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 تنطلق اليوم لتحديد المتأهلين لثاني أدوار اآلسيوية والبداية بـ ٣ مباريات مهمة

جولة خاتمة وحاسمة جولة خاتمة وحاسمة 
 ورشة عمل 

حول النزاهة في 
الرياضة بالسيلية

 اكتمال 
االستعدادات 
للدوري الماسي

 اليوم استئناف بطولة 
الطائرة الوطنية

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي األربعاء 6 صفر 1442هـ - 23 سبتمبر 2020م - العدد (14018)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

 اليوفي يفاوض موراتا
روما - د ب أ:

الُمهاجم  أن  الــثــالثــاء  أمـــس  إيطالية  إعــالمــيــة  تــقــاريــر  ذكـــرت 
اإلســبــانــي ألــفــارو مــوراتــا بــات قــريــبـًـا مــن االنــضــمــام ُمــجــدًدا إلى 
يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم قادًما من أتلتيكو مدريد اإلسباني. 
االجتماعي  الــتــواصــل  شبكة  مــوقــع  عبر  يــوفــنــتــوس،  نـــادي  ونــشــر 
«تويتر»، صوًرا لوصول موراتا إلى تورينو للخضوع للفحص الطبي.

المعقدة المجموعة  اشتباك  لفض  يتحفز  والدحيل  الملعب..  في  زالت  ما  النهائي  لثمن  العبور  بطاقات  نصف 

الدوحة ـ [:

األولى  المجموعتين  مباريات  اليوم  مساء  تختتم   
والثانية في دوري أبطال آسيا، حيث تقام ٣ مباريات 
حاسمة لصراع التأهل لثمن النهائي، حيث يلعب في 
استقالل  مع  السعودي  جدة  أهلي  األولــى  المجموعة 

خليفة  بــمــلــعــب  مـــســـاًء   ٦:٠٠ فـــي  اإليـــرانـــي  طـــهـــران 
الدولي.وفي المجموعة الثانية يلعب الهالل السعودي 
على  مساًء   ٩:٠٠ في  اإلمــاراتــي  دبي  أهلي  شباب  مع 
يلعب  نفسه  الــتــوقــيــت  وفـــي  الـــدولـــي،  خليفة  ملعب 
شاهر خودرو اإليراني مع باختاكور األوزبكي بملعب 
الجنوب. وكانت الجولة قبل األخيرة قد حّددت هوية 

تأهل  حيث   ،١٦ الـــ  لــدور  المؤهلة  البطاقات  نصف 
الهالل والسد، وكان قبلها تأهل أهلي جدة والنصر، 
وبالتالي أصبحت ٤ فرق رسمًيا في هذا الدور وباقي 
األخــيــرة.  الجولة  فــي  حسمها  يتم  ســوف  بطاقات   ٤
االستقالل  بين  بطاقة  تتبقى  األولى  المجموعة  وفي 

والشرطة.

وفـــي الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــطــاقــة بــيــن بــاخــتــاكــور 
وشباب األهلي دبي، وفي المجموعة الثالثة االشتباك 
الترتيب  الدحيل  يتصدر  حيث  األربــعــة  الــفــرق  بين 

بــرصــيــد ٩ نــقــاط ثــم الــشــارقــة 
 ٧ منهما  ولكل  وبرسيبوليس، 

33 -  - 55نقاط ثم التعاون ٦ نقاط.

مفكرة األبطال 

مباريات اليوم

الجولة السادسة  

(18:00) أهلي جدة - االستقالل

beIN HD 7

(21:00) الهالل - شباب األهلي 

beIN HD 7 

(21:00) شاهر خودرو - باختاكور

beIN HD 8

مباريات الغد

(18:00) النصر - العين

beIN HD 7

(18:00) سباهان - السد

beIN HD 8

(21:00) برسيبوليس - الشارقة

beIN HD 8

(21:00) الدحيل - التعاون

beIN HD 7

جميع المباريات بتوقيت المحلي

الدوحة - [:  

أصدر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
في  النهائي  الترتيب  تحديد  تعليمات 
أبطال  دوري  مــن  المجموعات  دور 
آســيــا فــي ظــل الــتــنــافــس الــجــاري بين 
بــعــض الـــفـــرق عــلــى الــتــأهــل إلـــى دور 
واألخيرة  السادسة  الجولة  قبل  ـــ١٦  ال
اليوم.  تنطلق  التي  المجموعات  لــدور 
وأشـــــار االتـــحـــاد اآلســـيـــوي، فـــي بــيــان 
للمنافسة  الــرســمــي،  موقعه  على  لــه 
الجارية تحديًدا في المجموعة الثالثة 
التي تضم الدحيل الُمتصدر والشارقة 
اإلمـــــاراتـــــي وبــرســيــبــولــيــس اإليـــرانـــي 
والتعاون السعودي، إذ يتصّدر الدحيل 
خمس  مــن  نقاط   ٩ برصيد  الترتيب 

مــبــاريــات، مــقــابــل ٧ نــقــاط لــكــل من 
للتعاون  و٦  وبرسيبوليس  الــشــارقــة 
السعودي.وكان الشارقة وبرسيبوليس 
تــعــادال فــي الــمــواجــهــة األولــــى بينهما 

