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فوز ثمين ينعش آمال الدحالوي اآلسيوية والزعيم يتأهل للدور الثاني بنقطة نصراوية أبطال القوى العالمية 
في طريقهم للدوحة

اقتراب موعد افتتاح 
استاد الثمامة

الفرنسي هانتز تسلم 
ملف الفرسان

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الثالثاء 5 صفر 1442هـ - 22 سبتمبر 2020م - العدد (14017)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

جوندوجان في الحجر الصحي
لندن- أ ف ب:

أصــيــب إلـــكـــاي جـــونـــدوجـــان العــــب وســــط مــانــشــســتــر سيتي 
الــرســمــي «يؤكد  موقعه  على  الــنــادي  وقـــال  كــورونــا.  بــفــيــروس 
جوندوجان  يخضع  بالفيروس.  مصاب  جوندوجان  بان  السيتي 
البروتوكول  مــع  تماشًيا  أيــام   ١٠ لفترة  الصحي  للحجر  حالًيا 
يوصي  الذي  البريطانية  والحكومة  اإلنجليزي  للدوري  الصحي 

بعزل الالعب المصاب بالفيروس».

نبوي:  متابعة- حسام 

عن  المرخية  نــادي  أعلن 

عفيفة  عــبــداهللا  مــع  تــعــاقــده 

قادًما من نادي الخريطيات 

ليكون بذلك أحدث صفقات 

ــــة فــــــي الــــمــــوســــم  ــــمــــرخــــي ال

خالله  يسعى  الــذي  الجديد، 

الــــفــــريــــق لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 

من  النجوم  لــدوري  الصعود 

مدربه  قــيــادة  تحت  جــديــد، 

حيث  نجحي،  عمر  الجديد 

على  الــنــادي  إدارة  حــرصــت 

التعاقدات  من  العديد  إبــرام 

لـــتـــدعـــيـــم صــــفــــوف الـــفـــريـــق 

وتــكــويــن فــريــق قـــوي قـــادر 

المنافسة. على 

وكـــــان الـــفـــريـــق قـــد حــقــق 

الموسم  فــي  انتصاراته  أول 

الــــــجــــــديــــــد مــــــســــــاء الـــســـبـــت 

الــــمــــاضــــي أمــــــــام مــســيــمــيــر 

أولـــى  فـــي  رد  دون  بـــهـــدف 

الثانية  الدرجة  كأس  جوالت 

ثــالث  أول  الــفــريــق  لــيــحــصــد 

نقاط تساهم بشكل جيد في 

المنافسة  في  موقفه  تعزيز 

مبكًرا. اللقب  على 

تدريباته  الفريق  ويواصل 

استعداًدا  ملعبه  على  اليومية 

ستقام  التي  المقبلة  لمباراته 

معيذر  فريق  أمام  غد  مساء 

في الجولة الثانية من الكأس 

الفريق  خاللها  يسعى  والتي 

لــتــحــقــيــق الــــفــــوز ومـــواصـــلـــة 

بنجاح. البطولة  في  المشوار 

عبد اهللا عفيفة أحدث صفقات المرخية
انضم للفريق قادًما من الخريطيات

الدوحة- [:

شهدت تدريبات الغرافة مشاركة الالعب 
مجدًدا  للفريق  انضم  الــذي  األحــرق  ناصر 

بعد نهاية فترة إعارته لنادي الخور.
وســيــكــون األحــــرق مــتــواجــًدا مــع الفريق 
خـــالل الــمــوســم الــحــالــي وضــمــن خــيــارات 

المدرب الصربي سالفيسا يوكانوفيتش.
مــن جــهــة ثــانــيــة واصـــل الــفــريــق التعاقد 
إطار  في  المتميزين  الالعبين  من  عدد  مع 
وأن  خــاصــة  الــجــديــد،  لــلــمــوســم  التحضير 
الفريق الغرفاوي يسعى للتواجد في المربع 
الــذهــبــي كــمــا أنــهــى الــمــوســم الــمــاضــي في 

المركز الرابع.

الغـــرافــــة يستعيـــد األحــرق

مدريد- أ ف ب: 

أعـــــــــار نـــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة 
اإلســـبـــانـــي ظـــهـــيـــره األيـــمـــن 
إلى  واجــي  موسى  السنغالي 
ــــاوك ســالــونــيــكــي الــيــونــانــي  ب
لــمــوســم واحــــــد، كــمــا أعــلــن 

النادي الكاتالوني.
أعار  أن  لبرشلونة  وسبق 
موسى واجي إلى نادي نيس 
الثاني  الــقــســم  فــي  الــفــرنــســي 

من الموسم الماضي.
قــــال بــرشــلــونــة فـــي بــيــان 

ــونــة وبــــاوك  «تـــوصـــل بــرشــل
ســالــونــيــكــي إلـــى اتــفــاق حــول 
لموسم  واجي  موسى  انتقال 
ســيــتــحــمــل   ..٢٠٢٠-٢٠٢١
الـــــنـــــادي الـــيـــونـــانـــي رواتــــــب 
الـــالعـــب». ويــعــّد واجـــي من 
أسباير  أكــاديــمــيــة  خــريــجــي 
لــلــتــفــوق الـــريـــاضـــي، ومــنــهــا 
ــــــى نــــــــادي أويـــبـــن  انـــتـــقـــل إل
إلى  الــقــدوم  قبل  البلجيكي 
لبرشلونة  الـــرديـــف  الــفــريــق 

في ٢٠١٨.

خريج أسباير ينضم لباوك اليوناني

فيدال يفحص 
في إنتر ميالن

روما- د ب أ:

إعالمية  تــقــاريــر  كشفت 
إيــطــالــيــة أمـــس االثــنــيــن أن 
التشيلي  الوسط  خط  العب 
ــــــــــــورو فــــــيــــــدال يــخــضــع  أرت
لــلــفــحــص الـــطـــبـــي تــمــهــيــًدا 
انضمامه  صفقة  الستكمال 
إلــى إنــتــر مــيــالن اإليــطــالــي، 
قـــــــادًمـــــــا مــــــن بــــرشــــلــــونــــة.
وكـــان إنــتــر مــيــالن قــد نشر 
مــقــطــع فــيــديــو عــبــر مــوقــع 
االجتماعي  الــتــواصــل  شبكة 
ـــــورو فــيــدال  «تـــويـــتـــر»، ألرت
ميالنو،  «مرحبًا  فيه  يقول 

مرحبًا إنتر، أنا هنا». 

وافق على شروط أتلتيكو مدريد

برشلونة- رويترز: 

إسبانيا  فــي  إعالمية  تقارير  قــالــت 
أمس االثنين إن مهاجم برشلونة لويس 
سواريز اتفق مع النادي الكاتالوني على 

على  وافـــق  وإنـــه  بينهما  التعاقد  إنــهــاء 
الـــشـــروط الــشــخــصــيــة لــالنــضــمــام إلــى 
أتلتيكو مدريد. وكان النادي الكاتالوني 
أبلغ سواريز صاحب ثالث أعلى سجل 
تــهــديــفــي طـــــوال تـــاريـــخ الــــنــــادي بــأنــه 

رونالد  الجديد  المدرب  خطط  خــارج 
كــومــان ومــن ثــم فقد بــدأ البحث عن 
موندو  صحيفة  وقالت  جديد.  فريق 
عقد  على  وافق  سواريز  إن  ديبورتيفو 

لمدة عامين مع أتلتيكو مدريد.

ســـواريــــز يفســخ عقـــده مــع بـــرشلونــة

الدحيل انتصر والسد عبـرالدحيل انتصر والسد عبـر

الدوحةـ [: 

من  النهائي  ثمن  الـــدور  إلــى  تأهله  الــســد  حسم 

بــتــعــادلــه   ٢٠٢٠ الـــقـــدم  لــكــرة  آســيــا  أبـــطـــال  دوري 

بغداد  الــجــزائــري  سجل   ،١-١ السعودي  النصر  مــع 

وذلك   ٨٨ الدقيقة  في  للسد  التعادل  هدف  بونجاح 

أمس  مساء  الفريقين  جمعت  التي  المباراة  خــالل 

في الجولة قبل األخيرة لدور المجموعات، وسجل 

وبهذه   ..٢٢ الدقيقة  في  الغنام  خالد  النصر  هدف 

المركز  في  نقاط   ٩ إلى  رصيده  السد  رفع  النتيجة 

األول.  الــمــركــز  فــي  نقطة   ١١ إلــى  والــنــصــر  الــثــانــي 

السد  فيها  يكن  ولم  المستوى  جيدة  المباراة  جاءت 

السابقة  المباراة  في  عليها  كــان  التي  القوة  بنفس 

السد  فيها  فــاز  والتي  اإلمــاراتــي  العين  فريق  أمــام 

لتسجيل  المباراة  نهاية  حتى  السد  وانتظر  برباعية 

مهًما  فوًزا  الدحيل  حقق  جهته  من  التعادل.  هدف 

رد  دون  بهدف  اإليراني  بيرسبوليس  حساب  على 

في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب المدينة 

الــتــعــلــيــمــيــة الــمــونــديــالــي فــي الــجــولــة قــبــل األخــيــرة 

بقوة  حظوظه  الدحيل  ليعزز  المجموعات،  لمرحلة 

 ٩ ١٦ حيث رفع رصيده إلى  في التأهل إلى دور الـ 

نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، وتجمد رصيد 

الــمــبــاراة  هــدف  ســجــل  نــقــاط،   ٧ عــنــد  بيرسبوليس 

٦٠ من  الــوحــيــد لــلــدحــيــل مــعــز عــلــي فــي الــدقــيــقــة 

متوسًطا  فنيًّا  مستوى  المباراة  وشهدت  جزاء  ركلة 

األول  الـــشـــوط  فـــي  خـــاصـــة 

في  الهجومي  األداء  وارتفع 

22 -  - 55الثاني.
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 الدحيـــل ينعش آمــالــه اآلسيــويـة بهدف ثمين
 معز فتح الطريق إلى الدور الثاني عبر برسيبوليس اإليراني 

برسيبوليس والدحيلالفريقان

االثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠التاريخ   

دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠البطولة    

الخامسةالجولة    

الثالثةالمجموعة    

 استاد المدينة التعليميةالمكان   

١-٠ للدحيلالنتيجة

٠-٠ الشوط األول

معز علي د ٦٠ ركلة جزاء األهداف
(الدحيل) 

اإلنذارات

لويس مارتن، رامين 
رضائيان، محمد البكري 

(الدحيل)، شجاعي خليل 
(برسيبوليس) 

ال يوجدالطرد

الحكام
ديالن بيريرا وباراك كاراما 

وبريماالل (طاقم سيرالنكي) 
وروان ارموجان من الهند 

(حكم رابع) 

 بطاقة المباراة

تشكيلتا الفريقين
المرمى)  (حــراســة  البكري  محمد  للدحيل:  لعب 
ياسر  وأحــمــد  عطية  بــن  والــمــهــدي  مــوســى  ومحمد 
محمد  (إسماعيل  جونيور  وادميلسون  مارتن  ولويز 
د ٧٥) وكريم يوضياف (خالد صالح د ٧٥) وعبداهللا 
ومعز  بريك  وسلطان   (٨٨ د  عفيف  (علي  األحـــرق 
 (٦٨ د  مــونــتــاري  رودريـــجـــوز (مــحــمــد  ودودو  عــلــي 

ورامين رضائيان.
المرمى)  لك (حراسة  حامد  لبرسيبوليس:  ولعب 
وشجاعي خليل وسيد جالل (أحمد علي شاه د ٧٢) 
كميابينيا  الدين  وكمال  كناني  وحسين  رسن  وبشار 
اميري  وفاهيد  بهلفان  وإحسان   (٧٠ شجاعي  (علي 
وميالد سارالك (أحمد نوروالهي د ٦٥) وعيسى آل 

كاسير (ارمان رمضاني د ٦٥) وسياماك نعمتي.

غياب الكثافة الهجومية
للكثافة  تاًما  غيابًا  اللقاء  من  األول  الشوط  شهد   
وذلــك  الــدحــيــل  فــريــق  خــاصــة  للفريقين  الهجومية 
برسيبوليس  فــريــق  بها  لعب  الــتــي  الطريقة  بسبب 
وحــاول  الدفاعي  التنظيم  على  األخير  اعتمد  حيث 
وأجبر  الملعب  وسط  ومنطقة  الكرة  على  السيطرة 
الدحيل  فرص  قّلت  وبالتالي  التراجع،  على  الدحيل 
خـــالل هـــذا الــشــوط ونــجــح فــريــق بــرســيــبــولــيــس في 
فرض أسلوبه وطريقته خالل هذا الشوط بمحاولته 
إبقاء الصراع في منطقة وسط الملعب واالبتعاد عن 
منطقة الخطورة وهو ما شاهدناه في معظم أوقات 
هذا الشوط، األمر الذي ساهم بشكل كبير في خروج 
هذا الشوط بالتعادل السلبي، ولعب برسيبوليس على 
الدحيل  ولكن  ذلــك  في  ونجح  التعادل  نتيجة  إبقاء 
ـــضـــروري أن ال يــنــســاق إلـــى اتـــبـــاع هــذه  كـــان مـــن ال
لإلبقاء  النقاط  وحصد  بالفوز  ُمطالب  ألنه  الطريقة 

على حظوظه في التأهل.

متابعة - رمضان مسعد: 

 حــقــق الــدحــيــل فـــــوًزا هـــاًمـــا على 
اإليــرانــي  برسيبوليس  فــريــق  حــســاب 
في  علي  معز  أحـــرزه  نظيف  بهدف 
وذلــك  جـــزاء،  ركلة  مــن   ٦٠ الدقيقة 
خالل اللقاء الذي جمع الفريقين على 
المونديالي  التعليمية  المدينة  ملعب 
األخيرة  وقبل  الخامسة  الجولة  فــي 
مـــن مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات بــــدوري 
حظوظه  الدحيل  لُيعزز  آسيا،  أبطال 
بقوة في التأهل إلى دور الـ ١٦ بعد أن 
صدارة  في  إلى ٩ نقاط  رصيده  رفع 
المجموعة الثالثة، فيما تجّمد رصيد 

برسيبوليس عند ٧ نقاط.

