يــتــوقــع الــمــتــابــعــون أن تــنــتــهــي بــهــذه 
أسباب  لعدة  يعود  األمر  وهذا  النتيجة، 

سوف نسردها في هذا التقرير. 
الظواهر  بعض  الجولة  نتائج  وأبرزت 
ـــفـــرق الــتــي  فـــي مــقــدمــتــهــا أن بــعــض ال
حققت نتائج في مرحلة الذهاب تبدلت 

تلك النتائج في اإلياب. 
العراقي  الــشــرطــة  مــع  كــانــت  والــبــدايــة 
الـــــذي خــســر فـــي الـــذهـــاب مـــن األهــلــي 
بـــهـــدف نــظــيــف، عــــاد وفـــــاز فـــي جــولــة 
قد  كـــان  والــســد   (٢-١) بــنــتــيــجــة  ــــاب  اإلي
 ،(٣-٣) بنتيجة  ذهــابًــا  العين  مــع  تــعــادل 

نظيفة،  برباعية  اإليـــاب  فــي  وفـــاز  عــاد 

وفـــريـــق الـــشـــارقـــة كــــان قـــد خــســر أمـــام 

بنتيجة  الـــذهـــاب  مــرحــلــة  فـــي  الــدحــيــل 

بنتيجة  اإليـــــاب  فـــي  وفــــاز  عـــاد   ،(٢-١)

على  فاز  السعودي  الهالل  وكذلك   (٤-٢)

باختاكور في الذهاب (٢-١) وتعادال في 

سلبًيا.  اإلياب 

يتفوقان  فريقان 

تفوقهما  على  حافظا  فقط  وفريقان 

ــــــــاب وهـــمـــا الــنــصــر  فــــي الــــذهــــاب واإلي

الــــســــعــــودي الـــــــذي فــــــاز عـــلـــى ســـبـــاهـــان 

أصــفــهــان اإليــرانــي فــي الــذهــاب (٢-١)، 

وعـــاد فــي اإليـــاب وفـــاز (٢-٠)، وشــبــاب 

األهــلــي دبــي اإلمــاراتــي فــاز فــي الذهاب 

وكــرر  وعــاد  بهدف  خــودرو  شاهر  على 

نفس النتيجة في لقاء اإلياب. 

ولـــذلـــك تــعــتــبــر هــــذه الـــجـــولـــة جــولــة 

التقلبات في النتائج والتي معها أصبحت 

قبل  مــن  أفــضــل  بشكل  ظــاهــرة  الــصــورة 

المتنافسة.  للفرق  بالنسبة 

مقعد  حسم  الــجــولــة  هــذه  خــالل  وتــم 

وكــان  الــنــهــائــي  ثــمــن  لــلــدور  للتأهل  ثـــاٍن 

مـــن نــصــيــب الــنــصــر الـــســـعـــودي لــيــكــون 

وهما  األمــر  هــذا  حسما  فريقان  هــنــاك 

والنصر.  األهلي 

يتألق  السد 

وتــفــوق الــســد فــي هـــذه الــجــولــة وكــان 

األفـــضـــل بــيــن كـــل الــــفــــرق، حــيــث نــجــح 

نظيفة  برباعية  العين  اكتساح  في  السد 

ما  أروع  على  وأداء  بل،  فقط  هذا  ليس 

اللقاء  فــي  كثيرة  ضائعة  وفــرص  يكون 

وفعل كل شيء في المباراة عكس مباراة 

بنتيجة  بالتعادل  انتهت  والــتــي  الــذهــاب 

بــعــض  آثــــــار  الــــــذي  األمــــــر  وهـــــو   (٣-٣)

العودة  على  الفريق  قــدرة  فــي  الشكوك 

في اللقاء الثاني.

تعامل  تــشــافــي  الحقيقة،  فــي  ولــكــن   

مـــع الـــمـــبـــاراة بـــصـــورة رائـــعـــة مـــن حيث 

الملعب  وسط  في  وعد  محمد  مشاركة 

وعد  ولعب  الهيدوس  حسن  حساب  على 

لتقوية  وذلك  توريس،  جيليرمي  بجوار 

حدث  مــا  وهــو  عليه  والسيطرة  الــوســط 

منطقة  عــلــى  الــزعــيــم  وســيــطــر  بــالــفــعــل 

الـــمـــنـــاورات فــي الــوســط وكــــان األفــضــل 

وخطورة  قوة  مصادر  إيقاف  في  ونجح 

العين.  فريق 

عالية  لياقة 

وكـــل مـــن تــابــع الــلــقــاء شــعــر بــالــفــارق 

الــبــدنــي الــكــبــيــر بــيــن الــفــريــقــيــن، حيث 

إن العــبــي الــســد حــتــى صـــافـــرة الــنــهــايــة 

وهذا  جــًدا،  عالية  بدنية  حالة  في  وهم 

بقيادة  الفني  للجهاز  امتياًزا  يمثل  األمر 

بدنًيا  الفريق  تجهيز  كيفية  في  تشافي 

يمكن  معها  والــتــي  المطلوبة  بــالــصــورة 

تحقيق اآلمال والطموحات في المرحلة 

المقبلة.

هـــذا الــمــســتــوى الــــذي ظــهــر بـــه فــريــق 

في  للزعيم  العالية  القدرات  يؤكد  السد 

في  نقطة  ألبعد  الوصول  على  المنافسة 

ال  ولــم  النهائية  الــمــبــاراة  وهــي  البطولة 

على  القادرين  بالنجوم  مليء  والفريق 

أو  األساسيين  من  ســواء  الفارق  صناعة 

البدالء. 

وتاباتا  كازورال 

أن  الماضية  الفترة  فــي  الــســد  واعــتــاد 

تـــأتـــي اإلضــــافــــة الــهــجــومــيــة مـــن خــالل 

منهما  وكـــل  وبـــونـــجـــاح  عــفــيــف  الــثــنــائــي 

يسجل أو صنع لآلخر مع وجود الهيدوس 

الفريق  ولكن  أيــًضــا..  اللعب  صناعة  في 

سانتي  له  أضيف  حيث  مختلف،  الحالي 

كــــازورال الـــذي يــســجــل وصــنــع فــي نفس 

األول  هدفين  العين  لقاء  وخالل  الوقت 

بــونــجــاح والــثــانــي لــتــابــاتــا ويــؤكــد فــي كل 

كبيرة  إضافة  بمثابة  أنــه  يلعبها  مــبــاراة 

الناجح  والــبــديــل  الــبــطــولــة.  فــي  لــلــزعــيــم 

ــا أعــطــى إضـــافـــة لــلــهــجــوم وســجــل  ــات ــاب ت

الــهــدف الـــرابـــع بــطــريــقــة نــاجــحــة وقــدم 

التي  الــدقــائــق  فــي  متميًزا  فنًيا  مستوى 

جديدة  إضافة  بمثابة  ليكون  فيها  لعب 

للسد في بقية المشوار اآلسيوي. 

والشارقة  الدحيل   

مفاجئ  لعطل  تعرض  الدحيل  وفريق 

فـــي هـــذه الــجــولــة بــالــخــســارة مـــع فــريــق 

في   (٤-٢) بنتيجة  اإلمـــاراتـــي  الــشــارقــة 

بهذه  تنتهي  أن  أحـــد  يــتــوقــع  لــم  مـــبـــاراة 

الــنــتــيــجــة ولـــكـــن ثــمــة أحــــــداث شــهــدتــهــا 

النتيجة  هـــذه  فــي  ســبــبًــا  كــانــت  ــاراة  ــمــب ال

التي  الــطــرد  حــالــة  مقدمتها  فــي  ويــأتــي 

دفاع  قلب  عطية  بن  مهدي  لها  تعرض 

الفريق وهو بمثابة العقل المفكر بالخط 

الفريق  استقبل  خــروجــه  وبــعــد  الخلفي 

الهدف الثاني. ودون النظر إلى صحة أو 

التي  اللعبة  إن  حيث  الطرد،  صحة  عدم 

طرد فيها ال تستحق أكثر من إنذار ولكن 

مــهــدي العـــب مــهــم ومــؤثــر فــي تشكيلة 

بالفريق  تــراجــعــت  والــخــســارة  الــدحــيــل. 

المجموعة  تــرتــيــب  فــي  الــثــالــث  لــلــمــركــز 

وبـــاٍق لــه مــبــاراتــان األولـــى مــع المتصدر 

عن  بديل  وال  غــًدا  ويلعبها  بيرسبوليس 

والحفاظ  المجموعة  لتصدر  بها  الــفــوز 

على حظوظه في التأهل وآخر مباراة له 

وبالتالي  السعودي،  التعاون  فريق  أمــام 

فــريــق الــدحــيــل مـــا زالــــت الــحــظــوظ بيد 

لصعد  المباراتين  في  فاز  لو  وهو  العبيه 

وتــصــدر الــمــجــمــوعــة.  ويــمــتــلــك الــدحــيــل 

ذلك  يفعلوا  أن  يمكنهم  الذين  الالعبين 

بكل  واللعب  الملعب  فــي  الــهــدوء  بشرط 

به  الفريق  أن  السيما  قدراتهم  فــي  ثقة 

له  تجلب  أن  يمكنها  جــًدا  قــويــة  عناصر 

االنتصارات.

أعلن االتحاد اآلسيوي عن فريق الجولة 
انتهت  والتي  آسيا  أبطال  لــدوري  الرابعة 
مـــســـاء أول أمـــــس، وضـــمـــت الــتــشــكــيــلــة ٤ 
العبين من فريقي السد والدحيل ضمن الـ 
١١ العبًا الذين تم اختيارهم لهذه الجولة.

الــتــالــي:  الــنــحــو  عــلــى  التشكيلة  وجــــاءت 
األسترالي براد جونز في حراسة المرمى.. 
وفــي خــط الــدفــاع الــدولــي الــعــراقــي سعد 
ومعه  الشرطة  فريق  العــب  ومعه  ناطق 
بيرسبوليس  العـــب  زادة  خليل  شــجــاعــي 
كردي  أمير  األيمن  الجانب  وفي  اإليراني 
العب  كادش  حسن  واأليسر  الهالل  العب 

التعاون.
التشكيلة  ضــمــت  الــمــلــعــب  وســـط  وفـــي 
خــالــد بـــاوزيـــر العـــب الــشــارقــة اإلمـــاراتـــي 
وســـانـــتـــي كـــــــازورال العــــب الـــســـد ومــــازن 
فــيــاض العـــب الــشــرطــة الــعــراقــي وأكـــرم 
عفيف العب السد.. وفي المقدمة الثنائي 
بونجاح  وبغداد  الدحيل  العب  علي  المعز 

نجم فريق السد.