انــتــهــاء  حـــال  وفـــي   ،(٢-٢) بنتيجة 
أو  بالتعادل  بينهما  الــمــبــاراة 

مع  الدحيل  تعادل  أو  الفوز 
اللجوء  يتم  فإنه  التعاون، 
لتحديد   ١٠٫٥ الــمــادة  إلــى 
النهائي.وشرحت  الترتيب 
تعليمات  مــن   ١٠٫٥ الــمــادة 

لــدوري  الحالية  النسخة 
أبـــــــــــــــطـــــــــــــــال 
آســـيـــا، أســس 
ـــة  ـــفـــاضـــل ـــُم ال
بـــيـــن الـــفـــرق 

من  األكبر  العدد  عبر  المجموعة  في 
الفرعية  النقاط  تشرح  فيما  النقاط. 
للمادة الُمفاضلة بين الفرق في حال 
في  بالنقاط  أكثر  أو  فريقين  تساوي 
المجموعة، حيث يتم اللجوء أوالً 
إلى فارق نقاط الُمواجهات 
ــبــاشــرة بــيــن الــفــرق  ــُم ال
الــمــعــنــيــة بــالــتــســاوي، 
ــــم فـــــــارق األهـــــــداف  ث
فــــــــي الــــــُمــــــواجــــــهــــــات 
الــُمــبــاشــرة، ثـــم األكــثــر 
في  لــألهــداف  تسجيالً 
المواجهات 
الــُمــبــاشــرة. 
وفـــــي حـــال 
اســـــتـــــمـــــرار 

الـــتـــســـاوي بــعــد مــعــايــيــر الــُمــواجــهــات 
الـــُمـــبـــاشـــرة يـــتـــم الـــلـــجـــوء إلـــــى فــــارق 
األهداف في كل مباريات المجموعة، 
لــألهــداف فــي كل  ثــم األكــثــر تسجيالً 
مـــبـــاريـــات الـــمـــجـــمـــوعـــة، وفـــــي حـــال 
ــلــجــوء إلــى  اســـتـــمـــرار الـــتـــســـاوي يــتــم ال
ركــــــالت الـــتـــرجـــيـــح فــــي حـــــال تـــواجـــد 
الــفــريــقــيــن الــُمــتــســاويــيــن عــلــى أرض 
الـــمـــلـــعـــب، وفـــــي حـــــال عـــــدم وجــــود 
يتم  الــمــالعــب  أرض  عــلــى  الــفــريــقــيــن 
الــلــجــوء إلـــى فــــارق نــقــاط الــبــطــاقــات 
النظيف)..  (اللعب  والحمراء  الصفراء 
وفــي حــال اســتــمــرار الــتــســاوي يتأهل 
األعلى  الترتيب  إلــى  الُمنتمي  الفريق 
الوطنية  االتـــحـــادات  لتصنيف  وفــًقــا 

الصادر عن االتحاد اآلسيوي.

المادة ١٠٫٥ جاهزة للفصل بين الفرق اآلسيوية
في حال تساوي فريقين أو أكثر في النقاط 
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انــتــهــاء  حـــال  وفـــي   ،(٢-

أو  بالتعادل  ينهما 
مع  الدحيل  عادل 
اللجوء يتم  فإنه 
لتحديد  ١٠٫٥ ة
نهائي.وشرحت

تعليمات  مــن  ١٠
لــدوري حالية 

ـال 
س 
ـــة  ل
رق

المجموعة، حيثي
إلى فارق نقا
ــبــاشــر ــُم ال
الــمــعــنــيــة
ــــم فـــــــا ث
فــــــــي الـــــ
الــُمــبــاشــر
تسجيالً 

أسـد يقـترب مـن العـودة للســد
متابعة - حسام نبوي:

أكد علي أسد العب السد على أنه أنهى شوًطا 
ــًرا فـــي مــرحــلــة عــالجــه مـــن اإلصـــابـــة الــتــي  ــي كــب
خضع  والتي  وتر «أكيليس»  بقطفي  لها  تعّرض 
على أثرها لعملية جراحية، مؤكًدا على أنه أنهى 
٨ أشــهــر مــن الــعــالج والــتــأهــيــل وأنـــه وصـــل إلــى 
المرحلة األخيرة من التأهيل التي تسبق مرحلة 
انضمامه للتدريبات تمهيًدا للمشاركة مع الفريق 

في المباريات.
 وذكر علي أسد على حسابه على «أنستجرام» 
أنه يتبقى له من ٤ إلى ٦ أسابيع فقط قبل العودة 

للمالعب من جديد بعد شفائه من اإلصابة.