الشوط األول

المباراة  جــاءت  متوقًعا،  كــان  كما   
عن  بحثًا  بدايتها  من  وسريعة  قوية 
األولــى  الكرات  ولكن   ، السبق  هــدف 
افــتــقــدت إلــــى الـــدقـــة والــتــركــيــز في 
الوقت  مــرور  ومــع  األخــيــرة،  اللمسة 
بحثًا  هجماته  فــي  ينوع  الدحيل  بــدأ 
عن هدف السبق ولكنه وجد صعوبة 
من  المنظم  الــدفــاع  ظــل  فــي  كبيرة 
الفريق اإليراني، وفي المقابل، األخير 
الــطــولــيــة  الــــكــــرات  عــلــى  يــعــتــمــد  راح 
خطف  عن  بحثًا  الُمرتدة  والهجمات 
هدف السبق في المباراة ولكن دفاع 
محمد  الحارس  خلفه  ومــن  الدحيل 
الـــبـــكـــري تـــصـــدوا لــكــل الـــمـــحـــاوالت 
ذلك  وبعد  اإليــرانــي،  للفريق  األولـــى 

بدأ أداء اللقاء 

وســط  فــي  الــلــعــب  وينحصر  يــتــراجــع 
حــقــيــقــيــة  خــــطــــورة  دون  الـــمـــلـــعـــب 
عــلــى الـــمـــرمـــى، وحــــــاول كـــل فــريــق 
الملعب  وسط  منطقة  على  السيطرة 
الصراع  وظل  الكرة  على  واالستحواذ 
بين العبي الوسط في الفريقين دون 
محاوالت خطيرة على المرمى، ومع 
مـــرور الــوقــت بـــدأ الــدحــيــل يستشعر 
الوضع  استمرار  مع  الموقف  خطورة 
كما هو عليه، فبدأ يبحث عن حلول 
جديدة على أمل تسجيل هدف السبق 
محاوالت  نشاهد  فبدأنا  اللقاء،  فــي 
ورامين  دودو  طريق  عن  العمق  من 
وإدميلسون، ولكن دفاع برسيبوليس 
ـــنـــظـــم تــــصــــدى بــقــوة  ـــُم اإليــــــرانــــــي ال

لــمــحــاوالت الــدحــيــل وتــواصــل اللعب 
للدحيل  مــلــحــوظ  هــجــومــي  بتحّسن 
طريق  عن  األطـــراف  من  وتحّركات 
إدمــيــلــســون وســلــطــان بــريــك، ولكن 
بقوة  الــدفــاع  واصــل  اإليــرانــي  الفريق 
عـــن مـــرمـــاه لــلــحــفــاظ عــلــى شــبــاكــه 
نظيفة وبالفعل استمر التعادل السلبي 
ســيــد الــمــوقــف بــيــن الــفــريــقــيــن وفــي 
الدقيقة األخيرة من هذا الشوط شن 
وأخطرها  هجماته  أفــضــل  الــدحــيــل 
عن  اليمنى  الجهة  من  ُمنظم  بشكل 
طريق إدميلسون الذي مّرر كرة إلى 
ولكن  الــجــزاء،  منطقة  داخــل  رامين 
األخير صوب الكرة ضعيفة ليتصدى 
ــبــعــدهــا فـــي الــوقــت  ـــحـــارس ويُ لــهــا ال

الــمــنــاســب وتــضــيــع فــرصــة خــطــيــرة. 
وفــــي الـــوقـــت الــضــائــع كــــرر الــدحــيــل 
برسيبوليس،  مرمى  على  محاوالته 
اختراق  طريق  عن  المرة  هذه  ولكن 
داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء عـــن طــريــق 
دودو انتهت بتصويبة أبعدها الحارس 
لينتهي  المناسب  الوقت  في  اإليراني 
هـــذا الــشــوط بــالــتــعــادل الــســلــبــي دون 

أهداف.

الشوط الثاني 

 مع بداية شوط اللقاء الثاني نشط 
التقدم  عن  بحثًا  الهجوم  في  الدحيل 
ـــكـــن دفــــــاع بــرســيــبــولــيــس واصــــل  ول
دون  األولــى  المحاوالت  وأبعد  تألقه 
الحقيقية،  الخطورة  إلــى  تكتمل  أن 

اتجاه  في  محاوالته  الدحيل  وواصــل 
مرمى برسيبوليس وتمكن إدميلسون 
مــن الــحــصــول عــلــى ركــلــة جــــزاء في 
الدقيقة ٥٧ إثر تمريره رائعة، ويقوم 
منها  ويــســجــل  بتصويبها  عــلــي  مــعــز 
الدقيقة  فــي  للدحيل  الــتــقــدم  هــدف 
الــمــقــدمــة،  فــــي  فـــريـــقـــه  ــيــضــع  ل  ٦٠
اإليراني  الفريق  يندفع  الهدف  وبعد 
إلــــى األمــــــام ويــتــخــلــى عـــن طــريــقــتــه 
الــدفــاعــيــة بــحــثًــا عــن هـــدف الــتــعــادل 
وبالفعل  الــلــقــاء  أجــــواء  إلـــى  والـــعـــودة 
عن  يتعادل  أن  اإليــرانــي  الفريق  كــاد 
بعد  اليكاسير  عيسى  ُمهاجمه  طريق 
ُمــتــابــعــة لــكــرة ُمــرتــدة مــن الــحــارس 
ذهبت  كــرتــه  ولــكــن  الــبــكــري  محمد 
ــــك أجـــرى  خـــــارج الــمــلــعــب وبـــعـــد ذل
التبديالت  من  عدًدا  الفريقين  مدربا 
ـــواحـــي  ـــن فـــــي مــــحــــاولــــة لــتــنــشــيــط ال
الهجومية ليتواصل اللعب بمحاوالت 
النتيجة  لــتــعــديــل  إيــرانــيــة  هــجــومــيــة 
ــا عـــن الــهــدف  وأخـــــرى قــطــريــة بــحــثً
الدفاع  ولكن  النتيجة  وتأمين  الثاني 
الفريقين،  فــي  الــهــجــوم  عــلــي  تــفــوق 
الدحيل  بــتــقــدم  النتيجة  واســتــمــرت 
الــدقــائــق  وتــشــهــد  رد،  دون  بـــهـــدف 
األخيرة هجوًما مكثًفا من الفريقين 
على  برسيبوليس  جانب  من  السيما 
أمل خطف التعادل قبل نهاية اللقاء، 
الهجومية  الــمــحــاوالت  رغـــم  ولــكــن 
حالها  على  النتيجة  ظلت  الُمتواصلة 
لُيحقق الدحيل فوًزا مهًما ويصعد إلى 

قمة المجموعة الثالثة.

اإليــرانــي  وبرسيبوليس  الدحيل  مــبــاراة  شهدت   
أمــــس فـــي الــجــولــة الــخــامــســة وقــبــل األخـــيـــرة في 
ــا شبه  مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات بـــــدوري أبـــطـــال آســي
وقت  منذ  األولــى  للمرة  الدحيل  لصفوف  اكتمال 
وإدميلسون  بوضياف  كريم  الثنائي  بعودة  طويل، 
جونيور، حيث قّدم هذا الثنائي إضافة قوية للفريق 
فــي خــط الــوســط والــهــجــوم ومــنــح مـــدرب الفريق 
للخيارات،  بالنسبة  أكبر  مساحة  الــركــراكــي  وليد 
لها  ستكون  للفريق  المصابين  عــودة  أن  شــك  وال 
التي  القارية  بالبطولة  الفريق  مشوار  في  مهم  دور 
المهم  وبالفوز  لقبها.  على  بقوة  للمنافسة  يطمح 

من  كثيًرا  الدحيل  اقترب  برسيبوليس  على  أمــس 
الــدور  في  قّمتها  على  والتواجد  المجموعة  تصّدر 
التعاون  على  للفوز  الفريق  يحتاج  حيث  المقبل، 
في  للتأهل  المجموعات  دور  من  األخير  اللقاء  في 
أن  بعد  السيما  الفريق  لــه  يُخطط  مــا  وهــو  القمة 
أصبحت صفوف الفريق ُمكتملة، ومن المتوقع أن 
الالعبين  استعادة  مع  أفضل  مستوى  الدحيل  يُقّدم 
الــعــائــديــن كـــامـــل لــيــاقــتــهــم الــبــدنــيــة، إضـــافـــة إلــى 
باقي  مع  الجدد  الالعبين  وانسجام  تجانس  زيــادة 
الفريق  على  إيجابًيا  سينعكس  ما  وهو  المجموعة، 

في المباريات المقبلة بالبطولة ومشواره فيها.

اكتمال الصفوف يُعّزز الحظوظ

 أحــــرز ويـــلـــتـــون ســـواريـــس ثــالثــيــة 
ساحق  فــوز  خــالل  الثاني  الشوط  في 
٦-صفر  اإلمــــاراتــــي  لــلــشــارقــة 
ــــســــعــــودي،  عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون ال
صــدارة  الدحيل  اقتنص  بينما 
دور  فـــي  الـــثـــالـــثـــة  الــمــجــمــوعــة 
صــفــر   -١ بـــفـــوزه  الــمــجــمــوعــات 
عـــلـــى بـــرســـيـــبـــولـــيـــس اإليـــــرانـــــي 
ــــخــــامــــســــة  ــــــة ال ــــــجــــــول ضـــــمـــــن ال
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة.  ورفـــــــع الـــدحـــيـــل 
متقدًما  نــقــاط  تــســع  إلــى  رصــيــده 
برسيبوليس  عن  نقطتين  بفارق 
والـــشـــارقـــة فـــي الـــمـــركـــز الــثــانــي، 
وثــــالث نـــقـــاط عـــن الـــتـــعـــاون قــبــل 

جــولــة واحــــدة عــلــى الــنــهــايــة. وتــلــقــى 
التوالي  على  الثانية  الخسارة  التعاون 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الـــجـــديـــد الــفــرنــســي 
بـــاتـــريـــس كـــارتـــيـــرون بــعــد الــهــزيــمــة 
ضــمــن  بــرســيــبــولــيــس  أمــــام  صــفــر   -١

الرابعة. الجولة 
واألخيرة  السادسة  الجولة  وتقام   
الخميس  الــمــجــمــوعــة  مــنــافــســات  مــن 
الــمــقــبــل، حــيــث يــلــتــقــي الـــدحـــيـــل مــع 
الشارقة.  مــع  وبرسيبوليس  الــتــعــاون 
فــيــمــا عــّجــل الــعــيــن بــخــروج ســبــاهــان 
ـــرانـــي قــبــل جــولــة عــلــى  أصــفــهــان اإلي
الرابعة،  المجموعة  منافسات  ختام 
ـــــاره عــــلــــى االكــــتــــفــــاء  ـــــإجـــــب وذلـــــــــك ب

ملعب  عــلــى  أمـــس  الــســلــبــي  بــالــتــعــادل 
جـــــاســـــم بـــــن حـــــمـــــد. وضـــــمـــــن الـــســـد 
الــلــحــاق بــالــنــصــر الــســعــودي إلـــى ثُــمــن 
من  قاتالً  تعادالً  انتزاعه  بعد  النهائي 
للمهاجم  هــدف  بــفــضــل   ١-١ األخــيــر 
حرم  الــذي  بونجاح  بغداد  الجزائري 
ــا وَحــســِم  الــنــصــر مــن فـــوز رابـــع تــوالــًي

الثالثة. المجموعة  صدارة 
نقطتين  إلــى  رصــيــده  الــعــيــن  رفــع   
بينما  واألخـــيـــر،  الـــرابـــع  الــمــركــز  فــي 
ــــي  ــــران نـــــال ســــبــــاهــــان أصــــفــــهــــان اإلي
الــنــقــطــة الــرابــعــة فــي الــمــركــز الــثــالــث 
التأهل  حــســابــات  مــن  رســمــًيــا  ليخرج 

الثاني.  الدور  إلى 

انهيار التعاون بنصف درزن أمام الشارقة
العين يُعّجل بخروج سباهان من سباق األبطال

تصوير :نوشاد تكيلتصوير :نوشاد تكيل
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العبونا يستحقون التحية على االنتصار المهم 
وليد الركراكي مدرب الدحيل بسعادة كبيرة:

ـــة ـــل ـــب ـــمـــق ـــــات ال ـــــاري ـــــب ـــــُم ـــــل ـــــاطـــــي ل ـــــي ــــز االحـــــت ــــي ــــجــــه نــــــحــــــاول مــــنــــح بــــعــــض الــــالعــــبــــيــــن راحــــــــــة وت

ـــطـــرد   ـــن يــســتــحــق ال ـــك ـــــــرار مـــنـــصـــف ألنــــــه لــــم ي ـــــاف عــــن بــــن عـــطـــيـــة ق ـــــق رفــــــع اإلي

مسعد: رمضان   - متابعة 

الــركــراكــي،  ولــيــد  المغربي  شــدد   

مـــدرب الــدحــيــل عــلــى أهــمــيــة الــفــوز 

الــــذي حــقــقــه فــريــقــه، أمــــس، على 

بــرســيــبــولــيــس اإليـــرانـــي فــي الــجــولــة 

الخامسة وقبل األخيرة من مرحلة 

الــمــجــمــوعــات وعـــبـــر الـــمـــدرب عن 

الكبيرة  األهمية  ذي  بالفوز  سعادته 

بــالــنــســبــة لــفــريــقــه وجـــــاء مــســتــحــًقــا 

بهدف دون مقابل. وقال الركراكي 

اللقاء:  بعد  الصحفي  المؤتمر  فــي 

وواجهنا  صعبة  الــمــبــاراة  كانت  لقد 

فريًقا يلعب بكل جدية وبالنسبة لنا 

مبكًرا،  نهائًيا  األمس  مواجهة  كانت 

والعبو فريقي يستحقون كل التحية 

عطاء  من  قدموه  ما  على  والتقدير 

المواجهة  خالل  ومتميز  راق  وأداء 

حــتــى تــحــقــق الـــفـــوز الــمــهــم لــلــغــايــة 

الــفــريــق  إن  لـــنـــا.وأضـــاف:  بــالــنــســبــة 

قـــــّدم جـــهـــًدا كـــبـــيـــًرا فـــي الـــمـــبـــاراة، 

اإلشــادة  من  والبــد  للراحة  ويحتاج 

بـــالعـــبـــي الـــفـــريـــق عـــلـــى مـــا قـــدمـــوه 

أدى  الــلــقــاء  خـــالل  متميز  أداء  مــن 

فــي الــنــهــايــة إلــى االنــتــصــار.وحــرص 

الــركــراكــي عــلــى تــقــديــم الــشــكــر إلــى 

العقوبات  ولجنة  اآلســيــوي  االتــحــاد 

بــعــد أن أعـــاد لــنــا العــبــنــا مــهــدي بن 

اإليــقــاف،  رفــع  بــعــد  وشـــارك  عطية 

مــن  يـــعـــتـــبـــر  الـــــالعـــــب  أن  خــــاصــــة 

مع  وتــواجــده  المتميزين  الــالعــبــيــن 

قرار  أنــه  وأعتقد  جيد  أمــر  الفريق 

مــنــصــف بــالــنــســبــة لــنــا ألنـــه لــم يكن 

يــســتــحــق الــطــرد فــي تــلــك الــمــبــاراة.

ـــبـــدال الـــثـــنـــائـــي جــونــيــور  وعــــن اســـت

وكـــريـــم قـــــال: الـــثـــنـــائـــي غــــاب عــن 

الــمــشــاركــة خــالل الــفــتــرة األخــيــرة، 

ومـــشـــاركـــتـــه مـــع الـــفـــريـــق لـــمـــبـــاراة 

ولذلك  «مــجــازفــة»،  يعتبر  كاملة 

قـــمـــت بـــاســـتـــبـــدالـــه خـــــالل الـــلـــقـــاء، 

أجل  مــن  آخــريــن  بالعبين  والــدفــع 

عــمــلــيــة الــتــدويــر وإعـــطـــاء الــفــرصــة 

األنــفــاس  اللــتــقــاط  الالعبين  لبعض 

ممكن  عــدد  أكــبــر  تجهيز  وكــذلــك 

ماسة  حاجة  في  ألننا  الالعبين  من 

مشوارنا  خالل  الجميع  خدمات  إلى 

األخيرة  الــمــبــاراة  خاصة  بالبطولة 

التعاون  مــع  المرحلة  هــذه  فــي  لنا 

شعار  فيها  سنرفع  والتي  السعودي 

الـــفـــوز بــالــتــأكــيــد مـــن أجــــل تــأهــلــنــا 

للمجموعة. وصدارتنا 

اآلسيوي يرفع 
اإليقاف عن بن عطية

معز علي : انتصار مستحق

إسماعيل أحمد: القادم أفضل

رفـــعـــت لــجــنــة االنـــضـــبـــاط واألخـــــــالق بــاالتــحــاد 
صدرت  التي  اإليقاف  عقوبة  القدم  لكرة  اآلسيوي 
بــحــق الــمــغــربــي مـــهـــدي بـــن عــطــيــة العــــب فــريــق 
الدحيل، الذي تعرض للطرد في مباراة فريقه أمام 
فريق الشارقة اإلماراتي في الجولة الرابعة من دور 
بقرار  القدم  لكرة  آسيا  أبطال  لدوري  المجموعات 

من حكم المباراة.
وشـــارك الــالعــب بــن عطية مــع فريقه أمــس في 
دور  جــوالت  خامس  في  اإليراني  برسيبوليس  لقاء 
أبطال  دوري  فــي  الثالثة  للمجموعة  المجموعات 

آسيا.

