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السد والنصر وجًها لوجه.. والدحيل مع بيرسبوليس في ليلة آسيوية حاسمة

ديربي خليجي وقمة مصيرية 
الدوحة جاهزة 

الستضافة الدوري 
المــــاســــي

الجيل المبهر 
يعزز روح التسامح 

واالحترام

جائزة كرة القدم 
للجميع ذهبت 
لمن يستحق

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي االثنين 4 صفر 1442هـ - 21 سبتمبر 2020م - العدد (14016) رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

اليوم نهائي كأس أمير الكويت
الكويت- أ ف ب:

 يلتقي الكويت مع العربي اليوم على استاد جابر األحمد الدولي 
كانت  التي  المباراة  تأجيل  وبعد  الكويت.  أمير  كــأس  نهائي  في 
الجديدان  المدربان  يكون  أن  ينتظر  الماضي،  الخميس  مقررة 
للفريقين الهولندي رود كرول (الكويت) واللبناني باسم مرمر 

(العربي) قد ناال وقتًا كافًيا للتجهيز.

تشــافـــي: تشــافـــي: 
جـــاهـــزون جـــاهـــزون 
لمواصلة التألقلمواصلة التألق

الركــراكـــي: الركــراكـــي: 
ال خيـــار لنــا ال خيـــار لنــا 
ســـوى الفـــوزســـوى الفـــوز

تأهل إلى دور الـ ١٦ رغم إصابة ١٥ العبًا

الدوحةـ [: 

إلى  اللقب)  السعودي (حامل  الهالل  تأهل 

القدم  لكرة  آسيا  أبطال  بــدوري   ١٦ الـ  دور 

المصابين  العبيه  مــن  الكثير  غــيــاب  رغــم 

أهداف  بــدون  تعادله  بعد  كورونا  بفيروس 

مع شهار خودرو اإليراني أمس األحد خالل 

على  أمس  مساء  الفريقين  جمع  الذي  اللقاء 

استاد الجنوب في الجولة قبل األخيرة لدور 

المباراة  تأجيل  الهالل  وطلب  المجموعات. 

بعد إصابة ١٥ العبًا بعدوى فيروس كورونا 

لكن االتحاد اآلسيوي تمسك بإقامة المباراة.

الثانية  للمجموعة  صــدارتــه  الــهــالل  عــزز 

برصيد ١١ نقطة من خمس مباريات بينما 

يتذيل شاهر خودرو المجموعة بعد حصوله 

الثانية،  المجموعة  وفــي  نقطة.  أول  على 

تـــعـــادل شــبــاب األهـــلـــي دبـــي اإلمــــاراتــــي مع 

باختاكور  ليحتل  سلبًيا،  األوزبكي  باختاكور 

رفع  بينما  نقاط،   ٨ برصيد  الثاني  المركز 

في  نقاط   ٧ إلى  رصيده  دبي  األهلي  شباب 

المركز الثالث. في المجموعة األولى، سيطر 

التعادل اإليجابي على لقاء استقالل طهران 

ليرتفع   ،١-١ الــعــراقــي  والــشــرطــة  اإليـــرانـــي 

رصــيــد الــشــرطــة إلـــى ٥ نــقــاط فــي الــمــركــز 

الثاني، خلف أهلي جدة المتصدر بـ ٦ نقاط، 

النقطة  إلــى  االســتــقــالل  رصــيــد  وصــل  بينما 

الثانية ليحتل المركز الثالث واألخير.

الهــالل يتغــلب علــى كــورونــا!

الدوحةـ [: 

تدخل منشآت بطولة كأس 
اخــتــبــاًرا   ٢٠٢٢ قــطــر  الــعــالــم 
جديًدا حيث تستضيف مالعب 
ــا  آســيــويًّ نــــاديًــــا   ١٥ الـــتـــدريـــب 
أبــطــال  دوري  فـــي  مــشــاركــة 
استئناف  فــي  وتــســاهــم  آســيــا 
لفترة  توقفت  الــتــي  البطولة 
كورونا،  جائحة  بسبب  طويلة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى اســتــضــافــة ٣ 
مــــن مـــالعـــبـــنـــا الــمــونــديــالــيــة 
(خليفة  الــبــطــولــة  مــنــافــســات 
والمدينة  والجنوب،  الدولي، 

الــتــعــلــيــمــيــة) بـــجـــانـــب مــلــعــب 
العليا  الــلــجــنــة  الــســد.ونــشــرت 
عبر  فيديو  واإلرث  للمشاريع 
موقع  على  الرسمي  حسابها 
«تويتر»  االجتماعي  التواصل 

مـــالعـــب  أن  خــــاللــــه  أكـــــــدت 
الحصص  تستضيف  التدريب 
ــا في  ــًق الــتــدريــبــيــة لــــ ١٥ فــري
(مـــجـــمـــع اإلرســــــــــال، مــجــمــع 
الـــعـــقـــلـــة، مـــالعـــب الـــتـــدريـــب 

بجامعة قطر)، وتضم مواقع 
الـــتـــدريـــب مــلــعــبــيــن بــأرضــيــة 
ونظام  الطبيعي  العشب  مــن 
االتــحــاد  معايير  وفــق  إضـــاءة 
الدولي لكرة القدم باإلضافة 
المالبس  لتدريب  غــرف  إلــى 
وصالة  والمدربين،  لالعبين 
لــلــيــاقــة الــبــدنــيــة والــتــأهــيــل، 
وغـــرًفـــا لــإلســعــافــات األولــيــة 
وتــجــهــيــزات لــإلعــالم والــبــث، 
وقاعة للمؤتمرات الصحفية، 
واالستراحة  للضيوف  وقاعة 
وغيرها، وشبكات لالتصاالت 

وتقنية المعلومات.

اختبار جديد لمنشآت قطر ٢٠٢٢
١٥ فريقًا آسيويًّا تتدرب بمالعب التدريب المونديالية أتلتيكو يتصدر 

دوري البرازيل

ساو باولو- د ب أ:

أتلتيكو  فــريــق  صــعــد   
ــــــى صــــــدارة  مـــيـــنـــيـــرو إل
لكرة  البرازيلي  الــدوري 
ــــفــــوزه الــمــثــيــر  ــــقــــدم ب ال
عـــلـــى مــضــيــفــه أتــلــتــيــكــو 
فــي   ٤-٣ جــويــانــيــيــنــســي 
عشرة. الحادية  المرحلة 
أخرى  مباريات  وفــي 
ــــهــــا فـــاز  بـــالـــمـــرحـــلـــة ذات
ضيفه  عــلــى  بــراجــانــتــيــنــو 
وفــورتــالــيــزا   ٤-٢ ســيــيــارا 
انترناسيونال  ضيفه  على 

١-صفر.

نيس- رويترز: 

عرًضا  فرنسا  مهاجم  مبابي  كيليان  قــدم 
ـــا وســجــل هـــدًفـــا واحــــــًدا لــيــقــود بــاريــس  ـــًع رائ
ضيافة  فـــي  ٣-صفر  لــلــفــوز  جــيــرمــان  ســـان 
لكرة  الفرنسي  األولـــى  الــدرجــة  بـــدوري  نيس 

لسان  التقدم  مبابي  األحد.ومنح  أمس  القدم 
الدقيقة  في  جــزاء  ركلة  من  بهدف  جيرمان 
وماركينيوس  مــاريــا  دي  أنــخــيــل  وســجــل   ٣٨
سان  رصيد  وأصبح  والثالث.  الثاني  الهدفين 
جيرمان ست نقاط من أربع مباريات وتقدم 
إلى المركز السابع وبفارق األهداف عن نيس 

عاشر الترتيب.

سان جيرمان يلتهم نيس في دوري فرنسا
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السد ينشد النصــر في ديربي اإلثــارة والتحــدي 
الزعيم يحشد قوته الضاربة إلنجاز أصعب مهمة في الُمنعطف قبل األخير

ـــــــــدور الــــــــ ١٦ الــــــفــــــوز يـــمـــنـــح الـــــزعـــــيـــــم صـــــــــــدارة الــــمــــجــــمــــوعــــة الــــحــــديــــديــــة وبـــــطـــــاقـــــة الـــــعـــــبـــــور ل
متابعة - رجائي فتحي: 

يلتقي فريق السد مع النصر 

السعودي في ٦:٠٠ مساء اليوم 

عــلــى مــلــعــب جــاســم بـــن حمد 

إطار مباريات  بنادي السد في 

الجولة الخامسة وقبل األخيرة 

ــــاريــــات الــمــجــمــوعــة  مـــــن مــــب

أبطال  دوري  ببطولة  الرابعة 

آسيا.

أهمية  تمثل  الليلة  مــبــاراة 

السد  فريق  العبي  عند  كبيرة 

حيث إنها مواجهة حسم التأهل 

لدور الـ ١٦ بالبطولة وفي نفس 

الـــوقـــت صــــــدارة الــمــجــمــوعــة، 

المركز  يحتل  الــســد  إن  حيث 

 ٨ برصيد  بالمجموعة  الثاني 

نــقــاط وبـــفـــارق نــقــطــتــيــن عن 

للمجموعة  الــمــتــصــّدر  الــنــصــر 

برصيد ١٠ نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي 

ســـبـــاهـــان أصـــفـــهـــان اإليـــرانـــي 

مع  نــقــاط)   ٤ برصيد  (الــثــالــث 

العين اإلماراتي (الرابع برصيد 

نــقــطــة واحـــــــدة) الـــتـــي ســتــقــام 

ملعب  عــلــى  مـــســـاًء   ٩:٠٠ فـــي 

البطوالت.

تأهله  أمـــر  حــســم  والــنــصــر 

الليلة  وبـــمـــبـــاراة   ١٦ الــــ  لــــدور 

صــدارتــه  لحسم  للفوز  يحتاج 

للبقاء  الــتــعــادل  أو  للمجموعة 

النقطتين  وبفارق  القمة  على 

وما  األخــيــرة  الجولة  وانــتــظــار 

لحسم  فيها  يحدث  أن  يمكن 

أمر الصدارة.

مـــــبـــــاراة الـــلـــيـــلـــة لــــن تــكــون 

ســـهـــلـــة بــــل هــــي صـــعـــبـــة جــــًدا 

يريد  منهما  كل  فريقين  بين 

الـــنـــقـــاط، وبــيــنــهــمــا مــنــافــســة 

قــويــة جـــًدا لــوجــود كــوكــبــة من 

الالعبين المتمّيزين والقادرين 

كل  وفــي  الــفــارق  صناعة  على 

الخطوط.

بأهمية  الــمــبــاراة  وتــحــظــى 

كــبــيــرة لــكــون الــفــريــقــيــن هما 

األفضل حتى اآلن في البطولة 

ويـــقـــّدمـــان مــســتــويــات عــالــيــة 

متجهة  ستكون  كلها  والعيون 

لهما الليلة لمعرفة من سيكون 

له األفضلية ويسجل االنتصار.

أفضلية  السد  فريق  ويملك 

ــيــاد  ــلــعــب عــلــى مــلــعــبــه واعــت ال

الــالعــبــيــن عــلــيــه، وصــحــيــح أن 

المباريات تُقام بدون جماهير 

لــكــن الــلــعــب فـــي تــلــك األجــــواء 

ـــة  الـــحـــمـــاســـّي

وعـــــلـــــى 

ـــــطـــــوالت يــعــطــي  ـــــب مـــلـــعـــب ال

أفضلية للسد ولكن تظل هذه 

األفــضــلــيــة عــلــى الــــورق فقط، 

إال  تحسم  ال  األمـــور  إن  حيث 

يقّدمه  الــذي  األداء  خــالل  من 

كل فريق على أرضية الملعب.

ويــعــتــمــد فـــريـــق الـــســـد على 

كــوكــبــة مـــن الــالعــبــيــن الــذيــن 

يــمــكــنــهــم أن يــصــنــعــوا الــفــارق 

الــلــيــلــة، حــيــث اعــتــمــد الــمــدرب 

تــــشــــافــــي هــــيــــرنــــانــــديــــز فــي 

الــمــبــاراتــيــن الــســابــقــتــيــن أمـــام 

الــعــيــن عــلــى عــمــلــيــة الــتــعــديــل 

الــطــفــيــف عــلــى الــتــشــكــيــلــة بما 

لالعبين  الراحة  عملية  يُحقق 

ولعب  المباريات  لتوالي  نظًرا 

مـــبـــاراة كـــل ثــالثــة 

أيام.

 وسوف يكون 

الـــــصـــــراع كــبــيــًرا 

الليلة  لــقــاء  فــي  الالعبين  بين 

من أجــل صناعة الــفــارق، كما 

أن طــبــيــعــة هـــذه الــمــواجــهــات 

بــيــنــهــم تـــكـــون قـــويـــة خــاصــة 

أن الـــســـد فـــي الـــعـــام الــمــاضــي 

الدور  من  النصر  فريق  أخرج 

لقاء  فــي  وكــذلــك  النهائي  ربــع 

الــــذهــــاب لـــم يــســتــطــع الــنــصــر 

ـــفـــوز عــلــى الـــزعـــيـــم وانــتــهــى  ال

وبذلك   (٢-٢) بالتعادل  اللقاء 

تــكــون الــمــبــاراة بــمــثــابــة تأكيد 

وثأرية  السداوي  للزعيم  تفّوق 

وال  الــســعــودي  للنصر  بالنسبة 

يمكن التوقع بنتيجتها وستظل 

والمؤكد  النهاية  حتى  معلقة 

أنها ستكون مباراة ممتعة من 

الفريقين.

طريقة لعب النصر

يلعب فريق النصر السعودي 
ويـــعـــتـــمـــد   ٤/   ٤/   ٢ ـــقـــة  بـــطـــري
الــفــريــق بــشــكــل أســـاســـي على 
يضم  الــذي  الهجوم  خط  قــوة 
وحــمــداهللا  مارتينيز  الــثــنــائــي 
وكل منهما بمثابة قوة كبيرة 
للفريق مع تواجد رباعي خط 
وعبداهللا  الغنام  خالد  الوسط 
ـــمـــجـــيـــد  الــــخــــيــــبــــري وعـــبـــدال
عسيري  وعبدالفتاح  الصليهم 
ــمــثــلــون قـــوة بــالــفــريــق  وهـــم يُ
تــعــمــل عـــلـــى الــــربــــط مــــا بــيــن 

الدفاع والهجوم.

ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الخامسة

الترتيبنقاطاهدافهزيمةتعادلفوزلعبالفريق       

صافي عليهله

 ١٠١   ٤٣١٠٨٣٥ النصر

 ٨٢     ٤٢٢٠١٢٥٧ السد 

  ٣٣    -٤١٠٣٤٧٣ سباهان

  ١٤      -٤٠١٣٤١٣٩ العين 

ـــّد الــــصــــراع عــلــى لــقــب هــــّدافــــي دوري  اشـــت
فريق  نجم  تقّدم  مع  القدم  لكرة  آسيا  أبطال 
الــســد وأحــــد أبــــرز هــّدافــيــه الـــجـــزائـــري بــغــداد 
المغربي  الهداف  بعد  الترتيب  لوصافة  بونجاح 
عـــبـــدالـــرزاق حـــمـــداهللا نــجــم الــنــصــر الــســعــودي 
الــمــتــصــّدر بــخــمــســة أهــــداف حــتــى الــجــولــة 

القارّية. المسابقة  من  الرابعة 
دوري  هــــدافــــي  أبـــــــرز  قـــائـــمـــة  وتــــضــــم 
األبطال، المغربي حمداهللا بخمسة أهداف، 
وبــونــجــاح بــأربــعــة أهـــــداف، ثــم ثــنــائــي الــســد 
أكــــــرم عـــفـــيـــف وحــــســــن الــــهــــيــــدوس بــثــالثــة 

أهداف.
نجم  حــمــداهللا  عــبــدالــرزاق  المغربي  وكــان 
الهدافين  تــصــدر  قــد  الــســعــودي  الــنــصــر  فــريــق 
بــالــبــطــولــة بــعــد أن نــجــح فـــي تــســجــيــل هــدف 
فــريــقــه الــثــانــي فــي مــرمــى ســبــاهــان اإليــرانــي 
بــالــجــولــة الــرابــعــة، وقــبــلــهــا ســجــل هــدفــيــن في 

ليرفع  الثالثة،  بالجولة  أيًضا  سباهان  مرمى 
رصيده إلى ٥ أهداف.