روما - د ب أ:

اإليطالية،  ستامبا»  «ال  صحيفة  ذكرت 
الصحي  للحجر  سيخضع  تورينو  فريق  أن 
عــقــب ثـــبـــوت إيــجــابــيــة عــيــنــة أحــــد العــبــيــه 
فـــي فـــحـــوص فـــيـــروس كـــورونـــا.وأضـــافـــت 
يخضعون  والطاقم  الالعبين  أن  الصحيفة 
للحجر الصحي، كما سيتم إجراء الفحوص 
ــغــاء مـــبـــاراة الــفــريــق  لــهــم، مــع احــتــمــالــيــة إل
الـــقـــادمـــة أمـــــام أتـــاالنـــتـــا. وافـــتـــتـــح تــوريــنــو 
مــوســمــه فــي الــــدوري اإليــطــالــي بــالــخــســارة 
الذي  الوقت  في  فيورنتينا،  أمــام  صفر-١ 
انـــطـــلـــق بــــه الـــمـــوســـم الـــجـــديـــد بـــعـــد فــتــرة 
 ٢٠١٩-٢٠٢٠ مــوســم  نــهــايــة  مـــن  قــصــيــرة 

كورونا.  انتشار  بأزمة  تأثر  الذي 

فيورنتينا  أمــام  تورينو  مــبــاراة  وأقيمت 
عــلــى مــلــعــب «أرتــيــمــيــو فــرانــشــي» بــدون 

حـــــضـــــور جــــمــــاهــــيــــر، رغــــــــم قـــيـــام 
ــفــتــرة  الـــحـــكـــومـــة اإليـــطـــالـــيـــة فــــي ال

الـــمـــاضـــيـــة بـــتـــخـــفـــيـــف إجــــــــراءات 
الـــســـالمـــة الـــتـــي تـــم تــطــبــيــقــهــا فــي 

الماضي.  مارس  أوائل 
وتـــــــم الــــســــمــــاح لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر 

بــــالــــحــــضــــور فـــــي بــعــض 
الــــــــمــــــــالعــــــــب، حـــيـــث 
أنها  الحكومة  ذكــرت 
ســـتـــســـمـــح بـــحـــضـــور 
كحد  ُمــشــجــع   ١٠٠٠
السابع  حتى  أقصى 
من أكتوبر المقبل.

فريق إيطالي في الحجر الصحي
ي فيورنتينا أمام تورينو
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مــبــاراة  وأقيمت 
عــلــى مــلــعــب «أرتــيــم
حـــــضـــــور جــــمــــاهــــيـــ
الـــحـــكـــومـــة اإليـــطـــالـــي
الـــمـــاضـــيـــة بـــتـــخـــفـــيـــ
الـــســـالمـــة الـــتـــي تـــم ت
الماضي مارس  أوائل 
وتـــــــم الــــســــمــــاح لـــ
بــــالــــحــــضــــور فـــــي بــع

الــــــــمــــــــالعــــــــب، حـــيـــث
أنه الحكومة  ذكــرت 
ســـتـــســـمـــح بـــحـــضـــور
كحد ُمــشــجــع   ١٠٠٠
السابع  حتى  أقصى 
من أكتوبر المقبل.

ي
والتعاون السعودي
برصيد الترتيب 

فيورنتينا  أمــام  تورينو 
مــيــو فــرانــشــي» بــدون

ــر، رغــــــــم قـــيـــام
ــفــتــرة ـيـــة فــــي ال
ـــف إجــــــــراءات
تــطــبــيــقــهــا فــي

ي. 
ـــلـــجـــمـــاهـــيـــر

عــض
ث 
ها
برشلونة - د ب أ:ر 

اإلسباني  برشلونة  نــادي  أعلن   

أنه وافق على انتقال أرتورو فيدال 

إلى صفوف إنتر ميالن اإليطالي. 

وذكر برشلونة في بيان: «النادي 

ــــي ســـيـــدفـــع لــبــرشــلــونــة  ــــطــــال اإلي

دوالر)  مليون   ١٫٢) يـــورو  مليون 

كـــُمـــتـــغـــيـــرات». وســيــلــعــب فــيــدال 

المدير  قيادة  تحت  مجدًدا  بذلك 

الفني أنطونيو كونتي، الذي كان قد 

دّربه لثالثة مواسم في يوفنتوس، 

وقد توج مع الفريق بلقب الدوري 

اإليـــطـــالـــي فـــي الـــمـــواســـم الــثــالثــة. 

وكان فيدال قد توج مع يوفنتوس 

قبل  الرابعة  للمرة  الــدوري  بلقب 

أن ينتقل في عام ٢٠١٥ إلى بايرن 

مــيــونــيــخ، الــــذي أحــــرز مــعــه لقب 

الدوري األلماني في ثالثة مواسم 

متتالية.

 فيــدال ينتقل إلـــى اإلنتــر بمليـــون يــورو!
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السيــلية يُنظم ورشة عمل حول النزاهـة فـي الرياضـــة 
شارك فيها جميع الالعبين وتفاعلوا مع المحتوى الذي ُقدم فيها

ـــوم ـــج ـــن ال دوري  ــــة  ــــس ــــؤس وم األمـــــــــن  مـــــركـــــز  ونــــشــــكــــر  ـــــة  ـــــع واس ــــــا  ــــــاقً آف ـــحـــت  ـــت ف ــــــة  ــــــورش ال ـــــزاب:  ـــــن ـــــح ال

الدوحة - [: 