عـــبـــر مـــعـــز عـــلـــي العــــب الـــدحـــيـــل عـــن فــرحــتــه 
الــكــبــيــرة بــالــفــوز الـــذي حــقــقــه فــريــقــه أمـــس على 
وقبل  الخامسة  الجولة  في  اإليــرانــي  برسيبوليس 
األخيرة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، 
وقال معز أفضل العب في اللقاء وصاحب هدف 
الفوز في تصريحات بعد اللقاء: لقد قدمنا مباراة 
المستوى  ضــوء  فــي  مستحًقا  الــفــوز  وجـــاء  كــبــيــرة 
هذا  للجميع  ونــبــارك  الــمــبــاراة  فــي  قــدمــنــاه  الـــذي 
نكن  لــم  أنــنــا  يــؤكــد  الـــذي  للغاية  الــمــهــم  االنــتــصــار 
عدنا  ولكننا  السابقة  المباراة  في  الخسارة  نستحق 
مهمة  نقاط  ثالث  وحصدنا  كبيرة  مباراة  وقدمنا 
المقبلة  والمباراة  اآلسيوية  بالبطولة  مشوارنا  في 
التعاون  أمام  صعبة  مهمة  فيها  وتنتظرنا  مهمة 
السعودي ويجب الفوز من أجل التأهل في صدارة 
ويجب  أنفسنا  في  كبيرة  وثقتنا  الثالثة  المجموعة 
الفوز  تحقيق  كيفية  فــي  اآلن  مــن  التركيز  علينا 
إغــالق  وعلينا  الــقــادم  الــلــقــاء  فــي  الــنــقــاط  وحــصــد 
التعاون  لقاء  على  نركز  وأن  برسيبوليس  صفحة 

الثالثة. اللقاء  ونقاط 

عن  الدحيل  فريق  مدير  أحمد  إسماعيل  أعــرب 
سعادته الكبيرة بالفوز المستحق الذي تحقق باألمس 
األخيرة  قبل  الجولة  في  اإليراني  برسيبوليس  على 
من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية وقال لقد 
قدم الفريق مباراة جيدة، والالعبون أنجزوا المهمة 
على أكــمــل صـــورة بــالــفــوز وحــصــدوا الــنــقــاط ولكن 
القادم سيكون أفضل وثقتنا في الالعبين كبيرة ألن 
بقوة  حظوظنا  عن  وسندافع  طويًال  مــازال  المشوار 
للنهاية. وبارك مدير الفريق إلى الجميع في النادي 
كبيرة  معنوية  دفعة  بمثابة  اعتبره  الذي  الفوز  هذا 
المجموعات.  مرحلة  ختام  في  التعاون  مباراة  قبل 
قوية  مــبــاراة  مــع  موعد  على  سيكون  الفريق  وقــال 
تقديم  على  قــــادرون  ولكننا  الــتــعــاون  مــع  وصعبة 

األفضل.

مــدرب  محمدي  يحيى  عــّبــر 
ـــــي عــن  ـــــران بــيــرســيــبــولــيــس اإلي
حـــزنـــه لــلــخــســارة مـــن الــدحــيــل 
األخــيــرة  قبل  الجولة  فــي  أمــس 
وقال  المجموعات  مرحلة  من 
بــعــد الـــلـــقـــاء: لـــألســـف الــنــتــيــجــة 
لـــم تــكــن فـــي صــالــحــنــا ويــبــدو 
في  تسبب  الالعبين  إرهـــاق  أن 
هـــــذه الــــخــــســــارة، والـــمـــواجـــهـــة 
من  الفريقين  على  صعبة  كانت 
إلى  وأشــار  النهاية.  إلــى  البداية 
أن فريقه سيطر على مجريات 
قريبين  كــنــا  لــقــد  وقـــال  الــلــقــاء، 
من تحقيق الفوز في المواجهة، 
خاصة أنه بالشوط األول وجدنا 
كفيلة  كانت  الــفــرص  مــن  عــدًدا 

ولكن  المقدمة  في  تضعنا  بــأن 
محمدي  واعــتــبــر  نستغلها.  لــم 
«ضـــربـــة  اســـتـــحـــق  فـــريـــقـــه  أن 
يكن  لــم  الحكم  أن  إال  جـــزاء»، 
الحالة  مــع  التعامل  فــي  مــوفــًقــا 
ال  لــكــن  وتــابــع:  يحتسبها،  ولـــم 
للخسارة  أعــــذاًرا  أجــد  أن  أريـــد 
في  تـــحـــدث  األشـــيـــاء  هــــذه  ألن 
كـــرة الــقــدم. وفـــي الــنــهــايــة قــال 
مدرب الفريق اإليراني: فريقنا 
في  خاصة  أكبر  لتركيز  يحتاج 
الـــفـــرص الــتــي أضــعــنــاهــا خــالل 
تحقيق  عــلــى  وســنــعــمــل  الــلــقــاء، 
المواجهة  خــالل  إيجابية  نتائج 
أجل  من  الشارقة  أمام  المقبلة 

الدفاع عن حظوظنا.

اإلرهــــاق تسبب فـــي خســـارتنـــا
محمدي مدرب برسيبوليس: بشـــار رســن: واجهنــا 

صعـــوبة كبيــــرة
قــــال بـــشـــار رســــن الــمــحــتــرف الـــعـــراقـــي فـــي صــفــوف 
برسيبوليس اإليراني إن فريقه واجه صعوبة كبيرة أمام 
الدحيل في مباراة األمس خاصة أنه لعب بكامل أوراقه 
المباراة  في  له  أتيحت  التي  الفرص  يستغل  أن  واستطاع 
ويخطف هدف الفوز وبالنسبة لنا لعبنا بشكل جيد ولكن 
لألسف لم نستفد من الفرصة التي أتيحت لنا في اللقاء 
ويجب علينا أن نتعلم من أخطائنا وأن نكون في وضعية 
المستطاع  بقدر  نحاول  وأن  المقبلة  المباراة  في  أفضل 
التأهل  أجــل  مــن  الــفــوز  لتحقيق  فيها  الــفــرص  استغالل 
إلى الدور المقبل ولم يعد أمامنا خيار سوى الفوز على 
المجموعة  هذه  عن  التأهل  أجل  من  اإلماراتي  الشارقة 
إلــى الـــدور المقبل وأعــتــقــد أنــنــا قــــادرون على الــفــوز إذا 
بالمستوى  وظهرنا  فيها  وقعنا  التي  األخطاء  تجنبنا  ما 
المطلوب ألن فريق الشارقة يمتلك العبين على مستوى 
وهـــو فــريــق جــيــد وســيــلــعــب لــلــفــوز هــو اآلخـــر مــا يجعل 
المباراة صعبة على الفريق ونأمل أن نكون في يومنا وأن 
نقدم أفضل مستوى ممكن للفوز وحصد النقاط الثالثة.

ــــــادي الــــهــــالل الــــســــعــــودي عــن  أعـــلـــن ن
تــعــرض ٥ عــنــاصــر جــديــدة مــن العبين 
بفيروس  لإلصابة  الفريق  في  وإداريــيــن 
بيان  في  الهالل  وقــال  المستجد.  كورونا 
عــبــر حــســابــه الــرســمــي بــمــوقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي «تــويــتــر» إن ٣ العــبــيــن من 
الــفــريــق أظــهــرت الــمــســحــة الــتــي خضعوا 
المستجد  كورونا  لفيروس  تعرضهم  لها 
وهــــم مــحــمــد كــنــو ومــحــمــد الــكــنــيــدري 
ومــحــمــد جــحــفــلــي. وفـــي اإلطـــــار نفسه، 
أعضاء  وأحـــد  التغذية  إخــصــائــي  تــعــرض 
الجهاز الفني لإلصابة بالفيروس، ليدخل 
وفًقا  صحي  عــزل  في  الجدد  المصابون 
االتحاد  من  المعتمد  الطبي  للبروتوكول 
اآلســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم. وبـــذلـــك، تــكــون 

إصابات كورونا داخل حامل لقب دوري 
ــا و١٠  أبــطــال آســيــا وصــلــت إلـــى ١٨ العــبً

إداريين بإجمالي ٢٨ شخًصا.
ويــأتــي هــذا الكم مــن اإلصــابــات بين 
في  كــورونــا،  بــفــيــروس  الــهــالل  عناصر 
الـــوقـــت الــــذي يـــشـــارك فــيــه الـــهـــالل في 
أبطال  بدوري  المجموعات  دور  لقاءات 
غير  بشكل  اإلصابات  كثرة  ورغــم  آسيا. 
فإن  البطولة،  في  يشارك  لفريق  مسبوق 
الماضي  األحــد  يوم  تأهل  قد  كان  الهالل 
إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عقب 
التعادل مع شاهر خودرو اإليراني بدون 
دور  مــن  الخامسة  الجولة  فــي  أهـــداف، 
المجموعات، وذلك كمتصدر للمجموعة 

الثانية.

كـــــورونـــا يضــرب الهــالل مجــدًدا
وصل عدد المصابين إلى ١٨ العبًا الفرج يعود 

للهالل
شـــهـــدت تـــدريـــبـــات نــــادي 
الــــهــــالل الــــســــعــــودي، أمــــس، 
الــفــرج،  سلمان  نجمه  عـــودة 
ومشاركته بشكل طبيعي مع 
اســتــعــداًدا  المجموعة،  بــاقــي 
شباب  ضد  المقبلة  للمباراة 
األهلي دبي اإلماراتي، ضمن 
منافسات دوري أبطال آسيا.
ــتــدريــبــات  وعــــــاد الــــفــــرج ل
الـــــهـــــالل، بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه مــن 

عدوى فيروس كورونا.
لـــن يــتــم حــجــر الــالعــبــيــن 
هــو  كـــمـــا  يـــــومـــــاً،   ١٤ لــــمــــدة 
منصوص عليه، بل لمدة ١٠ 

أيام.

تصوير :نوشاد تكيلتصوير :نوشاد تكيل
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الســد عبـــر لثــاني أدوار اآلسيوية بنقطة نصراوية
الزعيم أنجز المهمة األولى بنجاح بتعادله مع النصر قبل الجولة األخيرة

ــــــرة األخــــــي الــــلــــمــــســــة  إلـــــــــى  ـــــد  ـــــق ـــــت اف والــــــزعــــــيــــــم  ــــــن..  ــــــي ــــــوط ــــــش ال مــــــــــــدار  ـــــى  ـــــل ع قـــــــــوي  أداء 

السد والنصرالفريقان

االثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠التاريخ

دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠البطولة

الخامسةالجولة

الرابعةالمجموعة

استاد جاسم بن حمد بنادي المكان
السد

١-١النتيجة

١-٠ للنصر الشوط األول

األهداف
خالد الغنام ق ٢٢ (النصر) 

وبغداد بونجاح ق ٨٨ 
(السد)

بيدرو وبغداد بونجاح (السد) اإلنذارات
وخالد الغنام (النصر) 

ال يوجد الطرد

الحكام

مسعود طفيلية وعلي أحمد 
من سوريا وواثق السويدي 
العراق والحكم الرابع حنا 

حطاب سوريا

ال يوجدضربات الجزاء

 بطاقة المباراة

تشكيلتا الفريقين

لعب للسد: سعد الشيب (حراسة المرمى) وبيدرو 
وخـــوخـــي بـــوعـــالم (مــصــعــب خــضــر ق ٤٦) وطـــارق 
سلمان (يوسف عبدالرزاق ق ٧٩) وعبدالكريم حسن 
(أحمد سهيل ق ٤٦) وجيليرمي توريس ونام تاي هي 
وحسن الهيدوس (تاباتا ق ٧٠) وأكرم عفيف وسانتي 

كازورال وبغداد بونجاح.
ــــراد جــونــز (حـــراســـة الــمــرمــى)  ولــعــب لــلــنــصــر: ب
بيريرا  ومايكون  العمري  وعبداإلله  الغنام  وسلطان 
ومختار علي وعبدالمجيد الصليهم (مارتينيز ق ٦٨) 
الغنام  وخالد   (٧٩ ق  البريكان  (فــراس  يحيى  وأيمن 
وعبدالفتاح  خميس  وعــوض   (٦٨ ق  النجعي  (سامي 
وعــبــدالــرحــمــن   (٩٢ ق  الـــدوســـري  (عــبــدالــعــزيــز  آدم 

الدوسري.

سانشيز تابع المباراة
حــــرص اإلســـبـــانـــي فــيــلــيــكــس ســانــشــيــز مـــدرب 
الــمــنــتــخــب الــوطــنــي عــلــى مــتــابــعــة مـــبـــاراة األمـــس 
بــيــن الــســد والــنــصــر مــن داخـــل مــلــعــب جــاســم بن 
العــبــي  أداء  لــُمــتــابــعــة  وذلــــك  الـــســـد  بـــنـــادي  حــمــد 
الــســد الـــذي يــضــم بــيــن صــفــوفــه عــــدًدا كــبــيــًرا من 
ــــراقــــب ســانــشــيــز  العـــبـــي الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي. ويُ
ــلــوقــوف عــلــى  جــمــيــع الــالعــبــيــن بــاألنــديــة وذلــــك ل
في  للمنتخب  يحتاجهم  من  واختيار  مستوياتهم 

المقبلة. الفترة 

بــونجــاح يعتـــذر 
لمـــدرب النصـــر

 اعتذر الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد، لمدرب النصر 
أو  لــه  اإلســــاءة  يقصد  لــم  أنــه  مــؤكــًدا  فيتوريا،  روي  الــســعــودي، 
استفزازه، خالل االحتفال بهدف التعادل، في مباراة الفريقين.

التعادل  هــدف  بتسجيله  الــجــزائــري  الــدولــي  واحتفل   
حيث  ُمستفزة،  بطريقة   ،٨٨ الدقيقة  في   ،(١-١) القاتل 
اتجه نحو المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وأخرج لسانه، 
المباراة  حكم  وأشــهــر  النصر.  تقني  مــن  اعــتــراض  وســط 
السد  العــبــي  اعــتــراض  وســط  لــبــونــجــاح،  الــصــفــراء  البطاقة 

وأحد اإلداريين الُمتواجدين على دكة البدالء.
بونجاح  ذهــب  الــنــهــايــة،  صــافــرة  الحكم  إطـــالق  وعــقــب   
نحو المدرب روي فيتوريا، واعتذر له على ما حدث، وأكد 
باحتفاله،  االســتــفــزاز  أو  اإلســــاءة  أو  التقليل  يقصد  لــم  أنــه 
تصريح  في  بونجاح،  وقــال  والحكام.  النصر  العبي  وصافح 
الفريق  مــدرب  أمــام  السخرية  يتعّمد  لم  إنــه  المباراة،  عقب 

النصراوي، بعد تسجيله الهدف.