نجوم السد والدحيل في تشكيلة الجولة الرابعة
بتواجد ٤ العبين من الفريقين

المحترف  الــســد  فــريــق  نــجــم  فـــاز 
الجزائري بغداد بونجاح بلقب أفضل 
بطولة  من  الرابعة  الجولة  في  العب 
دوري أبطال آسيا ونال بونجاح أعلى 
الذين  الثمانية  الالعبين  بين  النقاط 
ــيــارهــم ضــمــن األفـــضـــل في  تـــم اخــت

هذه الجولة.
وحــصــل بــونــجــاح عــلــى درجـــة ٨:٨ 
زميله  معه  التشكيلة  هــذه  وضــمــت 
ـــفـــريـــق أكـــــــرم عـــفـــيـــف وكـــذلـــك  ـــال ب

مهاجم الدحيل معز علي.
ــيــة من  ــان ــث ــبــة ال وجـــــاء فـــي الــمــرت
حــيــث الـــنـــقـــاط بـــــراد جـــونـــز حـــارس 
مــــرمــــى فــــريــــق الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي 
حين  فــي  درجــــة   ٨:٥ عــلــى  وحــصــل 
في  الهالل  العــب  الــكــردي  أمير  حل 
الــمــركــز الــثــالــث وحـــصـــل عــلــى ٨:٤ 
درجــــة ثــم أكــــرم عــفــيــف نــجــم السد 
حين  فــي  درجــــة   ٧:٩ عــلــى  وحــصــل 
ــعــراقــي مـــازن  حـــل نــجــم الــشــرطــة ال

الثاني  الــفــوز  هــدف  صــاحــب  فــيــاض 
فــي لــقــاء األهــلــي بــالــمــركــز الخامس 
ثم  نقطة   ٧:٧ برصيد  الترتيب  فــي 
ثالثة العبين حصلوا على درجة ٧:٦ 
التعاون..  العب  كــادش  حسن  وهــم: 
والعــــب الــدحــيــل مــعــز عــلــي والــــذي 
لقاء  في  الثاني  التعادل  هدف  سجل 
باوزير  وخالد  الشارقة  أمام  فريقه 
سجل  الذي  اإلماراتي  الشارقة  العب 
مع  فــريــقــه  لــقــاء  فـــي  األول  الـــهـــدف 

الدحيل وحصل على ٧:٦ درجة.
يكون  أن  بونجاح  بــغــداد  واستحق 
األفــضــل فــي هــذه الــجــولــة حــيــث إنــه 
قـــــدم كــــل شـــــيء فــــي الــــكــــرة ســجــل 
هــدفــيــن مـــن األربـــعـــة وصــنــع هــدًفــا 
وظــهــر بــمــســتــوى فــنــي مــتــمــيــز جـــًدا 
للفريق  نــشــاط  شــعــلــة  بــمــثــابــة  وكـــان 
وأحـــد أبـــرز الــالعــبــيــن بــالــفــريــق في 
األفضل  لقب  على  وحــصــل  الــمــبــاراة 

بجدارة.

بغداد بــونجـــاح سوبـــر ستـــار
القائمة تضم أكرم عفيف ومعز علي

الترتيبنقاطأهدافهزيمة  تعادلفوزلعبالفريق

صافيعليهله

 ٦١   ٣٢٠١٤٣١ أهلي جدة

  ٤٢  ٣١١١٣٣٠ الشرطة

١٣     -٢٠١١٢٣١االستقالل

 ترتيب المجموعة األولى بعد الجولة الرابعة

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الرابعة

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الرابعة

ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الرابعة

الترتيبنقاطأهداف   هزيمة تعادلفوز     لعبالفريق

صافيعليهله

١٠١    ٣١٠٦٢٤      ٤ الهالل

٧٢      ٢١١٦٣٣       ٤ باختاكور

٦٣     ٤٢٠٢٤٤٠ شباب األهلي

٤ ٠     -٤٠٠٤٠٧٧ شاهر خودرو

الترتيبنقاطأهدافهزيمة   تعادلفوزلعبالفريق

 صافيعليهله

 ٧١   ٤٢١١٤٤٠ بيرسبوليس 

٦٢    ٤٢٠٢٣٢١ التعاون 

٦٣     -٤٢٠٢٦٧١ الدحيل 

٤٤      ٤١١٢٧٧٠ الشارقة  

الترتيبنقاطأهدافهزيمة  تعادلفوزلعبالفريق

صافيعليهله

 ١٠١    ٤٣١٠٨٣٥ النصر

٨٢      ٤٢٢٠١٢٥٧ السد 

٣ ٣      -٤١٠٣٤٧٣ سباهان

٤ ١      -٤٠١٣٤١٣٩ العين 

الزعيم  العــب  تاباتا  رودريــجــو  استطاع 
بعد  الفريق  مع  بصمته  يضع  أن  السداوي 
مباراة  من  الثاني  الشوط  في  بديًال  نزوله 
العين اإلماراتي أول أمس، وسجل الهدف 
رائعة  بطريقة  الــمــبــاراة  فــي  للسد  الــرابــع 
لــلــغــايــة، وكـــانـــت ســعــادتــه كــبــيــرة لــلــغــايــة 
بالهدف الذي سجله، خاصة أن السد قام 
بالتعاقد خصيًصا من أجل ذلك، وهو أن 

يحتاجه  عندما  المطلوبة  اإلضافة  يحقق 
الرابحة  األوراق  من  تاباتا  ويعد  الفريق، 
يستعين  تشافي  يــد  فــي  الــبــدالء  دكــة  على 
أنه  تاباتا  أثبت  وبالفعل  وقت،  أي  في  بها 
على قدر المسؤولية خالل المباراة، وتألق 
خــالل الــدقــائــق الــتــي لعبها وســجــل هــدًفــا 
مــــمــــيــــًزا مــــن أجـــمـــل 
أهداف الجولة.

تابــاتــا يضـــع بصمتــه

ضربة جزاء 
للشارقة

الجولة  هــذه  فــي  احتسبت 
ضـــربـــة جـــــزاء وحـــيـــدة أيــًضــا 
ـــقـــاء الـــشـــارقـــة  وكــــانــــت فــــي ل
ـــدحـــيـــل لــمــصــلــحــة فــريــق  وال
إيجور  منها  وسجل  الشارقة 
كــــورونــــادو فـــي الــدقــيــقــة ٧٥ 
الهدف الثالث لفريق الشارقة 
فــي الــلــقــاء. وهـــذه هــي المرة 
الــثــانــيــة لــفــريــق الــشــارقــة يتم 
احتساب ضربة جزاء له على 
فريق الدحيل، حيث احتسبت 
ضربة جزاء في لقاء الذهاب 
وسجل منها نفس الالعب في 
الدحيل  فيه  فــاز  الــذي  اللقاء 

بنتيجة (٢-١).

واصــــل الــمــغــربــي عـــبـــدالـــرزاق 
الــنــصــر  فـــريـــق  نـــجـــم  اهللا  حـــمـــد 
الــــســــعــــودي صــــــــدارة الـــهـــدافـــيـــن 
فــي  نـــجـــح  أن  بـــعـــد  ـــبـــطـــولـــة  بـــال
في  الثاني  فريقه  هدف  تسجيل 
من  ورفع  اإليراني  سباهان  لقاء 
أهــــداف   ٥ إلــــى  رصـــيـــده  خـــاللـــه 
ويـــأتـــي بـــعـــده نــجــم الـــســـد بــغــداد 
٤ أهـــــداف ثــم  بـــونـــجـــاح بــرصــيــد 
أكـــرم عــفــيــف وحــســن الــهــيــدوس 
أهـــداف.ويـــبـــدو   ٣ مــنــهــم  ولـــكـــل 
أن صـــراع الــهــداف ســوف يــزداد 
ظل  في  المقبلة  الفترة  في  قــوة 
الـــحـــالـــة الــفــنــيــة الــمــتــمــيــزة الــتــي 
وقدرتهم  الالعبون  هؤالء  عليها 

وقت. أي  في  الشباك  هز  على 

حمداهللا في صدارة الهدافين إبداع كازورال يتواصل

هدف األحرق في سباق األفضل

يــواصــل اإلســبــانــي سانتي كـــازورال 
اإلبــــداع مــع الــفــريــق الـــســـداوي، حيث 
قدم كازروال مباراة جيدة للغاية مع 
وكــان  اإلمــاراتــي  العين  أمـــام  فريقه 
أحد نجوم اللقاء، وأحد أهم مفاتيح 
الــلــعــب بــالــفــريــق، وســـاهـــم بشكل 
الفوز  السد  تحقيق  في  كبير 

بأربعة أهداف دون رد، وتنتظر منه 
الجماهير السداوية مواصلة التألق في 
مباراة الغد أمام النصر السعودي في 
الجولة الخامسة من البطولة وتحقيق 
تكملة  أجــل  مــن  المطلوبة  اإلضــافــة 
على  المنافسة  نحو  بنجاح  الــمــشــوار 

لقب البطولة.

لالتحاد  الرسمي  الموقع  قام 
اآلســــــــيــــــــوي بــــعــــمــــل تـــصـــويـــت 
ــــى صــفــحــتــه  ـــجـــمـــاهـــيـــر عــــل ـــل ل
الخــتــيــار الـــهـــدف األفـــضـــل على 
حيث  غـــًدا،  التصويت  يستمر  أن 
ــــى جـــانـــب هــدف  تـــم اخـــتـــيـــار، إل
العـــب الــدحــيــل عـــبـــداهللا األحـــرق 

في مرمى الشارقة، كل من: هدف 
مرمى  في  الهالل  العــب  جوفينكو 
باختكور في الجولة الثالثة، وهدف 
عـــبـــدالـــرزاق حــمــد اهللا فـــي مــرمــى 
سباهان في الجولة الرابعة وهدف 
الـــعـــراقـــي ســعــد نـــاطـــق فـــي مــرمــى 

أهلي جدة في الجولة الرابعة.