ـــــــادي الـــســـيـــلـــيـــة ورشـــــة  نـــظـــم ن
الرياضة  فــي  الــنــزاهــة  حــول  عمل 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــمـــركـــز الـــدولـــي 
لألمن الرياضي شارك فيها جميع 
والــجــهــازان  األول  الــفــريــق  العــبــي 
زيــادة  استهدفت  واإلداري  الفني 
الـــوعـــي والــتــثــقــيــف حـــول مــوضــوع 
الــنــزاهــة فــي الــريــاضــة خــاصــة في 
مدار  وعلى  كــورونــا.   جائحة  ظل 
٦٠ دقــيــقــة ألــقــى  مـــا يــقــرب مـــن 
الرئيس  مــونــتــانــاري  ماسيميليانو 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز مـــحـــاضـــرة 
تخللتها  الــحــضــور  تــفــاعــل  وســـط 
توضيحية  وصـــور  فيديو  لقطات 
ــامــج «ســيــف ذا  لــمــشــروعــات بــرن
دريم» في البرازيل وإفريقيا على 
نــحــو أســهــم فـــي تــوصــيــل أهـــداف 
ورشـــة الــعــمــل الــتــي جـــاءت ضمن 
أجـــنـــدة الــفــعــالــيــات الــمــجــتــمــعــّيــة 
الــجــاري  الــعــام  فــي  السيلية  لــنــادي 

 .٢٠٢٠
كبيًرا  تفاعًال  الــورشــة  وشــهــدت 

مـــن الـــحـــضـــور خـــاصـــة الــالعــبــيــن 

الــــذيــــن شـــــاركـــــوا الـــمـــحـــاضـــر فــي 

الــحــوار وطــرحــوا األســئــلــة وجــرت 

نــقــاشــات ثــريــة حــول الــنــزاهــة في 

وكيفية  خاصة  بصفة  القدم  كرة 

تـــســـلـــل الــــجــــرائــــم الـــمـــنـــظـــمـــة إلـــى 

عــنــاصــر الــلــعــبــة خـــاصـــة فـــي هــذا 

جائحة  تفشي  ظــل  وفــي  التوقيت 

كورونا في العالم بأسره. 

المدير  الحنزاب  عبداهللا  وقــال 

تــنــظــيــم  إن  لـــلـــنـــادي  الـــتـــنـــفـــيـــذي 

إدارة  التزام  ظل  في  يأتي  الورشة 

الالعبين  وتوعية  بتثقيف  الــنــادي 

داخـــــل وخــــــارج الــمــلــعــب بــقــضــيــة 

الـــنـــزاهـــة فـــي الـــريـــاضـــة وتــشــجــيــع 

في  المجتمعية  الــمــبــادرات  إقامة 

ــا عن  مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، مــعــربً

ســـعـــادتـــه بــتــفــاعــل الـــالعـــبـــيـــن مــع 

النزاهة  قضية  ومع  العمل  ورشــة 

فـــي الـــريـــاضـــة. وقــــال الــحــنــزاب: 

تشجع  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة 

األنـــديـــة عــلــى تــنــظــيــم الــمــبــادرات 

الــمــجــتــمــعــيــة وكـــانـــت ورشــــة عمل 

النزاهة في الرياضة فرصة ليقف 

الفني  الجهازين  وأعــضــاء  العبونا 

واإلداري على المستجدات في هذا 

االهتمام  تزايد  مع  خاصة  الشأن 

ـــــي بـــقـــضـــيـــة الــــنــــزاهــــة فــي  ـــــدول ال

وتيرة  ارتــفــاع  مع  تواكبًا  الرياضة 

شبكات  تفرضها  الــتــي  الــمــخــاطــر 

تستهدف  التي  المنظمة  الجرائم 

كل عناصر لعبة كرة القدم بصفة 

خــاصــة والــريــاضــة بــصــفــة عــامــة. 

وشــكــر الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــنــادي 

المركز  فــي  الــمــســؤولــيــن  السيلية 

الـــدولـــي لــألمــن الــريــاضــي، وقــال 

بهذا  سعداء  السيلية  نــادي  في  إننا 

المبادرة.  تلك  وبقبولهم  التعاون 

ماسيميليانو  قــال  ناحيته  مــن 

مـــونـــتـــانـــاري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

الرياضي  لــألمــن  الــدولــي  للمركز 

ــــه ســعــيــد جـــــًدا بـــمـــبـــادرة نـــادي  إن

الــســيــلــيــة إلقــامــة ورشـــة عــمــل في 

الـــنـــزاهـــة وســـعـــيـــد أكـــثـــر بــتــفــاعــل 

ــــيــــن وأعـــــضـــــاء  ــــالعــــب وإقـــــــبـــــــال ال

بالنادي  واإلداري  الفني  الجهازين 

للحّد  قدمناه  الــذي  المحتوى  مــع 

الــــذي لـــم أكـــن أتــوقــعــه، وال شك 

في  أســهــمــت  الــحــمــاســة  هــــذه  أن 

كان  ولو  للجميع  الفائدة  مضاعفة 

الــحــضــور اســـتـــفـــادوا مـــن خــبــرات 

وتـــــجـــــارب الــــمــــركــــز فـــــي مـــجـــال 

أيًضا  فإنني  الرياضة  في  النزاهة 

وفـــريـــق عــمــل الـــمـــركـــز اســتــفــدنــا 

مع  الــثــري  والــنــقــاش  التفاعل  مــن 

الحضور.