تشافي يعود للتشكيلة األساسية
إلى  هيرنانديز  تشافي  اإلسباني  عــاد 
مباراة  بها  لعب  التي  األساسية  التشكيلة 
الجولة  في  البطولة  في  له  األولى  العين 
عليها  تغييرات  أي  إحــداث  دون  الثالثة 
وهــــي تــشــكــيــلــة هــجــومــيــة مـــن الـــطـــراز 
 ٥ وجــــود  عــلــى  تــشــافــي  واعــتــمــد  األول.  
العــبــيــن فــي الــمــقــدمــة وهـــم: الــهــيــدوس 

ونــام  عفيف  وأكـــرم  وكـــازورال  وبــونــجــاح 
تـــــاي هـــــي، فــــي حـــيـــن لـــعـــب جــيــلــيــرمــي 
الرباعي  الدفاع  وفي  الوسط  في  ارتكاًزا 
ـــكـــريـــم حـــســـن وطـــــارق  ـــدال ــــيــــدرو وعـــب ب
وبـــوعـــالم وذلــــك مــن أجـــل أن يــكــون له 
عن  بحثًا  اللقاء  في  قوي  هجومي  تواجد 

المجموعة.  وصدارة  االنتصار 
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متابعة - رجائي فتحي: 

 ١٦ الـ  دور  إلى  تأهله  السد  حسم 
مع  تعادله  بعد  آسيا  أبطال  بدوري 
في   (١-١) بنتيجة  السعودي  النصر 
الــمــبــاراة الــتــي أقــيــمــت مــســاء أمــس 
بنادي  حمد  بن  جاسم  ملعب  على 
الـــســـد فـــي الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
فيما  الــرابــعــة  المجموعة  مــبــاريــات 
العين  مع  أصفهان  سباهان  تعادل 
مــبــاريــات  ضــمــن  (٠ـ٠)  اإلمــــاراتــــي 
األول  الـــشـــوط  انــتــهــى  الــمــجــمــوعــة. 
بهدف  النصر  بتقدم  السد  لمباراة 
سجله خالد الغنام في الدقيقة ٢٢، 
بونجاح  بــغــداد  الــســد  هــدف  وســجــل 
النتيجة  وبــهــذه   .٨٨ الــدقــيــقــة  فــي 
في  نقاط   ٩ الــى  رصيده  السد  رفــع 
الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي والـــنـــصـــر إلــــى ١١ 
جـــاءت  األول.  الــمــركــز  فـــي  نــقــطــة 
يكن  ولــم  المستوى  جيدة  المباراة 
فــيــهــا الــســد بــنــفــس الــقــوة الــتــي كــان 
أمــام  الــســابــقــة  الــمــبــاراة  فــي  عليها 
السد  فيها  فــاز  والــتــي  العين  فــريــق 
نهاية  حتى  الــســد  وانتظر  برباعية 
الــتــعــادل.  هـــدف  لتسجيل  الــمــبــاراة 
وكــــانــــت مــــبــــاراة األمـــــس مــــن أقـــل 
فريق  فيها  يصنع  الــتــي  الــمــبــاريــات 

الــســد فـــرًصـــا له 
للتسجيل 

عكس 

الـــمـــبـــاريـــات الـــســـابـــقـــة وقـــــد يــكــون 

التي  اإلرهاق  حالة  ذلك  في  السبب 

يــمــر بــهــا الـــالعـــبـــون نــتــيــجــة تــوالــي 

المباريات.  

مستوى جيد  

المستوى  جيد  األول  الشوط  جاء   

مـــن جــانــب الــفــريــقــيــن، لــعــب الــســد 

والنصر  البداية،  من  مكثف  بهجوم 

اعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــهــجــوم 

ـــرتـــد الـــســـريـــع ُمـــســـتـــغـــًال ســرعــة  ـــُم ال

ــيــه فـــي االنـــتـــقـــال مـــن الـــدفـــاع  العــب

وجود  على  السد  واعتمد  للهجوم.   

كثافة هجومية من خالل الخماسي 

نــام تــاي هــي والــهــيــدوس وكـــازورال 

وأكـــــرم وبـــغـــداد ولــكــن هــــذا األمـــر 

الدفاعية  الناحية  حساب  على  جــاء 

السد  دفاع  أرهق  الذي  األمر  وهو 

وحارس المرمى سعد الشيب. 
 وفي المقابل لعب النصر بتوازن 
في  األخير  الثلث  من  والدفاع  كبير 
العبيه  ســرعــة  على  ُمعتمًدا  ملعبه 
فــــي االنـــــطـــــالق مــــن أجـــــل صــنــاعــة 

الفارق. 
انــحــصــر الــلــعــب فـــي ربـــع الــســاعــة 
االولــــى فـــي وســـط الــمــلــعــب وكــانــت 
بعد  اللقاء  في  حقيقية  فرصة  أول 
خالل  من  السد  لمصلحة  دقيقة   ١٢
الحارس  حولها  للهيدوس  تسديدة 

براد جونز إلى ركنية بصعوبة. 
ــا   وواصـــــــل الـــســـد هـــجـــومـــه بــحــثً
عـــن الـــتـــقـــدم ولـــكـــن افــتــقــد العــبــوه 
في  السرعة  وكذلك  األخيرة  للمسة 
التحرك السيما في ظل وجود كثافة 
هجومية أثرت على التحركات بين 

الالعبين.  

تقدم للنصر

 ووســـط الــهــجــوم الـــســـداوي نجح 

النصر في التقدم بهدف عن طريق 

الهدف   ٢٢ الدقيقة  في  الغنام  خالد 

جــــاء مـــن كــــرة كــانــت رمــيــة تــمــاس 

لعبت لخالد الذي تخطى ُمدافع السد 

الجهة  من  الشيب  بالحارس  وانفرد 

الضيقة  الــزاويــة  فــي  لعبها  اليسرى 

والــصــعــبــة مــن تــحــت قــدمــي الشيب 

بهدف.  النصر  ليتقدم  المرمى  في 

وحاول السد أن يُدرك التعادل دون 

المرتدة  الهجمات  وشكلت  جــدوى 

خطورة على السد من جانب الثالثي 

الصليهم وأيمن يحيى وخالد الغنام 

عبد  الــحــربــة  رأس  إلـــى  بــاإلضــافــة 

الــفــتــاح آدم وهــو األمـــر الـــذي أزعــج 

دفــاع السد وأنــقــذ بــوعــالم كــرة قبل 

أن تصل إلى آدم وهو منفرد. 
حماًسا  األخيرة  الدقائق  وشهدت 
إلدراك  الـــســـد  العـــبـــي  جـــانـــب  مــــن 
لينتهي  جــدوى  دون  ولكن  التعادل 
الشوط بتقدم النصر بهدف نظيف.  

الشوط الثاني 

 ومــع بــدايــة الــشــوط الثاني أجــرى 
تــشــافــي تــغــيــيــريــن لــلــســد بــمــشــاركــة 
بــدالً  سهيل  وأحــمــد  خضر  مصعب 
مـــن خــوخــي بـــوعـــالم وعــبــدالــكــريــم 
ـــــادة الــفــاعــلــيــة  ـــــزي حـــســـن وذلـــــــك ل
الــدفــاعــيــة.   ولــعــب تــابــاتــا بـــدالً من 
ساعة  بثلث  النهاية  قبل  الــهــيــدوس 
الهجومية  الفاعلية  زيــادة  أجــل  من 
ثم يوسف عبدالرزاق بدالً من طارق 

سلمان.  

هدف سداوي 

وشهدت الدقيقة ٨٨ تسجيل السد 
لــهــدف الــتــعــادل وجــــاء مـــن هجمة 
منظمة مّرر فيها أكرم عفيف الكرة 
إلى نام تاي هي أمام منطقة الجزاء 
الذي مّررها إلى بغداد بونجاح الذي 
أطلق صاروًخا بيسراه ُمباشرة على 
ليتعادل  جونز  بــراد  الــحــارس  يمين 
أن  بونجاح  وكــاد    .(١-١) الفريقان 
يُسّجل الهدف الثاني في الدقيقة ٩٠ 
عندما استغل خطأ العب النصر عبد 
بجوار  الــكــرة  ومـــّرت  العمري  اإللــه 
القائم لينتهي اللقاء بالتعادل (١-١).

كيــــف لعب الفريقـــان؟
 ٤/ ١/ ٤/ ١ إلــى  تتحول   ٤/ ٣/ ٣ بطريقة  الــســد  لعب 
بوجود كثافة هجومية كبيرة في المقدمة من أجل 

صناعة الفارق.
وثــبــت تشافي الــربــاعــي بــيــدرو وطـــارق وبــوعــالم 
وعــبــدالــكــريــم فـــي الــــدفــــاع ثـــم الـــثـــالثـــي الــهــيــدوس 
وجيليرمي ونام تاي هي في الوسط ثم نام تاي هي 

واكرم وبغداد في المقدمة.
 ٤/ ٢/ ٣/ ١ بطريقة  النصر  فريق  لعب  المقابل  وفي 
بــوجــود الــربــاعــي ســلــطــان الــغــنــام ومــايــكــون بيريرا 
وعبداإلله العمري وعوض خميس بالدفاع ثم الثنائي 
ثم  الوسط  في  علي  ومختار  الدوسري  عبدالرحمن 

يحيى والصليهم والغنام، وفي المقدمة آدم.

حمداهللا خارج الصورة
 فاجأ البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر الجميع 
بإخراج عبدالرزاق حمداهللا هّداف الفريق من تشكيلة الفريق 
األخيرة  قبل  الجولة  في  السد  أمام  األمس  مباراة  لعبت  التي 

من دور المجموعات. وحمداهللا يتصّدر قائمة الهّدافين 
قــبــل هـــذه الــمــبــاراة بــرصــيــد ٥ أهــــداف وهـــو من 

الالعبين المتميزين بالبطولة القارية. 
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الســد ظــهر بوجــهين مختلـفين أمــام النصــر
غاضب من األداء بالشوط األول.. تشافي مدرب الفريق:

بــالــمــلــعــب ــــــاء  ــــــوي أق نـــــكـــــون  أن  ويـــــجـــــب  دفــــاعــــيــــة  ـــة  ـــل ـــشـــك م ــــا  ــــن ــــدي ل ـــت  ـــس ـــي ل

عقب  صحفية  تصريحات  فــي  الــســد  العــب  سلمان  طـــارق  قــال 
المباراة: أقول هارد لك لفريقي، حيث إننا كنا نريد تحقيق الفوز 
والحصول على النقاط الثالث وحسم التأهل إال أننا لم نتمكن من 

تحقيق ذلك وخرجنا من المباراة بنقطة التعادل.
وأضاف قائًال: المباراة شهدت أخطاًء كثيرة خاصة في الشوط 
األول الذي ظهر خالله السد بمسستوى سيئ، فكان هناك العديد 
من األخطاء ولم يكن هناك توازن في األداء، لكننا حاولنا العودة 

في الشوط الثاني.
وقــــال طــــارق أيـــًضـــا: الــحــمــد هللا أن تــحــدث األخـــطـــاء فــي دور 
التعديل،  في  الفرصة  فلدينا  تداركها،  نستطيع  حتى  المجموعات 

وتعويض ما فات، وفي كل األحوال نقطة أفضل من الشيء.

طـارق سـلمان: نقطـة 
أفضـل مــن ال شـيء

ــمــبــاراة كــانــت صعبة  قـــال بــغــداد بــونــجــاح العـــب الــســد: ال
ضغوط  أي  بـــدون  بــقــوة  الــمــبــاراة  دخــل  النصر  لــنــا،  بالنسبة 
خاصة وأنه حسم التأهل فلم يكن لديه شيء يخسره، وقام 
يلعب  كــان  الــمــبــاراة  دخــل  ومــن  األساسيين  العبيه  بــإراحــة 
بكامل لياقته البدنية. وأضاف قائًال: تعبنا كثيًرا في الشوط 
األول، والنصر كان األفضل إال أننا نجحنا في خطف هدف 

والحصول على نقطة التعادل.
واختتم قائال: إن شاء اهللا عازمون على تقديم األفضل في 

مقبل المباريات ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة.

بغداد بونجاح:
المباراة كانت صعبة

مــدرب  فيتوريا  روي  البرتغالي  أشــاد 
قدمه  الــذي  بالمستوى  السعودي  النصر 
أمــام  األمــس  مــبــاراة  خــالل  فريقه  العبو 
الصحفي  المؤتمر  في  روي  وقــال  السد، 
عــقــب الــلــقــاء: قــدمــنــا مــبــاراة جــيــدة جــًدا 
قدموه  مــا  على  الالعبين  أهــنــئ  أن  البــد 
بمثالية  ولــعــبــنــا  رائــعــة  كــانــت  فــالــمــبــاراة 
أمــــــام الـــســـد الــــــذي يـــضـــم بـــيـــن صــفــوفــه 
سيطرنا  ونحن  للغاية،  جيدين  العبين 
ـــعـــب ونـــجـــحـــنـــا فــي  ـــل عـــلـــى مــــجــــريــــات ال

الشوط  أن  إال  األول  الشوط  في  التسجيل 
قدمنا  لكننا  فرص  هناك  تكن  لم  الثاني 
متكامل،  فريق  أننا  وأثبتنا  جيدة  مباراة 
حيث  جًدا  جيد  بشكل  البدالء  لعب  بعدما 
المباراة  في  يشاركوا  لم  العبين   ٦ بـ  لعبنا 

الماضية.
وأضــــــاف قــــائــــًال: لــديــنــا فـــريـــق مــمــيــز 
وهــم   ٢٣ الـــ  ســن  تــحــت  ــا  العــبً  ١١ فلدينا 
لــديــهــم مـــؤهـــالت جــيــدة جــــًدا وهــــذا هو 
مستقبل كرة القدم في النصر والمملكة، 

سنة   ١٩ عمرهم  العبين  أشــركــنــا  الــيــوم 
و٢٠ ســنــة وقـــدمـــوا مــســتــوى جـــيـــًدا، ومــا 
الالعبين  بتغيير  قــمــنــا  أنــنــا  أكــثــر  يهمنا 
وأبقينا على جودة األداء وهذا أمر رائع، 
وهذه  اإلضافة  لتقديم  جاهز  العــب  أي 
مشروع  فلدينا  النصر،  من  جيدة  رسالة 

للمستقبل. جيد 
وحــــول االعـــتـــراضـــات الــدائــمــة لــجــهــاز 
قــال:  تشافي  مــع  الــدائــم  وحديثه  النصر 
الــجــمــيــع كـــان حــاضــًرا فــي الــمــبــاراة على 

في  حــتــى  الــالعــبــيــن  كــل  الــمــلــعــب،  أرض 
خــــــارج الـــمـــلـــعـــب كــــانــــوا مــتــفــاعــلــيــن مــع 
الساخن  النقاش  من  النوع  وهذا  المباراة، 

جيد. أمر 
بــالــتــشــكــيــل  ســيــدفــع  كــــان  إذا  مـــا  وعــــن 
األســـــاســـــي لـــلـــفـــريـــق قـــــــال: هـــــــؤالء هــم 
الــالعــبــون الــذيــن اعــتــقــدت أنــهــم األفــضــل 
لــلــمــبــاراة، لـــدي ثــقــة فـــي كـــل الــالعــبــيــن، 
يعرفون  هــم  لالعبين،  أوصــلــه  مــا  وهــذا 

المباراة. في  به  القيام  مايحتاجون 

روي فيتـوريا: فخـور بمـا قـدمـه العــبو النصـــر

عوض خميس: 
أشكر الالعبين 
على األداء الرائع

تدريب خفيف 
للســــد

قـــال عـــوض خــمــيــس العـــب النصر 
الــالعــبــيــن  أشـــكـــر  أن  أود  الـــســـعـــودي: 
خالل  قــدمــوه  الــذي  الــرائــع  األداء  على 
الـــمـــبـــاراة، وهـــــذا لــيــس بــغــريــب على 
التشكيل  فــي  الــتــعــديــل  فبعد  الــفــريــق، 
وهذا  األداء،  في  تغيير  هناك  يكن  لم 
يثبت أن كل الالعبين أساسيون وبدالء 

على نفس المستوى.
وأضاف قائال: المباراة كانت صعبة 
للنقاط  احتياج  فــي  الــســد  وأن  خــاصــة 
مــن أجـــل الــتــأهــل، وضــغــط علينا في 
بالتعادل  خرجنا  ولكن  المباراة  نهاية 

والنقطة جيدة.