خــــســــارة الـــدحـــيـــل مــــن الـــشـــارقـــة 
في  التعاون  على  بيرسبوليس  وفــوز 
أوراق  خلط  بالبطولة  الرابعة  الجولة 
فيها  األمور  وجعل  الثالثة  المجموعة 
مــفــتــوحــة عــلــى مــصــراعــيــهــا وبــاتــت 
فــــرص الـــفـــرق األربــــعــــة قــائــمــة في 
منافسات  تــوديــع  فــي  وكــذلــك  التأهل 
الـــبـــطـــولـــة وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي آن آخـــر 
المجموعة  في  فريق  لكل  مواجهتين 
فريق  لكل  الــفــوز  مــن  فيهما  مفر  ال 
سباق  في  والبقاء  التأهل  إلــى  يطمح 
الــبــطــولــة فــي الــــدور الـــقـــادم ويمكن 
الــقــول إن الــدحــيــل فــرط فــي فرصة 
وضــمــان  الــمــجــمــوعــة  بقمة  االنـــفـــراد 
المقبل  لــلــدور  كبيرة  بنسبة  الــتــأهــل 
بــعــد الـــخـــســـارة غــيــر الــمــتــوقــعــة من 
بيرسبوليس  فريق  وكــذلــك  الشارقة 

كل  يقلب  أن  استطاع  الــذي  اإليــرانــي 
من  ويصعد  المجموعة  في  الموازين 
الــمــركــز األخـــيـــر إلـــى الــمــركــز األول 
والدحيل  الــتــعــاون  عــن  نقطة  بــفــارق 
وبالتالي ستكون مهمة األخير صعبة 

المقبل  االثــنــيــن  مــواجــهــة  فـــي 
مــــع بـــيـــرســـبـــولـــيـــس الــمــتــصــدر 
فـــي الـــجـــولـــة الــخــامــســة وذلـــك 
المباريات  في  وارًدا  بــات  شــيء 
األربعة  الفرق  وتملك  المتبقية 
توجد  وال  الــتــأهــل  فــي  الــفــرصــة 
أفــضــلــيــة لــفــريــق عــلــى آخـــر وهــو 
شعار  يــرفــع  فــريــق  كــل  يجعل  مــا 
مباراتين  آخر  في  غيره  وال  الفوز 
تعقدت  الــتــي  الــثــالــثــة  بالمجموعة 
إلى  الجميع  بعودة  الحسابات  فيها 

المنافسة فيها.

أوراق المجمـــوعــــة الثالثــــة تختــلط جماهير العين تنقلب على فريقها !

المعدل البدني ينخفض

ـــــادي الــعــيــن  عـــبـــرت جــمــاهــيــر ن
وداع  بعد  غضبها  عــن  اإلمـــاراتـــي، 
بخسارة  األبــطــال،  لـــدوري  فريقها 
نظيفة.  برباعية  السد،  أمــام  ثقيلة 
اقتناعها  عــدم  الجماهير،  وأبـــدت 
بــالــمــجــمــوعــة الــحــالــيــة مـــن العــبــي 
الــعــيــن، وكـــذلـــك بــالــجــهــاز الــفــنــي، 

وطــــالــــبــــت بــالــتــغــيــيــر حـــتـــى عــلــى 
قد  العين،  وكان  اإلداري.  المستوى 
ودع دوري أبطال آسيا، بعدما فشل 
لــلــمــبــاراة الــرابــعــة على الــتــوالــي في 
اآلسيوية،  بالبطولة  الــفــوز  تحقيق 
يرقى  ال  متراجع  بمستوى  وظهر 
ألحد فرق القمة بالكرة اإلماراتية.

ظـــهـــر اإلجــــهــــاد عـــلـــى الــكــثــيــر 
بسبب  وذلــك  الفرق،  العبي  من 
وهو  أيام   ٣ كل  المباريات  إقامة 
أمــــر لـــم يــكــن مـــعـــتـــاًدا مـــن قــبــل 
بــالــنــســبــة لـــهـــذه الـــفـــرق والــقــلــيــل 
مــنــهــا الـــذي ظــهــر بــلــيــاقــة بــدنــيــة 

عــالــيــة مــثــل فـــريـــق الـــســـد.وهـــذا 
ـــر عــلــى الــمــســتــوى الــعــام  األمـــر أّث
البطولة  فــي  الــفــرق  مــن  للكثير 
من  الكثير  تغير  لذلك  اآلن  حتى 
في  عنها  الذهاب  مباريات  نتائج 

اإلياب. مرحلة 



نقاش مثمر حول الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة 
خالل اجتماع نظمه مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب بالتعاون مع مركز األمن الرياضي

  لــعــبــت كــــرة الـــقـــدم عــلــى 
في  هاًما  دوًرا  التاريخ  مــدار 
نـــشـــر الـــقـــيـــم اإليـــجـــابـــيـــة فــي 
ـــعـــالـــم وعــبــر  شـــتـــى أنــــحــــاء ال
خاصة  والثقافات  الحضارات 
والرياضة  للشباب.  بالنسبة 
االندماج  لتسهيل  نافذة  أداة 
بين  والـــمـــســـاواة  الــمــجــتــمــعــي 
تمكين  وتــشــجــيــع  الــجــنــســيــن 
التي  الــجــهــود  ودعـــم  الــشــبــاب 
ومجابهة  الــوقــايــة  تستهدف 

والتشدد. العنيف  التطرف 
الـــــرؤيـــــة  هـــــــذه  وبــــــأخــــــذ   
ــــار، وفـــــي إطــــار  ــــب فــــي االعــــت
الـــمـــشـــروع الـــعـــالـــمـــي لــألمــم 
الــمــتــحــدة لــتــأمــيــن األحــــداث 
الـــريـــاضـــيـــة وقـــيـــمـــهـــا كـــــأداة 
ــــتــــطــــرف  لـــــلـــــوقـــــايـــــة مـــــــن ال
ـــــظـــــم مـــكـــتـــب  ـــــف، ن ـــــي ـــــعـــــن ال
األمـــــم الـــمـــتـــحـــدة لــمــكــافــحــة 
اإلرهــــــــــاب اجــــتــــمــــاًعــــا رفـــيـــع 
الــمــســتــوى حـــول الــوقــايــة من 
خــالل  مــن  العنيف  الــتــطــرف 
مع  بالتعاون  وذلك  الرياضة 
للبرنامج  الُمنفذين  الشركاء 
الــعــالــمــي وهـــم مــكــتــب األمــم 
الحضارات  لتحالف  المتحدة 
ومــــعــــهــــد األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ألبــحــاث الــجــريــمــة والــعــدالــة 
(الـــــيـــــونـــــيـــــكـــــري) والــــمــــركــــز 
الــــدولــــي لـــألمـــن الـــريـــاضـــي. 
وقـــــد تــــم تـــدشـــيـــن خــريــطــة 
عـــمـــل الــــمــــشــــروع الــمــتــعــلــقــة 
الرياضية  الفعاليات  بتأمين 
.٢٠٢٠ ٣ فبراير  الكبرى في 

 كبار المسؤولين األمميين 

 وشــــهــــد االجــــتــــمــــاع رفــيــع 
ـــاقـــشـــات بــيــن  ـــمـــســـتـــوى مـــن ال
كــبــار الــمــســؤولــيــن فـــي األمـــم 
الــــمــــتــــحــــدة، ومـــمـــثـــلـــيـــن عــن 
والمنظمات  األعــضــاء  ـــدول  ال
وصــّنــاع  وسياسيين  الــدولــيــة 
قـــــرار وشــخــصــيــات ريــاضــيــة 

لمكافحة  بنزعتها  مــعــروفــة 
الــتــطــرف الــعــنــيــف. وســيــتــبــع 
المستوى  رفيع  االجتماع  هذا 
اجـــتـــمـــاعـــات عــلــى الــمــســتــوى 
أيــام  ثــالثــة  مــدار  على  الفني 
٢٣ من الشهر  ٢١ وحتى  من 
الــخــبــراء  لمجموعة  الــجــاري 
االجتماعات  وهي  الدوليين 
ـــــضـــــم مــــمــــثــــلــــي  الــــــــتــــــــي ســـــت
الــــحــــكــــومــــات والـــمـــنـــظـــمـــات 
ـــــــة واإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة  ـــــــي ـــــــدول ال
والــــــهــــــيــــــئــــــات الـــــريـــــاضـــــيـــــة 
عن  ومــمــثــلــيــن  واألكــاديــمــيــة 
مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
لــلــتــبــاحــث وتــبــادل الــخــبــرات 
وأفــــــــضــــــــل الــــــمــــــمــــــارســــــات 
الــقــابــلــة لــلــتــطــبــيــق الــمــتــعــلــقــة 
ــــاســــات الــــريــــاضــــيــــة  ــــســــي ــــال ب
الــــتــــي تــــهــــدف إلـــــى الـــوقـــايـــة 
العنيف  الــتــطــرف  وُمــجــابــهــة 
وكــــذلــــك تــشــجــيــع االنــــدمــــاج 
بالرياضة  أكــثــر  واالعــتــراف 
كـــــأداة مـــؤثـــرة فـــي الــخــطــط 
للوقاية  واإلقليمية  الوطنية 
العنيف  الــتــطــرف  ومــجــابــهــة 

الرياضة. في 

سلسلة من الُمبادرات 

ويـــســـبـــق الـــــحـــــدث إطـــــالق 
مثل  ــبــادرات  ــُم ال مــن  سلسلة 
وضـــــــع الــــوثــــيــــقــــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
لــتــأمــيــن األحــــداث الــريــاضــيــة 
على  توعية  وحمالت  الكبرى 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، وســيــنــجــم 
عـــــن هــــــذا الــــجــــانــــب وثـــيـــقـــة 
لـــلـــتـــدريـــب ووثـــيـــقـــة لــصــّنــاع 
الحمالت  وهــذه  الــســيــاســات، 
الرياضيين  مشاهير  ستضم 
ُمشترك  جــهــد  فــي  والــشــبــاب 
العنيف  الــتــطــرف  لــُمــكــافــحــة 
مـــن خــــالل الـــريـــاضـــة. ويــتــم 
ـــــا الــــتــــحــــضــــيــــر لـــهـــذه  حـــــالـــــًي
نحو  على  وستظهر  الحمالت 
الرياضية  األحداث  في  الفت 
ذلك  في  بما  الُمقبلة  الكبرى 
أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ وكأس 