صديق يُشيد 
بالمحتوى

أشــــــاد مــــجــــدي صـــديـــق 
لـــســـيـــلـــيـــة  كـــابـــتـــن فــــريــــق ا
لــــُمــــعــــمــــق  بـــــالـــــمـــــحـــــتـــــوى ا
لــــنــــزاهــــة  لـــــورشـــــة عــــمــــل ا
لـــريـــاضـــة وقــــال إنــه  فـــي ا
شـــــخـــــصـــــًيـــــا تـــــفـــــاعـــــل مـــع 
أدوات  ومــــع  لـــُمـــحـــاضـــر  ا
لـــــــورشـــــــة مــــــن لـــقـــطـــات  ا
فــيــديــو ولــقــطــات مــصــورة 
تــــــوضــــــح لـــــنـــــا كــــالعــــبــــيــــن 
كــــيــــف تــــتــــســــلــــل شـــبـــكـــات 
الــجــريــمــة الــمــنــظــمــة إلــى 
لــمــنــتــســبــيــن لــلــعــبــة كـــرة  ا
أقــول  يجعلني  مــا  الــقــدم، 
أكــبــر  شـــعـــار  لـــنـــزاهـــة  ا إن 
فهي  النظيف،  اللعب  من 
الغش  عــن  لالبتعاد  دعــوة 
ــــل إلـــــــى جـــانـــب  ــــحــــاي ــــت ل وا
لــلــعــب  لــتــحــلــي بــمــعــايــيــر ا ا

لنظيف. ا

متابعة - حسام نبوي: 

تــــنــــطــــلــــق مــــــســــــاء الـــــيـــــوم 
من  الثانية  الجولة  منافسات 
بإقامة  الثانية،  الدرجة  كأس 
بين  تجمع  األولــى  مباراتين، 
فــريــقــي الــشــمــال والــشــحــانــيــة 
اســتــاد  عــلــى  مــســاًء   ٧:١٥ فــي 
ســــعــــود بـــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن، 
فريقي  بــيــن  تجمع  والــثــانــيــة 
نفس  فــي  والمرخية  معيذر 

التوقيت على استاد الخور.
يسعى  األولى  المباراة  ففي 
الشحانية لتعويض تعادله في 
الــمــبــاراة األولـــى أمــام معيذر 
بــهــدف لــكــل فــريــق مــن أجــل 
في  بنجاح  الــمــشــوار  مــواصــلــة 
سيصطدم  أنـــه  إال  الــبــطــولــة، 
األول  الظهور  وهو  بالشمال، 
لــه هـــذا الــمــوســم، خــاصــة أن 
الــشــمــال قـــام بـــإجـــراء الــعــديــد 
من التغييرات من أجل تعديل 
الجديد،  الموسم  فــي  وضعه 
بين  األولــى  المواجهة  وتعتبر 
والتي  الموسم  هذا  الفريقين 
ســيــســعــى كـــل فـــريـــق خــاللــهــا 
من  لــديــه  مــا  أفــضــل  لتقديم 

أجل تحقيق الفوز.

يسعى  الثانية  المباراة  وفي 
انتصاراته  لمواصلة  المرخية 
بــالــبــطــولــة  األول  فــــوزه  بــعــد 
بهدف  مسيمير  حساب  على 
ثالث  أول  وحصد  رد،  دون 
مدربه  قيادة  تحت  له  نقاط 
لذلك  نجحي،  عمر  الــجــديــد 
جديًدا  تحديًا  المباراة  تعتبر 

لــه مــســاء الــيــوم أمـــام معيذر 
الذي قدم مباراة جيدة أمام 
األولــى  الجولة  في  الشحانية 
التعادل  بنقطة  خاللها  خرج 
إال أنه يُمني النفس بالخروج 
بــالــنــقــاط الــثــالث مــن مــبــاراة 
ـــاريـــات  الـــــيـــــوم وكـــــعـــــادة مـــب
الـــفـــريـــقـــيـــن دائـــــًمـــــا ســتــكــون 

بــالــقــوة  مليئة  الــيــوم  مـــبـــاراة 
واإلثارة والندّية.

أصــدر  أخـــرى،  ناحية  مــن 
اتــــحــــاد الــــكــــرة تــــعــــديــــًال فــي 
جـــــــدول مــــبــــاريــــات الـــجـــولـــة 
ــــتــــي ســــتــــقــــام ٢٩  الــــثــــالــــثــــة ال
ــــــجــــــاري، حــيــث  ســـبـــتـــمـــبـــر ال
يــلــتــقــي الـــمـــرخـــيـــة بــالــشــمــال 

بـــمـــلـــعـــب حـــمـــد الـــكـــبـــيـــر فــي 
ملعب  مــن  بـــدًال  مــســاًء   ٧:١٥
سعود بن عبدالرحمن بنادي 
مع  مسيمير  ويلتقي  الوكرة، 
بن  حمد  ملعب  على  معيذر 
في  األهــلــي  بــالــنــادي  خليفة 
استاد  من  بدًال  التوقيت  ذات 

الخور.