مــدرب  هيرنانيز  تشافي  اإلسباني  حــرص 
ــا  الــســد عــلــى أن يــخــوض العــبــو الــســد مــرانً
النصر  أمــام  أمس  مباراتهم  عقب  خفيًفا 

مـــبـــاشـــرة والــــتــــي انـــتـــهـــت بــالــتــعــادل 
أجل  مــن  وذلــك  فــريــق،  لكل  بهدف 
ـــعـــضـــالت، كــمــا  االســـتـــشـــفـــاء وفـــــك ال
جـــرت الـــعـــادة دائـــًمـــا حــيــث يــحــرص 
الفريق  يخوض  أن  على  دائًما  تشافي 
ـــا عــقــب الــمــبــاريــات عـــبـــارة عن  مـــرانً
تـــدريـــبـــات اســتــشــفــائــيــة لــلــتــخــلــص من 
الــفــريــق  يــــواصــــل  أن  عـــلـــى  اإلرهـــــــــاق، 
أمام  المقبلة  لمباراته  اليوم  استعداداته 
الخميس  مــســاء  ســتــقــام  الــتــي  ســبــاهــان 
المقبل بالجولة السادسة من المجموعة 

الرابعة بالبطولة.

مايكون
رجل المباراة

أعـــــرب مـــايـــكـــون فــيــريــرا 
العــب الــنــصــر الــســعــودي عن 
ســعــادتــه الــبــالــغــة بــالــحــصــول 
عــــلــــى لــــقــــب أفـــــضـــــل العــــب 
فـــي الـــمـــبـــاراة، وقــــال خــالل 
الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفـــي عــقــب 
أقــــدم  أن  حــــاولــــت  الـــلـــقـــاء: 
سيطرنا  لقد  لدي،  ما  أفضل 
إال  الـــلـــعـــب  مـــجـــريـــات  عـــلـــى 
أنـــــنـــــا لــــــم نــــســــجــــل الــــمــــزيــــد 
مـــن األهــــــداف ونـــجـــح الــســد 
فــــي الــــتــــعــــادل، وأنــــــا فــخــور 
للجميع  أظهرنا  بالالعبين، 

جيدين. العبين  نمتلك  أننا 

متابعة- حسام نبوي:

هيرنانديز  تشافي  اإلســبــانــي  أكــد 

فريقه  مــبــاراة  أن  على  السد  مــدرب 

أمــس أمـــام الــنــصــر الــســعــودي جــاءت 

تشافي  وقال  متوقًعا  كان  كما  صعبة 

اللقاء  عقب  الصحفي  المؤتمر  خالل 

الــــذي انــتــهــى بــالــتــعــادل بــهــدف لكل 

فــريــق: لــم نــلــعــب جــيــًدا فــي الــشــوط 

تــقــديــم  بــإمــكــانــنــا  كــــان  حــيــث  األول 

الثاني  الشوط  وفي  ذلك،  من  أفضل 

في  لعبنا  ولــو  مــا  نــوًعــا  األداء  تحسن 

في  األداء  قـــوة  بنفس  األول  الــشــوط 

الشوط الثاني لحققنا الفوز بالمباراة.

للجميع  أظــهــرنــا  قــائــال:  وأضــــاف 

نــركــز  أن  بـــد  وال  لــلــفــريــق  وجــهــيــن 

نحقق  حتى  البطولة  في  جيد  بشكل 

حققناه  عما  راضــون  ونحن  تقدًما، 

المباراة. في 

وعـــن مـــا إذا كـــان فــوجــئ بــــاألداء 

قـــال: البــد أن نــكــون واقــعــيــيــن نحن 

لــعــبــنــا أمــــام أحــــد أقــــوى الـــفـــرق في 

ـــا ســهــًال،  الــبــطــولــة، فــلــم نـــواجـــه نـــاديً

قوية،  ستكون  المباراة  أن  أعلم  كنت 

األول  الــشــوط  فــي  األداء  يخص  وبما 

لـــم يــكــن جـــيـــًدا عــلــى عــكــس الــشــوط 

ــانــي، تــفــاصــيــل بــســيــطــة هـــي الــتــي  ــث ال

تــحــدث فــــارًقــــا، أنــــا ســعــيــد بــالــشــوط 

األداء  مـــن  غـــاضـــب  ولــكــنــنــي  الــثــانــي 

لقد  قــائــًال:  وأضـــاف  األول.  بالشوط 

الشوطين  بين  الالعبين  مع  تحدثت 

علينا  الــفــاعــلــيــة،  بــزيــادة  وطــالــبــتــهــم 

اللعب  في  وقوة  حدة  أكثر  نكون  أن 

من  نتمكن  حــتــى  الــفــوز  فــي  ورغــبــة 

تعادلنا  الــمــطــاف  نــهــايــة  وفـــي  ذلـــك، 

جيدة. فالنقطة  سعيد،  وأنا 

وبــســؤالــه عــن الــمــشــاكــل الــدفــاعــيــة 

آخر  فــي  قــال:  الــســد  مــع  تتكرر  الــتــي 

مباراتين تلقينا هدًفا واحًدا ال أعتقد 

الدفاع،  يخص  فيما  مشكلة  لدينا  أن 

خــلــقــنــا فــــرًصــــا لــلــتــســجــيــل لــــم نــتــلــق 

أفضل  أحد  ضد  لعبنا  كثيرة،  أهداًفا 

األنـــديـــة لـــديـــه دفـــــاع جــيــد ومــــدرب 

جيد.
تصوير: نوشاد تكيلتصوير: نوشاد تكيل
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أبطــال العالم يشاركون في لقــاء الدوحــة الماسي 
اكتمال االستعدادات للحدث العالمي الكبير الذي يقام الجمعة المقبل

٢٠٢٠ مــــــنــــــافــــــســــــات  ـــــــام  خـــــــت مــــــســــــك  الــــــــــدوحــــــــــة  ـــــــاء  ـــــــق ل ـــــــون  ـــــــك ي ألن  ـــــســـــعـــــى  ن الــــــــــمــــــــــري: 

الدوحة- [:

االستثنائية  النسخة  تحظى 
من الدوري الماسي في الدوحة 
على  المقبل  الجمعة  تقام  التي 
مــلــعــب نــــــادي قــطــر بــمــشــاركــة 
القوى  ألعاب  أبطال  من  كبيرة 
من أصحاب اإلنجازات األولمبية 
والعالمية، حيث يشارك ١٠ من 
دورة  فــي  الميداليات  أصــحــاب 
«ريو  األخيرة  األولمبية  األلعاب 
٢٠١٦» باإلضافة إلى ١٧ آخرين 
مـــن أصـــحـــاب الــمــيــدالــيــات في 
بــطــولــة الــعــالــم األخــيــرة أللــعــاب 
ما  وهــو   ٢٠١٩ الــدوحــة  القوى- 
يجعل هــذه النسخة واحــدة من 
تضم  حــيــث  االستثنائية  الــنــســخ 
كــل هـــؤالء األبــطــال فــي ظــروف 
استثنائية ويتوقع أن تشهد جميع 

السباقات منافسة قوية.
المشاركة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
لقاء  منافسات  كــل  فــي  الكبيرة 
تشهد  أن  المتوقع  من  الــدوحــة، 
وسباق  بالزانة  القفز  منافسات 

متر  و١٠٠  للرجال  متر   ١٥٠٠
صــراًعــا  لــلــســيــدات  مــتــر  و٣٠٠٠ 
في  النجوم  أبـــرز  بين  محتدًما 

العالم.
بالزانة  القفز  منافسات  فــي 
للرجال، ستتجه األنظار بالطبع 
ـــســـويـــدي حـــامـــل الـــرقـــم  نـــحـــو ال
العالم  بطولة  ووصيف  القياسي 
األخيرة في مدينة الدوحة مونو 

دوبالنتس.
وبــاإلضــافــة إلـــى دوبــالنــتــس، 
األمريكي  مشاركة  اللقاء  يشهد 
بــــطــــل الــــعــــالــــم الــــحــــالــــي ســــام 
ســيــنــدريــكــس بــاإلضــافــة حــامــل 

الــمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فـــي ألــعــاب 
لندن األولمبية رينو الفيينيه.

 ١٥٠٠ ســـبـــاق  فـــي  ويــــشــــارك 
الكيني  مـــن  كـــل  لــلــرجــال  مــتــر 
األولمبية  واأللــعــاب  العالم  بطل 
مـــوانـــع  مـــتـــر   ٣٠٠٠ ســـبـــاق  فــــي 
واإلثيوبي  كيبروتو  كونسيسلوس 
في  الفضية  الــمــيــدالــيــة  صــاحــب 
العالم  ببطولة  متر   ٥٠٠٠ سباق 
ــيــمــون بـــاريـــجـــا ومـــواطـــنـــه  ســيــل
في  الفضية  الــمــيــدالــيــة  صــاحــب 

ببطولة  موانع  متر   ٣٠٠٠ سباق 
المغربي  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــعــالــم 
صاحب الميدالية البرونزية في 
بطولة  فــي  مــوانــع   ٣٠٠٠ ســبــاق 

العالم.
حاملة  الــجــامــايــكــيــة  وتــلــتــقــي 
ذهــبــيــتــي ســبــاقــي الــســرعــة في 
األلعاب األولمبية إيلين طومسن 
على  حصلت  الــتــي  واإليـــفـــواريـــة 
بطوالت  ميداليات  مــن  العديد 
وجًها  تالو  جوسي  مــاري  العالم 

مــتــر   ١٠٠ ســــبــــاق  فـــــي  لــــوجــــه 
للسيدات فيما انسحبت الهولندية 

دافني شيبرز من السباق.
طومسون  أرقــــام  أفــضــل  يعد 
لهذا الموسم والبالغ ١٠٫٨٥ ثانية 
رومـــا  لــقــاء  فـــي  حققته  والـــــذي 
الـــمـــاســـي أســــــرع األرقــــــــام لــهــذا 

الموسم.
مــتــر   ٣٠٠٠ ســـبـــاق  ويـــجـــمـــع 
مميًزا  كــيــنــًيــا  ــا  ربــاعــًي لــلــســيــدات 
يـــضـــم كـــــًال مــــن بـــطـــلـــة الـــعـــالـــم 

هيلين  مــتــر   ٥٠٠٠ ســـبـــاق  فـــي 
أوبـــــيـــــري وبـــطـــلـــة الـــعـــالـــم فــي 
باتريس  موانع  متر   ٣٠٠٠ سباق 
شــوبــاكــوش وحــامــلــة الــمــيــدالــيــة 
الــفــضــيــة األولــمــبــيــة فـــي ســبــاق 
كيينج  هيفين  موانع  متر   ٣٠٠٠
وحــامــلــة فــضــيــة بــطــولــة الــعــالــم 
في سباق ٥٠٠٠ متر مارجريت 
باإلضافة  كيبكيمبوي  شيليمو 
الميدالية  حاملة  اإلثيوبية  إلــى 
متر   ١٥٠٠ سباق  في  البرونزية 

تسيجاي  جــوداف  العالم  ببطولة 
والــكــيــنــيــة صـــاحـــبـــة الــمــيــدالــيــة 
البرونزية في سباق ١٠٫٠٠٠ متر 

أجنيس جيبيس تيروب.
وإجماالً، يعود ٦ أبطال للعالم 
و٣ أبطال أوليمبيين إلى مدينة 
الــدوري  فــي  للمشاركة  الــدوحــة 

الماسي أللعاب القوى.

وعـــــالوة عــلــى ذلــــك، يــشــارك 

بطل  شيبروت  تيموثي  الكيني 

في  متر   ١٥٠٠ سباق  في  العالم 

حيث  لــلــرجــال  متر   ٨٠٠ ســبــاق 

العمر ٢٤  من  البالغ  العداء  حقق 

عاًما رقًما قدره ٣:٢٨٫٤٥ ليفوز 

بسباق ١٥٠٠ متر بلقاء موناكو.

وتـــخـــوض الــبــطــلــة األولــمــبــيــة 

متر   ١٥٠٠ ســبــاق  فـــي  الــكــيــنــيــة 

متر   ٨٠٠ سباق  كيبيجون  فيث 

العالم  بطلة  وسجلت  للسيدات 

 ٢٠١٧ في  متر   ١٥٠٠ سباق  في 

رقــًمــا   ٢٠١٩ نــســخــة  ووصــيــفــة 

وطنًيا يبلغ ٢:٢٩٫١٥ لتفوز بسباق 

١٠٠٠ متر في موناكو.

خالد  قــال  المناسبة،  وبــهــذه 

ــــمــــري مــــديــــر لــــقــــاء الــــدوحــــة  ال

الماسي «إنني فخور بالمشاركة 

الــواســعــة الــتــي يــحــظــى بــهــا هــذا 

الظروف  من  الرغم  على  اللقاء 

الصعبة التي نمر بها».

وأضـــــــاف «لـــقـــد كـــــان صــيــًفــا 

ولكننا  للجميع  بالنسبة  صــعــبـًـا 

شــــاهــــدنــــا بـــعـــض الـــمـــســـتـــويـــات 

الــكــبــيــرة فـــي مــنــافــســات ألــعــاب 

يقين  على  فإنني  لــذلــك  الــقــوى 

بتلك  يليق  ختاًما  سنشهد  بأننا 

الرابعة  الــجــولــة  فــي  المستويات 

 ٢٠٢٠ مـــوســـم  مــــن  واألخـــــيـــــرة 

القوى  أللعاب  الماسي  بالدوري 

في مدينة الدوحة».

قطر  نـــادي  ملعب  يستضيف 

بــمــديــنــة الــــدوحــــة الـــلـــقـــاء الـــذي 

يضم ١٢ مسابقة تضم سباقات 
 ٨٠٠ وسباق  القصيرة  الحواجز 
وسباق  والسيدات  للرجال  متر 
والــوثــب  متر  و٣٠٠٠  متر   ١٠٠
الــطــويــل لــلــســيــدات وســبــاق ٢٠٠ 
متر  و١٥٠٠  مــتــر  و٤٠٠  مــتــر 

والقفز بالزانة للرجال.