نجم  بونجاح  بغداد  الجزائري  تقّدم  وبدوره 
هدفين  بتسجيله  الهدافين  وصــافــة  إلــى  السد 
في آخر مواجهة أمام العين اإلماراتي بالجولة 
أن  بــعــد  نظيفة  بــربــاعــيــة  انــتــهــت  الــتــي  الــرابــعــة 
كــان قــد ســجــل هــدًفــا أيــًضــا فــي مــرمــى العين 
في  أيًضا  عفيف  أكرم  وتقّدم  الثالثة،  بالجولة 
في  العين  مرمى  في  هدًفا  بتسجيله  المنافسة 
قائد  الهيدوس  حسن  يظل  فيما  مواجهة،  آخر 
عدم  رغم  الثالثة  بأهدافه  المنافسة  في  السد 

مواجهتين. آخر  في  تسجيله 
مهمة  اليوم  والنصر  السد  مواجهة  وستكون 
لــيــس فــقــط عــلــى صـــدارة الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة، 
الرباعي  بين  أيــًضــا  الهّدافين  صـــدارة  على  بــل 
ـــجـــاح وأكـــــــرم عــفــيــف وحــســن  ـــون حــــمــــداهللا وب

الهيدوس.

سباق الهّدافين يشتعل بين بونجاح وحمداهللا

تقوية الوسط ضرورة

تفوق سداوي
في المواجهات السابقة

تشافي يعتمد
على الخبرة

يهتم  أن  الــيــوم  مواجهة  فــي  السد  فريق  يحتاج 
وتواجد  الوسط  بتقوية  هيرنانديز  تشافي  المدرب 
محمد وعد بجوار جيليرمي توريس كما حدث في 
لقاء العين األخير، وذلك إلحداث التوازن المطلوب 
ما بين الدفاع والهجوم من ناحية، وكذلك امتالك 

الُمبادرة من ناحية أخرى.
ويلعب تشافي دائًما بقوة هجومّية في المباريات 
األّول  العين  لقاء  وفــي  العبين،  أربعة  عن  تقل  ال 
الفريق  وتعادل  المقدمة  في  العبين  بخمسة  لعب 
(٣-٣)، وفي اللقاء الثاني لعب بأربعة وفاز الفريق 
بــربــاعــيــة، لــذلــك ضــــروري الــيــوم أن يــتــم تأمين 

الوسط بصورة جّيدة وتقويته لتحقيق االنتصار.

لعب الفريقان ٥ مواجهات رسمّية من قبل، فاز 
وكانت  مرتين،  وتعادال  مرة  والنصر  مرتين  السد 
 ٢٠١١ أبــريــل   ٥ يــوم  الفريقين  بين  مــواجــهــة  أول 
فــي دور الــمــجــمــوعــات بــــدوري أبــطــال آســيــا وفــاز 
تعادل  بالسعودية  الــعــودة  لقاء  وفــي  بــهــدف.  السد 
مواجهة  وثالث  أبريل،   ١٩ بتاريخ   (١-١) الفريقان 
الــدور  في  الماضي  العام  في  كانت  الفريقين  بين 
ربع النهائي، حيث فاز النصر في السعودية بنتيجة 
(٢-١) بتاريخ ٢٦ أغسطس من العام الماضي، وعاد 
السد وفاز على ملعبه بنتيجة (٣-١) ليتأّهل الزعيم 

إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارّية.
وهذا الموسم التقى الفريقان في الريان بتاريخ 
 ،(٢-٢) الــفــريــقــان  وتـــعـــادل  الــمــاضــي  فــبــرايــر   ١١
سّجل للسد بغداد وحسن الهيدوس وسجل للنصر 
وهذه  العبيد،  وعبدالرحمن  حمداهللا  عبدالرزاق 
الــمــواجــهــة ســتــكــون الــســادســة بــيــن الــفــريــقــيــن في 

البطولة اآلسيوّية.

يُراهن المدرب اإلسباني للسد تشافي هيرنانديز 
عــلــى خــبــرة الــكــثــيــر مــن عــنــاصــر الــفــريــق ال سيما 
الُمحترفين وكذلك على العبي العنابي في تقديم 

األفضل في لقاء الليلة وحسم أمر التأّهل للزعيم.
يلعب فريق السد بطريقة ٤/   ٢/   ٣/   ١ وتختلف على 
السد  ويملك  المدرب،  جانب  من  التوظيف  حسب 
ويراهن  المباريات  بها  يخوض  ثابتة  شبه  تشكيلة 
الزعيم باستمرار على قوة هجومه بتواجد الهّداف 
صّناع  من  ثالثة  خالل  ومن  المقدمة  في  بونجاح 
الــلــعــب أصـــحـــاب الـــمـــهـــارات الــعــالــيــة أكــــرم عفيف 
وســانــتــي كــــازورال ونـــام تــاي هــي، وأي العــب من 
نفس  فــي  ويصنع  يسجل  أن  يمكنه  الثالثة  هــؤالء 
الــوقــت. وفــي نفس الــوقــت ســوف يــحــرص تشافي 
عــلــى إحــــداث الـــتـــوازن الــمــطــلــوب بــالــخــط الخلفي 
بثبات قلبي الدفاع مع تقّدم أي من الظهيرين سواء 

األيمن أو األيسر على حساب حاجة الفريق لذلك.

تــقــع عــلــى عــاتــق ســعــد الــشــيــب حـــارس 
في  كبيرة  مسؤولية  السد  فريق  مرمى 
الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة شــبــاك فــريــقــه في 
الخطوات  بداية  ذلك  ليكون  اليوم،  لقاء 

صوب الفوز باللقاء.
لقاء  في  متميًزا  مستوى  الشيب  وقّدم 
على  الحفاظ  فــي  ونجح  الماضي  العين 
بها  فاز  التي  الرباعية  في  شباكة  نظافة 

الزعيم.

ويــمــتــلــك الــشــيــب خــبــرة فــنــّيــة عــالــيــة 
ــتــحــقــيــق هـــــدف الـــزعـــيـــم  تـــؤهـــلـــه ل

فــي لــقــاء الــيــوم ال ســيــمــا وهــو 
آسيا  في  حارس  أفضل 

فـــي بــطــولــة كــأس 
األمــــم اآلســيــوّيــة 
في  أقيمت  التي 

اإلمـــــارات وحــقــق 
لقبها. العنابي 

العيون على الحارس األمين
تــلــك الــشــيــب خــبــرة فــنــّيــة عــالــيــة

ــتــحــقــيــق هـــــدف الـــزعـــيـــم  ه ل
ـاء الــيــوم ال ســيــمــا وهــو 

آسيا في  حارس 
طــولــة كــأس 
اآلســيــوّيــة
في قيمت 
ات وحــقــق

لقبها.

 الملعب.

ســـد على 

ن الــذيــن 

 الــفــارق 

لــمــدرب

تــــشــــافــــي هــــيــــرنــــانــــديــــز فــي 

الــمــبــاراتــيــن الــســابــقــتــيــن أمـــام

الــعــيــن عــلــى عــمــلــيــة الــتــعــديــل

الــطــفــيــف عــلــى الــتــشــكــيــلــة بما 

لالعبين  الراحة  عملية  يُحقق 

ولعب المباريات  لتوالي  نظًرا 

مـــبـــاراة كـــل ثــالثــة

أيام.

 وسوف يكون

الـــــصـــــراع كــبــيــًر

التشكيلة السداوية 
الُمتوقعة

بتشكيلة  الليلة  السد  يلعب  أن  يتوقع 
تضم سعد الشيب في حراسة المرمى 
وأمــامــه ربــاعــي الــدفــاع بــيــدرو ميجيل 
وطــــــــارق ســـلـــمـــان وخــــوخــــي بـــوعـــالم 
ـــكـــريـــم حـــســـن وفـــــي الـــوســـط  وعـــبـــدال
جـــيـــلـــيـــرمـــي تـــــوريـــــس ومـــحـــمـــد وعـــد 
وأمــامــهــمــا الــثــالثــي أكـــرم عفيف ونــام 
تاي هي وسانتي كازورال وفي المقدمة 
بغداد بونجاح. وقد يشرك المدرب من 
الــبــدايــة مــصــعــب خــضــر ويـــكـــون ذلــك 
عــلــى حــســاب طــــارق ســلــمــان، ويلعب 
بــيــدرو بــجــوار بــوعــالم كقلب دفـــاع أو 
يشرك حسن الهيدوس بدًال من محمد 
سوف  مطروحة  خــيــارات  وكلها  وعــد 

يحسمها المدرب تشافي قبل اللقاء.

لــكــن الــلــعــب فـــي تــلــك األجــــواء

ـــة الـــحـــمـــاســـّي

وعـــــلـــــى

اشـــت
أبطال
الــســد

بونجاح
عـــبـــدال
الــم
الر
و
األبط
وبــو
أكــــــر
أهدا
وك
فــريــق
بــالــبــط
فــريــقــ
بــالــجــو

ر ي ب
الزعيم.
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النصر  أمــــام  ــق  ــأل ــت ال ــمــواصــلــة  ل جـــاهـــزون 
مباراة اليوم بين فريقين كبيرين.. تشافي مدرب السد:

نام تاي هي: أصبحت جاهًزا ١٠٠٪

قــال نــام تــاي هــي العــب الــســد: ســنــواجــه فــريــًقــا قــويًــا، 
أرى أن هناك تغييرات في الفريق عن الموسم الماضي، 
من  جهدنا  قصارى  نبذل  أن  علينا  ولذلك  جيد  فالفريق 

أجل الحصول على النقاط الثالث.
وأضاف: الالعبون جاهزون تماًما لتقديم مباراة جيدة 
أمام النصر من أجل مواصلة االنتصارات وحصد الثالث 

نقاط.
وعما إذا كان دوري أبطال آسيا بمثابة فرصة له للرد 
أنني  أعــرف  نــام:  قــال  لها،  تعّرض  التي  االنــتــقــادات  على 
أحتاج أن أبذل جهًدا أكثر مع الفريق، الموسم الماضي مع 
وجاهز   ،٪١٠٠ جاهز  واآلن  إصابة  من  عائًدا  كنت  السد 
لخوض كل مباراة وبالطبع أريد أن أتحّسن في كل مباراة 

وأن أساعد الفريق.

نبوي: - حسام  متابعة 

هيرنانديز  تشافي  اإلسباني  أكد 
فريقه  مباراة  أهمية  السد  ُمدرب 
التي  الــســعــودي  النصر  أمــام  الــيــوم 
الخامسة  الجولة  في  اليوم  ستقام 
مـــن الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة بـــدوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، وقـــــال تــشــافــي فــي 
الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفـــي الــتــقــديــمــي 
الفرق  أفضل  من  النصر  للمباراة: 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، فـــهـــو فـــريـــق جــيــد 
ولديه  وهجومًيا  دفاعًيا  ومنظم 
مــهــاجــم جــيــد وهــــو عــبــد الـــــرزاق 
ستكون  المباراة  ولهذا  اهللا،  حمد 
قــويــة، ونــحــن هــدفــنــا هــو الــتــأهــل 
للفوز  نسعى  لهذا   ،١٦ الـ  دور  إلى 
ال  الثالث،  النقاط  على  والحصول 
نمر  نحن  لالسترخاء  أمامنا  وقت 
مباراة  هي  واليوم  جيدة  بمرحلة 

كبيرين. فريقين  بين  ممتعة 
ـــســـد عـــلـــى هــز  وحــــــول قــــــدرة ال
شــبــاك الــنــصــر الــــذي لـــم يــتــلــَق أي 
سنلعب  قــــال:  اآلن،  حــتــى  هـــدف 
الــــمــــبــــاراة بـــالعـــبـــيـــن جـــيـــديـــن فــي 

عديدة،  خــيــارات  فلدينا  الهجوم، 

ـــفـــرص  وطـــريـــقـــتـــنـــا هــــي صـــنـــع ال

األهداف،  من  عدد  أكبر  وتسجيل 

فــنــحــن نــلــعــب جـــيـــًدا فـــي الــهــجــوم 

وسنرى  الدفاع،  في  جيدون  وهم 

نحن  سيحدث،  مــاذا  الــمــبــاراة  فــي 

لعبنا. طريقة  نغّير  أن  نستطيع  ال 

هــنــاك  كــانــت  إذا  عــمــا  وبــســؤالــه 

قمنا  قــال:  اللقاء،  خالل  تغييرات 

نعلم  ألننا  المباراة  خالل  بتغييرات 

مــتــواصــل،  الـــمـــبـــاريـــات  ضــغــط  أن 

فــنــحــن نــركــز عــلــى ذلــــك، فــلــديــنــا 

ونحن  بها،  نقوم  تغييرات  خمسة 

في وضع جيد بدنًيا ونفسًيا وال بد 

األمر. هذا  من  نستفيد  أن 

على  سيركز  السد  كان  إذا  وعما 

لتحجيم  الـــمـــبـــاراة  خـــالل  الـــدفـــاع 

األول  الــتــحــدي  قــــال:  اهللا،  حــمــد 

تــكــون  أن  هــــو  لــلــفــريــق  ــنــســبــة  بــال

األهـــداف،  وتسجيل  فــرص  هــنــاك 

أيــًضــا،  بــالــدفــاع  نعتني  أن  بــد  وال 

فـــفـــي الـــــمـــــبـــــاراة األخـــــيـــــرة قــمــنــا 

أهــداًفــا،  نتلَق  ولــم  الــدفــاع  بتعزيز 

وليس  جاهًزا  يكون  أن  يجب  الكل 

جماعي  فريق  نحن  فقط،  الدفاع 

مستواه  العب  كل  يقدم  أن  بد  وال 

تكون  أن  ونتمنى  المباراة،  خــالل 

الـــنـــتـــيـــجـــة فــــي صـــالـــحـــنـــا ونــحــقــق 

الفوز.

هــنــاك  كــانــت  إذا  عــمــا  وبــســؤالــه 

ليست  قــال:  النصر،  في  تغييرات 

كــــثــــيــــرة، األســــــلــــــوب هـــــو نـــفـــســـه، 

الــفــريــق جــيــد يــســجــل الــكــثــيــر من 

األهــــــــــداف، نـــتـــحـــدث عــــن فـــريـــق 

قـــوي جـــًدا بــإمــكــانــه أن يــصــل إلــى 

نكون  أن  بد  وال  المتقدمة  األدوار 

جـــاهـــزيـــن بــشــكــل تـــــام ألنـــــه أحـــد 

أفــضــل الــفــرق بــالــبــطــولــة، الــفــريــق 

ربـــمـــا تــغــّيــر لـــديـــه العـــبـــون ولــكــن 

لـــديـــه نــفــس األســـلـــوب والــطــريــقــة 

بها. يلعب  التي 

ـــر عــــدد مـــن األهـــــداف ـــب ــل أك ــســجــي ــــا هـــو ت ــــًم ـــا دائ ــا وهـــدفـــن ــن ــب ــع لـــن نُــغــيــر طــريــقــة ل

ــحــدث ــــرى مــــا ســي ــــدون فــــي الــــدفــــاع وســــن ـــجـــوم وهـــــم جــــي ـــه ــــًدا فــــي ال  نــلــعــب جــــي

تصويرتصوير- - نوشاد تكيل:نوشاد تكيل:

نحتـــرم طمـــوحـــات سبــاهـــان

ُمدرب سباهان: ال بديل لنا عن الفوز

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين 
وحصد  الفوز  تحقيق  على  عزمهم  اإلماراتي 
سباهان  فــريــق  حــســاب  على  الــثــالث  الــنــقــاط 

أصــفــهــان اإليـــرانـــي فــي مـــبـــاراة الــيــوم، 
وقال بيدرو: ندخل اليوم، تحديًا 

جـــــديـــــًدا أمــــــام فـــريـــق جــيــد، 
ويتمثل ذلك التحدي بالفوز 
عــــلــــى الــــفــــريــــق الـــمـــنـــافـــس 
ـــثـــالث،  وحـــصـــد الـــنـــقـــاط ال
في  نلعب  أننا  يؤكد  والــواقــع 

مجموعة قوية وجميع الفرق 
بإمكانها الفوز.