مبـــاراتـــان فـــي كـــأس الدرجـــة الثانية
الشمال في مواجهة الشحانية ومعيذر مع المرخية اليوم

الدوحة - [: 

ــلــجــنــة الـــُعـــلـــيـــا لــلــمــشــاريــع  تــــواصــــل ال
تنظيم  إلــى  الــرامــيــة  جــهــودهــا  واإلرث 
نــســخــة مـــحـــايـــدة الـــكـــربـــون مـــن كــأس 
 ،٢٠٢٢ عام  قطر  في   FIFA™ العالم 
بــمــا يــتــرك إرثــــاً مــســتــدامــاً عــلــى صعيد 
حيث  والمنطقة،  قطر  لــدولــة  الــمــنــاخ 
استعدادات  صدارة  في  االستدامة  تأتي 
األولى  للمّرة  المونديال  لتنظيم  البالد 
فــي الــعــالــم الــعــربــي والــشــرق األوســـط.
يجب  الــهــدف  هــذا  تحقيق  سبيل  وفــي 

الـــوصـــول بــاالنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة إلــى 
مستوى الصفر، وذلك عبر خفضها إلى 
أقل مستوى ممكن، قبل موازنة القدر 
المتبقي من االنبعاثات من خالل شراء 
مجهودات  الكربون.وأسهمت  أرصــدة 
اللجنة الُعليا لخفض البصمة الكربونية 
لـــلـــمـــونـــديـــال فــــي حـــصـــول اثـــنـــيـــن مــن 
قطر   FIFA الـــعـــالـــم  كــــأس  اســــتــــادات 
الــمــنــظــومــة  شــــهــــادة  عـــلـــى   ™٢٠٢٢
العالمية لتقييم االستدامة «جي ساس» 
هـــذا الـــعـــام، حــيــث نـــال اســتــاد المدينة 
تصنيف  الماضي  يناير  فــي  التعليمية 

االســـتـــدامـــة مـــن فــئــة الــخــمــس نــجــوم، 
في  الــمــونــديــال  اســـتـــادات  أول  ليصبح 
الحصول على هذا التصنيف المرموق، 
على  حصوله  بعد  البيت  باستاد  متبوًعا 
الماضي.وفي  يوليو  في  ذاتــه  التصنيف 
في  قــطــر  قطعتها  الــتــي  الـــوعـــود  ضـــوء 
ستُستخدم  المونديال،  استضافة  ملف 
اســتــادات  تشغيل  فــي  الشمسية  الطاقة 
العامة  المؤسسة  تعمل  حيث  البطولة، 
(كــهــرمــاء)  والــمــاء  للكهرباء  الــقــطــريــة 
عــلــى تــطــويــر مــحــطــة ضــخــمــة للطاقة 
تمتد  مــيــجــاوات   ٨٠٠ بــقــدرة  الشمسية 

مربعة،  كيلومترات   ١٠ مساحة  على 
إســدال  بعد  عمله  المشروع  وسيواصل 
الـــســـتـــار عـــلـــى مـــنـــافـــســـات الـــمـــونـــديـــال 
تستمر  ومتجددة  نظيفة  طاقة  لتوليد 
ضمن  ملموًسا  إرثًــا  يترك  بما  لعقود، 
مشروعات تقليل االنبعاثات الكربونية.

وتـــتـــضـــّمـــن الـــُخـــطـــة كـــذلـــك قــيــاس 
معدالت الكربون، بالتعاون مع االتحاد 
وإصدار   ،(FIFA) القدم  لكرة  الدولي 
تــقــريــر ُمــفــصــل عـــن األثـــــر الــكــربــونــي 
ـــعـــاثـــات  ـــب واالن  ٢٠٢٢ قـــطـــر  لـــبـــطـــولـــة 

الُمرتبطة بها.

«قطر ٢٠٢٢» تؤكد التزامها بترك إرث ُمستدام
بتنظيم نسخة مونديالية ُمحايدة الكربون
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حســــــم نصف مقــــاعـــــد أبطـــــال آسيـــــا
بعد ُمباريات قوية في المجموعات األربع وقبل جولة من الوصول لخط النهاية

ــــة   ــــحــــاســــم ــــــة ال ــــــجــــــول ــــــظــــــار ال ــــــت ـــــار ثــــمــــيــــن فـــــــي ان ـــــص ـــــت ـــــان ـــــه ب ـــــوظ ـــــظ ـــــذ ح ـــــق ـــــن ــــــل يُ ــــــدحــــــي ال

ــــــــــ ١٦  ـــــــــــدور ال ـــــــه ل ـــــــال خـــــســـــائـــــر وصــــــعــــــد ب ــــــســــــد ب هـــــــــدف بـــــونـــــجـــــاح حــــــافــــــظ عـــــلـــــى ســـــجـــــل ال

ـــر هــزيــمــة ـــة.. والـــتـــعـــاون يـــتـــعـــّرض ألكـــب ـــث ـــال ـــث ــة ال ــوع ــم ــج ــم ــب مــــوازيــــن ال ــل ــق ـــة ي ـــارق ـــش ال