خالد المري

تمهيًدا الستئناف مباريات البطولة الوطنية بعد توقف طويل
فرق الكرة الطائرة تخضع لفحص كورونا

متابعة- فريد عبدالباقي:

والشرطة  (العربي  األربعة  األندية  أخضعت 
ـــي والــــخــــور) لــكــرة الـــطـــائـــرة مــســحــات  واألهـــل
على   «١٩ «كوفيد-  المستجد  كــورونــا  فيروس 
صالة  على  واإلداريــة  الفنية  واألطقم  الالعبين 
رياضة المرأة في أسباير زون وفق اإلجراءات 
االحترازية وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة 
الترتيبات  ضمن  وذلـــك  سبيتار،  ومستشفى 
الـــالزمـــة لــعــودة الــالعــبــيــن لــلــتــدريــبــات تمهيًدا 
الستئناف البطولة الوطنية الثالثة لرجال الكرة 
الذي   ،٢٠١٩-٢٠٢٠ الــجــاري  للموسم  الطائرة 
توقف في شهر مارس الماضي بسبب جائحة 
تنطلق  أن  الــمــقــرر  ومــــن  كــــورونــــا،  فـــيـــروس 
منافسات البطولة الوطنية خالل الفترة من غد 

حتى ٢٧ سبتمبر الجاري.
حــيــث يلتقي األهــلــي مــع الــعــربــي فــي ٤:٣٠ 
في  الشرطة  مع  الخور  يلتقي  بينما  غد،  مساء 
٧:٠٠ مساًء ضمن مباريات المجموعة األولى، 
وتستكمل الخميس المقبل مباريات المجموعة 
الثانية بإقامة مباراتين يلتقي في األولى قطر 
مع الغرافة في ٤:٣٠ مساًء، والثانية تجمع بين 
الريان والوكرة في ٧:٠٠ مساًء وعلى أن تختتم 

بإقامة  سبتمبر)   ٢٧) المقبل  األحـــد  البطولة 
المجموعة  أول  تجمع  والتي  النهائية  المباراة 
األولى مع أول المجموعة الثانية، وتقام جميع 

المباريات على صالة اتحاد الطائرة.
وقــد اشــتــرط اتــحــاد الــطــائــرة خضوع جميع 
الــعــامــلــيــن فـــي األنـــديـــة مـــن العــبــيــن وأجــهــزة 
وإجراء  الطبي  للكشف  وعاملين  وإداريــة  فنية 
التي  سلبية  أو  إيجابية  عينة  لمعرفة  المسحة 
خضعوا لها. كما قرر اتحاد الطائرة برئاسة علي 
غانم الكواري، بعد اجتماعه مع رؤساء أجهزة 

بطولة  استكمال  إلغاء  باألندية،  الطائرة  الكرة 

الدوري العام لفئة األمل (القسم الثاني) للموسم 

الرياضي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، واعتماد األندية 

الريان (األول)،  الحالي  الترتيب  حسب  الفائزة 

تقرر  كما  (الثالث)،  والغرافة  (الثاني)،  والخور 

للموسم  السنية  الــفــئــات  مــبــاريــات  بــدء  تأجيل 

الرياضي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ حتى إشعار آخر. 

كما أطلق االتحاد حملة «نعود بحذر» مع اتخاذ 

كافة اإلجراءات الوقائية لسالمة الجميع، وذلك 

 (١٩ (كوفيد-  كورونا  جائحة  انتشار  من  للحد 

في  الرياضية  األنشطة  إيقاف  في  تسببت  التي 

العالم خالل انتشارها في شهر مارس الماضي.

برشلونة وميسي في عهد رونالد كومان باختصارباختصار

نايف بن خليفة آل ثانينايف بن خليفة آل ثاني

althani_nayef@yahoo.com

سبورت  صحيفة  نشرته  لتقرير  وفًقا   -

كومان  رونالد  إن  (الكاتالونية)..  اإلسبانية 
يغير  أن  قرر  قد  الجديد  برشلونة  مــدرب 
المشاكل  يتجنب  لكي  الفريق  لعب  نظام 
التي وقع بها الفريق في الموسم الماضي.

وحسب الصحيفة الكاتالونية فإنه سوف 
من  ـــدًال  ب الــــــــ٤/  ٢/  ٣/  ١  لــعــب  طــريــقــة  ينتهج 
بشكٍل  يعتمد  بــرشــلــونــة  ظــل  الـــذي   ٤/  ٣/  ٣

أساسّي عليها منذ عام ٢٠٠٤.
حيث يرى كومان أن نظام اللعب ٤/  ٣/  ٣ 
لم يعد مثمًرا أو فعاًال مع التشكيلة الحالية، 

عدم  مع  الــتــوازن  إلــى  يحتاج  برشلونة  وأن 
بحماية  وذلك  الهجومية،  السيولة  فقدان 
مــحــور..  وســط  بالعبي  األمــامــي  الــربــاعــي 
ألن المدرب الهولندي يريد إحداث توازن 
والشراسة  الــقــوة  فــقــدان  دون  الــدفــاع،  فــي 
ـــخـــط األمــــامــــي مــــن خـــــالل الــلــعــب  فــــي ال
بــدء  عــلــى  قــادريــن  الــمــحــور،  فــي  بالعبين 
للهجوم،  أكــبــر  حــريــة  منح  مــع  الهجمات، 
حـــيـــث ســـيـــدفـــع بــــــ٤ العـــبـــيـــن مــهــاجــمــيــن، 
الفرق  لــدفــاعــات  المتاعب  خلق  يــجــيــدون 

المنافسة.

عليهما  الــمــحــور،  العــبــي  فـــإن  بــالــتــالــي 
المباريات  في  كبير  بدني  بمجهود  القيام 
مع االستعانة بالعبي الهجوم الذين ستكون 

مهمتهم الضغط على دفاع الخصم..
على  الهولندي  الــمــدرب  اعتماد  ويعتبر 
المدافعين  الوسط  خط  العبي  من  اثنين 
فـــي طــريــقــة مـــن الـــنـــادر اســتــخــدامــهــا في 

برشلونة. 
- وقد ذكر كومان أن أسلوب لعب الفريق 

أسلوب  وهــو  الــشــيء،  بعض  سيختلف  ربما 
كان  مما  أكثر  الدفاعي  الطابع  عليه  يغلب 

عليه الوضع في السنوات القليلة الماضية.. 
واالستحواذ  الــكــرة  تمرير  هــو  الــهــدف  وأن 
عليها، وتوفير المساحة للعب بين الخطوط 

وخلف العبي الوسط في المنافس.
الــجــديــد  الـــمـــدرب  بـــدأ  أن  وبــعــد  واآلن   -

الــفــريــق  لــعــب  نــظــام  تغيير  فــي  لــبــرشــلــونــة 
رؤيته  حسب  العبيه  نوعية  مــع  ليتناسب 
الفنية.. فهل يكون هذا الشيء كافًيا إذا لم 
يتمكن نجمه (ميسي) من استعادة مستواه 
الفريق  مــع  الــفــارق  يصنع  الـــذي  (الـــخـــارق) 

الكاتالوني؟

متابعة- حسام نبوي: 

انـــطـــلـــقـــت صـــــبـــــاح أمــــس 
ــا مـــن هجن  ــقــاي ــل أشــــــواط ال
ـــقـــبـــائـــل فـــــي ثـــالـــث  أبـــــنـــــاء ال
الثاني  المحلي  السباق  أيــام 
بــمــيــدان الــشــحــانــيــة، والــتــي 
شـــهـــدت تـــنـــافـــًســـا مــحــمــوًمــا 
بــيــن الــعــزب الــمــشــاركــة من 
أجل حصد الناموس، والذي 
مـــدار  عــلــى  مــعــاركــه  دارت 
٢٩ شـــوًطـــا مـــن نــقــطــة الــــ ٤ 

كيلومترات.
األشــــــــــــواط،  أول  فــــفــــي 
أهدت «الريم» مالكها علي 
جــابــر عــلــي جــرحــب الــمــري 
نــامــوس أقــوى أشـــواط اليوم 
مفتوح  بــكــار  الــلــقــايــا  (شـــوط 
المركز  في  لتليها  الرئيسي) 
الــثــانــي «نــــدا» بــشــعــار عامر 

سعيد سعد الرفادة.
وتــنــاثــرت الــشــعــارات على 
أرضــيــة الــمــيــدان فــي شــوط 
والمخصص  الــثــانــي  الــســبــاق 
أن  إال  مفتوح،  قعدان  للقايا 
لـسعد  الــمــمــلــوك  «عـــكـــاش» 
مــحــمــد ســـالـــم بــــن جــهــويــل 
لخط  الــواصــلــيــن  أول  كــــان 
تارًكا  اللقب  حاصًدا  النهاية 
ملك  «الــجــذاب»  لـ  الوصافة 
فــــرج مــســعــود بـــن قــطــامــي 

المري.
وعـــــلـــــى وجــــــــه الــــســــرعــــة 
انـــتـــزعـــت «هـــــزامـــــة» مــلــك 
حـــســـيـــن عــــلــــي حـــســـيـــن أبــــا 
الــســيــقــان الـــمـــري الــتــوقــيــت 
األفــضــل فــي الــســبــاق والــذي 
وحيدة  وثانية  دقائق   ٦ بلغ 
الـــثـــانـــيـــة،  مــــن  جــــــــزًءا  و٢٤ 
وذلــــــك عــــن شـــــوط الــســبــاق 
وجاءت  والعشرين،  الحادي 
األمــس  أشـــواط  جميع  نتائج 
اللقايا  أشــواط  في  يلي:  كما 

بــــكــــار اقـــتـــنـــصـــت «الــــريــــم» 
لعلي جابر الجرحب الشوط 
«ســلــيــل»  والـــثـــانـــي  األول، 
لــمــحــمــد عـــبـــداهللا الــفــهــيــدة، 
لسعد  «زعــــزعــــة»  والـــثـــالـــث 
مــحــمــد الـــبـــريـــص، والـــرابـــع 
«أمــــجــــاد» لــصــالــح مــبــارك 
الــــجــــربــــوعــــي، والــــخــــامــــس 
«حــــــضــــــور» لـــعـــبـــدالـــهـــادي 
ســالــم قــطــامــي، والـــســـادس 
«الـــــغـــــزيـــــل» لـــصـــالـــح فـــرج 
«مراسيل»  والسابع  المري، 

لـــمـــحـــمـــد ســــالــــم جـــويـــهـــل، 
لحمد  «مـــعـــالـــي»  والـــثـــامـــن 
فـــــــرج دلــــــمــــــوك، والــــتــــاســــع 
ــــداهللا عــلــي  ــــعــــب ــــة» ل ــــب «هــــي
الــعــذبــة، والــعــاشــر «عــذبــة» 
لــــســــالــــم خـــجـــيـــم الــــعــــذبــــة، 
«مذخورة»  عشر  والــحــادي 
لــجــابــر ســـالـــم الــجــربــوعــي، 
والــــثــــانــــي عـــشـــر «هــــزامــــة» 
الــســيــقــان،  أبـــا  عــلــي  لحسين 
والـــثـــالـــث عــشــر «صــعــايــب» 
أبوشريدة،  جــاراهللا  لمشعل 

والــــرابــــع عــشــر «مــغــيــضــة» 
لـــســـعـــد ســـعـــيـــد الـــــــرفـــــــادة، 
عشر «الــفــايــزة»  والــخــامــس 
الــســيــقــان،  أبـــا  عــلــي  لحسين 
والـــســـادس عــشــر «مــشــغــلــة» 
لــمــحــمــد عـــلـــي الـــخـــيـــاريـــن، 
والـــــســـــابـــــع عــــشــــر «شــــقــــرا» 

لمسفر علي السناري.
الـــــلـــــقـــــايـــــا قـــــــعـــــــدان تـــــوج 
«عــــــكــــــاش» لـــســـعـــد مــحــمــد 
األول،  بــالــشــوط  جهويل  بــن 
وبـــــالـــــثـــــانـــــي «عـــــويـــــضـــــان» 
لـــفـــيـــصـــل نــــاصــــر الـــســـهـــلـــي، 
لصالح  وبــالــثــالــث «نـــاصـــي» 
ــــت، وبــــالــــرابــــع  ــــاب ــــن حـــمـــد ال
بخيت،  حمد  لعلي  «غــابــن» 
وبالخامس «الهيلعي» لحمد 
فــــــرج نــــاصــــر، وبـــالـــســـادس 
«مـــــــــــــروع» لــــربــــيــــح فــــــراج 
«نــواف»  وبالسابع  العجمي، 
ـــد،  لــــمــــحــــمــــد نــــــاصــــــر فـــهـــي
لحسين  وبــالــثــامــن «مــنــذر» 
وبالتاسع  السيقان،  أبــا  علي 
«الـــمـــشـــهـــر» لــمــحــمــد ســالــم 
مــحــمــد، وبــالــعــاشــر«بــغــداد» 
لــمــبــارك عـــبـــداهللا ســـفـــران، 
وبــالــحــادي عــشــر «الــوعــب» 
لـــمـــحـــمـــد ســـعـــيـــد مـــحـــمـــد، 
وبـــالـــثـــانـــي عــشــر «حـــاضـــر» 

لسالم عبداهللا البخيت.

«الريم» تخطف ناموس اللقايا بكار
«عكاش» يتألق في ثالث أيام السباق المحلي للهجن
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اقتراب موعد افتتاح استــاد الثمــامـة المونديالي 
اكتمال ظهور مالمح القحفية المميزة.. العليا للمشاريع واإلرث تؤكد:

الدوحة - [:

 أكـــــــــدت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
أن  واإلرث  لـــــلـــــمـــــشـــــاريـــــع 
ـــــدامـــــة جـــــــزء أســــاســــي  االســـــت
مـــن عــمــلــيــات بـــنـــاء اســـتـــادات 
وقالت  قــطــر٢٠٢٢،  مونديال 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا إن االســـتـــادات 
ســـــــوف تـــســـتـــهـــلـــك مــــعــــدالت 
أقـــل مـــن الــمــيــاه بــنــســبــة ٤٠٪ 
التقليدية،  باألنظمة  مقارنة 
تجهيزات  طــريــق  عــن  وذلـــك 
ودورات  المغاسل  في  خاصة 
تجميع  إلــى  باإلضافة  المياه، 
بخار الماء الناتج عن عمليات 
الــتــبــريــد وإعـــــادة تـــدويـــره في 

عمليات الري.
 فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــشــرت 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
رحـــلـــة اســــتــــاد الـــثـــمـــامـــة مــن 
التصميم إلى اليوم حيث كانت 
الـــبـــدايـــة فـــي أغــســطــس ٢٠١٧ 
بالكشف عن تصميمه العربي 
أعمال  تــبــدأ  أن  قبل  المميز، 
وتستمر   ٢٠١٨ عــام  في  البناء 
 ،٢٠١٩ عــــــام  فـــــي  األعـــــمـــــال 
قــبــل أن تــبــدأ مــالمــح االســتــاد 
عام  في  بالظهور  المونديالي 

.٢٠٢٠
وقــــــالــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي على 
يوًما  نقترب  «نحن  «تويتر»: 

القحفية  افتتاح  مــن  يــوم  بعد 
المونديالية».