وأضــــــــاف: «نـــحـــتـــرم طــمــوحــات 
سباهان، الذي قمنا بتحليل أدائه خالل آخر 
مباراتين وقدم مستوى جيًدا ومنظًما كما أن 
لديه أمًال في التأهل، غير أننا ندخل مواجهة 

أي  استقبال  وعــدم  التسجيل  أجــل  من  اليوم 
هدف».

وأوضح: نعيش صدمة كبيرة بعد الخسارة 
في  األمــل  وفقدان  السد  أمــام  األخيرة 
على  نــركــز  اآلن  ولــكــن  الــتــأهــل 
المباراة المقبلة، والفوز فقط 
هو ما سيمكننا من الخروج 
مـــن حـــالـــة الـــصـــدمـــة الــتــي 
وعن  العين،  فريق  بها  مر 
المالعب  في  التبريد  تقنية 
رائـــــع  األمـــــــر  هــــــذا  إن  قــــــال 
في  الــطــقــس  أن  خــاصــة  للغاية 
حــاًرا  يكون  الــعــام  مــن  التوقيت  هــذا 
وهو  أيــام  ثالثة  كل  تلعب  الفرق  أن  سيما  ال 
أمر صعب، لذلك تقنية التبريد سّهلت علينا 

الكثير من األمور.

قال مجتبى توتوني ُمدرب فريق سباهان 
أصفهان اإليراني: المباراة مهمة وربما تكون 
آخر فرصة للتأهل للجولة المقبلة، لقد قمنا 
بمتابعة مباراة العين اإلماراتي أمام السد وهو 
مــن الــفــرق الــقــويــة فــي غــرب آســيــا، ومــع كل 
خالل  من  نقاط  الثالث  إلــى  نتطلع  االحــتــرام 

فلن  نفز  لــم  وإذا  سنخوضها،  الــتــي  الــمــبــاراة 
تكون هناك أي فرصة في التأهل.  وبخصوص 
وتهانينا  رائعة  تقنية  هي  قال  التبريد،  تقنية 
للقطريين على هذه التقنية الفريدة في هذه 
توفير  على  قطر  ونشكر  الــرائــعــة،  المالعب 

كافة التجهيزات بهذه الصورة الرائعة.

األول  الفريق  أمــس  اختتم 
ــــادي الــســد  ــــن ــــقــــدم ب لــــكــــرة ال
تــدريــبــاتــه اســـتـــعـــداًدا لــمــبــاراة 
الــنــصــر الـــيـــوم، حــيــث خــاض 
الفريق السداوي مرانه األخير 
مــســاء أمـــس بــمــشــاركــة جميع 
مرتفعة  وبمعنويات  الالعبين 
الذي  الــرائــع  الفوز  بعد  للغاية 
حــقــقــه الــفــريــق عــلــى حــســاب 
المباراة  فــي  اإلمــاراتــي  العين 
األخــــــيــــــرة بـــيـــنـــهـــمـــا بـــأربـــعـــة 
منح  والذي  رد،  دون  أهداف 
الالعبين دفعة معنوية كبيرة 
جيد  مستوى  لتقديم  للغاية 
في مقبل المباريات بالبطولة 
الــتــي تــحــظــى بــاهــتــمــام كبير 

للغاية من جميع السداوية.
تشافي  الـــمـــدرب  وحــــرص 
عــلــى الــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب 
الخططي والتكتيكي من أجل 
تــقــديــم الــمــســتــوى الــمــطــلــوب 
أمام النصر السعودي وتحقيق 
التأهل  ضمان  أجل  من  الفوز 
البطولة  مــن   ١٦ الــــ  دور  إلـــى 

القارية.

وظــــهــــر جـــمـــيـــع الــالعــبــيــن 
بمستوى جيد خالل التدريبات 
وهـــو مــا يــدعــو لــلــتــفــاؤل قبل 
ـــهـــامـــة،  ـــنـــصـــر ال مــــواجــــهــــة ال
حـــرص  تـــشـــافـــي  أن  خـــاصـــة 

على االجتماع بالالعبين أكثر 
من مرة للحديث عن أهمية 
مختلفة  ستكون  التي  المباراة 
بكل تأكيد عن مواجهة العين 
قـــدم  الـــنـــصـــر  أن  ســـيـــمـــا  ال 

البطولة  فــي  مــمــيــًزا  مــســتــوى 
ويمتلك  األخــيــرة  الفترة  فــي 

العديد  صفوفة  بين 
ـــــن  ـــــي ـــــالعـــــب مــــــــــن ال

وبالتالي  األكــفــاء، 

على  سهلة  مــبــاراة  تــكــون  لــن 
الفريقين.

تدريب خفيف جهز السداوية للنصر
تشافي ركز على الجانب الخططي والتكتيكي  أشاد بتقنية التبريد.. ُمدرب العين:

ً

العب النصر: 
مباراة ُمتكافئة

العب  الــدوســري،  عبدالرحمن  قــال 
أنه  إال  تأهلنا  رغــم  الــســعــودي،  النصر 
تتبقى لنا مباراتان سننسعى للفوز بهما، 
النهج،  نفس  على  االستمرار  فطموحنا 
فــالــفــريــق الــكــبــيــر هــدفــه االنــتــصــارات 
السد  بين  تشابه  هناك  دائــًمــا.وأضــاف: 
والـــنـــصـــر، عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــطـــوط، 
ونرى أنها ستكون مباراة ُمتكافئة بين 
للجمهور.واختتم  وممتعة  الفريقين، 
قـــائـــًال: فــريــقــنــا يــمــر بــمــرحــلــة جــيــدة، 
ــا العــــبــــون مـــواطـــنـــون جـــيـــدون  ــن ــدي فــل
ـــكـــل جـــاهـــز لــتــقــديــم  ومـــحـــتـــرفـــون وال

مستوى جيد في المباريات الُمقبلة.

فيتوريا ُمدرب النصر:

فــيــتــوريــا  روي  الــبــرتــغــالــي  أكـــد 
ُمـــــدرب فــريــق الــنــصــر الــســعــودي 
الــيــوم  مـــســـاء  فــريــقــه  أن مـــبـــاراة 
للغاية  صعبة  ستكون  الــســد  أمــام 
عـــلـــى الـــفـــريـــقـــيـــن، وقــــــال فـــاريـــا 
الخاص  الصحفي  المؤتمر  خــالل 
مــهــمــة  اآلن  أمــــامــــنــــا  بــــالــــلــــقــــاء: 
مختلفة  الـــيـــوم  مـــبـــاراة  جـــديـــدة، 
بــيــن فــريــقــيــن لــديــهــمــا إمــكــانــيــات 
كبيرة، السد لم يحسم تأهله على 
ولكن  تــأهــل  الـــذي  فريقنا  عــكــس 
تكملة  وهـــو  نــفــســه  هـــو  طــمــوحــنــا 
نعلم  ونحن  االنــتــصــارات،  سلسلة 
صعبة،  ستكون  المباراة  أن  جيًدا 
ونــحــن أيــًضــا فــريــقــنــا جــيــد لذلك 

لالهتمام. مثيرة  مباراة  ستكون 
وأضــــــــــاف: ُمــــــدركــــــون تـــمـــاًمـــا 
إمـــــكـــــانـــــيـــــات الــــــســــــد الـــــفـــــرديـــــة 
والــجــمــاعــيــة وجـــاهـــزون لــخــوض 
تحقيق  أجـــل  مـــن  جـــّيـــدة  مـــبـــاراة 

الفوز.
يمتلك  فــريــق  إمــكــانــيــة  وحـــول 
خــــط هــــجــــوم قــــويًــــا جــــــــًدا، قـــال 
ونحن  عملنا  بداية  منذ  فيتوريا: 
نـــركـــز عـــلـــى نـــفـــس الــفــلــســفــة وال 

نــغــيــر كـــثـــيـــًرا فـــي رؤيـــتـــنـــا، نــحــن 
ونطبقها  أفكارنا  خالل  من  نعمل 
عــلــى أرضـــيـــة الــمــلــعــب، فـــال نغير 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــامـــلـــة مــــن أجـــل 
معروف،  أسلوبنا  معينة،  مباراة 
والــالعــبــون يــعــرفــون جــيــًدا مــا هو 
مــطــلــوب مــنــهــم. نــحــن ســنــواجــه 
فريًقا جيًدا والسد أيًضا يعرف أن 
مباراة  ستكون  لهذا  قوي،  فريقنا 

الجميع. بها  سيستمتع  جيدة 
مــبــاريــات  أن  عـــن  وبــالــحــديــث 
ممتعة  تكون  دائًما  والنصر  السد 
ألن  تأكيد  بكل  قــال:  نــدّيــة،  وبها 
الـــُمـــبـــاراة بــيــن فــريــقــيــن جــيــديــن، 

نحن سنلعب من أجل الفوز.

مبــاريــات الفــريقيــن دائًمـا تكــون ممتعـة

ـاراة الــيــوم، 
حديًا

د، 
ز

ق

ا

أم األخيرة 
الــتــأه
ال

ق
للغا
ال ذا
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لقـــاء مصيــري للدحيـــل قبـــل خــط النهايــة 
يتطلع لتعزيز حظوظه من خالل مواجهة بيرسبوليس المتصدر اليوم

ــــــل لــــــــلــــــــدور الــــــقــــــادم ــــــأه ــــــت ـــــاق ال ـــــب ـــــس ـــــــحـــــــاق ب ـــــــل ــــــودة بــــــقــــــوة وال ــــــع ــــــل ــــــق يــــســــعــــى ل ــــــري ــــــف ال
متابعة - رمضان مسعد:

يـــــلـــــتـــــقـــــي الـــــــدحـــــــيـــــــل مـــع 
بــيــرســبــولــيــس اإليـــــرانـــــي فــي 
ــــيــــوم عــلــى  الـــــــــــ٦:٠٠ مــــســــاء ال
مــلــعــب الـــمـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
مباريات  إطار  في  المونديالي 
ـــــخـــــامـــــســـــة مـــن  الــــــجــــــولــــــة ال
ــثــة بــــدوري  ــال ــث الــمــجــمــوعــة ال
الدحيل  ويدخل  آسيا،  أبطال 
هـــذه الــمــبــاراة وفـــي رصــيــده 
٦ نـــقـــاط يــحــتــل بــهــا الــمــركــز 
الترتيب،  جـــدول  فــي  الــثــالــث 
في  يملك  بيرسبوليس  فيما 
٧ نــقــاط يــتــصــدر بها  رصــيــده 
قـــمـــة الـــمـــجـــمـــوعـــة، ورصـــيـــد 
وبأفضلية  نــقــاط   ٦ الــتــعــاون 
يحتل  الــدحــيــل  عــن  األهــــداف 
الشارقة  أمــا  الــثــانــي،  الــمــركــز 
اإلمـــــاراتـــــي فــيــحــتــل الــمــركــز 
الــرابــع بــرصــيــد أربــعــة نــقــاط، 
بيرسبوليس  مواجهة  وتُعتبر 
بالنسبة  مــصــيــريــة  الــمــتــصــدر 
ـــفـــريـــق الــــدحــــيــــل، حـــيـــث ال  ل
بـــديـــل فــيــهــا عــــن الــــفــــوز مــن 
أجــــل اإلبــــقــــاء عــلــى حــظــوظــه 
فــــي الــمــنــافــســة عـــلـــى إحــــدى 
بــطــاقــتــي الــتــرشــح إلـــى الـــدور 
وداع  تعني  والخسارة  القادم 
الـــمـــنـــافـــســـات فــــي حـــــال فـــوز 
الــتــعــاون عــلــى الــشــارقــة، كما 
اليوم  مــبــاراة  فــي  الــتــعــادل  أن 
على  كثيًرا  الدحيل  يخدم  لن 
في  يبقيه  قد  أنــه  من  الرغم 
ســـبـــاق الــمــنــافــســة، وبــالــتــالــي 
أجل  مــن  اللعب  الدحيل  على 
أجـــل  مــــن  غـــيـــره  وال  الــــفــــوز 
دون  التأهل  سباق  في  البقاء 
لخدمة  مساعدة  إلى  الحاجة 
وإذا  األخـــــــرى  ـــفـــريـــق  ال مــــن 
فــــاز الــدحــيــل بـــمـــبـــاراة الــيــوم 
والـــــمـــــبـــــاراة األخـــــيـــــرة أمـــــام 
ستكون  الـــدور  بــهــذا  الــتــعــاون 
فــرصــتــه كــبــيــرة لــلــتــأهــل في 
قــمــة هــــذه الــمــجــمــوعــة الــتــي 
أصبحت األمور فيها مفتوحة 
بدخول  االحــتــمــاالت  كــل  على 
التأهل  ســبــاق  األربــعــة  الــفــرق 
إلــــى الــــــدور الــــقــــادم، خــاصــة 
بــعــد نــتــائــج الــجــولــة األخــيــرة 
ثقيلة  خـــســـارة  شـــهـــدت  الـــتـــي 
بأربعة  للدحيل  متوقعة  غير 
أهـــــــــــداف مــــقــــابــــل هـــدفـــيـــن 
مـــن الــشــارقــة بــســبــب الــعــديــد 
مـــن األخـــطـــاء الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ـــكـــرار  ت أن  كـــمـــا  الـــــمـــــبـــــاراة، 

الــفــوز  بيرسبوليس 
التعاون  على 

جــــعــــلــــه 

يــقــفــز مــــن الـــمـــركـــز األخـــيـــر 
ــتــرتــيــب إلــــى الـــصـــدارة  فـــي ال
وهــــذا مـــؤشـــر يـــؤكـــد صــعــوبــة 

الــمــجــمــوعــة وقــــوة الــمــنــافــســة 
المثير  الــصــراع  ويعكس  فيها 
الدحيل  األربــعــة،  الــفــرق  بين 

الـــــــذي أغــــلــــق ســــريــــًعــــا مــلــف 
خــســارتــه غــيــر الــمــتــوقــعــة من 
الماضية  الجولة  في  الشارقة 

مباراة  ملف  الفوز  على  وفتح 
وحاول  بيرسبوليس  مع  اليوم 
المغربي  بقيادة  الفني  الجهاز 

ولـــــيـــــد الــــــركــــــراكــــــي تــجــهــيــز 
للقاء  ومعنويًا  نفسًيا  الالعبين 
الـــيـــوم مـــن أجــــل الــبــحــث عن 
حساب  عــلــى  غــيــره  وال  الــفــوز 
الــفــريــق الــمــتــصــدر، والــدحــيــل 
الذي فاز على هذا الفريق في 
التوقف  قبل  األولـــى  الــمــبــاراة 
بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا قــادر 
الرغم  على  الفوز  تكرار  على 
المؤثرة  الــغــيــابــات  بعض  مــن 
سهلة  تكون  لن  المهمة  ولكن 
بــالــتــأكــيــد فــي ظــل الــتــطــورات 
بنظام  البطولة  تشهدها  التي 
التجمع حالًيا والمستوى الجيد 
الـــذي قــدمــه الــفــريــق اإليــرانــي 
عليه  والـــفـــوز  الـــتـــعـــاون  أمــــام 
مــرتــيــن فـــي أقـــل مـــن أســبــوع 
ــــذلــــك لــــن يــــكــــون الـــفـــريـــق  ول
للدحيل  سهًال  صيًدا  اإليــرانــي 
ـــيـــوم بــعــد دخـــول  فـــي لـــقـــاء ال
العـــبـــيـــه فــــي أجـــــــواء الـــصـــراع 
وحالتهم المعنوية الجيدة بعد 
مباراتين  آخـــر  فــي  االنــتــصــار 
وهو ما يعلمه مدرب الدحيل 
لــذلــك حـــاول خــالل الــســاعــات 
الــــمــــاضــــيــــة تـــجـــهـــيـــز العـــبـــي 
الفريق بالصورة التي تجعلهم 
قـــــادريـــــن عـــلـــى عــــبــــور هـــذه 
المباراة إلى بر األمان بحصد 
الــــنــــقــــاط رغــــــم كـــــل ظـــــروف 
يعاني  التي  المؤثرة  الغيابات 