قطر. في   ٢٠٢٢ العالم 
وعـــــــــــــــالوة عــــــلــــــى ذلــــــــك، 
آلية  أيًضا  المشروع  سيدشن 
لــمــنــح الــــجــــوائــــز لــمــنــظــمــات 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــمــحــلــيــة 
ـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــال  والـــــتـــــي ت
العنيف  التطرف  من  الوقاية 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى األطــــــفــــــال 
والـــشـــبـــاب فـــي بــعــض الــــدول 
ـــا  ـــقـــي الـــــمـــــخـــــتـــــارة فــــــي إفـــري

األوسط. والشرق 

األممي المشروع  داعمو 

ـــمـــشـــروع  ويـــــدعـــــم هــــــذا ال
األمــــــــــمــــــــــي دولـــــــــــــــــة قــــطــــر 
الشعبية  الصين  وجــمــهــوريــة 
عــــــبــــــر (صــــــــــنــــــــــدوق األمــــــــم 
الــمــتــحــدة لــلــســالم والــتــنــمــيــة) 

الجنوبية. وكوريا 

الرياضة عامل أساسي

 وقــــال ســـعـــادة فــالديــمــيــر 
فـــورونـــكـــوف وكـــيـــل األمـــيـــن 
الــــــعــــــام لــــــألمــــــم الــــمــــتــــحــــدة 
لـــمـــكـــتـــب األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
إن  اإلرهــــــــــــاب:  لـــمـــكـــافـــحـــة 
االجــــتــــمــــاع رفـــيـــع الــمــســتــوى 
يــعــكــس الـــتـــزام مــكــتــب األمــم 
اإلرهــاب  لمكافحة  المتحدة 
بـــــاالنـــــخـــــراط بـــفـــعـــالـــيـــة فــي 
الــتــرويــج لــلــريــاضــة وقــيــمــهــا 

العنيف. التطرف  لمنع 
وتــــابــــع: الـــريـــاضـــة تــســاعــد 
األطـــــــفـــــــال والــــُمــــراهــــقــــيــــن 
فــــــي شــــتــــى أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم 

لـــبـــنـــاء مــقــومــاتــهــم الــنــفــســيــة 
أفضل  نحو  على  والعاطفية 
لــيــصــبــحــوا مـــواطـــنـــيـــن أكــثــر 
تسامًحا واحتراًما، والرياضة 
المناسبة  بــاألدوات  تزودهم 

اإلرهاب. دعايات  لمقاومة 
وخــــــــــتــــــــــم فــــــالديــــــمــــــيــــــر 
بــالــقــول:  كلمته  فــورونــكــوف 
اإلرهــــــــــــــاب  هــــــزيــــــمــــــة  إن 
والــــتــــخــــلــــص مـــــن الـــتـــطـــرف 
الـــعـــنـــيـــف هـــــو عــــمــــل طـــويـــل 
نــحــشــد  أن  وعـــلـــيـــنـــا  وشـــــــاق، 
ـــجـــهـــود لـــنُـــظـــهـــر تــصــمــيــًمــا  ال
وعــزيــمــة أكــبــر لــلــوصــول إلــى 

النهاية. خط 

المستدامة التنمية 

سعادة  قالت  ناحيتها  من 
الــــســــفــــيــــرة الـــشـــيـــخـــة عـــلـــيـــاء 
الـــدائـــم  الـــمـــنـــدوب  ثـــانـــي  آل 
لـــــدولـــــة قــــطــــر لــــــدى األمـــــم 
قــطــر  دولــــــة  إن  الـــمـــتـــحـــدة: 
تــفــخــر بــاســتــضــافــة نــهــائــيــات 
٢٠٢٢ ألول مرة  كأس العالم 
األوســط  الــشــرق  منطقة  فــي 
نرى  ونحن  العربي،  والعالم 
لقطر  فرصة  المونديال  في 
التطوير  لتحفيز  والمنطقة 
مستقبل  وبـــنـــاء  االجــتــمــاعــي 

القادمة. لألجيال  أفضل 
من  كلمتها:  فــي  وتــابــعــت 
وقــت  أي  مـــن  أكـــثـــر  الــمــهــم 
األنــشــطــة  ـــدعـــم  ن أن  مـــضـــى 
ـــــيـــــة،  ـــــبـــــدن الــــــريــــــاضــــــيــــــة وال
تــنــدرج  أن  يــجــب  فــالــريــاضــة 

ضـــــمـــــن خـــــطـــــط الــــتــــعــــافــــي 
 (١٩ (كوفيد-  جــائــحــة  بــعــد 
ـــيـــجـــيـــات  وضــــمــــن اإلســـتـــرات
المستدامة  للتنمية  الوطنية 
أساسي  عــامــل  الــريــاضــة  ألن 
الــوبــاء  تــأثــيــر  مــن  للتخفيف 
عــلــى الــصــحــة وعــلــى الــنــاس، 
فـــي  مـــــهـــــم  تـــــأثـــــيـــــر  وذات 
لنشاطها  الــبــشــريــة  اســتــعــادة 
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي فــــــــي أعـــــقـــــاب 

الجائحة.
وأثــــنــــى ســــعــــادة الــســفــيــر 
جـــــيـــــنـــــج تـــــــشـــــــونـــــــج، نـــــائـــــب 
لجمهورية  الــدائــم  المندوب 
األمــم  لــدى  الشعبية  الــصــيــن 
األمــم  مكتب  على  المتحدة 
اإلرهاب  لمكافحة  المتحدة 
ــــمــــاع رفـــيـــع  لـــتـــنـــظـــيـــم االجــــت
الــمــســتــوى لــمــنــاقــشــة قــضــايــا 
مــهــمــة لـــلـــتـــرويـــج لــلــريــاضــة 
وقـــيـــمـــهـــا كــــــــــأداة لـــلـــوقـــايـــة 
العنيف،  التطرف  ومكافحة 
هي  الرياضة  أن  إلى  مشيًرا 
االجتماعية  للتنمية  مــنــارة 
شك  وال  اإلنــســانــي،  والــتــقــدم 
أنــــــه مــــن األهــــمــــيــــة بــمــكــان 
الـــتـــرويـــج لــلــقــيــم الــريــاضــيــة 
الــمــوصــلــة لــلــســلــم والــتــســامــح 
ــــرام والـــتـــي تــحــافــظ  واالحــــت
الجنسين  بين  المساواة  على 
واالســــــتــــــقــــــرار والــــتــــفــــاهــــم 
ــــــصــــــال ُمــــســــبــــبــــات  ــــــئ واســــــت
اإلرهـــــــــاب واأليــــدلــــوجــــيــــات 

جذورها. من  المتطرفة 
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المستقبل  ــاء  ــن وب الــتــطــويــر  لتحفيز  والمنطقة  لقطر  فــرصــة  الــمــونــديــال  ــي:  ــان ث آل  عــلــيــاء 

النهاية لخط  لــلــوصــول  وعــزيــمــة  تصميًما  لنُظهر  الــجــهــود  نحشد  أن  علينا  ــكــوف:  ــورون ف

 شعار المركز الدولي لألمن الرياضي

نيويورك- الراية:

رئيس مجلس إدارة مركز األمن الرياضي:

تشوف جول بارك:

 قــــــال مـــحـــمـــد بــــن حـــــنـــــزاب، رئــيــس 
لــألمــن  ـــدولـــي  ال الــمــركــز  إدارة  مــجــلــس 
الــريــاضــي، ومــؤســس بــرنــامــج «ســيــف ذا 
ــــم»: «إن الــريــاضــة تــؤثــر بــاإليــجــاب  دري
عــلــى حــيــاة مــاليــيــن مـــن الـــنـــاس يــومــًيــا، 
والرياضة  الكبرى  الرياضية  واألحـــداث 
عــلــى وجـــه الــعــمــوم تــنــطــوي عــلــى أدوات 
ُمتفّردة وُمحّفزة للتغيير اإليجابي، وأنا 
االجتماع  هــذا  أعقاب  وفــي  أنــه  ثقة  على 
رفــيــع الــمــســتــوى، وبــمــزيــد مـــن الــعــمــل، 
آليات  إلــى  التوصل  من  جميًعا  سنتمكن 
وضع  فــي  مؤثر  بشكل  ستستخدم  ثابتة 
لمكافحة  بالرياضة  المرتبطة  السياسات 

التطرف العنيف».
وتــابــع بــن حــنــزاب: «ونــحــن نـــرى أن 
هـــذه ســتــكــون خــطــوة مــهــمــة، عــلــيــنــا أن 
نــواصــل الــعــمــل مــًعــا ونُــبــقــي عــلــى وتــيــرة 
االلـــتـــزام بــالــتــعــاون الـــدولـــي والــشــراكــات 

ُمتعّددة القطاعات في إطار أجندة األمم 
الرياضة  استخدام  تعزيز  بغية  المتحدة، 
كأداة ُمؤثرة لُمعالجة الُمسّببات الرئيسية 
للتطرف العنيف وكقوة ناعمة لها القدرة 
عــلــى غــــرس قــيــم الــتــســامــح والــتــعــايــش 
الُمستهدفة  للمجتمعات  الفرص  وإيجاد 

واألكثر عرضة للمخاطر».

الـــســـفـــيـــر «تــــشــــوف  ســـــعـــــادة  قـــــــال   
جـــول بــــارك» نــائــب الــمــنــدوب الــدائــم 
األمم  لدى  الجنوبية  كوريا  لجمهورية 
مزيد  لضخ  حــان  الوقت  إن  المتحدة: 
مـــن االســـتـــثـــمـــارات فـــي الـــجـــهـــود الــتــي 
تعزيز  الــريــاضــة  خــالل  مــن  تــســتــهــدف 
هذا  وفــي  ُمجتمعاتنا،  فــي  االســتــدامــة 
الجنوبية  كوريا  جمهورية  فإن  الصدد 
أقـــــّرت دوًمـــــا ومــنــذ زمـــن بــعــيــد دور 
وتوفير  الشعوب  توحيد  فــي  الــريــاضــة 

ــلــم والـــتـــقـــارب  ــِس ــل األجــــــواء الــمــثــالــيــة ل
تشانج  بيونج  أولمبياد  في  حدث  مثلما 

لشتوية. ا
أن  يمكن  الــريــاضــيــة  الــقــيــم  وتــابــع:   
التسامح  لثقافة  للترويج  وسائل  تصبح 
يمكن  والرياضة  الُمتبادل،  واالحترام 
الذاتي  للتطوير  الفرصة  توفر  أن  أيًضا 
وتــمــكــيــن الــشــبــاب والـــمـــرأة والــفــتــيــات 
والمجتمعات  الخاصة  القدرات  وذوي 

األخرى. الُمهّمشة  والشرائح 

 قــــــــال ســــــعــــــادة «مــــيــــجــــيــــل أنــــخــــل 
لمكتب  السامي  المفوض  موراتينوس» 
إن  الحضارات:  لتحالف  المتحدة  األمم 
اإليجابي،  للتغيير  محرك  هي  الرياضة 
واالستدامة،  للتنوع  فاعلة  وسيلة  فهي 

على  قدرتها  في  تكمن  الرياضة  وقــوة 
الشعوب  بين  والحواجز  الــجــدران  كسر 
بغض  جماهير،  أو  العبين  كــانــوا  ســواء 
أعــراقــهــم  أو  مــعــتــقــداتــهــم  عـــن  الــنــظــر 

وثقافاتهم.