وتـــشـــكـــل الــقــحــفــيــة جـــــزًءا 
أساسًيا من الزي التقليدي في 
الــرجــال  يلبسها  إذ  منطقتنا، 
فتكون  والعقال،  الغترة  تحت 
على  لتثبيتهما  داعــًمــا  أســاًســا 
رمًزا  القحفية  وتمثل  الــرأس، 
بالنفس،  واالعـــتـــزاز  للكرامة 
لقطر  رمــز  خير  بذلك  وهــي 

وباقي دول المنطقة.
إلى  الثمامة  اســتــاد  ويــرمــز 
الــثــقــافــة الــقــطــريــة والــعــربــيــة 
الـــغـــنـــيـــة، وتـــــاريـــــخ مــنــطــقــتــنــا 

الـــعـــريـــق، وســيــســتــضــيــف هــذا 
ــغــة ســعــتــه ٤٠  ــال ــب االســــتــــاد، ال
ألـــف مــقــعــد، مــبــاريــات كــأس 
 ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم 
حتى  الــمــجــمــوعــات  دور  مـــن 
يرمز  كما  النهائي،  ربع  الدور 
اســـتـــاد الــثــمــامــة إلــــى الــشــبــاب 
القطري، ودوره الرئيسي في 
نــهــوض الــبــالد وبـــزوغ نجمها 
المشهد  فــي  أســاســي  كــالعــب 
الــريــاضــي الــعــالــمــي، فــي حين 
التي  العربية  بالتقاليد  يحتفي 

استوحي تصميمه منها.
 وســـيـــتـــم تــخــفــيــض طــاقــة 

االســــــتــــــاد االســـتـــيـــعـــابـــيـــة فــي 
مرحلة اإلرث ما بعد البطولة 
ُمتطلبات  لتلبية  يــكــفــي  بــمــا 
الــريــاضــة الــقــطــريــة، ولــيــوفــر 
بــنــيــة تــحــتــيــة ريــاضــيــة عــالــيــة 
حيث  النامية،  للدول  الجودة 
مقعد  ألف   ٢٠ بـ  التبرع  سيتم 
لـــتـــطـــويـــر مـــشـــاريـــع ريــاضــيــة 
فــــــي أرجـــــــــــاء مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
االســتــاد  وسُيستخدم  الــعــالــم، 
الجديدة  االستيعابية  بطاقته 
الســـتـــضـــافـــة مــــبــــاريــــات كـــرة 
الرياضية  والفعاليات  الــقــدم 
األخــــــــــــرى، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى 

فرًعا  الــُمــنــشــأة  ستضم  ذلـــك، 
مــــن مــســتــشــفــى ســبــيــتــار ذي 
سيحل  كما  العالمية،  الشهرة 
مكان  صغير  عــصــري  فــنــدق 

الُمدرجات العليا في االستاد.
العليا  الــلــجــنــة  نــشــرت  كــمــا 
ــــو الســــــتــــــاد الــــجــــنــــوب  ــــدي فــــي
المونديالي بمناسبة استضافة 
لمنافسات  المونديالي  الملعب 
وقــالــت  آســيــا،  أبــطــال  دوري 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا مـــــن خـــالل 
الــمــعــلــومــات فـــي الــفــيــديــو إن 
في  افتتاحه  تم  الذي  الملعب 
ألــف   ٤٠ لــــ  يــتــســع   ٢٠١٩ عـــام 

الــتــصــمــيــم  أن  كــمــا  ُمـــتـــفـــرج، 
ُمـــــســـــتـــــوحـــــي مـــــــن أشـــــرعـــــة 
الــمــراكــب الــتــقــلــيــديــة ومـــزود 
بــتــقــنــيــة الــتــبــريــد الــُمــبــتــكــرة، 
وشــهــد الــعــديــد مــن األحــــداث 
منافسات  يستضيف  أن  قبل 
الـــتـــي  آســــيــــا  أبـــــطـــــال  دوري 

حالًيا. قطر  تستضيفها 
 وفتح استاد الجنوب أبوابه 
ألول مرة يوم ١٦ مايو ٢٠١٩ 
كأس  نهائي  مباراة  ُمستضيًفا 
سمو األمير بين السد والدحيل 
انـــتـــهـــت بـــالـــنـــصـــر الـــتـــاريـــخـــي 
من  واستطاع  الدحيل  لنادي 

خـــاللـــهـــا الـــُمـــشـــجـــعـــون عــيــش 
ستقام  التي  المباريات  أجــواء 
االســـــتـــــاد  هـــــــذا  أرض  عــــلــــى 
ضــمــن بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
 .™٢٠٢٢ قــطــر  الــقــدم  لــكــرة 
كــمــا امــتــألت مــقــاعــد االســتــاد 
بــالــُمــشــجــعــيــن فــــي ديــســمــبــر 
نهائي  نــصــف  لــحــضــور   ٢٠١٩
ـــعـــربـــي فــي  كـــــأس الـــخـــلـــيـــج ال
والعشرين،  الــرابــعــة  نسختها 
المنتخب  فــيــهــا  ســّجــل  حــيــث 
المنتخب  على  فوزه  القطري 

السعودي. المنتخب 
 ويــســتــمــر اســـتـــاد الــجــنــوب 

مــن  زواره  أنــــظــــار  بــخــطــف 
ــثــيــر  عـــشـــاق كــــرة الــــقــــدم، ويُ
إعـــجـــابـــهـــم مـــظـــهـــره األنـــيـــق، 
ـــعـــة،  ـــرائ وأرضـــــيـــــة مــلــعــبــه ال
والـــزوار  الُمشجعين  بــإمــكــان 
ـــيـــر مــن  ـــكـــث ـــال ــــاع ب ــــمــــت االســــت
األنــشــطــة فـــي أرجـــــاء مــديــنــة 
ــــــوكــــــرة قــــبــــل الــــمــــبــــاريــــات  ال
ـــعـــدهـــا، مـــثـــل أخـــــذ نــزهــة  وب
المائية،  الــواجــهــة  طـــول  عــلــى 
المحلية  السلع  بعض  شراء  أو 
ـمـــيـــزة مـــــن الـــــســـــوق، أو  ـــمــ ال
التجول في المتحف الكتشاف 

تاريخ المنطقة الغني.
وبــعــد انــتــهــاء بــطــولــة كــأس 
 ،™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم
سُيصبح استاد الجنوب مركز 
الرياضة والترفيه الجديد في 

جنوب قطر. 
ســــيــــتــــم تــــخــــفــــيــــض ســـعـــة 
مقعد  ألـــف   ٢٠ إلـــى  االســـتـــاد 
أجواء  استمرارية  يضمن  مما 
ــــــــــارة والــــحــــمــــاســــة فـــيـــه،  اإلث
بالمقاعد  التبرع  سيتم  بينما 
ألفاً   ٢٠ عددها  البالغ  األخرى 
لــمــشــاريــع تــطــويــر كــرة الــقــدم 
ما  العالم،  أنحاء  مختلف  في 
يدل مرة أخرى على الطبيعة 
االبــتــكــاريــة الــتــي تــتــحــلــى بها 
الترابط  على  وقدرتها  الوكرة 
مهما  الجميع  مــع  والــتــواصــل 

المسافات. بعدت 

ـــــــرة  ـــــــــــى وضـــــــــــع الــــــلــــــمــــــســــــات األخـــــــي ـــــــل لـــــــالســـــــتـــــــاد مــــــــن الـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم إل مــــــــشــــــــوار حـــــــاف

ــــع اســــــــــتــــــــــادات قـــــــطـــــــر٢٠٢٢ ــــي ــــم ــــــاء ج ــــــن االســـــــتـــــــدامـــــــة جــــــــــزء أســـــــاســـــــي مـــــــن عـــــمـــــلـــــيـــــات ب

ــا ــي آس ــــال  ــــط أب دوري  اســـتـــضـــافـــتـــه  خـــــالل  ــــن  م الـــجـــمـــيـــع  ـــر  ـــه ـــب يُ الـــجـــنـــوب  ــــاد  ــــت اس

الدوحة - [:

 قـــّدم معهد جسور الــوحــدة الــرابــعــة من 
الرياضة  إدارة  فــي  المهني  الدبلوم  بــرامــج 

الكبرى،  الفعاليات  وتنظيم 
في  الُمتخصصين  لُمساعدة 
صقل  على  القطاعين  هذين 
مهاراتهم  وتعزيز  خبراتهم 
استثنائية  نسخة  الستضافة 
من كأس العالم ™FIFA في 
قطر عام ٢٠٢٢، وغيرها من 
وتحسين  الكبرى،  الفعاليات 
إطار  في  التنافسية  قدراتهم 

ُمتابعة مسيراتهم المهنية.
ـــحـــديـــات  ـــت  وفـــــــي ظـــــل ال
انتشار  يفرضها  التي  الراهنة 

جائحة كورونا، جرى تدريس البرامج عبر 
اإلنترنت بالتعاون مع كلية بوكوني لإلدارة، 
والتي قدّم فريق هيئة التدريس بها، وفريق 
آخـــر مــن الــمــدّرســيــن والــخــبــراء الــزائــريــن، 
حصص الــوحــدة الــرابــعــة خــالل الفترة من 
٦-١٠ من سبتمبر الجاري. وفي هذا الصدد، 
التنفيذي  الــمــديــر  النعيمي،  عــفــراء  عّلقت 

أنشطتنا  «شــهــدت  قــائــلــة:  جــســور،  لمعهد 
مــجــدًدا تــحــدي الــمــشــاركــيــن بــمــا هــو خــارج 
معارفهم  تطوير  عملية  إطــار  في  المألوف 
ـــالئـــم عــمــلــهــم الــيــومــي  ومـــهـــاراتـــهـــم، بــمــا يُ
وهــذا  المستقبل،  فــي  المهنية  ومسيراتهم 
رسالتنا.  جــوهــر  بالفعل  هــو 
ولــعــل الــمــثــال األفـــضـــل على 
المال  حصة  في  تجّلى  ذلــك 
التي  مــوريــلــي،  للبروفيسور 
يتمتعون  ُمشاركين  شملت 
بــمــعــرفــة غــيــر كــامــلــة حــول 
هـــذا الــمــوضــوع. ويُــســعــدنــي، 
كــــــمــــــســــــؤول عـــــــن الــــــــــــذراع 
للجنة  والتدريبية  التعليمية 
واإلرث،  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا 
إدارة  بــرنــامــج  يــتــضــمــن  أن 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــكـــبـــرى عــمــل 
معهد جسور في مجال تدريب المتطوعين 
االســتــعــداد  ســيــاق  فــي  التجريبية  لــألحــداث 
لتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر. أخيًرا، 
واعتزازي  فخري  مــدى  على  أشــدد  دعوني 
بنتائج جهودنا الحثيثة من أجل استمرارية 
التعليم خالل الجائحة، وهو أمر يعني الكثير 

بالنسبة لي ولزمالئي في معهد جسور».

معهد جسور يواصل برامجه التعليمية
بتقديم الوحدة الرابعة من برنامج دبلوم إدارة الرياضة 

عفراء النعيمي

الدوحة - [: 

 أعلن برنامج الجيل الُمبهر، 
بــالــتــعــاون مــع مــؤســســة قطر، 
ورش  مــن  سلسلة  إطـــالق  عــن 
للمدربين  الُمخصصة  العمل 
الــمــعــنــيــيــن بــتــدريــب األطـــفـــال 
والشباب من ذوي اإلعاقة في 

قطر.
وشـــــهـــــدت ورشـــــــــة الـــعـــمـــل 
االفـــتـــتـــاحـــيـــة ُمــــشــــاركــــة عـــدد 
مـــن مـــدربـــي الــجــيــل الــُمــبــهــر 
ومــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــخــــبــــراء 
أكاديمية  من  والُمتخصصين 
بــاريــس ســان جــيــرمــان، حيث 
كيفية  على  الــمــدربــون  تــعــّرف 
الُمخصصة  األجهزة  استخدام 
اإلعــــاقــــة،  ذوي  لـــألشـــخـــاص 
وسبل االســتــفــادة مــن الــمــوارد 
الــعــمــل  ورش  فـــي  الــتــعــلــيــمــيــة 

الموجهة لهم.
الــعــمــل  ورش  وســـتـــتـــواصـــل 
عــلــى مــــدار األشـــهـــر الــمــقــبــلــة، 

الورشة  تُعقد  أن  يُتوقع  حيث 
الــتــالــيــة فـــي أكــتــوبــر الــمــقــبــل، 
الــبــرنــامــج،  شمولية  ولــضــمــان 
سيقوم الجيل الُمبهر بتحديث 
مـــنـــاهـــجـــه لــتــشــمــل األطــــفــــال 
والـــشـــبـــاب، مـــع تــقــديــم الــدعــم 
المدربين  الحتياجات  الـــالزم 

المتنوعة.

سلسلة  إطــالق  على  وتعليًقا 
نـــاصـــر  قــــــال  الــــعــــمــــل،  ورش 
البرامج  إدارة  مدير  الخوري، 
فـــي الــجــيــل الــُمــبــهــر: «ســعــداء 
بــالــعــودة إلـــى ســاحــة الــتــدريــب 
من جديد بعد فترة من توقف 
أزمة  بسبب  الميدانية  أنشطتنا 
فــــيــــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد 

واســـتـــئـــنـــاف  (كوفيد-١٩)، 
أنــشــطــة بــرنــامــجــنــا مــن خــالل 
الهامة،  التوعوية  الورشة  هذه 
ذوي  بـــاألشـــخـــاص  والــمــعــنــيــة 
اإلعــاقــة، وذلـــك بــالــتــعــاون مع 

مؤسسة قطر».
 مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت أيــمــي 
جـــونـــســـون مـــديـــر الـــمـــشـــاركـــة 

الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة فـــــي مـــؤســـســـة 
قـــطـــر: «تــتــجــّســد الــقــيــم الــتــي 
نــؤمــن بــهــا فــي مــؤســســة قطر 
فـــي هـــذا الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
الــقــدرات،  جميع  يناسب  الــذي 
ألنــــه يــضــمــن إتـــاحـــة الــفــرصــة 
وتكافؤ  والشمولية،  للجميع، 
الفرص ويسعدنا أن نقدم هذا 
الجيل  مع  بالشراكة  البرنامج 
وأضـــافـــت: «يكمن  الــُمــبــهــر». 
هــدفــنــا الــجــمــاعــي فــي ضمان 
المجتمع  أفـــراد  جميع  وصــول 
عالية  الرياضية  الــبــرامــج  إلــى 
الــــجــــودة الـــتـــي تُــمــّكــنــهــم مــن 
االستمتاع بأنماط حياة صحية 
وذلك  اآلخرين،  مع  والتفاعل 
مـــن خـــالل تـــزويـــد الــمــدربــيــن 
مـــــن داخــــــــل قــــطــــر والــــعــــالــــم 
بـــالـــمـــهـــارات الـــالزمـــة لــتــوفــيــر 
مـــثـــل هـــــذه الـــــفـــــرص، كــذلــك 
يساعد هذا البرنامج في إنشاء 
مــســارات جــديــدة لــألفــراد من 
لالستمتاع  الـــقـــدرات  مختلف 

بالرياضة». 

ورش عمــل لمـدربــي ذوي اإلعـــاقــة
ينظمها «الجيل الُمبهر» بالتعاون مع مؤسسة قطر

ًُ



كورونا يجمع 
إيطاليا بهولندا

انهيار موقع أرمينيا 
بسبب التذاكر!

دوسلدورف- د ب أ:

تــــســــبــــب الــــضــــغــــط 
شراء  لطلبات  الهائل 
مــبــاراة  ألول  الــتــذاكــر 
ــــا  ــــي ــــن لـــــفـــــريـــــق أرمــــي
ملعبه  عــلــى  بــيــلــيــفــيــد 
األلماني  الــدوري  في 
في  عــامــا،   ١١ خـــالل 
الموقع  خـــادم  انــهــيــار 
االلــكــتــرونــي الــخــاص 

بالنادي.
وذكـــــــــــــر الـــــــنـــــــادي 
فـــي بـــيـــان: «تــوقــعــنــا 
اإلقـــــبـــــال، لـــكـــنـــنـــا لــم 
الشكل،  بــهــذا  نتوقعه 
ســـــنـــــفـــــعـــــل كــــــــــل مــــا 
بــوســعــنــا لــلــتــعــلــم مــن 

األخطاء».