منها الفريق في البطولة.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة الخامسة

الترتيبنقاطأهدافهزيمةتعادلفوزلعبالفريق       

صافي عليهله

٤٢١١٤٤٠٧١بيرسبوليس

٤٢٠٢٣٢١٦٢التعاون 

٦٣-٤٢٠٢٦٧١الدحيل 

٤١١٢٧٧٠٤٤الشارقة

الفريقان يبحثان عن الفوز إلحياء اآلمال

اليوم  التعاون  أمام  مباراته  الشارقة  يخوض 
فــي الــجــولــة قــبــل األخــيــرة لـــدور الــمــجــمــوعــات 
الدحيل  على  فــوزه  بعد  مرتفعة  بمعنويات 
٤-٢ في الجولة الماضية، مجدًدا آماله في 

الثاني. الدور  إلى  التأهل  على  المنافسة 
في  الــرابــع  الــمــركــز  الــشــارقــة  يحتل  حيث 
فيما  نــقــاط،   ٤ بــرصــيــد  الــثــالــثــة  الــمــجــمــوعــة 
يحتل التعاون المركز الثاني برصيد ٦ نقاط.
خدمات  اإلماراتي  الدوري  بطل  وسيفتقد 
العــــب وســـطـــه مـــاجـــد ســـــرور صـــاحـــب أحــد 
أهداف الفوز على الدحيل لإليقاف، في حين 
الغائب  شوكوروف  اوتابيك  األوزبكي  يستعيد 

عينه. للسبب  الماضية  الجولة  عن 
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين 
في الشارقة، انتهت بفوز التعاون بهدف سجله 

درويش. فيصل 
ويــتــطــلــع الـــتـــعـــاون بــقــيــادة مـــدربـــه الــجــديــد 
الفرنسي باتريس كارتيرون إلى إيقاف مسلسل 
بالنقاط  والــخــروج  تــوازنــه  واســتــعــادة  الــهــزائــم 

المنافسة. في  البقاء  له  ستكفل  التي  الثالثة 
عقب  كــارتــيــرون  كثيرة  ضــغــوط  وحــاصــرت 
وما  المصري،  الزمالك  نادي  مع  ارتباطه  فك 

كبير. جدل  من  تبعه 
الفرنسي  الــمــدرب  عــلــى  الــضــغــوط  وازدادت 
عقب خسارة التعاون في أول لقاء تحت قيادته 
شــخــصــيــتــه  لــكــن  صفر-١،  بــرســبــولــيــس  أمـــــام 

الـــقـــويـــة وحـــديـــثـــه الــمــنــطــقــي عــقــب 
في  انطباًعا  أعطى  التعاون،  تعثر 
المواقف  مع  التعامل  على  قدرته 

الحالكة.

مواجهة خليجية تجمع الشارقة بالتعاون

الفرق األربعة تملك 
حظوظ التأهل

تغيــيرات على تشكيلة 
الدحيــــل

حظوظ جميع الفرق قائمة في التأهل قبل جولة 

اليوم وأصبح كل شيء وارًدا في المجموعة الثالثة 

بيرسبوليس  جانب  إلــى  الدحيل  فيها  يلعب  التي 

اإلمــاراتــي  والــشــارقــة  السعودي  والــتــعــاون  اإليــرانــي 

وأصبحت فرصة جميع الفرق قائمة في المنافسة 

خسارة  بعد  خاصة  الــيــوم،  الخامسة  الجولة  قبل 

بيرسبوليس  وفوز  اإلماراتي  الشارقة  من  الدحيل 

اإليراني على التعاون السعودي في الجولة الرابعة، 

وبــاتــت  الــمــجــمــوعــة  هـــذه  أوراق  اخــتــلــطــت  حــيــث 

األمـــــور فــيــهــا مــفــتــوحــة عــلــى مــصــراعــيــهــا وبــاتــت 

وكذلك  التأهل  فــي  قائمة  األربــعــة  الــفــرق  فــرص 

أن  يعني  مــا  وهــو  الــبــطــولــة،  منافسات  تــوديــع  فــي 

مفر  ال  المجموعة  في  فريق  لكل  مواجهتين  آخر 

التأهل  إلـــى  يطمح  فــريــق  لــكــل  الــفــوز  مــن  فيهما 

والبقاء في سباق البطولة في الدور القادم ويمكن 

بقمة  االنفراد  فرصة  في  فرط  الدحيل  إن  القول 

للدور  كبيرة  بنسبة  الــتــأهــل  وضــمــان  المجموعة 

الشارقة  من  المتوقعة  غير  الخسارة  بعد  المقبل 

استطاع  الذي  اإليراني  بيرسبوليس  فريق  وكذلك 

من  ويصعد  المجموعة  في  الموازين  كل  يقلب  أن 

المركز األخير إلى المركز األول بفارق نقطة عن 

األخير  مهمة  ستكون  وبالتالي  والدحيل،  التعاون 

صعبة في مواجهة بيرسبوليس المتصدر اليوم في 

والدحيل  مستحيلة  ليست  ولكنها  الخامسة  الجولة 

فعل  كما  بيرسبوليس  على  الفوز  تكرار  على  قادر 

في لقاء الذهاب.

مدرب  الركراكي  وليد  المغربي  يقوم  أن  يُتوقع 
التشكيلة  فـــي  الــتــغــيــيــرات  بــعــض  بــعــمــل  الــدحــيــل 
األساسية التي اعتمد عليها في اللقاء األخير، حيث 
يغيب عن التشكيلة مهدي بن عطية بسبب إيقافه 
في  الحمراء  بالبطاقة  للطرد  تعرضه  بعد  لمباراة 
لــقــاء الــشــارقــة بــالــجــولــة الــمــاضــيــة وغــيــابــه بالطبع 
سيعوض  لكن  الــفــريــق  دفـــاع  على  مــؤثــًرا  سيكون 
ياسر  وأحمد  موسى  محمد  بتواجد  ذلك  المدرب 
في قلب الدفاع وهو ثنائي لعب كثيًرا مًعا في هذا 
الثنائي  التشكيلة  على  يدخل  أن  يُتوقع  كما  المركز 
ــيــور وكـــريـــم بــوضــيــف فـــي حــالــة  أدمــيــلــســون جــون
قد  كما  اللقاء  فــي  للمشاركة  الكاملة  جاهزيتهما 
يجري المدرب تغييًرا على مركز حراسة المرمى 
بمشاركة محمد البكري بدًال من خليفة أبوبكر بعد 
ظهور األخير بمستوى مهزوز في المباراة األخيرة 
ووقوعه في العديد من األخطاء التي كلفت الفريق 
تحدث  أن  وينتظر  الخسارة  في  وساهمت  كثيًرا 
هذه التغييرات طفرة في أداء ومستوى الفريق في 
هذه المباراة التي ال بديل فيها عن الفوز من أجل 
التي  المجموعة  هــذه  عن  التأهل  سباق  في  البقاء 
دخــول  بعد  فيها  واردة  االحــتــمــاالت  كــل  أصحبت 

جميع الفرق في سباق المنافسة.

يــمــتــلــك الـــدحـــيـــل وبــيــرســبــولــيــس 
الــتــي  الــمــهــمــة  األوراق  مـــن  الــعــديــد 
سيعتمد عليها كل من وليد الراكركي 
مـــدرب الــدحــيــل، ويــحــيــى محمدي 
مدرب بيرسبوليس في هذه المباراة 
الــمــهــمــة الـــتـــي تــعــتــبــر بـــوابـــة الــعــبــور 
الــقــادم  ـــدور  ال إلــى  اإليــرانــي  للفريق 
فــيــمــا هـــي األمـــــل األخـــيـــر لــلــدحــيــل 
لإلبقاء على حظوظه، وبالتالي الفوز 
هو شعار الفريقين في هذه المباراة 
التي قد تشهد العديد من التغييرات 
فـــي الــتــشــكــيــلــيــة بــالــنــســبــة لــلــدحــيــل 

بــــدخــــول بـــعـــض األســــمــــاء وخـــــروج 
لن  األحـــــوال  كــل  فــي  ولــكــن  بعضها 
عن  الدحيل  مــدرب  خــيــارات  تخرج 
خليفة  أو  الــبــكــري  مــحــمــد  مــن  كــل 
أبــوبــكــر فــي حــراســة الــمــرمــى وكــل 
مـــن مــحــمــد مـــوســـى وأحـــمـــد يــاســر 
محمد  وإســمــاعــيــل  مـــارتـــن  ولـــويـــز 
وعــبــداهللا األحــــرق وســلــطــان بريك 
ومــعــز عــلــي وعــلــي عــفــيــف ومحمد 
مونتاري ودودو رودريجوز ورامين 
كريم  للتشكيلة  والعائدين  رضائيان 

بوضياف وأدميلسون جونيور.

الــفــوز بيرسبوليس 
التعاون  على
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لم يعد أمامــنا خـيار سـوى الفـوز فـي آخر مباراتين
وليد الركراكي مدرب الدحيل يؤكد قبل التحدي اإليراني اليوم:

متابعة- رمضان مسعد: 

فريق  مــدرب  الركراكي  وليد  أكــد 

العبي  في  الكبيرة  ثقته  على  الدحيل 

في  ورغبتهم  قدراتهم  وفــي  فريقه 

مواصلة االستمرار في كبرى بطوالت 

الـــقـــارة اآلســـيـــويـــة، وقــــال الــركــراكــي 

الــيــوم:  لــلــقــاء  الصحفي  الــمــؤتــمــر  فــي 

في  الفوز  ســوى  خيار  أمامنا  يعد  لم 

المجموعات  بمرحلة  مباراتين  آخر 

ولـــذلـــك ســنــدخــل إلـــى مـــبـــاراة الــيــوم 

واحــد  بخيار  المتصدر  الفريق  أمــام 

وهـــو الــفــوز وحــصــد الــنــقــاط، ونحن 

اإليــــرانــــي  الـــفـــريـــق  أن  تـــمـــاًمـــا  نــعــلــم 

الخيار  بنفس  الملعب  إلـــى  ســيــدخــل 

الدحيل  فــي  ولكننا  جيد  فريق  وهــو 

حصد  أجـــل  مــن  قــوتــنــا  بــكــل  سنعمل 

في  لنا  مكان  وضمان  الثالث  النقاط 

الدور التالي من البطولة االستثنائية. 

وحــــول الــثــنــائــي ادمــيــلــســون جــونــيــور 

وكــــريــــم بـــوضـــيـــاف قـــــال الــــمــــدرب: 

نعمل بقوة من أجل تجهيز الالعبين 

هذه  في  زمالئهم  مع  يتواجدوا  حتى 

الـــمـــبـــاراة الــهــامــة ولــكــن بــالــتــأكــيــد ال 

من  فالالعبون  أعــذار  أي  عن  نبحث 

الفريق  تشكيلة  في  المهمة  العناصر 

إلى جانب مادبو وبسام الراوي ونحن 

وفــي  الــمــثــالــيــة  التشكيلة  عــن  نبحث 

نــفــس الـــوقـــت ال نــبــحــث عـــن األعــــذار 

أساسيين،  العبين  مــن  فقدنا  مهما 

والــجــمــيــع فـــي الــفــريــق يــعــرف ذلــك 

ـــًدا ويـــجـــب عــلــيــنــا أن نـــكـــون فــي  جـــي

على  المهمة  إنجاز  أجــل  من  الموعد 

أكمل صورة وأعتقد أننا قادرون في 

أفضل  بــصــورة  الظهور  على  الدحيل 

قادمون  أننا  ونؤكد  المباراة  هذه  في 

عن  البطولة.وبسؤاله  فــي  للمنافسة 

الـــحـــاالت الــتــحــكــيــمــيــة الـــتـــي تــعــرض 

السابقة  الــمــبــاريــات  فــي  فــريــقــه  لــهــا 

أتحدث  أن  أريـــد  ال  الــركــراكــي:  قــال 

عــن الــتــحــكــيــم والــتــحــكــيــم جـــزء هــام 

مـــن الــلــعــبــة ويــجــب عــلــيــنــا أن نــقــوم 

بــمــســاعــدتــهــم داخـــل الــمــلــعــب، ولكن 

أثــرت  التحكيمية  الـــقـــرارات  لــألســف 

ففي  الــســابــقــة،  الــمــبــاريــات  فــي  علينا 

الشارقة  فريق  أمــام  األولــى  مباراتنا 

والتي انتهت بانتصارنا احتسب الحكم 

وكذلك  صحيحة  تكن  لم  جزاء  ركلة 

في مباراتنا الثانية قام الحكم بطرد 

يكن  لم  قــرار  وهو  عطية  بن  مهدي 

ــا أثــــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى سير  مــوفــًق

المباراة.
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التالي ـــدور  ال فــي  لنا  مــكــان  لضمان  ــثــالث  ال الــنــقــاط  لحصد  قوتنا  بكل  سنعمل 

جــيــًدا ذلـــك  يــعــرف  والــجــمــيــع  العــبــيــن  مــن  فــقــدنــا  مهما  ــــذار  األع عــن  نبحث  ال 

للكرة  األول  الــفــريــق  اخــتــتــم 
بـــــنـــــادي الــــدحــــيــــل تــحــضــيــراتــه 
اإليــرانــي  بیرسبولیس  لمواجهة 
الــيــوم فــي الــجــولــة قبل األخــيــرة 
من مرحلة المجموعات، وسط 
حماس كبير من جميع الالعبين 
األوضــاع  تصحيح  في  ورغبتهم 
والعودة إلى المسار الصحيح في 
الحظوظ  علي  واإلبقاء  البطولة، 
فــي الــتــأهــل إلـــي الــــدور المقبل، 
تــدريــب الــدحــيــل بــاألمــس جــرى 
التفوق  أكــاديــمــيــة  مــالعــب  عــلــى 
تستضيف  التي  اسباير  الرياضي 
مــعــســكــر الـــفـــريـــق فـــي الــبــطــولــة 
جميع  بحضور  وذلـــك  اآلســيــويــة 
الالعبين المتوقع أن يتواجدوا في 
اليوم،  لقاء  فــي  الفريق  تشكيلة 
وقـــاد الــتــدريــب ولــيــد الــركــراكــي 
مــــدرب الــفــريــق والـــــذي حــرص 
قبل  الالعبين  مع  االجتماع  على 
انــطــالقــتــه وتـــحـــدث مــعــهــم عن 
بیرسبولیس  مــواجــهــة  خــطــورة 
اإليراني في مشوار الفريق بهذه 
دوري  مــن  االستثنائية  النسخة 
الفوز  على  وحثهم  آسيا،  أبطال 
التمسك  أجــل  من  عنه  بديل  وال 
بمضاعفة  وطــالــبــهــم  بــــاألمــــل، 
لديهم  ما  أفضل  وتقديم  الجهد 
مــــن مـــســـتـــوى مــــن أجـــــل الـــفـــوز 
كاملة  الـــثـــالث  الــنــقــاط  وحــصــد 

لــإلبــقــاء عــلــى الــحــظــوظ قــائــمــة 
ــًرا مـــن الــتــأهــل  ــي واالقــــتــــراب كــث
عــن هــذه المجموعة إلــى الــدور 
الــمــقــبــل مـــن الــبــطــولــة، وعــقــب 
ذلك انطلق التدريب الذي استمر 
تقريبًا  والنصف  الساعة  حــوالــي 
معالجة  على  كبيًرا  تركيًزا  شهد 
البدنية  الجوانب  ورفــع  األخــطــاء 
والــفــنــيــة لــالعــبــيــن، إضـــافـــة إلــى 
المتوقع  التكتيكية  الجمل  بعض 
تطبيقها  الـــدحـــيـــل  يـــحـــاول  أن 
فـــي الـــمـــبـــاراة مـــن أجـــل تحقيق 
في  للبقاء  النقاط  وحصد  الفوز 
وجــري  المجموعة.  هــذه  ســبــاق 
وسط  بــاألمــس  األخــيــر  التدريب 

حالة حماس كبير وحالة معنوية 
مــرتــفــعــة مـــن الــالعــبــيــن الــذيــن 
ظهروا في أفضل المستويات من 
أجل كسب ثقة المدرب للتواجد 
الصورة  لتصحيح  اليوم  لقاء  في 
التي ظهر عليها في اللقاء السابق 
إال  هو  ما  حــدث  ما  أن  والتأكيد 
مــجــرد كـــبـــوة. وشــهــد الــتــدريــب 
دعــًمــا إداريًــــا قــويًــا مــن مسؤولي 
معنويات  رفــع  أجــل  من  الفريق 
الــالعــبــيــن إلنــجــاز الــمــهــمــة على 
أكـــمـــل صــــــورة بـــالـــفـــوز وحــصــد 
الـــنـــقـــاط، وشــــــارك فـــي تــدريــب 

العائد  الــثــنــائــي  األمـــس 
من اإلصابة ادميلسون 

جونيور وكريم بوضياف وهو ما 
يجعلهما ضمن حسابات المدرب 
واستغل  الــيــوم،  المرتقب  للقاء 
الــجــهــاز الــفــنــي تـــدريـــب األمـــس 
مالمح  على  يده  وضع  أجل  من 
الــتــشــكــيــلــة الــتــي يــتــوقــع أن يــبــدأ 
تشهد  أن  والمتوقع  المباراة  بها 
بعض  ودخــول  بخروج  تغييرات 
الفني  الجهاز  قام  كما  العناصر، 
خالل التدريب بوضع النقاط فوق 
بخطة  المتعلقة  ســواء  الــحــروف 
الــلــمــســات  أو  الــلــعــب  وطـــريـــقـــة 
على  لــلــوقــوف  بالنسبة  األخــيــرة 
جـــــاهـــــزيـــــة بـــعـــض 

الالعبين.