الرياضــة تــؤثــر في حيـــاة
 مالييــن النـــاس

الرياضة تعزز األجواء المثالية 
للِسلم والتقارب

الرياضة محرك  للتغيير اإليجابي

االنـــــخـــــراط بـــفـــعـــالـــيـــة فــي 
تــرويــج لــلــريــاضــة وقــيــمــهــا 

العنيف. التطرف  نع 
وتــــابــــع: الـــريـــاضـــة تــســاعــد
طـــــــفـــــــال والــــُمــــراهــــقــــيــــن
ــي شــــتــــى أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم

مستقبل  وبـــنـــاء  االجــتــمــاعــي 
القادمة. لألجيال  أفضل 

الــمــوصــلــة لــلــســلــم والــتــســامــح 
ــــرام والـــتـــي تــحــافــظ  واالحــــت

ا

د
ن
م

منن تهتها:ا:  ككلمل فـفـي وتـتـاابــعــتت
وقــت  أي مـــن  أكـــثـــر  الــمــهــم
األنــشــطــة  ـــدعـــم  ن أن  مـــضـــى 
ـــــيـــــة،  ـــــبـــــدن الــــــريــــــاضــــــيــــــة وال
تــنــدرج  أن  يــجــب  فــالــريــاضــة 

الالجنجنسيسينن بيبينن االملمساساواواةة ععلىلى
واالســــــتــــــقــــــرار والــــتــــفــــاهــــم 
ــــــصــــــال ُمــــســــبــــبــــات  ــــــئ واســــــت
اإلرهـــــــــاب واأليــــدلــــوجــــيــــات 

جذورها. من  المتطرفة 

البرتغالي  ُمشاركة  الحدث  شهد  كما   
الـــــشـــــهـــــيـــــر «جــــــوزيــــــه 

مــــوريــــنــــيــــو» 
مــــــــــــــــــــــــــدرب 

وذلــك  الــقــدم  لــكــرة  اإلنجليزي  توتنهام 
الرياضية  الشخصيات  مــن  عــدد  ضمن 

الشهيرة. 

مشـــاركــة مورينيـــو

أنطونيا ماري:

 وتـــحـــدثـــت الـــســـيـــدة «أنـــطـــونـــيـــا مـــاري 
المتحدة  األمـــم  معهد  مــديــرة  مــيــو»  دي 
ــيــمــي ألبـــحـــاث لــلــجــريــمــة والـــعـــدالـــة  اإلقــل
(اليونيكري) قائلة: إن الرياضة تلعب دوًرا 
واحترام  والتعايش  الثقة  تعزيز  في  مهًما 

ــثــقــافــات، ومــن  الــتــنــوع والــتــفــاعــل بــيــن ال
خالل عمل اليونيكري لمكافحة التطرف 
العنيف، نعرف أن هذه القيم تعد أساسية 
للحد من انتشار التشدد والتطرف العنيف 

في المجتمعات الُمعّرضة للخطر.

مؤسسة  جالو»  السيدة «سعاد  تحّدثت   
ورئيسة جمعية المرأة الصومالية ورئيسة 
اللجنة األولمبية الصومالية ورئيسة اتحاد 
الرياضة  إن  قائلة:  الصومالي  السلة  كــرة 
أصــبــحــت جــــــزًءا مـــن حــيــاتــي وعــّلــمــتــنــي 

مهارات ثمينة في الحياة والعمل الجماعي 
واالنضباط والقيادة، وكرة السلة أعطتني 
والتعرف  والــتــنــوع  للسفر  كبيرة  فــرصــة 
على أنــاس وشــعــوب جــديــدة مــن إفريقيا 

والشرق األوسط وخارجها.

للرياضة دور مهم في المجتمعات

قصة مؤثرة من الصومال
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أجنــدة اليــوم
الدوري اإلنجليزي (الجولة الثانية)
(14:00) ساوثهامبتون- توتنهام

beIN HD 2
(16:00) نيوكاسل- برايتون

beIN HD 1
(18:30) تشيلسي- ليفربول

beIN HD 1
(21:00) ليستر سيتي- بيرنلي

beIN HD 2
الدوري اإلسباني (الجولة الثانية)
(17:00) هويسكا- قاديش

beIN HD 3
(19:30) غرناطة- أالفيس

beIN HD 3
(22:00) ريال سوسيداد- ريال مدريد

beIN HD 1
الدوري اإليطالي (الجولة األولى)

(13:30) بارما- نابولي
beIN HD 4

(16:00) جنوى- كروتوني
beIN HD 4

(19:00) ساسولو- كالياري
beIN HD 4

(21:45) يوفنتوس- سامبدوريا
beIN HD 4

الدوري األلماني (الجولة األولى)
(16:30) اليبزيج- ماينز

beIN 2 FR
(19:00) فولفسبورج- ليفركوزن

beIN 2 FR
الدوري الفرنسي (الجولة الرابعة)
(14:00) نيس- سان جيرمان

beIN HD 1
(16:00) ميتز- ريمس

beIN HD 5
(16:00) مونبلييه- أنجيه

beIN HD 6
(16:00) ستراسبورج- ديجون
(16:00) بريست- لوريان

beIN HD 8
(18:00) نانت- سانت إيتيان

beIN HD 6
(22:00) مارسيليا- ليل

beIN HD 6
جميع المباريات بالتوقيت المحلي

نيس- أ ف ب:

أن  نـــــيـــــس  نـــــــــــادي  أعــــــلــــــن 
مــبــاراتــه ضــد ضــيــفــه بــاريــس 
اللقب  حــامــل  جــيــرمــان  ســان 
ـــرابـــعـــة مــن  فــــي الـــمـــرحـــلـــة ال
الدوري الفرنسي لكرة القدم 
ستقام  اليوم،  ظهر  المقررة 
«بسبب  موصدة  أبــواب  خلف 
مواجهة  في  التدابير»  تعزيز 

المستجد. كورونا  فيروس 
وكــتــب نــيــس فــي بــيــان أنــه 
تـــم تــخــفــيــض عـــدد الــحــضــور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري مـــــن خــمــســة 
آالف إلى ألف، وفي ظل هذه 
نيس  نادي  «يأسف  الظروف 
المباراة  بأن  جمهوره  إلبــالغ 
ضـــد بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
مغلقة».  أبواب  خلف  ستقام 
جيرمان  ســان  بــاريــس  حــقــق 
فوزه األول في بداية موسمه 
من  قاتل  بهدف  المضطرب 
األلـــمـــانـــي يـــولـــيـــان دراكــســلــر 
مؤجلة  مباراة  في  ميتز  على 
فيلتقي  األولى،  المرحلة  من 

اليوم. نيس  مضيفه 
ويـــعـــيـــش نــــــادي الــعــاصــمــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة وصـــــيـــــف بــطــل 
أوروبـــــــــا الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي 
فـــتـــرة ســيــئــة بــــدأت بــإصــابــة 
بفيروس  العــبــيــه  مــن  سبعة 
غالبيتهم  المستجد،  كــورونــا 
ــــنــــجــــوم الـــــكـــــبـــــار، مــا  مـــــن ال
حــرمــهــم مــن الــمــشــاركــة في 
(صفر- النــس  أمــام  الخسارة 

دوري  إلــــــــى  الـــــصـــــاعـــــد   (١
األضــــــــواء هـــــذا الـــمـــوســـم فــي 

الثانية. المرحلة 
ـــــبـــــعـــــض مـــنـــهـــم  وعــــــــــــاد ال
أبــــرزهــــم الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار 
واألرجــنــتــيــنــيــان انــخــيــل دي 

مـــاريـــا ولـــيـــانـــدرو بــاريــديــس 
ـــاراة الـــــ «كــالســيــكــو»  إلــــى مـــب
المرحلة  في  مارسيليا  أمــام 
الــثــالــثــة الـــتـــي شـــهـــدت الــفــوز 

على  المتوسطي  للنادي  األول 
مباراة   ٢١ في  جيرمان  سان 
.٢٠١١ نوفمبر  منذ  وتحديًدا 

على  ضيًفا  فيحل  ليل،  أما 

المرحلة  ختام  في  مارسيليا 
عـــلـــى مــلــعــب «فــــيــــلــــودروم» 

اليوم.
وفـــي الــمــبــاريــات االخـــرى، 

ـــــورج مــع  ـــــراســـــب ـــقـــي ســـــت ـــت ـــل ي
انجيه،  مع  مونبلييه  ديجون، 
مع  ونانت  لوريان  مع  بريست 

سانت إيتيان اليوم.

الدوري الفرنسي خلف األبواب المغلقة
سان جيرمان يالقي نيس في المرحلة الرابعة إيقاف العب هامبورج

إعارة تساباكوستا

هامبورج- د ب أ:

قـــــرر االتـــــحـــــاد األلــــمــــانــــي لــكــرة 
مدافع  ليستنر  توني  معاقبة  القدم، 
فــريــق هــامــبــورج بــاإليــقــاف خمس 
مشجًعا  هــاجــم  أن  بــعــد  مــبــاريــات 
وجــه لــه إهــانــات عــقــب مــبــاراة في 
من  سابق  وقــت  فــي  الــكــأس  بطولة 

الجاري. األسبوع 
ـــمـــانـــي أن  وأوضــــــح االتــــحــــاد األل
الـــالعـــب ســيــتــم إيـــقـــافـــه مــبــاراتــيــن 
مع  عـــام،  لــمــدة  التنفيذ  إيــقــاف  مــع 
يــورو (٩٤٠٠   ٨٠٠٠ قــدرهــا  غــرامــة 
التي  الــواقــعــة  على  كعقاب  دوالر)، 
شــهــدتــهــا مـــبـــاراة فــريــقــه هــامــبــورج 
 ١-٤ قاسية  لــخــســارة  تــعــرض  الـــذي 
دينامو  السابق  ليستنر  فريق  أمــام 

دريسدن.