روما- د ب أ: 

ـــــــحـــــــاد  ـــــــن االت أعـــــــل
اإليــــــــطــــــــالــــــــي لـــــكـــــرة 
الــمــنــتــخــب  أن  ـــقـــدم  ال
ســــــيــــــواجــــــه  األول 
في  الــهــولــنــدي  نظيره 
األمـــم  دوري  بــطــولــة 
األوروبــــــــيــــــــة، الــشــهــر 
الــمــقــبــل، فـــي مــديــنــة 
بــيــرجــامــو اإليــطــالــيــة 
التي  للمدينة  تكريًما 
عانت بشدة من تفشي 
كورونا.وذكر  فيروس 
االتـــــــحـــــــاد اإليــــطــــالــــي 
ـــه إلـــى جــانــب تــذكــر  أن
في  الــفــيــروس  ضحايا 
بــيــرجــامــو، فــإنــه قــرر 
ـــقـــل الـــــمـــــبـــــاراة الـــتـــي  ن
تــقــام يـــوم ١٤ أكــتــوبــر 
«جوزيبي  ملعب  مــن 
ـــزا» فــــي مــيــالن  ـــات مـــي
إلـــــى مــلــعــب « أتــلــتــي 

أزوري».
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برشلونة - رويترز:

أمس  القدم  لكرة  اإلسباني  االتحاد  قال 

انتخابه  أعيد  روبياليس  لويس  إن  االثنين 

لوالية  لالتحاد  رئيًسا  لالستمرار  بالتزكية 

جديدة مدتها أربعة أعوام.

منتخب  قائد  كاسياس  إيكر  وانسحب 

إسبانيا الفائز بكأس العالم من السباق على 

بسبب  الماضي  يونيو  فــي  االتــحــاد  رئــاســة 

فيروس كورونا المستجد سريع االنتقال.

وأعـــلـــن االتـــحـــاد اإلســبــانــي هـــذا الخبر 

من  فعل  ردود  أيًضا  نشر  كما  تويتر  عبر 

مسؤولين في عالم اللعبة الشعبية ومنهم 

الــدولــي  االتـــحـــاد  رئــيــس  إنفانتينو  جــيــانــي 

.(FIFA)

الدوحة ـ [:

فريدريك  الفرنسي  الــمــدرب  بــدأ 

هــانــتــز، مـــشـــواره مــع فــريــق الــخــور، 

حيث تــواجــد فــي الــنــادي أمــس وقــاد 

وتعرف  مرة  ألول  الفريق  تدريبات 

عــلــى الــالعــبــيــن والــجــهــاز الــمــعــاون. 

وكـــــان الـــنـــادي قـــد أتــــم تــعــاقــده مع 

الــــمــــدرب وأعـــلـــن عـــن االتــــفــــاق عن 

المدرب  خالله  تحدث  فيديو  طريق 

عن رغبته في خوض تجربة تدريبية 

ناجحة مع الفريق متطلًعا للعمل مع 

الكرة.  بجهاز  المتواجدة  المجموعة 

منفتح  أنـــه  لالعبين  الــمــدرب  وأكـــد 

عــلــى إعــطــاء الــفــرصــة كــامــلــة لكافة 

يعلن  أن  الــمــتــوقــع  ومـــن  الــعــنــاصــر.. 

الـــنـــادي خـــالل الــفــتــرة الــقــادمــة عن 

للتركيز  المحترفين  ملف  استكمال 

عــلــى تــجــهــيــز الــفــريــق مـــع اســتــئــنــاف 

الــــنــــشــــاط. ويــتــمــتــع هـــانـــتـــز بــخــبــرة 

تــدريــبــيــة جـــيـــدة، وســـبـــق لـــه قــيــادة 

الــعــديــد مــن األنـــديـــة الــفــرنــســيــة مثل 

ولوهافر  وباستيا  ومونبلييه  ميتز 

وســـوشـــو. وكــــان الـــمـــدرب الــمــســاعــد 

ومــــدرب الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الــبــرازيــلــي 

مؤقتة  بصفة  الخور  قاد  ليما  أندري 

فـــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة، بــعــد اعــتــذار 

المدرب السابق عمر نجحي عن عدم 

الفريق.  قيادة  مهمة  في  استمراره 

ويــحــتــل الــخــور الــمــركــز الــعــاشــر في 

دوري نجوم QNB بعد نهاية الجولة 

حصدهما  نقطتين  برصيد  الثالثة 

من تعادلين مع العربي ٢-٢ ومع أم 

صالل ٠-٠ قبل أن يخسر في مباراته 

األخيرة أمام األهلي ٠-١.

الفــرنسي هـانتــز تســـلم ملف الفـرســــان
دورتموند تعرف على الالعبين بعد إعالن التعاقد معه.. وأعلن تطلعه لتجربة ناجحة مع الخور

يفتقد هازارد

مورينيو يستبعد 
االستغناء عن آلي

دوسلدورف - د ب أ: 

ـــــــادي بـــوروســـيـــا  أعــــلــــن ن
دورتــــمــــونــــد أنـــــه ســيــفــتــقــد 
جــــهــــود الـــــالعـــــب ثــــورجــــان 
قليلة»  «ألســابــيــع  هــــــازارد 
ـــمـــزق فــــي ألـــيـــاف  بــســبــب ت
ـــفـــخـــذ.وأوضـــح  عـــضـــالت ال
الــــالعــــب  أن  دورتـــــمـــــونـــــد 
ــــعــــرض لــــإلصــــابــــة خـــالل  ت
ــمــبــاراة الــتــي انــتــهــت بفوز  ال
مونشنجالدباخ  على  الفريق 
الـــمـــرحـــلـــة  فـــــي  صــــفــــر   -٣
األولى من الدوري األلماني.

لندن - رويترز:

مورينيو  جــوزيــه  استبعد 
االستغناء  تــوتــنــهــام  مـــدرب 
عن العب الوسط اإلنجليزي 
الــدولــي ديلي آلــي قــائــًال إنه 
متوازنة  تشكيلة  إلى  يحتاج 
وإنــــــه مــــن الـــصـــعـــب وجــــود 
جــمــيــع الــالعــبــيــن فـــي هــذه 
الــوقــت. نفس  فــي  التشكيلة 
وغــــــاب آلـــــي عــــن الـــمـــبـــاراة 
 ٥-٢ فريقه  فيها  فــاز  الــتــي 
وزادت  ساوثهامبتون  على 
مستقبل  حــــول  الــتــكــهــنــات 
استبداله  بعد  الوسط  العب 
األولى  المباراة  شوطي  بين 
الــدوري  موسم  في  لفريقه 
الــمــمــتــاز وانــتــهــت بــهــزيــمــة 
صفر   -١ ــنــدنــي  ــل ال الــــنــــادي 

أمام إيفرتون.

روبياليس 
رئيًسا لالتحاد 

اإلسباني

يوسـف الفضــالة مـــديًرا لنـادي الشـــمال
متابعة - حسام نبوي:

الــشــمــال  ــــادي  ن إدارة  مــجــلــس  قـــرر 
يوسف  تعيين  السادة  إبراهيم  برئاسة 
للنادي،  عــاًمــا  مــديــًرا  الفضالة  محمد 

ـــــيـــــن  ويـــعـــتـــبـــر الـــفـــضـــالـــه مـــــن اإلداري
الــمــتــمــيــزيــن، حــيــث يــتــمــتــع بــخــبــرات 
إداريــة كبيرة من شأنها أن تفيد نادي 
الشمال كثيًرا وسيشكل إضافة حقيقية 
إلدارة النادي المتطلع لتحقيق نجاحات 

كبيرة في الموسم الجديد.ومن جانبه 
أكد يوسف الفضالة أنه أمام مسؤولية 
جهده  مضاعفة  على  وسيعمل  كبيرة 
النهضة  بـــهـــدف  اإلداري  الــعــمــل  فـــي 
إن  الفضالة  بــالــنــادي.وقــال  الرياضية 

هناك الكثير من العمل الذي ينتظرهم 
بـــنـــادي الــشــمــال الـــــذي يــفــتــح صفحة 
جديدة هذا الموسم لتقديم كل الجهود 
وتحقيق كل األهداف المرجوة بتكاتف 

الجميع في اإلدارة.

الدوحة -[:

ـــنـــا الـــعـــالـــمـــي  أنـــــهـــــى بـــطـــل
نــــاصــــر بــــن صــــالــــح الــعــطــيــة 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن رالــــي 
«رالــي   ٢٠٢٠ الــدولــي  فرنسا 
 ،«٢٠ كاستين- في نسخته الـ 
فـــي الـــمـــركـــز الـــرابـــع والــــذي 
كسمانيا  مــنــطــقــة  فـــي  أقــيــم 
الــفــرنــســيــة، وســـط مــشــاركــة 
كبيرة وصلت إلى ٨٩ سائًقا، 
ـــعـــد الـــــمـــــرة األولــــــى  حـــيـــث ت
بالمشاركة  فيها  يسمح  التي 
مــــن خـــــارج فـــرنـــســـا، وذلــــك 
بطلنا  تــحــضــيــرات  إطـــار  فــي 
الــــعــــطــــيــــة لـــالســـتـــحـــقـــاقـــات 
بطلنا  يسعى  حيث  المقبلة، 
ــعــالــمــي الســـتـــعـــادة لــيــاقــتــه  ال

خوض  قبل  وتركيزه  البدنية 
الـــمـــنـــافـــســـات األهـــــــم، حــيــث 
رالــي  فــي  لــلــمــشــاركــة  يستعد 

يمثل  الـــذي  الــدولــي  قــبــرص 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن بــطــولــة 
الـــشـــرق األوســـــط لــلــرالــيــات، 

العطية  البطل  سيشارك  كما 
ـــــــي كـــتـــالـــونـــيـــا الـــــذي  فـــــي رال
ســيــقــام فــي بــرشــلــونــة خــالل 

سبتمبر   ٢٦  -٢٥) من  الفترة 
غياب  بعد  وذلــك  الــجــاري)، 
طـــويـــل عــــن الـــمـــشـــاركـــة فــي 
الــمــنــافــســات بــســبــب فــيــروس 

كورنا الذي اجتاح العالم.
وقطع بطلنا ناصر العطية 
ماثيو  الــفــرنــســي  مــالحــه  مــع 
بــومــيــل عــلــى مــتــن ســيــارتــه 
فـــولـــكـــس فــــاجــــن بــــولــــو جــي 
الــرالــي  مــســافــة   ،R٥ آي  تــي 
بزمن  كـــم)   ٤١٦٫٩) الــبــالــغــة 
ســاعــة،   (١:٢٥:٠٤٫٨) قـــدره 
الهولندي  الــســائــق  تــوج  بينما 
مــونــســتــيــر بــصــحــبــة مــالحــه 
ــــوكــــا عــــلــــى مــــتــــن ســـيـــارتـــه  ل
هذه  بلقب   r٥  i٢٠ هيونداي 
وقدره  زمنًا  مسجًال  الجولة، 

(١:٢٢:٢٤٫١) ساعة.

الدوحة - [:

أعلنت إدارة التحكيم باتحاد الكرة 
األســبــوع  مــبــاراتــي  لــحــكــام  تعييناتها 
الــثــانــي لــكــأس الـــدرجـــة الــثــانــيــة التي 
الشمال  سيلتقي  حيث  غـــًدا،  ستقام 
بـــالـــشـــحـــانـــيـــة، ويـــلـــعـــب مـــعـــيـــذر مــع 
على  المباراتان،  وستقام  المرخية، 

ملعبي ناديي الوكرة والخور.
وجاء توزيع الطاقمين التحكيميين 
الــتــالــي:  للترتيب  ــا  وفــًق لــلــمــبــاراتــيــن 

األول،  الـــمـــســـاعـــد  ـــســـاحـــة،  ال حـــكـــم 
المساعد الثاني، الحكم الرابع.

ـــــاراة الــــشــــمــــال مــع  وســــيــــديــــر مـــــب
الــشــحــانــيــة عـــلـــى اســــتــــاد ســـعـــود بــن 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن، طـــاقـــم مـــكـــون مــن 
يوسف الشرشني، إبراهيم الدوسري، 

سلطان الشمري، إبراهيم بوهندي.
ـــقـــاء مـــعـــيـــذر مــع  فــيــمــا ســـيـــديـــر ل
من  كل  الخور،  استاد  على  المرخية 
خــالــد الــنــابــت، نــاصــر الـــــدوس، علي 

سويدان، مسعود القحطاني.

العطية رابًعا في ثاني جوالت رالي فرنسا

إعالن حكام مباراتي كأس الدرجة الثانية

يستعد للمشاركة في راليي كتالونيا وقبرص الالعب ينضم لتدريبات أم صالل في انتظار إعالن الصفقة

الدوحة - [: 

الــفــحــص  أن   *  ] عــلــمــت 
أيمن  التونسي  الالعب  له  خضع  الــذي  الطبي 
سالمة  أثبت  سبيتار  مستشفى  في  عبدالنور 
إجــراءات  الــنــادي  ينهي  أن  وينتظر  الــالعــب، 
ــا فـــي الــســاعــات  الــتــعــاقــد مـــع الـــالعـــب رســمــًي

المقبلة واإلعالن عن الصفقة رسمًيا.
وكــــان عــبــدالــنــور قـــد خــضــع لــفــحــص ثــان 
إصابة  تــرددت  بعدما  سبيتار  مستشفى  في 
الالعب على مستوى الركبة وقد ثبتت سالمة 
الالعب وإمكانية ضمه إلى الفريق في الفترة 
حيث  بــرزان،  صقور  دفاعات  ليقود  المقبلة 
مـــن الـــمـــقـــرر أن يـــكـــون الـــالعـــب قـــد انــضــم 

للتدريبات أمس االثنين.
وأعــــلــــن عـــبـــدالـــنـــور عــــن تـــعـــاقـــده مــــع أم 
على  صفحته  عــبــر  مــوســمــيــن  لــمــدة  صـــالل 
«Facebook» في الوقت الذي لم يعلن فيه 
أم صـــالل الــتــعــاقــد مــع الــالعــب كــونــه توصل 
التفاق رسمي وكان في انتظار اجتياز الالعب 
بها  المعمول  اللوائح  حسب  الطبي  للفحص 

قبل إجراء التعاقدات.
تسرع  من  هو  الالعب  أعمال  وكيل  وكــان 
الحصول  طلب  حيث  الــالعــب،  صــورة  بنشر 

لالتفاق  الوصول  عقب  تذكارية  صــورة  على 
وقبل إعالن التوقيع رسمًيا.

عبدالنور  أيمن  التونسي  مع  التعاقد  ويأتي 
بغية تقوية دفاع الفريق، حيث يعد مدافع أم 
صالل الجديد من الالعبين أصحاب الخبرة 
الطويلة، إذ بدأ مسيرته االحترافية مع نادي 
الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي، ثــم انــتــقــل للعب 
المعروفة  األوروبــيــة  األندية  من  العديد  مع 
وموناكو،  وتولوز،  األلماني،  بريمن  كفيردر 
وفالنسيا  فــرنــســا،  فــي  مرسيليا  وأولــمــبــيــك 
اإلسباني، ويعد من أبرز الالعبين الذين لعبوا 
في  قيادته  شارة  وحمل  التونسي،  للمنتخب 
اقترب  نفسه  الوقت  وفــي  كثيرة.  مناسبات 
أم صــــالل مـــن إعـــــالن تــعــاقــداتــه الــجــديــدة 
حــيــث أتـــم اتــفــاقــه مــع عــبــدالــنــور بلحوسيني 
اقترب  كما  الجزائري،  بلعباس  اتحاد  العب 
مــن إنــهــاء الــمــفــاوضــات مــع اإليــرانــي روزبــه 
لتعويض  اإليــرانــي،  االستقالل  العــب  جشمي 
عن  النادي  استغنى  حيث  المحترفين  رحيل 
ساجبو،  والفرنسي  المواس،  محمود  السوري 
واإليـــــفـــــواري أمـــانـــجـــو، والــــجــــزائــــري ولــيــد 
مسلوب، باإلضافة إلى الجزائري أيوب عزي 
الذي من المقرر أن يعلن النادي رحيله في 

حال الوصول التفاق مع الالعب اإليراني.

«سبيتار» يؤكد سالمة التونسي عبدالنور
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