الدحيل يختتم تحضيراته بحماس كبير
رافًعا شعار ال بديل عن الفوز وحصد النقاط كاملة

كارتيرون: ال توجد 
مباراة سهلة في البطولة

أكــــد الــفــرنــســي بــاتــريــس كـــارتـــيـــرون مـــدرب 
فريقه  مــبــاراة  صعوبة  على  السعودي،  التعاون 
مع الشارقة اإلماراتي.وقال: «مواجهة الشارقة 

وأعرف  الشارقة  شاهدت  صعبة،  ستكون 
أن لديه خط هجوم مميًزا للغاية، وعلينا 
لمواجهته».وأضاف:  مستعدين  نكون  أن 
مستوى  على  اآلسيوية  البطولة  فــرق  «كــل 
سهلة،  مــبــاراة  هناك  تكون  لــن  ولــذا  عــال، 
ونــســعــى لــتــقــديــم صــــورة جــيــدة عـــن فــريــق 
التعاون واستعادة االنتصارات في البطولة».

وأكد أن العبي فريقه يسعون لتقديم أفضل 
ما لديهم، قائًال: «من خالل العمل الجماعي 
سيظهر الفريق بشكل مميز، خاصة في ظل 
اإليجابيات التي رصدتها في المباراة الماضية، 

وهي التي من الممكن أن نبني عليها».

العائد لــثــنــائــي 
صابة ادميلسون

جـــــاهـــــزيـــــة بـــعـــض
الالعبين.
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أكــــــد عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــعــنــبــري 
ـــــي،  مــــــدرب الــــشــــارقــــة اإلمـــــارات
مع  فريقه  مــبــاراة  صعوبة  على 
ستقام  التي  الــســعــودي،  الــتــعــاون 
مساء اليوم، في الجولة الخامسة 

من دوري أبطال آسيا.
المؤتمر  فــي  الــعــنــبــري  وقـــال 
الـــصـــحـــفـــي الـــــــذي عـــقـــد أمــــس: 
«مواجهة التعاون ستكون صعبة 
للغاية، ليس فقط لقوة المنافس 
وامـــتـــالكـــه العــبــيــن عــلــى أعــلــى 
مــســتــوى مـــع جــهــاز فــنــي كـــفء، 
الوضع  صعوبتها  سيزيد  ولــكــن 
الــســعــودي  الــفــريــق  يعيشه  الــــذي 

وخــســارتــه فــي آخـــر مــبــاراتــيــن، 
أجل  مــن  التعويض  فــي  ورغبته 
الناجح  ومشواره  توازنه  استعادة 
بـــالـــبـــطـــولـــة. وأضــــــــاف: الــفــريــق 
جديًدا  مدربًا  استقدم  السعودي 
سجل  مــع  مميزة  خــبــرات  لــديــه 
حرص  يــزداد  ما  وعــادة  حافل، 
الالعبين على تقديم األفضل عند 

تولي مدرب جديد للمسؤولية.
نــكــون  أن  ــيــنــا  وواصــــــــل: «عــل
لهذه  جيًدا  ومستعدين  حذرين 
نسعى  أنـــنـــا  خـــاصـــة  الـــمـــواجـــهـــة، 
لـــلـــفـــوز فـــقـــط وحــــصــــد الـــثـــالث 
من  االنتصارات  لمواصلة  نقاط 

حظوظنا  على  والــحــفــاظ  جــهــة، 
للدور  التأهل  بطاقة  حجز  فــي 
وأكــد  أخـــرى».  جهة  مــن  الثاني 
المقبلة  المرحلة  أن  الــعــنــبــري، 
مـــن الــبــطــولــة تــتــطــلــب الــتــركــيــز 
الشديد، من أجل تحقيق الهدف 
الـــمـــطـــلـــوب. وأشـــــــار إلـــــي الـــفـــوز 
األخــيــر على الــدحــيــل وقـــال لقد 
وأدخلنا  جديد  من  األمل  منحنا 
فـــي حــســابــات الــمــنــافــســة، ومــن 
بالتركيز  نتسلح  أن  الــضــروري 
ــــــذل أقـــصـــى مــــا فــــي وســعــنــا  وب
داخل الملعب حتى نحجز إحدى 

بطاقتي التأهل للدور المقبل.

تنتظرنا مواجهــة صعبة مــع التعــاون
عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة:

قال علي عفيف العب الدحيل إن فريقه 
جاهز لمباراة اليوم أمام فريق بيرسبوليس 
مرحلة  من  الخامسة  الجولة  في  اإليــرانــي 
وأضاف  آسيا،  أبطال  لــدوري  المجموعات 
المهمة  الــمــبــاراة  لــهــذه  جــاهــزون  عــفــيــف: 
وسنسعى  اإليــرانــي  بيرسبوليس  مــع  الــيــوم 
الرغبة  ولدينا  المعروف،  لمستوانا  للعودة 
الـــواضـــحـــة فـــي تــحــقــيــق االنـــتـــصـــار والــعــبــور 
ـــخـــروج  ـــدور الـــتـــالـــي مـــن الــمــنــافــســة وال ـــل ل
مـــن أجــــواء الـــمـــبـــاراة الــســابــقــة أمــــام فــريــق 
الــشــارقــة والــجــمــيــع فــي الــفــريــق عـــازم على 
تـــقـــديـــم األفـــــضـــــل.وأشـــــار عــفــيــف إلـــــي أن 
عطية  بــن  مــهــدي  جــهــود  سيفتقد  فــريــقــه 
المهمة  األوراق  مــن  وهـــو  الــطــرد  بــســبــب 
ظل  الــفــريــق  ولــكــن  الــمــدرب،  تشكيلة  فــي 
كثيًرا  يعاني  الماضيين  الموسمين  خــالل 
مـــن مــشــكــلــة الــغــيــابــات واإلصــــابــــات الــتــي 
عن  وتبعدهم  بقوة  الالعبين  تضرب  ظلت 
الظهور مع الفريق، ولكن دوًما نتمكن من 
جيدة  بــصــورة  األزمـــات  تلك  مــن  الــخــروج 

بــفــضــل ســـالح الـــــروح الــقــتــالــيــة والــعــزيــمــة 
المطلوب  سيحقق  الفريق  ولــذلــك  القوية 
منا ويتأهل للمرحلة التالية من المنافسة، 
وهو  بأيدينا  يــزال  ال  مصيرنا  اآلن  وحتى 
التي  القتالية  الـــروح  ويمنحنا  يدفعنا  مــا 
في  االنــتــصــار  لتحقيق  شــك  بــال  ستساعدنا 

حظوظنا. على  للحفاظ  اليوم  مواجهة 

علي عفيف: مصيرنا بأيدينا

محمدي مدرب بیرسبولیس:

أكــــــد يـــحـــيـــى مـــحـــمـــدي مــــدرب 
أهمية  على  اإليــرانــي  بیرسبولیس 
وقــال:  الدحيل،  مع  اليوم  مواجهة 
ونلعب  لنا  الخامسة  المباراة  هــذه 
أمـــــام الـــدحـــيـــل وهــــو فـــريـــق يضم 
عالية  ولياقتهم  متميزين  العبين 

ويسعون لتحقيق البطولة.
الصحفي  المؤتمر  فــي  وأضــاف 
لـــلـــقـــاء: كـــل الـــفـــرق تـــريـــد الــتــأهــل 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، وهـــــو حــق 
فريق  لدينا  لنا  وبالنسبة  مشروع، 
جــيــد وقـــــدم مــســتــويــات مــتــمــيــزة، 
الضغوطات  رغــم  أنهم  إلــى  مشيًرا 
سيعملون  أنــهــم  إال  يعيشونها  الــتــي 
مــن أجـــل الــظــفــر بــالــنــقــاط الــثــالث 
مـــــن أجـــــــل الــــــذهــــــاب بــــعــــيــــًدا فــي 

فريقي  مــحــمــدي:  وقـــال  الــبــطــولــة 
التركيز  افتقد  األخيرة  المباراة  في 
ولكننا  الفرص،  من  الكثير  وصنع 
الــمــطــلــوبــة،  بــالــصــورة  نستغلها  لــم 
ونسعى الستغالل الفرص اليوم من 
األهـــداف  لتحقيق  الــتــركــيــز  خـــالل 

المباراة. من 
بــــدأ  الــــفــــريــــق  أن  إلـــــــى  وأشــــــــــار 
بــمــبــاراتــيــن قــبــل كــورونــا ورغـــم أن 
الفريق لم يقدم نتائج جيدة، إال أنه 
بدأ  للعب  والــعــودة  الفيروس  وبعد 
يظهر بشكل مختلف بعد اإلضافات 
ثــقــتــي  أن  ولـــكـــن أؤكـــــد  األخــــيــــرة، 
كــبــيــرة فـــي العـــبـــي فــريــقــي خــالل 
المواجهات المقبلة. وقبل أن يختتم 
بیرسبولیس  مـــدرب  أعـــرب  كــالمــه 
لكرة  القطري  لالتحاد  امتنانه  عن 
ــقــائــمــيــن عــلــى الــبــطــولــة  ـــقـــدم وال ال
مـــشـــيـــًدا فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــدولــة 
قــطــر عــلــى الــتــطــور الــكــبــيــر مــعــربًــا 
استضافة  في  بالتوفيق  أمنياته  عن 

مونديال ٢٠٢٢.

كـــل الفــرق تــريد التــأهل للدور الثـاني

شــــدد كــمــال كــامــيــابــيــنــاي العــب 
نــــادي بــیــرســبــولــیــس اإليـــرانـــي على 
صعوبة المرحلة الحالية من دوري 
صعبة  مباراة  لدينا  وقــال:  األبطال 
مـــع الـــدحـــيـــل فـــي مــرحــلــة صــعــبــة، 
ـــه الـــرغـــبـــة الــعــالــيــة  ـــدي وفـــريـــقـــي ل
واإلمكانيات من أجل التأهل للدور 
الـــقـــادم عــلــى الـــرغـــم مـــن اإلجــهــاد 
ضغط  نتيجة  الــراحــة  عـــدم  بسبب 
الــمــبــاريــات ولــكــنــنــا قــــــادرون على 

تــقــديــم األفــضــل خـــالل الــمــواجــهــات 
والتأهل. المقبلة 

وقــــــــــــال: الـــــفـــــريـــــق مـــعـــنـــويـــاتـــه 
عــالــيــة وكـــل الــالعــبــيــن فــي الــفــريــق 
وتحقيق  ــفــوز  ال أجـــل  مــن  يــعــمــلــون 
حــلــم الــتــأهــل واالقـــتـــراب أكــثــر من 
في  نــفــرط  ولــن  النهائية  الــمــراحــل 
هـــذه الــفــرصــة بــهــذه الــنــســخــة من 
الــبــطــولــة. وعـــن شــكــل الــدحــيــل في 
ــبــطــولــة قـــــال: إنــــه فـــريـــق مــمــتــاز  ال

ويــضــم العــبــيــن مــمــيــزيــن ولــديــهــم 
على  سنركز  ولكننا  جيدون،  بدالء 
تحقيق الفوز ونعلم أن الدحيل أحد 
للمرحلة  للتأهل  المرشحين  أبــرز 
ممكن،  شـــيء  كــل  ولــكــن  الــقــادمــة 
وعــن الــالعــب اإليــرانــي فــي الدحيل 
رامــــيــــن قــــــال: هــــو مــــن الــالعــبــيــن 
ــا كــبــيــًرا،  الــمــمــيــزيــن وحــقــق تــقــدًم
وأتمنى  للدحيل،  اللعب  في  ونجح 

أن يوفق في مشواره.

كمال كاميابيناي: نعاني من اإلجهاد

تصوير : نوشاد تكيلتصوير : نوشاد تكيل
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الــدوحة جــاهـــزة الستضــافة الــدوري المـاسي 
د.ثاني الكواري رئيس اتحاد ألعاب القوى يؤكد:

ـــــــــــي وافـــــــــــــــق عــــــلــــــى إقـــــــــامـــــــــة الــــــمــــــنــــــافــــــســــــات بـــــــــــــــدون جــــمــــهــــور       ـــــــــــدول ـــــــــــحـــــــــــاد ال االت
متابعة - رمضان مسعد: 

ـــــدكـــــتـــــور ثـــــانـــــي بــن  أكـــــــد ال
رئيس  الـــكـــواري  عــبــدالــرحــمــن 
االتحاد القطري أللعاب القوى 
بالتأكيد  جــاهــزة  الـــدوحـــة  أن 
االستثنائية  النسخة  الستضافة 
تقام  التي  الماسي  الدوري  من 
الــجــمــعــة الــمــقــبــلــة عــلــى اســتــاد 
قطر،  بنادي  حمد  بن  سحيم 
ستستضيف  مـــرة  ألول  وقـــال 
خــالل  بــطــولــة  عالمية  قــطــر 
ــــــا،  ــــــروس كــــــورون أزمــــــــــة فــــــي
بــــمــــشــــاركــــة عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
كل  العالم  من  وبطالت  أبطال 
وأستراليا،  أمريكا  مثل  الــدول 
وبريطانيا  والصين  ونيوزيلندا 
يعد  وهـــذا  بالتأكيد  وأوروبـــــا، 
وهي  لنا ،  بالنسبة  كبيًرا  تحديًا 
قطر،  فــي  دولــيــة  بطولة  أول 
يوم  فــي  المنافسات  وستكون 
ـــــال شــــك أن  واحـــــــد فــــقــــط، وب
 قدوم العبين من جميع أنحاء 
العالم لقطر في هذه الظروف 
يعطي  انطباًعا  التوقيت،  وهذا 
الــريــاضــة  عــلــى  الــقــائــمــيــن  أن 
والــصــحــة  المعنية  والـــــــوزارات 
ورئــــــاســــــة مـــجـــلـــس  الـــــــــــوزراء 
والـــلـــجـــنـــة األولـــمـــبـــيـــة كـــذلـــك، 
لألنظمة  وفًقا  جميًعا  يعملون 
واالشـــــتـــــراطـــــات بـــمـــواصـــفـــات 
 عالمية وليست صحية، في ظل 
بها  تمر  التي  العالمية  األزمـــة 
دول العالم اآلن، نريد أن ينظر 

ــهــا  قـــــادرة على  لــقــطــر عــلــى أن

اســتــضــافــة العــبــيــن مــن جميع 

بأفضل  للظهور  الــعــالــم  أنــحــاء 

صورة في التنظيم  مهما كانت 

الظروف.  ونحن قادرون على 

إنــجــاز هـــذا الــتــحــدي الــصــعــب، 

مــــن خـــــالل الــــتــــعــــاون الــكــبــيــر 

الـــعـــامـــة،  الـــصـــحـــة  وزارة   مــــع 

والمعنية  المسؤولة  والجهات 

ـــتـــزام  فـــي الــــدولــــة، وعـــبـــر االل

المحلية  بــاالشــتــراطــات   التام 

البروتوكول  واتــبــاع  والــدولــيــة، 

الصحي المطلوب لتخرج  هذه 

الماسي  الــــدوري  مــن  النسخة 

بأفضل صورة ممكنة .  