لندن- أ ف ب:

اإلنــجــلــيــزي  تشيلسي  نـــادي  أعــلــن 
إعــــارة مــدافــعــه اإليــطــالــي دايــفــيــدي 
اإليطالي  جنوى  لفريق  تساباكوستا 
لعب  أن  لــه  سبق  بعدما  عــام،  لمدة 
الماضي  الموسم  في  رومــا  لمواطنه 

على سبيل اإلعارة أيًضا.
عمره  البالغ  األيمن  الظهير  وكان 
الرباط  في  بتمزق  أصيب  عاًما   ٢٨
الصليبي في عامه الوحيد مع روما، 
فلم يخض سوى ٨ مباريات، منها ٦ 

بعد عودته من اإلصابة.
 ١٣) اإليطالي  الدولي  يتمكن  ولم 
مباراة) من فرض نفسه مع تشيلسي 
حــيــث خـــاض ٣٤ مـــبـــاراة أســاســيــة، 
باإلضافة إلى ١٨ كبديل في مختلف 
النادي  إلــى  وصوله  منذ  المسابقات 

اللندني في عام ٢٠١٧.
يــســتــعــيــد  أن  جـــــنـــــوى  ويــــــأمــــــل 
في  لمساعدته  مــســتــواه  تساباكوستا 
االرتـــــقـــــاء فــــي الــــــ «ســــيــــري أ» هـــذا 
الموسم  في  تفادى  بعدما  الموسم، 
المنصرم الهبوط إلى الدرجة الثانية 

بحلوله في المركز السابع عشر.

لندن- أ ف ب:

ــاًرا  ــب  يــخــوض لــيــفــربــول اخــت
للدفاع  سعيه  فــي  مبكًرا  جــديًــا 
عــن الــلــقــب عــنــدمــا يــحــل ضيًفا 
ـــمـــتـــجـــدد»  عـــلـــى تــشــيــلــســي «ال
الثانية  المرحلة  قمة  في  اليوم 
مــن الــــدوري اإلنــجــلــيــزي لكرة 
قطبي  دخــول  تشهد  التي  القدم 
مــانــشــســتــر الــمــنــافــســة مـــن أجــل 
العودة إلى منصة التتويج، بعدما 
غابا عن المرحلة األولى لتأخر 

نهاية موسمهما الماضي قاريًا.
تــتــجــه األنــــظــــار إلـــــى مــلــعــب 
ــــــريــــــدج» فــي  «ســـــتـــــامـــــفـــــورد ب
الـــعـــاصـــمـــة لـــنـــدن الــــيــــوم حيث 
النارية  للقمة  مسرًحا  سيكون 
بـــيـــن تــشــيــلــســي «الـــمـــتـــجـــدد» 

وليفربول البطل.
وأنهى النادي اللندني الموسم 

الـــمـــاضـــي فــــي الـــمـــركـــز الـــرابـــع 
أبــطــال  خــلــف  نقطة   ٣٣ بــفــارق 
خصص  لكنه  الماضي  الموسم 
نحو ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني 
(٢٥٩ مليون دوالر) للتعاقد مع 
العبين جدد أبرزهم الدوليون 
األلمانيان كاي هافيرتس وتيمو 
زياش  حكيم  والمغربي  فيرنر 
وبــن  سيلفا  تــيــاجــو  والــبــرازيــلــي 
تشيلويل. وسبقت القمة مشاكسة 
فرانك  الفريقين  مــدربــي  بين 
المبارد واأللماني يورجن كلوب 
بعدما صرح األخير أن فريقه ال 
الطريقة  بنفس  ينفق  أن  يمكن 
قبل  من  المملوكة  األندية  مثل 
«الــدول» و«كبار األثرياء» مثل 
أثناء  وتشيلسي  سيتي  مانشستر 

جائحة فيروس كورونا.
كــلــوب  عـــلـــى  المـــــبـــــارد  ورد 
بتذكيره بأن فريق آنفيلد أنفق 

من  السابقة  المواسم  في  كثيًرا 
باللقب  الفائز  فريقه  بناء  أجــل 
ــا،  لــلــمــرة األولـــــى مــنــذ ٣٠ عــاًم
فيرجيل  الهولندي  إلــى  مشيًرا 
فابينيو  والبرازيليين  دايك  فان 
وحــــــــــارس الــــمــــرمــــى ألـــيـــســـون 
ماني  ســاديــو  والــســنــغــالــي  بيكر 

والمصري محمد صالح.
مطالبًا  لــيــفــربــول  وســيــكــون 
التي  الدفاعية  األخطاء  بتفادي 
كلفته ثالثة أهــداف في مرمى 
ــــى  ـــاراة األول ـــمـــب ألـــيـــســـون فـــي ال
األضــواء  دوري  إلــى  العائد  أمــام 
ـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد بـــطـــل الـــدرجـــة  ل
الموسم  فعلًيا)  (الثانية  األولـــى 
تــألــق  ولــــــوال   ،(٤-٣) الـــمـــاضـــي 
ثالثية  سجل  الذي  صالح  نجمه 
حملة  مستهل  في  البطل  لتعثر 
الدفاع عن لقبه. من جهته، لم 
ضد  مقنًعا  أداًء  تشيلسي  يقدم 

المرحلة  فــي  بــرايــتــون  مضيفه 
األولى رغم فوزه ٣-١، وبالتالي 
ستكون المواجهة ضد ليفربول 
فـــرصـــة جـــيـــدة إلظــــهــــار مـــدى 
قدرته على المنافسة. ويخوض 
األبرز  المرشح  سيتي  مانشستر 
لــمــنــافــســة لــيــفــربــول والــتــتــويــج 
بلقبه الثالث في األعوام األربعة 
ــاًرا صــعــبًــا أمــام  ــب األخـــيـــرة، اخــت

مضيفه ولفرهامبتون غدا.
وعــــــزز الـــــمـــــدرب اإلســـبـــانـــي 
جـــوســـيـــب جــــــوارديــــــوال دفـــاعـــه 
آكــي،  نــاثــان  الهولندي  بــالــدولــي 
وهــجــومــه بــمــواطــنــه الــمــوهــوب 

فيران توريس من فالنسيا.
واحـــــتـــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
المركز الثاني الموسم الماضي، 
ساهمت  مــبــاريــات  تسع  وخسر 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي تـــنـــازلـــه عن 

اللقب.

قمة في البريميرليج تشبك تشيلسي بليفربول
اليوم في المرحلة الثانية للدوري اإلنجليزي

روما- أ ف ب: 

ــــظــــار مـــوجـــهـــة الــــيــــوم إلـــــى «ألـــيـــانـــز  ســـتـــكـــون األن
الرسمي  اختباره  يوفنتوس  يخوض  حيث  ستاديوم» 
األول بقيادة أندريا بيرلو على أرضه ضد سامبدوريا 
في المرحلة األولى من الدوري اإليطالي لكرة القدم 

«الكالتشيو».
الــســادس  الــمــركــز  لتحسين  ســعــيــه  مــيــالن  ويــبــدأ 
في  بولونيا  ضد  غدا  الماضي،  الموسم  به  أنهى  الذي 
بارما  بين  مباريات  اليوم  تشهد  التي  المرحلة  ختام 

ونابولي، جنوى وكروتوني، وساسوولو وكالياري.

اليوفي يتحدى سامبدوريا في الكالتشيو

اليبزيج 
يتربص بماينز

برلين- د ب أ:

ـــبـــزيـــج   يـــتـــطـــلـــع الي

المربع  إلى  تأهل  الــذي 

الــــــذهــــــبــــــي لـــلـــنـــســـخـــة 

دوري  مـــن  الــمــاضــيــة 

األبــــــطــــــال، لــمــقــارعــة 

على  مــيــونــيــخ  بــــايــــرن 

لقب البوندزليجا، حيث 

بمالقاة  مــشــواره  يــبــدأ 

ضـــيـــفـــه مــــايــــنــــز عــلــى 

أريــنــا  بـــول  ريـــد  ملعب 

اليوم في حضور ٨٥٠٠ 

مـــشـــجـــع، وذلــــــــك فــي 

الجولة  مباريات  ختام 

ــــــدوري  ـــــــى مــــن ال األول

األلماني، ويلتقي اليوم 

فــولــفــســبــورج مـــع بــايــر 

ليفركوزن.

مدريد- أ ف ب: 

المرحلة  عــن  غــاب  أن  بعد 
الحصول  أجل  من  االفتتاحية 
ـــى الــــمــــزيــــد مـــــن الــــراحــــة  عـــل
عــــقــــب الـــــمـــــوســـــم الـــمـــتـــأخـــر 
فيروس  تفشي  فــرضــه  الـــذي 
ريــال  يــبــدأ  المستجد،  كــورونــا 
مــــدريــــد حـــمـــلـــة الـــــدفـــــاع عــن 
ــيــوم فــي الــبــاســك ضد  لــقــبــه ال
المرحلة  في  سوسييداد  ريــال 
الــثــانــيــة، فــيــمــا يــســتــمــر غــيــاب 
وأتلتيكو  بــرشــلــونــة  منافسيه 

مدريد وإشبيلية.
مسعاه  فــي  زيـــدان  ويــرفــع 
لـــالحـــتـــفـــاظ بـــالـــلـــقـــب شــعــار 
االســــــتــــــمــــــراريــــــة والـــــثـــــبـــــات 
األسلحة  نفس  على  باالعتماد 
الــتــي قــــادت الـــنـــادي الــمــلــكــي 
برشلونة  غريمه  إزاحـــة  إلــى 
عـــــن الــــــعــــــرش، بــــعــــد الــــفــــوز 
بـــعـــشـــر مــــبــــاريــــات مــتــتــالــيــة 

مــنــذ عــــودة الــمــنــافــســات إثــر 
تفشي  بــســبــب  ألشــهــر  تــوقــف 
فــيــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــد.