أول هاتريك برازيلي

أكبر نتيجة للشارقة

أقل ُمعدل تهديفي

دور  فـــــي  هــــاتــــريــــك  أول  الــــبــــطــــولــــة  ســــّجــــلــــت 
ويلتون  البرازيلي  نصيب  مــن  وكــان  المجموعات، 
سواريز نجم فريق الشارقة اإلماراتي خالل مباراة 

فريقه أمام فريق التعاون السعودي.
وكان هذا الهاتريك من بين ستة أهداف سجلها 
أي  ويلتون  يسجل  ولــم  الــلــقــاء،  فــي  الــشــارقــة  فريق 
أهداف من قبل في البطولة، واألهداف الثالثة هي 

األولى له في البطولة.
فريق  مــع  ُمــتــمــيــًزا  أداًء  الــبــرازيــلــي  النجم  وقـــّدم 
ونجح  ُمنازع  بال  األول  المباراة  نجم  وكان  الشارقة 
إلى  الترتيب  جــدول  في  للتقّدم  فريقه  قيادة  في 

المركز الثاني.

في  نتيجة  أكبر  اإلمــاراتــي  الشارقة  فريق  سّجل 
دور الــمــجــمــوعــات ألنــديــة غـــرب الـــقـــارة اآلســيــوّيــة 
بالفوز على فريق التعاون السعودي بسداسية نظيفة.

ــا مــتــمــيــًزا،  ــًي قـــــّدم فـــريـــق الـــشـــارقـــة مــســتــوى فــن
واستحق أن يفوز بهذا اللقاء ويلحق بفريق التعاون 
أكبر خسارة له في البطولة وبصورة غير متوقعة، 
كان  الدوحة  في  المنافسات  عــودة  قبل  أنــه  خاصة 
التعاون في الصدارة برصيد ٦ نقاط من الفوز في 
واآلن  واحـــدة،  نقطة  رصــيــده  والــشــارقــة  مباراتيه، 
أن  أي  نقاط،   ٦ والتعاون  نقاط   ٧ رصيده  الشارقة 

الشارقة يتفّوق في جدول الترتيب على التعاون.

الُمعدل  في  األقــل  هي  الخامسة  الجولة  تعتبر 
الــتــهــديــفــي بــعــد الـــعـــودة مـــن كـــورونـــا، حــيــث تــّم 
 ٦ منها  مــبــاريــات   ٧ فــي  فقط  هــدًفــا   ١١ تسجيل 
أهــــداف فــي مــبــاراة واحــــدة وهـــو الــمــعــدل األقــل 
لــلــتــهــديــف فـــي كـــل الـــجـــوالت الــســابــقــة. وشــهــدت 
 ٣ منها  بالتعادل،  ُمباريات   ٥ انتهاء  الجولة  هذه 
شاهر  مع  الهالل  وهي  السلبي  بالتعادل  مباريات 
سباهان  مــع  اإلمــاراتــي  والعين  اإليــرانــي  خـــودرو 
اإلماراتي  دبي  األهلي  وشباب  اإليراني  أصفهان 
 ،١-١ مع باختاكور األوزبكي، ومباراتان بالتعادل 
والشرطة  اإليــرانــي  طهران  استقالل  بين  األولــى 
الــعــراقــي والــثــانــيــة بــيــن الــســد والــنــصــر الــســعــودي. 
ويـــعـــود الــســبــب الــرئــيــســي فـــي هـــذه الــنــتــائــج إلــى 
الُمشاركة  الفرق  جانب  من  شديد  بحرص  اللعب 
وهو  الخسارة،  من  والخوف  والحذر  البطولة  في 
األمر الذي يؤثر على المستوى الفني العام للفرق 
نفس  وفي  التهديفي  الُمعدل  قلة  في  سببًا  وكان 
٧ مباريات في  ٥ مباريات من أصل  الوقت انتهاء 

بالتعادل. الجولة 

سواريز،  ويلتون  البرازيلي  حصل 
ُمــهــاجــم الــشــارقــة اإلمــــاراتــــي، على 
لـــقـــب أفــــضــــل العــــــب فــــي الـــجـــولـــة 
الــخــامــســة وفـــًقـــا لــشــبــكــة أوبـــتـــا في 
ــبــارات االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لكرة  اخــت
ــــصــــّدر ويـــلـــتـــون قــائــمــة  ــــقــــدم. وت ال
الــُمــرشــحــيــن فــي هـــذه الــجــولــة بعد 
أهـــــداف   ٣ تــســجــيــل  فــــي  نـــجـــح  أن 
خـــالل االنــتــصــار ٦-٠ عــلــى الــتــعــاون 
 ٩:٥ على  ويلتون  وحصل  السعودي، 
درجـــة، وقـــّدم خــالل هــذه المباراة 
 ٤ ســــدد  حــيــث  جـــــًدا،  مــتــمــيــًزا  أداًء 
منها  سجل  المرمى  على  تسديدات 