مــعــظــم  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 

الـــجـــوالت أقــيــمــت فــي أوروبــــا 

للرياضيين  السهل  مــن  وكـــان 

أوروبـــا  السفر  في  الموجودين 

والــتــنــقــل، لــكــن بــال شــك األمــر 

والسفر  التنقل  بالسهل،  ليس 

الوقت  األوسط  في  الشرق  إلى 

المعضلة  كانت  وهــذه  الحالي 

الكبيرة.  

تواجه  التي  المعوقات  وعــن 

اللجنة المنظمة، قال لقد كانت 

االشتراطات  من  العديد  هناك 

الصحية كي نتمكن من تنظيم 

أنــه  فــمــن  المعروف  الـــحـــدث، 

عام،  كل  أبريل  شهر  في  يقام 

لــكــن بــعــد تـــداعـــيـــات فــيــروس 

كورونا ، خاطبنا االتحاد الدولي 

تنظيم  عــلــى  مــقــدرتــنــا  بـــعـــدم 

جــولــة الـــدوحـــة بــشــكــل صــريــح 

المعروفة،  الصحية   لألسباب 

وكـــــــان الــــخــــيــــار األفـــــضـــــل هــو 

التأجيل، وبعد ذلك كان هناك 

قطر  في  الجولة  لتكون   نقاش 

لكننا  أغــســطــس،  شــهــر  خـــالل 

يعتمد  األمــــر  بـــأن  أخــبــرنــاهــم 

 على بروتوكول وزارة الصحة، 

فـــلـــم يـــتـــم جـــدولـــتـــنـــا كــجــولــة 

افـــتـــتـــاحـــيـــة مـــثـــل الـــســـابـــق ألن 

وتــقــرر  عــالــيــة،  كــانــت   الموجة 

أن تقام جولة الدوحة يوم ٢٥ 

سبتمبر.

ولـــقـــد قــمــنــا بــالــتــنــســيــق مع 

الجهات المعنية، فمن شروط 

موافقة  ــقــوى،  ال ألــعــاب  اتــحــاد 

والـــجـــهـــات  الــــصــــحــــة،  وزارة 

الـــمـــســـؤولـــة بــالــســمــاح إلقــامــة 

بالفعل  التنسيق  وتــم  البطولة، 

واالتصال مع  اللجنة األولمبية، 

والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة وتــحــديــد 

االشتراطات  على  بناًء  التاريخ 

اشــتــراطــات  الصحية  الالزمة . 

ُمهمة 

وتـــــــــــطـــــــــــّرق إلـــــــــــــى بــــعــــض 

يكون  أن  ومنها  االشــتــراطــات 

ســواء  واحــد  فندق  فــي  الجميع 

لخوض  القادمين  أو  الالعبين 

مــنــافــســات الــبــطــولــة، والــشــيء 

يحتاجون  الالعبين  أن  الجيد 

وخــوض  للسفر  فقط  ليومين 

أي  ـــوجـــد  وال  ي الـــمـــنـــافـــســـات، 

مــــجــــال لـــالخـــتـــالطـــات نـــظـــًرا 

حصلنا  ونــحــن  الــوقــت،  لضيق 

عـــلـــى فــنــدقــيــن لــالعــبــيــن  مع 

واللجان  والفنيين  الــمــدربــيــن 

في  الالعبين  مــع  تختلط  التي 

خاص  للجان  والثاني  الملعب، 

بالالعبين  تحتك  ال  التي  فقط 

إدارات  مـــثـــل  مـــبـــاشـــر  بــشــكــل 

وعـــن  المختلفة.   ـــبـــطـــولـــة  ال

جاهزية لجان البطولة قال إن 

السنة،  مـــدار  على  يعمل  الــكــل 

وفــــــي قـــمـــة الـــجـــاهـــزيـــة لــكــل 

نشكر  أن  ونــــود  االحـــتـــمـــاالت، 

بــالــكــامــل،  الــمــخــتــصــة   اللجان 

الــوزراء،  رئيس  معالي  ومكتب 

ــــرة الــصــحــة، وأشــكــرهــم  ووزي

ــتــي  هــــم وبـــقـــيـــة الــــــــــــوزارات ال

ساهمت بدور بارز في تسهيل 

ظروف  اإلجـــراءات  رغم  كافة 

وبــالــنــســبــة  الصعبة.   كــــورونــــا 

لــحــضــور الــجــمــاهــيــر قـــال لقد 

من   ٪٣٠ نسبة  حضور  ارتــأيــنــا 

الــجــمــاهــيــر لــلــمــنــافــســات، لكن 

خـــوفـــنـــا عـــلـــى  الـــالعـــبـــيـــن مــن 

االحـــتـــكـــاك مــنــعــنــا مـــن ذلـــك، 

بعدم  الــدولــي  االتــحــاد  وأبلغنا 

حــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــر  ووافــــــق 

ـــه فـــي كــرة  بــالــفــعــل، ورغــــم أن

المباريات  بعض  توجد  الــقــدم 

أصــبــحــت  تسمح  ـــبـــطـــوالت  وال

بـــحـــضـــور بـــعـــض الــجــمــاهــيــر 

األمر  نستعجل  أال  فضلنا  لكننا 

ونــــكــــون فــــي الـــجـــانـــب  اآلمــــن 

ونتطلع ألن تخرج البطولة في 

طّيبة  وبسمعة  صـــورة  أفــضــل 

لدولة قطر. 

ــا كـــافـــة االشـــتـــراطـــات  ــن ــي ــوف ــت ــي واس ــم ــال ــع ـــجـــاز الــتــحــدي ال ــى إن ــل قــــــادرون ع

الصحة وزارة  مــقــدمــتــهــا  وفـــي  الــمــعــنــيــة  ــات  ــه ــج ال جــمــيــع  مـــع  الــتــنــســيــق  تـــم 
الك

د.ثاني الكواري 

متابعة - حسام نبوي:

ثاني  في  المنافسة  اشتّدت 
أيــــام الــســبــاق الــمــحــلــي الــثــانــي 
للهجن، حيث أقيمت تحديات 
ســـــن الــــحــــقــــايــــق مـــــن هــجــن 
أقيمت  الــتــي  العامة  األشـــواط 
على مدار ٢٥ شوًطا من نقطة 
تبوأت  وفيها  كيلومتر،   ٢ ـــ  ال
المرموقة  المكانة  «مزبونة» 
بــــصــــدارة الــــشــــوط الــرئــيــســي 
مالكها  لتهدي  بكار  للحقايق 
الــزبــدان  محمد  فهيد  جــابــر 
الـــنـــامـــوس الـــغـــالـــي، وحــســمــت 
في  السباق  رحلة  «مــزبــونــة» 
و٥٤  ثـــانـــيـــة  و٥٥  دقــيــقــتــيــن 
متفوقة  الــثــانــيــة،  مـــن  جـــــزًءا 
حمد  ملك  «السوحلية»  على 
التي  النعيمي  حمد  إبــراهــيــم 
حـــلـــت فــــي مـــركـــز الـــوصـــافـــة 
ثانية  و٥٥  دقيقتين  بتوقيت 
بينما  الثانية،  من  جــزًءا  و٦٢ 
جــــاءت عــلــى الــمــركــز الــثــالــث 
«وضـــــوح» بــشــعــار حــمــد علي 
سجلت  التي  الجربوعي  سالم 
دقيقتان  قــدره  زمنًيا  توقيتًا 
من  جــــــزًءا  و٤٠  ثــانــيــة  و٥٦ 
الثانية. وعلى صعيد القعدان، 
الشوط  مجريات  مضت  فقد 
«متعب»  صالح  في  الرئيسي 
الذي أتعب منافسيه واستطاع 
رحلة  بــعــد  الــلــقــب  يحصد  أن 
ثانية  و٥٤  دقــيــقــتــان  قــدرهــا 
و٤٤ جـــــزًءا مـــن الــثــانــيــة. أمــا 
أفـــضـــل تـــوقـــيـــت فــــي الــســبــاق 
فحققه «نجد» الحامل لشعار 
ســـعـــيـــد مـــحـــمـــد عــــلــــي حــمــد 
بناموس  فـــوزه  بعد  نـــوره  بــن 
الـــشـــوط الـــرابـــع والــمــخــصــص 
توقيت  بــلــغ  حــيــث  لــلــقــعــدان، 

ثانية  و٥٣  دقيقتين  «نــجــد» 
و٤٢ جزًءا من الثانية، وجاءت 
كما  أمس  أشواط  نتائج  جميع 

يلي: 
حقايق بكار 

وعــلــى مــســتــوى مــنــافــســات 
الــحــقــايــق بـــكـــار أمــــس فـــازت 
محمد  فهيد  لجابر  مــزبــونــة 
الــــزبــــدان بــالــشــوط الــرئــيــســي 
لــلــحــقــايــق بــــكــــار، وبـــالـــشـــوط 

الـــثـــانـــي فـــــــازت نــــــوه لــنــاصــر 
عبدالهادي ناصر بن هدوان، 
والــــثــــالــــث غـــــره لــعــلــي فــهــيــد 
ــــرابــــع  مـــحـــمـــد الــــــزبــــــدان، وال
سعيد  محمد  لراشد  مشكورة 
الــبــريــص الـــمـــري، والــخــامــس 
خــنــاجــر لــســعــود نــاصــر سعود 
ـــشـــافـــي، والــــســــادس  حـــمـــود ال
ســـالبـــة لـــســـالـــم راشــــــد ســالــم 
الــنــابــت، والــســابــع انــهــوه لحمد 

ســــالــــم مـــبـــخـــوت الــحــنــيــتــم، 
والثامن توجية لبريك عجيان 
بـــريـــك الـــمـــجـــدور، والــتــاســع 
راشــد  عــبــداهللا  لخالد  طامية 
الـــزعـــبـــي والـــعـــاشـــر الــطــاغــيــة 
لعلي ناصر جاراهللا، والحادي 
عشر أمانة لمحسن حزام زيد 
تشطيب  عشر  والثاني  انديله، 
الــقــرح،  راشـــد  عــبــداهللا  لخالد 
لسالم  عــشــرالــظــبــي  والــثــالــث 

المري،  النابت  سالم  حفيظ 
والـــرابـــع عــشــر احــتــجــاج لفهد 
المكسور،  فهيد  ســالــم  نــاصــر 
والـــــخـــــامـــــس عــــشــــر تـــرمـــيـــج 
لحفيظ حمد عبداهللا البعلص 
للحقايق  وبــالــنــســبــة  الـــمـــري، 
قعدان فاز متعب لسالم فهيد 
براك الزبداني المري بالشوط 
الرئيسي، وبالثاني نجد لسعيد 
محمد عــلــي حــمــد بــن نـــوره، 
سالم  زايــد  لـ  دهيم  والثالث 
والرابع  العتيبي،  حسن  زايــد 
قـــطـــام لــعــلــي مــحــمــد بـــراك 
والخامس  الــمــري،  الــزبــدان 
وهــــاج لــنــاصــر بــخــيــت حمد 
سديم  والـــســـادس  الــمــقــارح، 
الفهيدة،  علي  راشد  لمحمد 
لمحمد  الــــفــــارس  والـــســـابـــع 
عــبــيــد عــلــي عــبــيــد الــســنــاري 
والـــثـــامـــن شـــــواش لــمــنــصــور 
مــــحــــمــــد حـــــمـــــد ســـالـــمـــيـــن 
المري، والتاسع دايس لجابر 
البريدي،  حمد  جــابــر  حمد 
والعاشر عالي لمبارك سعيد 

برغش العسكري.

«مزبونة» تقتنص ناموس الحقايق بكار
في ثاني أيام السباق المحلي الثاني للهجن بقرار من المكتب التنفيذي لالتحاد القاري

الدوحة - [:

اآلسيوي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  قــّرر 
لــكــرة الــطــاولــة اخــتــيــار دولــــة قــطــر رسمًيا 
من  والعشرين  الخامسة  النسخة  الستضافة 
بطولة آسيا للرجال والسيدات لكرة الطاولة 

التي ستنظم في شهر سبتمبر 
من عام ٢٠٢١.

وجـــــاء هــــذا االخـــتـــيـــار على 
ــــمــــاع الــمــكــتــب  هـــــامـــــش اجــــت
الــتــنــفــيــذي لــالتــحــاد اآلســيــوي 
تقنية  عبر  انعقد  الـــذي  للعبة 
الــفــيــديــو كــونــفــرنــس األســبــوع 
مــقــرًرا  كــان  بعدما  المنقضي 
انــعــقــاده عــلــى هــامــش بطولة 
بمدينة  الطاولة  لكرة  العالم 

بوسان بكوريا الجنوبّية.
ـــــقـــــرار مــن  ويـــــأتـــــي هــــــذا ال

الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي بــإســنــاد شــــرف تنظيم 
سنة   ٢٠ بعد  قطر  لدولة  اآلسيوية  البطولة 
من استضافتها للبطولة في عام ٢٠٠٠ وذلك 
سباق  من  والهند  الصين  انسحاب  أثــر  على 
خــالل  المقبلة  االســتــضــافــة  عــلــى  الــمــنــافــســة 

اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي.
وتعّد دولة قطر أول دولة عربية وخليجية 
تــنــجــح فـــي نــيــل شــــرف اســتــضــافــة الــبــطــولــة 
اآلسيوية للمرة الثانية بعد نسخة ٢٠٠٠ وذلك 

على مر تاريخ االستضافات السابقة، ما يؤكد 
المكانة الكبيرة التي تحظى بها الدوحة داخل 

األسرة الموسعة للطاولة العالمّية.
بن  خليل  أعـــرب  أمـــس  تصريحاته  وفـــي 
القطري  االتــحــاديــن  رئيس  المهندي  أحمد 
والعربي لكرة الطاولة النائب األول لرئيسي 
االتــحــاديــن اآلســيــوي والــدولــي 
الختيار  الشديد  ارتــيــاحــه  عــن 
دولة قطر الستضافة النسخة 
الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن مــن 
البطولة اآلسيوية لكرة الطاولة 
ــلــرجــال والـــســـيـــدات، وقــــال:  ل
استضافة  شــرف  لنا  «سيكون 
من  العالم  في  اللعبة  أقطاب 
أقوى المنتخبات وخاصة دول 
شرق آسيا على غرار منتخبات 
الصين واليابان والهند وهونج 
وكوريا  تايبيه  والصين  كونج 
عالم  بطولة  بمثابة  تعد  فهي  لــذا  الجنوبية، 

ُمصغرة».
بحجم  ريــاضــيــة  فــعــالــيــة  تنظيم  وتـــابـــع: 
تعزيًزا  سيكون  الــطــاولــة  لكرة  آسيا  بطولة 
أصبح  التي  التنظيمية  قطر  دولـــة  لــقــدرات 
ــشــار لــهــا بــالــبــنــان لــمــا تمتلكه مــن منشآت  يُ
ُمجهزة  رياضّية  وقاعات  ومالعب  رياضية 
بأحدث التجهيزات التقنية والرياضية وفًقا 

ألعلى المعايير الدولّية.