وبــعــد وصــولــهــمــا إلـــى الـــدور 
دوري  لمسابقة  النهائي  ربع 
األبــــطــــال، يـــواصـــل بــرشــلــونــة 
عطلتهما  مـــدريـــد  وأتــلــتــيــكــو 
كل  يــبــدأ  أن  عــلــى  لــة،  الــُمــَطــوَّ
سبتمبر   ٢٧ مــوســمــه  منهما 

مع  األول  يلتقي  حين  الحالي 
ضــيــفــه فــيــاريــال والــثــانــي مع 
اليوم  غرناطة.ويشهد  ضيفه 
بين  خــاصــة  بنكهة  مــواجــهــة 
وقاديش،  هويسكا  العائدين 
ذاته  اليوم  في  يلتقي  أن  على 
الوليد،  بلد  مــع  بيتيس  ريــال 
وغـــرنـــاطـــة مــــع ديــبــورتــيــفــو 

أالفيس.

الريال يبدأ الليجا بسوسييداد



توتنهام يضم 
ريجيلون

جوتا في 
ليفربول

لندن - رويترز:

أعـــــلـــــن لـــيـــفـــربـــول 
ـــيـــزي تـــعـــاقـــده  ـــجـــل اإلن
البرتغالي  الــجــنــاح  مــع 
ــــوجــــو جــــوتــــا العـــب  دي
ولــــــفــــــرهــــــامــــــبــــــتــــــون 
طويل  بعقد  وانــــدرارز 
كي-يانا  المدى.وانتقل 
ليفربول  مدافع  هوفر 
إلـــــى ولــفــرهــامــبــتــون 
ــــمــــدة خــمــس  بـــعـــقـــد ل
اكتفى  بــعــدمــا  ســنــوات 
مباريات  أربع  بخوض 
منذ  األول  الفريق  مع 
انتقاله من أياكس في 

.٢٠١٨

لندن - رويترز:

ــــــن تــــوتــــنــــهــــام  أعــــــل
هوتسبير المنافس في 
ــيــزي  الــــــــدوري اإلنــجــل
الــمــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
أمـــس الــســبــت تــعــاقــده 
مــــع الـــظـــهـــيـــر األيـــســـر 
ســـيـــرجـــيـــو ريــجــيــلــون 
من ريال مدريد بطل 
خمسة  لــمــدة  إســبــانــيــا 
أعـــــــــوام. ولـــــم يــكــشــف 
تــوتــنــهــام عـــن الــقــيــمــة 
الـــــمـــــالـــــيـــــة لـــلـــصـــفـــقـــة 
لـــكـــن وســــائــــل إعــــالم 
بــريــطــانــيــة ذكــــرت أن 
النادي اللندني دفع ٣٠ 
 ٣٥٫٥١) يــــورو  مــلــيــون 
مقابل  دوالر)  مليون 
الحصول على خدمات 
البالغ  اإلسباني  الدولي 

عمره ٢٣ عاًما.
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ريو دي جانيرو - أ ف ب:

مهاجم  نيمار  البرازيلي  النجم  يقود 

منتخب  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس 

بـــــالده أمـــــام بــولــيــفــيــا والـــبـــيـــرو الــشــهــر 

الــمــقــبــل ضــمــن تــصــفــيــات قــــارة أمــريــكــا 

قطر  مــونــديــال  إلــى  الــمــؤهــلــة  الــجــنــوبــيــة 

ألفيش  دانــي  الــقــائــد  يغيب  فيما   ،٢٠٢٢

الجولتين  إقامة  اإلصابة.وبقيت  بسبب 

األولــــى والــثــانــيــة مــن تــصــفــيــات أمــريــكــا 

 ٢٠٢٢ الــعــالــم  لــكــأس  المؤهلة  الجنوبية 

مــعــلــقــة لــفــتــرة طــويــلــة بــســبــب فــيــروس 

التفشي  يــواصــل  الــذي  المستجد  كــورونــا 

الدول  بعض  وفي  الجنوبية  أمريكا  في 

األوروبية.

نيمار يعود 
إلى السامبا

متابعة - رمضان مسعد:

وســـــــط إجــــــــــــــراءات احـــــتـــــرازيـــــة 
مشددة، ُسحبت، أمس بمقر اتحاد 
كرة اليد، قرعة بطولتي كأس سمو 
األمير، وكأس قطر بحضور محمد 
جــابــر أمــيــن الــســر الــعــام لــالتــحــاد، 
رئــيــس لجنة الــمــســابــقــات، ورؤســـاء 
األجهزة باألندية التي ستشارك في 
البطولتين الغاليتين، وتشارك أندية 
الــســد والـــريـــان واألهـــلـــي والــغــرافــة 
وقطر  والــوكــرة  والدحيل  والعربي 
نفس  تشارك  فيما  قطر،  كــأس  في 
األمير،  سمو  كــأس  في  الفرق  هــذه 
ـــهـــا الـــــخـــــور والــــشــــمــــال،  ـــنـــضـــم ل وي
وأســـفـــرت قــرعــة كــــأس قــطــر عن 
ــــــــدور ربــــــع الــنــهــائــي  مــــواجــــهــــات ال
الجمعة  يـــوم  بمواجهتين  وتنطلق 
المباراة  في  سيلتقي  حيث  المقبلة، 
األولــــى الــدحــيــل مــع األهــلــي فــي الـــ 
الــدحــيــل  صــالــة  عــلــى  عـــصـــًرا   ٤:٠٠
الرئيسية، في حين تجمع المواجهة 
 ٧:٠٠ الـ  في  السد  مع  الريان  الثانية 
الصالة  على  نفسه  الــيــوم  مــن  مساء 
الرئيسية أيًضا، وتستكمل مواجهات 
ــنــهــائــي يــــوم الــســبــت الـــقـــادم  ربــــع ال
بــمــواجــهــتــيــن، حــيــث يــلــعــب الــعــربــي 
على  عصًرا   ٤:٠٠ الـ  في  الغرافة  مع 
صـــالـــة الــدحــيــل الــرئــيــســيــة ويــلــعــب 

مساء   ٧:٠٠ الـــ  في  قطر  مع  الوكرة 

على نفس الملعب.

ويــلــعــب الــفــائــز مــن لــقــاء الــريــان 

الدحيل  لقاء  مــن  الفائز  مــع  والــســد 

فيما  الــنــهــائــي،  نصف  فــي  واألهــلــي 

الــفــائــز مــن لــقــاء الــعــربــي والــغــرافــة 

يلعب مــع الــفــائــز مــن لــقــاء الــوكــرة 

النهائي  نــصــف  مـــبـــاراة  فــي  وقــطــر 

األسبوع  االثنين  يــوم  وذلــك  الثاني، 

المباراتين  فــي  والــفــائــزان  المقبل، 

الغالية  البطولة  نهائي  فــي  يلعبان 

يــــوم األربــــعــــاء الــمــقــبــل عــلــى صــالــة 

الدحيل الرئيسية.

سمو  كــأس  قــرعــة  أســفــرت  فيما 

األمير عن وقوع الريان مع السد في 

في  الدحيل  مع  وقطر  التصفيات، 

وفي  نفسه،  الـــدور  مــواجــهــات  ثاني 

الدور ربع النهائي يلتقي الوكرة مع 

الفائز مــن الــريــان والــســد فــي ثالث 

مــواجــهــات الــبــطــولــة، وفــي الــمــبــاراة 

من  الفائز  الــغــرافــة  يلتقي  الـرابعة 

لقاء قطر والدحيل، ويلتقي األهلي 

مــع الــشــمــال فــي خــامــس مواجهات 

الخور  مع  العربي  ويلتقي  البطولة، 

فــــي ســــــادس مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة، 

ويتأهل الفائزون األربعة إلى الدور 

الفائز  يلتقي  حيث  النهائي،  نصف 

مــن لــقــاء الــغــرافــة مــع المتأهل من 

من  الفائز  مع  وقطر  الدحيل،  لقاء 

لـــقـــاء األهـــلـــي والـــشـــمـــال فـــي نصف 

في  يــلــتــقــي  فــيــمــا  األول،  ــنــهــائــي  ال

من  الــفــائــز  الــثــانــي  النهائي  النصف 

لقاء  مــن  المتأهل  مــع  الــوكــرة  لــقــاء 
الــريــان والــســد مــع الــفــائــز مــن لقاء 
منافسات  وتنطلق  والخور،  العربي 
بطولة كأس سمو األمير بعد االنتهاء 

من بطولة كأس قطر.
مــن جــانــبــه اعــتــبــر مــحــمــد جابر 
أمين سر اتحاد كرة اليد أن القرعة 
كشفت عن مواجهات مثيرة وقوية 
تساهم في إثراء بطولتي كأس قطر 
وكــــأس ســمــو األمـــيـــر، وقــــال «لــقــد 
في  مميًزا  تنافسًيا  مستوى  شاهدنا 
لتقديم  جــاهــزة  والـــفـــرق  الـــــدوري 
األفضل في أغلى الكؤوس التي تلعب 
وســط إجــــراءات احــتــرازيــة مشددة 

للحفاظ على سالمة الجميع».
ومن جهته اعتبر محمد اليزيدي 
أن  الــريــان  بنادي  اليد  جهاز  رئيس 
طــمــوحــات فــريــقــه فــي كـــأس قطر 
وكـــأس ســمــو األمــيــر كــبــيــرة، وقــال 
«الـــقـــرعـــة مـــرضـــيـــة بـــالـــرغـــم مــن 
وقوعنا في مواجهة فرق قوية لكننا 
جاهزون وقادرون على الدفاع عن 

حظوظنا».
وقال عيسى شاهين رئيس جهاز 
اليد بالغرافة إن مواجهة العربي في 
مواجهة  هي  قطر  كأس  نهائي  ربع 
صــعــبــة لــلــغــايــة، ولــكــن فـــي الــوقــت 
بغض  إيجابًيا  أمــًرا  تكون  قد  نفسه 

النظر عن صعوبة المواجهة.

القــرعة المفتــوحة تشعل أغلى كؤوس اليد 
سحبت أمس بحضور مسؤولي األندية وأسفرت عن مواجهات واعدة بالقوة واإلثارة

ـــي ـــائ ـــه ـــن ــــــــع ال ـــــــدور رب ـــــــال ــــجــــمــــعــــة الــــمــــقــــبــــلــــة ب ـــق ال ـــل ـــط ـــن ــــر ت ــــط ــــــــأس ق ــــات ك ــــس ــــاف ــــن م

فتحي:  رجائي   - متابعة 

تــنــتــظــر جــمــاهــيــر الـــنـــادي 

الــنــادي  إدارة  حــســم  الــعــربــي 

الــجــديــدة  للصفقات  الــجــديــد 

حــســمــهــا  ـــتـــم  ي أن  ـــوقـــع  ـــمـــت ال

خــــالل األيـــــام الــمــقــبــلــة ســـواء 

ــــن  ــــي ــــالعــــب عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد ال

الــمــواطــنــيــن. أو  الــمــحــتــرفــيــن 

والــــكــــالم الـــــذي يــتــم تـــداولـــه 

هــــو إمـــكـــانـــيـــة تــغــيــيــر اثــنــيــن 

مـــن الــمــحــتــرفــيــن والــتــعــاقــد 

ـــــن بــــــــدًال مــنــهــمــا  مـــــع آخـــــري

ولــــكــــن هـــــذا األمـــــــر يــتــوقــف 

يتم  مــن  تــســويــق  عملية  عــلــى 

ــغــنــاء عــنــهــم نـــظـــًرا ألن  االســت

الموجودين  المحترفين  كــل 

بـــالـــفـــريـــق حـــالـــًيـــا يــرتــبــطــون 

ال  وبــالــتــالــي  مستمرة  بــعــقــود 

مــع  الــتــعــاقــد  يــتــم  أن  يــمــكــن 

تــم  إذا  إال  جـــديـــد  مـــحـــتـــرف 

تـــســـويـــة أمـــــر مـــحـــتـــرف مــن 

بالفريق.وسوف  الموجودين 

تــظــهــر األيــــام الــمــقــبــلــة مــدى 

إمــكــانــيــة تــحــقــيــق هـــذا األمـــر 

فـــي ظـــل وجـــــود رغـــبـــة لـــدى 

على  محترف  بتغيير  الجهاز 

أفضل  هو  من  وقــدوم  األقــل 

التي  بالصورة  الفريق  لتقوية 

ــعــربــاويــة  تــلــبــي طـــمـــوحـــات ال

المقبلة.وعلى  الــمــرحــلــة  فــي 

صــعــيــد الــالعــبــيــن الــمــواطــنــيــن 

بعض  مــع   مفاوضات  هناك 

الــالعــبــيــن وقـــد يــكــون هــنــاك 

صـــــفـــــقـــــتـــــان فـــــــي الــــطــــريــــق 

تامة  سرية  اإلدارة  وتفرض 

يدخل  ال  حــتــى  األســمــاء  عــلــى 

ناحية  الخط.ومن  على  أحد 

العرباوي  الفريق  أدى  أخرى 

بمشاركة  أمس  يوم  تدريباته 

جــــمــــيــــع الـــــالعـــــبـــــيـــــن وذلــــــك 

ــتــجــهــيــز لــــمــــبــــاراة األهـــلـــي  ــل ل

يـــــوم الـــجـــمـــعـــة الــمــقــبــلــة فــي 

كأس  ببطولة  مــشــواره  بــدايــة 

على  ــقــام  ســتُ والـــتـــي  أوريـــــدو 

مــلــعــب عــــبــــداهللا بــــن خــلــيــفــة 

يسعى  والــتــي  الــدحــيــل  بــنــادي 

لتحقيق  الــفــريــق  خاللها  مــن 

االنــــتــــصــــار والــــبــــدايــــة بــشــكــل 

جــيــد فــي الــبــطــولــة.والــجــديــر 

الــعــربــي  فـــريـــق  أن  بـــالـــذكـــر 

النهائية  الــمــبــاراة  إلــى  وصــل 

الحالية  أوريدو  كأس  لبطولة 

وسوف يواجه فريق السد في 

المرتقب. النهائي 

تـــرقب لحســـم صفقـــات العــربي
فريق الكرة يواصل التجهيز للقاء األهلي

الدوحة ـ [

انــطــلــقــت، صـــبـــاح أمـــــس، مــنــافــســات 
الــســبــاق الــمــحــلــي الــثــانــي لــســبــاق الهجن 
الشحانية،  بــمــيــدان  األصــيــلــة،  الــعــربــيــة 
وكــالــعــادة جـــاءت الــبــدايــة مــع منافسات 
أشواط الحقايق بكار وقعدان من مسافة 
٢ كيلو مترات (مفتوحة وعامة)، والتي 
مختلفتين،  انــطــالقــتــيــن  عــلــى  قــســمــت 
خــصــصــت االنـــطـــالقـــة األولــــــى ألشــــواط 
 ١٥ وتضمنت  (شــيــوخ)  مفتوح  الحقايق 

العامة  الحقايق  ألشــواط  والثانية  شوًطا، 
(قـــبـــائـــل) إنـــتـــاج وتــضــمــنــت ١٣ شـــوًطـــا.

من  العديد  تألق  األولــى  االنطالقة  وفــي 
الشعارات الخاصة بهجن أصحاب السمو 
هجن  تصدرت  حيث  الشيوخ،  والسعادة 
صدارة  باحتاللها  بقوة،  المشهد  الغرافة 
والقعدان  للبكار  الرئيسيين  الشوطين 
اللذين  و«الــــدرع»  طريق «زاهــيــة»  عــن 
عامر  ســالــم  الــمــتــألــق  المضمر  قــادهــمــا 
في  ناموسين  بأقوى  للفوز  المدهوشي 
األفضل  التوقيت  محقًقا  الــصــبــاح،  هــذا 

في المنافسات عن طريق «الدرع» الذي 
القعدان.وتضمنت  بناموس  نفسه  زيــن 
شـــيـــوخ ١٥ شـــوًطـــا،  أشـــــــواط الـــحـــقـــايـــق 
والتي  لإلنتاج،  منها  أشــواط   ٧ خصصت 
تألقت فيها هجن إنتاج أم الزبار بشكل 
اعتيادي وبالتخصص في أشواط اإلنتاج 
دائًما، وحسمت أم الزبار الفوز بنواميس 
٦ أشواط منها بتوقيتات مميزة وقوية، 
اإلنتاج  أشــواط  سابع  ناموس  ذهب  فيما 
(الـــشـــوط الــثــانــي عــشــر) لــســعــادة الشيخ 

عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني.

شعار الغرافة يتألق في السباق المحلي للهجن
حسم ناموسي الحقايق بكار وقعدان مفتوح

» االذلذي 
ضمنت 
ـــوًطـــا، 
والتي 
بشكل 
إلنتاج
ميس
يةة، قوق

اإلنتاج 
الشيخ 

ني.

في حسم صراع الطريق إلى قطر ٢٠٢٢

بوينوس ايرس- أ ف ب:

ــيــنــي لــكــرة  ــت أعـــلـــن االتــــحــــاد األرجــن
سيخوض  الــوطــنــي  منتخبه  أن  الــقــدم 
تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة 
ميسي  ليونيل  مع   ٢٠٢٢ قطر  لمونديال 
نجم برشلونة، ولكن من دون أنخيل دي 
ماريا العب باريس سان جيرمان وسيرخيو 
المصاب. سيتي  مانشستر  مهاجم  أجــويــرو 

والثانية  األولــــى  الجولتين  إقــامــة  وبــقــيــت 

لكأس  المؤهلة  الجنوبية  أمريكا  تصفيات  مــن 
الــعــالــم ٢٠٢٢ والــتــي كــانــت مــقــررة فــي مــارس 
فــيــروس  بسبب  طــويــلــة  لــفــتــرة  معلقة  الــمــاضــي 
كورونا المستجد الذي يواصل التفشي في أمريكا 
األوروبية.ويستهل  الــدول  بعض  وفــي  الجنوبية 
على  التصفيات  في  مــشــواره  «التانجو»  منتخب 
أرضـــه فــي «ال بــومــبــونــيــرا» فــي بــويــنــوس ايــرس 
معقل فريق بوكا جونيورز، أمام اإلكوادور في ٨ 
أكتوبر، قبل أن يحل ضيًفا بعد خمسة أيام، في 
١٣ منه، على نظيره البوليفي في «ال باز» على 

ارتفاع ٣٥٠٠ متر عن سطح البحر.

األرجنتين تعتمد على ميسي

في انطالقة كأس الدرجة الثانية

نبوي  - حسام  متابعة 

انــطــلــقــت، مـــســـاء أمـــس، 
مــنــافــســات كــــأس الـــدرجـــة 
مباراتين،  بــإقــامــة  الثانية 
ـــــق  حـــــــيـــــــث تــــــمــــــكــــــن فـــــري
الــــمــــرخــــيــــة مــــــن تـــحـــقـــيـــق 
بهدف  مسيمير  على  الفوز 
التي  المباراة  في  رد  دون 
استاد  على  بينهما  أقيمت 
ســــعــــود بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
وسجل  الــوكــرة.  نـــادي  فــي 
هـــدف الــلــقــاء فــريــد أحــمــد 
كـــمـــا   ٦٦ الــــدقــــيــــقــــة  فــــــي 
شــــهــــدت الـــــمـــــبـــــاراة حـــالـــة 
ــــالعــــب الـــمـــرخـــيـــة  طــــــرد ل
الدقيقة  في  عرفة  محمد 

المباراة. عمر  من   ٧٥
وفــــي الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة 
كــــــان الــــتــــعــــادل هـــــو ســيــد 
الـــمـــوقـــف بـــيـــن الــشــحــانــيــة 
ومـــــعـــــيـــــذر بــــــهــــــدف لـــكـــل 
فـــــــريـــــــق، حـــــيـــــث تــــقــــاســــم 

ــلــعــب ونــقــاط  الــفــريــقــان ال
الــــــمــــــبــــــاراة. هـــــــذا وتــــقــــام 
ـــــة مـــن  ـــــي ـــــان ـــــث الــــــجــــــولــــــة ال
الــبــطــولــة األربـــعـــاء الــمــقــبــل 

بــمــواجــهــتــيــن األولـــــى بــيــن 
الــــــشــــــمــــــال والــــشــــحــــانــــيــــة 
والـــثـــانـــيـــة تـــجـــمـــع مــعــيــذر 

لمرخية. با

فوز المرخية وتعادل الشحانية ومعيذر

تصوير: شمير رشيدتصوير: شمير رشيد
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