قطر تستضيف بطولة آسيا لكرة الطاولة

خليل المهندي
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«الجيل المبهر» يهدف للتأثير إيجابيًا في حياة مليون شخص 
حسن الذوادي األمين العام للُعليا للمشاريع واإلرث:

ـــــادل     ـــــب ـــــت ـــــُم ال واالحـــــــــــتـــــــــــرام  ـــــح  ـــــســـــام ـــــت ال روح  لــــتــــعــــزيــــز  ـــــــوده  ـــــــه ج ـــــــل  ـــــــواص ي الــــــبــــــرنــــــامــــــج 

أمــــتــــنــــا ــــل  ــــب ــــق ــــســــت ــــُم ل ــــط  ــــي ــــط ــــخ ــــت ال ــــة  ــــع ــــي طــــل فـــــــي  الـــــــريـــــــاضـــــــة  ـــــضـــــع  ن أن  ـــــى  ـــــل ع ـــــا  ـــــن ـــــرص ح

قــيــمــتــهــا ــــــــــدى  وم  ٢٠٢٢ ـــــم  ـــــال ـــــع ال ــــــــأس  ك ــــة  ــــول ــــط ب ــــة  ــــاف ــــض ــــت اس ـــــات  ـــــي مـــــســـــؤول ــــم  ــــج ح نـــتـــفـــهـــم 

ــــشــــعــــوب ــــد صــــــفــــــوف ال ــــوحــــي ــــت ـــــة ل ـــــي ـــــجـــــاب ــــعــــمــــل عـــــلـــــى ضــــــمــــــان االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن اآلثـــــــــــــار اإلي ن

الدوحة - [:

العام  األمــيــن  الــــذوادي،  حسن  شــارك 

في  واإلرث،  لــلــمــشــاريــع  ــلــيــا  الــُع لــلــجــنــة 

مبادرة  إلطالق  المستوى  رفيع  االجتماع 

لتأمين  العالمي  المتحدة  األمــم  برنامج 

األحداث الرياضّية الكبرى. 

واســــتــــعــــرض ســــعــــادتــــه فـــــي الــكــلــمــة 

االفــتــتــاحــيــة الــمــســّجــلــة لــلــمــشــاركــيــن في 

االجــــتــــمــــاع جــــهــــود الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 

للتغيير  كـــأداة  الــريــاضــة  مــن  االســتــفــادة 

الذي  المبهر  الجيل  برنامجها  خالل  من 

أجل  من  القدم  كرة  أنشطة  على  يعتمد 

الــتــنــمــيــة فــي الــتــأثــيــر إيــجــابــًيــا فــي حــيــاة 

األفــــــراد والــمــجــتــمــعــات، واســـتـــفـــاد من 

برامجه إلى اآلن أكثر من نصف مليون 

شخص في آسيا والشرق األوسط. 

العليا  لــلــجــنــة  الـــعـــام  األمـــيـــن  وأضــــاف 

به  يــقــوم  مــا  يتناغم  واإلرث:  للمشاريع 

التي  القيم  مــع  عمل  مــن  المبهر  الجيل 

البرنامج  يــواصــل  إذ  الــيــوم،  بيننا  تــقــّرب 
واالحترام  التسامح  روح  لتعزيز  جهوده 
الـــمـــتـــبـــادل وتــمــكــيــن الـــشـــبـــاب والـــمـــرأة 
وتشجيع  الــعــالــم،  حــول  المجتمعات  فــي 
الــجــهــود عــلــى صــعــيــد الــصــحــة والــتــعــلــيــم 
عوامل  وجميعها  االجتماعي،  واإلدمـــاج 
األشمل  هدفنا  فــي  أســاســًيــا  دوًرا  تلعب 
إلى  تقود  التي  األسباب  منع  في  المتمثل 
التطرف العنيف وجميعنا يدرك إمكانية 
االســتــفــادة  عــبــر  األهـــــداف  هـــذه  تحقيق 
في  تكمن  الــتــي  والــقــوة  القيم  هــذه  مــن 

الرياضة. 

المستدامة التنمية 

ويتحتم علينا جميًعا العمل مًعا لضمان 
ــــدرك األمــــم الــمــتــحــدة والــمــجــتــمــع  أن ت
والعمل  للرياضة،  الفاعلة  القوة  الدولي 

على تحقيق االستفادة الكاملة منها.
ــــدّي إيـــمـــان راســـخ  ـــــــذوادي: ل وتـــابـــع ال
بــضــرورة االعــتــراف بــالــريــاضــة كإحدى 
أهــــــداف  لــتــحــقــيــق  الـــشـــامـــلـــة  األدوات 
بين  التحالف  ويعد  المستدامة،  التنمية 

الــمــؤســســات واألفـــــراد مــن داخــــل األمــم 

والقطاعات  الهيئات  ومختلف  المتحدة 

ُخطوة مشجعة نحو تحقيق هذا الهدف.

فحرصنا  قطر،  في  ذلك  أدركنا  وقد 

طــلــيــعــة  فــــي  الــــريــــاضــــة  نـــضـــع  أن  عـــلـــى 

نتفهم  نحن  أمتنا  لمستقبل  التخطيط 

حـــجـــم مــــســــؤولــــيــــات اســـتـــضـــافـــة كـــأس 

قيمتها،  ومــدى   ٢٠٢٢ الــعــام  فــي  العالم 

اآلثار  من  االستفادة  ضمان  على  ونعمل 

من  الشعوب  صفوف  لتوحيد  اإليجابية 

أجل مستقبل أفضل لمنطقتنا والعالم. 

وأشاد الذوادي، في كلمته بمجهودات 

بـــرنـــامـــج الــجــيــل الــمــبــهــر الـــــذي يــهــدف 

شخص  مليون  حياة  في  إيجابًيا  للتأثير 

بــحــلــول انــطــالق صــافــرة الــبــدايــة لكأس 

تــجــدر   .™  ٢٠٢٢ قــطــر   FIFA الــعــالــم 

اإلشــــارة إلــى أن هــذا الــلــقــاء يــأتــي ضمن 

لتأمين  العالمي  المتحدة  األمــم  برنامج 

األحـــــــداث الـــريـــاضـــيـــة الـــكـــبـــرى، ودعـــم 

التطرف  لمنع  كـــأداة  وقيمها  الــريــاضــة 

الـــعـــنـــيـــف، وشـــهـــد مـــشـــاركـــة مــتــحــدثــيــن 

رفــيــعــي الــمــســتــوى، مـــن بــيــنــهــم ســعــادة 
السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل 
لدى  قطر  لدولة  الدائم  المندوب  ثاني، 
األمـــم الــمــتــحــدة، ومــحــمــد بــن حــنــزاب، 
الـــدولـــي  الــمــركــز  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
مكي،  فادي  والدكتور  الرياضي،  لألمن 
التنمية  أجل  من  السلوك  مؤسسة  مدير 
لالقتصاد  اللبنانية  الجمعية  ومــؤســس 
الــســلــوكــي، والـــمـــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 

مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام. 
وشارك الدكتور فادي مكي في حلقة 
األشكال  فهم  «محاولة  بعنوان:  نقاشية 
إجــراءات  وصياغة  للتطرف  المعاصرة 
دولية لمعالجتها عبر الرياضة»، وناقش 
ما قام به من عمل في لبنان كما شارك 
فـــي اجــتــمــاع الــجــمــعــة نـــاصـــر الـــخـــوري، 
المبهر،  الجيل  في  البرامج  إدارة  مدير 
الذي  األثر  عن  بالتفصيل  تحدث  والــذي 
تتركه أنشطة البرنامج في أنحاء العالم.

المبهر  الجيل 

الوصول   ٢٠٢٢ عــام  بحلول  نستهدف 

إلـــى مــلــيــون شـــاب وشـــابـــة حـــول الــعــالــم 

تغيير  إلحداث  القادمة  األجيال  وتمكين 

إيجابي في مجتمعاتهم.

ــبــه تـــحـــّدث نـــاصـــر الـــخـــوري  مـــن جــان

عـــن أثــــر مــــبــــادرات الــجــيــل الــمــبــهــر في 

ــعــالــم،  الــمــجــتــمــعــات الــمــهــمــشــة حــــول ال

وصلت  البرنامج  أنشطة  أن  إلــى  مشيًرا 

إلــــى أربـــــع مـــن قـــــارات الـــعـــالـــم، وقــــال: 

إنشاء  في  اآلن  إلى  المبهر  الجيل  «نجح 

من  ثالثين  لخدمة  القدم  لكرة  مالعب 

أثر  ترك  وفي  المحرومة،  المجتمعات 

مليون  نصف  من  أكثر  حياة  في  إيجابي 

ـــواصـــل الــعــمــل عـــن كــثــب مع  شــخــص ون

أجل  مــن  السلوك  مؤسسة  فــي  شركائنا 

أنشطتنا  أثــر  قــيــاس  مــن  للتأكد  التنمية 

وفق أسس علمّية».

بحلول  «نستهدف  الــخــوري:  وأضــاف 

٢٠٢٢ الــوصــول إلــى مــلــيــون شــاب  الــعــام 

األجــيــال  وتمكين  الــعــالــم،  حــول  وشــابــة 

القادمة من القادة في المنطقة والعالم 

مجتمعاتهم،  في  إيجابي  تغيير  إلحداث 

خالل  المجتمعية  للتنمية  فرص  وخلق 

القادمة». العقود 

المقّرر  من  المبادرة،  إطــالق  وعقب 

عــــقــــد اجــــتــــمــــاع لـــمـــجـــمـــوعـــة الــــخــــبــــراء 

 ٢١-٢٣ مــــن  أيـــــــام،  لـــثـــالثـــة  الـــدولـــيـــيـــن 

من  عـــدد  بــمــشــاركــة  الـــجـــاري،  سبتمبر 

المتحدثين في جلسات حوارية لمناقشة 

لمكافحة  المتقدمة  السياسات  صياغة 

الــتــطــرف الــعــنــيــف مــن خـــالل الــريــاضــة. 

سبتمبر   ٢٢ يـــوم  الـــخـــوري  وســيــشــارك 

فــي حــلــقــة نــقــاشــيــة بــعــنــوان: «الــريــاضــة 

ومنع التطرف العنيف المؤدي لإلرهاب 

ومكافحته». 

العام  في  قطر  فوز  منذ  أنه  إلى  يُشار 

من  القادمة  النسخة  تنظيم  بحق   ٢٠١٠

العديد  أطلقت   FIFA™ العالم  بطولة 

تــتــرك  أن  لــضــمــان  اإلرث  بـــرامـــج  مـــن 

األفــراد  حــيــاة  فــي  إيجابًيا  أثـــًرا  البطولة 

ومن  وخارجها،  قطر  في  والُمجتمعات 

بــيــنــهــا بـــرامـــج الــجــيــل الــمــبــهــر، ورعــايــة 

العمال، وتحدي ٢٢.

لندن - أ ف ب: 

يــــخــــوض مــانــشــســتــر ســيــتــي 

الــــُمــــرشــــح األبـــــــــرز لــمــنــافــســة 

الثالث  بلقبه  والتتويج  ليفربول 

فــي األعـــــوام األربـــعـــة األخــيــرة، 

مضيفه  أمــــام  ــا  صــعــبً اخـــتـــبـــاًرا 

ختام  في  اليوم  ولفرهامبتون 

ــيــة مـــن الـــــدوري  ــان ــث الـــجـــولـــة ال

اإلنجليزي لكرة القدم.

وعــــــزز الــــمــــدرب اإلســـبـــانـــي 

جـــوســـيـــب جـــــوارديـــــوال دفـــاعـــه 

آكــي،  نــاثــان  الهولندي  بالدولي 

وهــجــومــه بــمــواطــنــه الــمــوهــوب 

فيران توريس من فالنسيا.

يــبــدأ مــانــشــســتــر ســيــتــي بطل 

مــن  مــــشــــواره  و٢٠١٩   ٢٠١٨

المرحلة الثانية بعدما غاب عن 

األوروبي  التزامه  بسبب  األولى 

خرج  حيث  الــمــاضــي،  الــمــوســم 

األبطال  دوري  نهائي  ربــع  مــن 

على يد ليون الفرنسي.

ويـــدرك جــوارديــوال ضــرورة 

هذا  قوة  أكثر  فريقه  يكون  أن 

الــمــوســم لــعــدم الــســمــاح لــرجــال 

ليفربول  مدرب  كلوب  يورجن 

مــبــكــًرا،  بينهما  الــهــوة  بتوسيع 

لــكــن مــهــمــتــه لـــن تــكــون سهلة 

الــيــوم عــنــدمــا يــحــل ضــيــًفــا على 

ولــفــرهــامــبــتــون الـــــذي هــزمــه 

مــرتــيــن الــمــوســم الــمــاضــي (٢-

في  و٣-٢  مانشستر  فــي  صفر 

ولفرهامبتون).

وعـــــانـــــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

مـــن إصـــابـــة نــجــمــيــه الــفــرنــســي 

والــجــزائــري  البـــورت  أيميريك 

رياض محرز بفيروس كورونا 

الحالي،  الشهر  مطلع  المستجد 

فيل  الواعد  نجمه  استبعد  فيما 

المنتخب  تشكيلة  مـــن  فــــودن 

اإلنـــجـــلـــيـــزي بـــســـبـــب انــتــهــاكــه 

ـــــواعـــــد لــلــغــريــم  والـــمـــهـــاجـــم ال

يـــونـــايـــتـــد مـــايـــســـون جـــريـــنـــوود 

بــروتــوكــوالت فــيــروس كــورونــا 

أثناء تواجدهما معه في دوري 

األمم األوروبية.

أســتــون  أيــًضــا  الــيــوم  ويلتقي 

فيال مع شيفيلد يونايتد.

السيتــي يخشى «ضـــربة البـــدايـــة»!
يستضيف ولفرهامبتون في البريميرليج

الدوري اإلنجليزي (الجولة الثانية)

(20:00) أستون فيال- شيفيلد

beIN HD 1

(22:15) ولفرهامبتون- مانشستر سيتي

beIN HD 1

الدوري اإليطالي (الجولة األولى)

(21:45) ميالن- بولونيا

beIN HD 4

جميع المباريات بالتوقيت المحلي

 أجندة اليوم

جوندوجان: ١٠٠ نقطة 
تساوي لقب البريميرليج

لندن - رويترز:

مانشستر  العــب  جوندوجان  إيلكاي  يقول 
سيتي إنه يتعّين على فريقه حصد ١٠٠ نقطة 
على األقل في الموسم الحالي إذا أراد المنافسة 
اإلنجليزي.وسجل  الــدوري  لقب  على  بجدية 
السيتي رقًما قياسًيا عندما حصد ١٠٠ نقطة 
التالي  الموسم  وفــي   ٢٠١٧-٢٠١٨ موسم  في 
نقطة   ٩٨ سيتي  مانشستر  جمع   ٢٠١٨-٢٠١٩
على  واحــــدة  بنقطة  مــتــفــوًقــا  الــلــقــب  وأحــــرز 

ليفربول.

أرتيتا مدرب أرسنال:
 بعيدون عن لقب الدوري !

لندن - رويترز:

فريقه  ببداية  سعيد  أرســنــال  مــدرب  أرتيتا  ميكيل  اإلسباني 
في الموسم الجديد للدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه 
يعتقد أن الفريق ال يزال بعيًدا عن المنافسة على لقب البطولة. 
في  الممتاز  الـــدوري  فــرق  بين  الثامن  المركز  أرســنــال  واحــتــل 
ليفربول  البطل  عن  نقطة   ٤٣ بفارق  متخلًفا  الماضي  الموسم 
لكنه حــقــق بــدايــة طيبة فــي الــمــوســم الــجــديــد بــالــفــوز فــي أول 
فولهام  على  ٣-صفر  بالفوز  موسمه  أرتيتا  فريق  وبدأ  جولتين. 
الوافد الجديد قبل أن ينتصر بشق األنفس ٢-١ على الجار اللندني 
عن  جــًدا  بعيدون  أننا  أرتيتا «أعتقد  وقــال  يونايتد.  هــام  وســت 
المكان الذي نريد التواجد فيه لكن هذا ربما يكون حال معظم 
كأس  فــي  أرســنــال  وسيلتقي  حــالــًيــا».  الممتاز  الـــدوري  مــدربــي 

رابطة الُمحترفين المحلية مع ليستر سيتي األربعاء القادم.



نابولي 
يهزم بارما

فوز أياكس

أ: ب  د   - أمستردام 

واصـــــــــــــل أيــــــاكــــــس 
انطالقته  أمــســتــردام 
الـــجـــّيـــدة فـــي بــطــولــة 
الـــــــدوري الـــهـــولـــنـــدي 
ـــــقـــــدم هــــذا  لــــكــــرة ال
الــــــمــــــوســــــم، بـــعـــدمـــا 
حـــــــقـــــــق انـــــــتـــــــصـــــــاره 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
عــقــب فــــوزه الــثــمــيــن 
٣-صفر  والــمــســتــحــق 
فالفيك  ضــيــفــه  عــلــى 
أمــــــــــس األحــــــــــــد فـــي 
ـــثـــانـــيـــة  الــــمــــرحــــلــــة ال

. بقة للُمسا

روما - د ب أ:

 استهّل فريق نابولي 
مـــشـــواره فـــي الــمــوســم 
الــجــديــد مـــن الــــدوري 
اإليــطــالــي بــالــفــوز على 
ُمضيفه بارما ٢-صفر 
أمــــــس فــــي الــمــرحــلــة 

األولى.
وحسم نابولي الفوز 
فـــــي الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
البلجيكي  تقدم  حيث 
درايـــــــــــــس مـــيـــرتـــيـــنـــز 
بـــهـــدف فـــي الــدقــيــقــة 
لورينزو  ٦٤.وأضـــــاف 
الثاني  الهدف  إنسييني 
الدقيقة  فــي  لــنــابــولــي 
لم  قوّية  بتسديدة   ٧٧
سيبي  لويجي  يستطع 
التعامل  بارما  حــارس 

معها.
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لندن - رويترز:

متتاليين  هدفين  ماني  ساديو  أحــرز 

ليفربول  ليفوز  الثاني  الشوط  بداية  في 

ُمــضــيــفــه  عـــلـــى  ٢-صفر  الـــلـــقـــب  حـــامـــل 

تــشــيــلــســي، الـــذي أنــهــى الــمــبــاراة بــعــشــرة 

الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  في  العبين، 

متكافئًا  األول  الشوط  القدم.وجاء  لكرة 

كريستنسن  أنــدريــاس  يــتــعــرض  أن  قــبــل 

االستراحة  قبل  للطرد  تشيلسي  مــدافــع 

االنفراد. من  ماني  أعاق  بعدما  مباشرة 

وحــــقــــق لـــيـــفـــربـــول فـــــــوزه الــــثــــانــــي فــي 

مــبــاراتــيــن لــيــصــبــح رصـــيـــده ســـت نــقــاط 

وبفارق ثالث نقاط عن تشيلسي صاحب 

األرض.

الدوحة - [:

قــّدم مجلس أمــنــاء جــائــزة اتــحــاد الــكــرة جــائــزة كــرة القدم 
وذلك  القطري  األحمر  للهالل   ٢٠١٩-٢٠٢٠ للموسم  للجميع 
النشاط  استئناف  فــي  الُمخلصة  لجهودهم  وعــرفــانًــا  تــقــديــًرا 

الكروي للموسم الماضي.
وقام حسن ربيعة الكواري األمين العام لمجلس أمناء جائزة 
االتحاد القطري لكرة القدم، بتقديم الجائزة بحضور عبداهللا 
األحمر  الــهــالل  فــي  الطبي  للقطاع  التنفيذي  المدير  القطان 

القطري.
نفس  بتقديم  الــعــام،  األمين  الــكــواري  ربيعة  حسن  قــام  كما 
في  المبذولة  لجهودهم  تــقــديــًرا  سبيتار  لمستشفى  الــجــائــزة 
اســتــئــنــاف الــنــشــاط الـــكـــروي فـــي الــمــوســم الــمــاضــي، بحضور 

في  اإلداريــــة  لــلــشــؤون  التنفيذي  الــرئــيــس  الــمــولــوي  علي  خــالــد 

المجتمع  عالقات  قسم  رئيس  الكواري  مبارك  وناصر  سبيتار، 

ربيعة  حسن  قــال  جهته  من  قطر.  نجوم  دوري  مؤسسة  في 

وسبيتار  القطري  األحمر  الهالل  تعاون  ونثمن  نقّدر  الكواري: 

قطر  نجوم  دوري  ومؤسسة  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  مع 

طـــوال الــمــوســم بصفة عــامــة وخـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة بصفة 

خاصة، وهذه الجائزة بمثابة رسالة شكر وتقدير من مجلس 

من  المبذول  للعمل  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  جائزة  أمناء 

كافة القائمين وفرق العمل وأطقم الهالل األحمر القطري.

سبيتار  لمستشفى  الـــرائـــد  بـــالـــدور  أيــًضــا  نفتخر  وأضـــــاف: 

مستوى  على  الرياضية  الطبية  المنشآت  أهم  أحد  يعتبر  الذي 

العالم، وأنتهز هذه الفرصة وأتقّدم بالشكر والتقدير لهم على 

جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب معنا خاصة خالل الفترة 

مجلس  مــن  وعــرفــان  تقدير  الجائزة  هــذه  أن  كما  الماضية، 

سبيتار  لمستشفى  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  جائزة  أمناء 

لتعاونه المستمر والبّناء.

الطبي  للقطاع  التنفيذي  المدير  القطان  عبداهللا  وّجــه  كما 

في الهالل األحمر القطري الشكر لمجلس أمناء جائزة االتحاد 

القطري لكرة القدم على هذه المبادرة، مؤكًدا حرصهم على 

تقديم كافة الخدمات ومواصلة التعاون مع القائمين على كرة 

القدم القطرية بما يحقق األهداف والتطلعات.

وأشاد خالد علي المولوي الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية 

في سبيتار بهذه المبادرة وباستمرار التعاون الناجح والتنسيق 

مع االتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر، 

مؤكًدا  التزام مستشفى سبيتار بتقديم كافة خدماته وإمكانياته 

الطبّية في سبيل نهضة وتطّور كرة القدم القطرّية.

جائزة «كرة القدم للجميع» ذهبت لمن يستحق
قادش يتجاوز سلمتها مؤسسة دوري النجوم للهالل األحمر ومستشفى سبيتار

هويسكا

ليفركوزن 
يرفض جوتزه

مدريد - د ب أ:

فــــاز فـــريـــق قـــــادش على 
٢-صفر  هــويــســكــا  ُمــضــيــفــه 
ـــــــاراة الــــتــــي  ـــــــمـــــــب خــــــــــالل ال
في  األحـــد  أمـــس  جمعتهما 
الجولة الثانية من منافسات 
الــــــــدوري اإلســــبــــانــــي لــكــرة 
الــقــدم.وحــصــد قـــادش أول 
الــدوري  في  له  نقاط  ثــالث 
تجّمد  فيما  الــمــوســم،  هـــذا 
نقطة  عند  هويسكا  رصــيــد 

واحدة.

فولفسبورج - د ب أ:

فـــولـــر،  رودي  اســـتـــبـــعـــد 
التنفيذي  الرياضي  الُمدير 
لــــنــــادي بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 
ضم  الــقــدم،  لكرة  األلماني 

ماريو جوتزه.
وقال فولر نجم منتخب 
القدم  لكرة  السابق  ألمانيا 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع مــحــطــة 
جـــوتـــزه «لــم  إن  (ســــكــــاي) 
مطروحة  قضية  أبــًدا  يكن 

للنقاش لدينا».

ليفربول يُسقط 
تشيلسي

بثنائية ماني

أشاد بأدائه بعد الظهور األولالُمدرب يبحث منح الفرصة للجميع

بالنجم  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  موقع  أشاد 
الذي  الجديد  السد  العــب  كـــازورال  سانتي  اإلسباني 
آسيا  أبطال  دوري  في  فريقه  مع  مرة  ألول  يظهر 

لكرة القدم في النسخة الحالّية ٢٠٢٠.
واعتبر االتحاد اآلسيوي أن كازورال النجم السابق 
بــدأ  قـــد  وفـــيـــاريـــال  وأرســـنـــال  ــانــي  اإلســب للمنتخب 
واصــًفــا  مثالي،  بشكل  األبــطــال  دوري  فــي  مــشــواره 
أنه  إلــى  مشيًرا  الــســد،  بمايسترو  المخضرم  النجم 
ســجــل هــدًفــا فــي أول مــواجــهــة ظــهــر فــيــهــا، وصنع 

هدفين في ثاني مواجهة.

وكان كازورال قد واصل ظهوره الالفت مع فريقه 
للعب  بصناعته  األبــطــال  دوري  فــي  الــســد  الــجــديــد 
ليستحق  الهّداف  بدور  لقيامه  باإلضافة  واألهــداف 
الرابعة  الجولة  لفريق  المثالية  للتشكيلة  اخــتــيــاره 
للمرة الثانية بعد اختياره ضمن فريق الجولة الثالثة 
أفضل  قائمة  في  وصيًفا  لحلوله  باإلضافة  الفائتة 
العبي الجولة الثالثة التي شهدت تسجيله هدًفا من 
أهداف فريقه الثالثة في مرمى العين اإلماراتي في 
المواجهة التي انتهت بالتعادل (٣-٣) قبل أن يساهم 
في قيادة فريقه للفوز في المواجهة الثانية برباعية 

بيضاء تولى صناعة هدفين منها.

Ooredoo اآلسيوي» يصف كازورال بمايسترو السداألهلي يُجهز أوراقه لكأس»
بيل: سعيد بالعمل 

مع مورينيو

أوندر في ليستر

لندن - رويترز: 

إنه  لتوتنهام  حديثًا  الُمنضم  بيل  جاريث  يقول 
الــمــدرب  مــع  للعمل  فــرصــة  على  بحصوله  سعيد 
حاول  الــذي  مورينيو  جوزيه  المخضرم  البرتغالي 
الدولي. الويلزي  الالعب  مع  التعاقد  الماضي  في 

على  انــضــمــامــه  صــفــقــة  عـــاًمـــا)  بــيــل (٣١  وأكـــمـــل 
الــدوري  في  المنافس  السابق  لناديه  اإلعــارة  سبيل 
اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم قادًما من العمالق 
في  أمضى  الــذي  إسبانيا  دوري  بطل  مدريد  ريــال 
صــفــوفــه ســبــعــة أعــــوام.وقــــال مــوريــنــيــو إنـــه حــاول 
التعاقد مع بيل عندما كان مدربًا لريال مدريد ما 

بين ٢٠١٠ و٢٠١٣.

لندن - رويترز: 

الجناح  مــع  تعاقد  إنــه  سيتي  ليستر  نــادي  قــال 
واحد  لموسم  رومــا  العب  أونــدر  جنكيز  التركي 
أي  عــن  الــنــقــاب  يكشف  اإلعـــارة.ولـــم  سبيل  على 
ــة تــتــعــلــق بــالــصــفــقــة لــكــن وســائــل  ــّي تــفــاصــيــل مــال
دفع  على  وافــق  ليستر  إن  قالت  بريطانّية  إعــالم 
 ٣٫٥ (نحو  يورو  ماليين  ثالثة  بقيمة  مبدئي  مبلغ 

دوالر). مليون 

المساكني: عقدي مع الدحيل ُمستمر
منساه  ــي  ــان ــغ ال يــفــحــص  الــخــريــطــيــات 

متابعة - رجائي فتحي: 

واصـــل الــفــريــق الـــكـــروي بــالــنــادي األهــلــي 
تدريباته وذلك استعداًدا لمباراته مع العربي 
الفريقين  مباريات  أولى  في  المقبل  الجمعة 
على  ستقام  الــتــي   Ooredoo كــأس  ببطولة 
الــدحــيــل. بــنــادي  خليفة  بــن  عــبــداهللا  ملعب 
بمثابة  البطولة  هــذه  الفني  الجهاز  ويعتبر 
فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة وذلـــــــك لــتــجــهــيــز العــبــيــه 
لــمــبــاريــات الــــدوري والـــذي يــتــصــدره األهلي 
بــرصــيــد ٩ نــقــاط بــعــد الــفــوز فــي الــمــبــاريــات 

الـــثـــالث الــتــي لــعــبــهــا فـــي الــبــطــولــة وحــصــولــه 
المدرب  يمنح  وســوف  الكاملة.  النقاط  على 
نيبوشا الفرصة لعدد من الالعبين الذين لم 
يشاركوا في مباريات الدوري الفرصة خالل 
من  عــامــة  بــصــفــة   Ooredoo كـــأس بــطــولــة 
أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة ال سيما أن 
الدوري يحتاج إلى نفس طويل.وشارك العبو 
عالية،  معنوية  بــروح  التدريبات  في  الفريق 
ما  أفضل  يــقــّدم  ألن  العــب  كــل  يسعى  حيث 
الفريق  تشكيلة  في  يكون  أن  أجل  من  لديه 

في المرحلة الُمقبلة.

الفريق يواصل التجهيز استعداًدا للريان

متابعة - حسام نبوي: 

الــكــروي  الــفــريــق  ُمــــدرب  آدم  يــوســف  يسعى 
األول بنادي الخريطيات لتجهيز جميع الالعبين 
 ،Ooredoo كــأس في  الــريــان  لقاء  خــوض  قبيل 
التي ستقام مساء الجمعة المقبل. ومن المتوقع 
أن تــكــون هــذه هــي الــمــبــاراة األولـــى الــتــي يلعب 
صعيد  على  ُمكتملة  بصفوف  الخريطيات  بها 
لم  الخريطيات  إن  حيث  المحترفين،  الالعبين 
الماضية  الثالث  الجوالت  خالل  صفوفه  تكتمل 

من الدوري.ومن المنتظر أن يخضع الغاني ايفانز منساه العب 

بورتيمونينسي  نــادي  إلــى  المعار  الدحيل  نــادي 
الــبــرتــغــالــي إلـــى الــفــحــص الــطــبــي فــي مستشفى 
سبيتار بعد إنتهاء فترة الحجر الصحي. وبالتعاقد 
مع منساه يكون بذلك قد أغلق الخريطيات ملف 
الالعبين المحترفين بعد وصول اإليفواري عمر 
الصحي،  للحجر  وخضوعه  الــدوحــة  إلــى  ساكو 
والمغربي  منتظري  بــزمــان  اإليـــرانـــي  ووجــــود 
محمد  الــســوري  مــع  والتعاقد  تيبركانين  رشيد 
فرصة  الريان  مباراة  ستكون  وبالتالي  عثمان، 
لمشاركة كل الالعبين المحترفين والوقوف على المستوى العام 

للفريق قبل استئناف مباريات الدوري من جديد.

متابعة - رمضان مسعد: 

أكــــــد الـــتـــونـــســـي يــــوســــف الــمــســاكــنــي 
مستمر  عـــقـــده  أن  الــدحــيــل  مــحــتــرف 
خــــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة ولــــم يــنــتــِه مع 
الــدحــيــل وبــالــتــالــي ال نــيــة لــلــرحــيــل إلــى 
تردد  ما  إن  المساكني  وقــال  آخــر،  نــاٍد 
مـــؤخـــًرا عــن انــتــقــالــي مــن الــدحــيــل إلــى 
مرتبط  ألنني  صحيح  غير  آخــر  فريق 
كالم  يوجد  وال  الدحيل  مــع  ســاٍر  بعقد 
حالًيا.وأضاف  الــنــادي  عن  رحيلي  عن 
المساكني خالل تصريحات إلذاعة «إيه 
إف إم» التونسية: مع كل فترة انتقاالت 

أشــــاهــــد بـــعـــض األخــــبــــار هـــنـــا وهـــنـــاك 
دون  لي  جديدة  وجهة  عن  ويتحدثون 

أن يكون هناك شيء رسمي.
تونس  منتخب  فــرص  عــن  وبــســؤالــه 
قال   ،٢٠٢٢ العالم  كــأس  تصفيات  فــي 
للمونديال  للتأهل  وافـــرة  حظوظنا  إن 
المهمة  أن  وأعــتــبــر  قــطــر،  فــي  الــقــادم 
فــي هـــذه الــتــصــفــيــات، أســهــل مــن التي 
خـــضـــنـــاهـــا فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الــمــؤهــلــة 
كل  تــدارك  علينا  ولكن   ،٢٠١٨ لروسيا 
مــا فــات بسبب تــوّقــف الــنــشــاط، لنكون 
فــي الــمــوعــد بــالــمــونــديــال الــُمــقــبــل وهــو 

طموحنا جميًعا.
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