أيًضا  القائمة  ضمت  كما  أهــداف.   ٣
الذي  لوكاس،  كايو  الشارقة،  العــب 
هدًفا  وصنع  الشباك،  هز  في  نجح 
درجــة   ٨:٤ على  وحــصــل  لــزمــالئــه، 
القائمة  وضمت  الثاني.  المركز  في 
العب  فياض  مــازن  العراقي  أيًضا، 
الشرطة العراقي، الذي كان مرشًحا 
كــذلــك فــي الــجــولــة الــرابــعــة، بعدما 
سجل هدف فريقه أمام االستقالل 
بـ  الثالث  المركز  في  وحــّل  اإليراني 
العب  الغنام  خالد  ثــم  درجـــة،   ٨:١
هدف  سجل  الذي  السعودي،  النصر 
فــريــقــه الــوحــيــد فــي الــلــقــاء وحصل 

كذلك  وتواجد  درجــة.   ٧:٧ على 
فــي الــقــائــمــة، مــاجــد ناصر 
حــــــــــارس مـــــرمـــــى شـــبـــاب 
األهـــــلـــــي دبــــــي اإلمـــــاراتـــــي 
درجــــة   ٧:٦ عـــلـــى  وحـــصـــل 
ومــهــدي عــلــي العـــب فريق 
ســبــاهــان أصــفــهــان اإليــرانــي 
درجـــــة   ٧:٦ عـــلـــى  وحــــصــــل 
شاهر  العب  فارمازي  وعلي 
على  وحصل  اإليراني  خــودرو 
العب  فائز  وعلي  درجــة   ٧:٦
على  وحصل  العراقي  الشرطة 

٧:١ درجة.

ويلتــــون سوبـــر ستــار الجــولــة الخامسة
تألق وسّجل «هاتريك» في شباك التعاون

متابعة - رجائي فتحي: 

حــســمــت الــجــولــة الــخــامــســة 
أبطال  لـــدوري  األخــيــرة  وقبل 
المؤهلة  البطاقات  نصف  آسيا 
لـــدور الــــ ١٦، حــيــث تــأهــل من 
خــاللــهــا فــريــقــا الـــهـــالل والــســد 
وكـــــــان قــبــلــهــا تــــأهــــل األهـــلـــي 
 ٤ أصبحت  وبالتالي  والنصر، 
ـــدور،  فـــرق رســمــًيــا فــي هـــذا ال
ســــوف  بــــطــــاقــــات   ٤ وتــــبــــقــــى 
يــــتــــم حـــســـمـــهـــا فــــــي الـــجـــولـــة 
وفي  التصفيات.  من  األخــيــرة 
المجموعة األولى تبقى بطاقة 
ـــقـــالل والـــشـــرطـــة،  بـــيـــن االســـت
بطاقة  الثانية  المجموعة  وفي 
األهلي  وشباب  باختاكور  بين 
الثالثة  المجموعة  وفــي  دبـــي، 
االشـــتـــبـــاك ســــوف يــظــل حتى 
آخـــــر صــــافــــرة مــــن مـــبـــاريـــات 
الــمــجــمــوعــة، حــيــث إن الــفــرق 
األربـــعـــة الــتــي تــلــعــب مـــا زالـــت 
في الصورة ويمكنها أن تتأهل 
بينها،  الكبير  لالشتباك  نــظــًرا 
المجموعة  هــذه  يتصدر  حيث 
الــدحــيــل بــرصــيــد ٩ نــقــاط ثم 
ولكل  وبرسيبوليس،  الشارقة 
منهما ٧ نــقــاط ثــم الــتــعــاون ٦ 
نقاط. وتعتبر هذه الجولة من 
أصــعــب الــجــوالت مــنــذ الــعــودة 
من كورونا، حيث إنها شهدت 
والنتائج  األحـــداث  مــن  العديد 
الـــكـــبـــيـــرة وغــــيــــر الـــمـــتـــوقـــعـــة 
وأبــــرزهــــا فــــوز الـــشـــارقـــة على 
وهي  نظيفة  بسداسية  التعاون 

حتى  البطولة  في  نتيجة  أكبر 
اآلن. 

تأهل السد 

الخامسة  الــجــولــة  وشــهــدت 
تأهل السد بعد أن انتزع تعادًال 
مــثــيــًرا مـــن فــريــق الــنــصــر في 
الـــدقـــائـــق األخـــيـــرة مـــن الــلــقــاء 
الذي  بونجاح  بغداد  طريق  عن 
كان  لفريقه  رائًعا  هدًفا  سجل 
للزعيم  بالنسبة  اإلنقاذ  بمثابة 
لقاء  أول  خسارة  من  السداوي 
فـــي الـــبـــطـــولـــة. وهـــــذا الــهــدف 
صــعــد بــالــنــجــم الـــجـــزائـــري مع 
ومــع   ١٦ الـــــ  دور  إلــــى  فــريــقــه 
للخسارة،  مجال  ال  الــدور  هذا 
ســوف  األدوار  كـــل  إن  حــيــث 
تــقــام مــن لــقــاء واحـــد والــفــائــز 
يــوّدع  والخاسر  المشوار  يكمل 
المباراة  هــذه  وكانت  البطولة. 
حيث  البطولة،  في  للسد  األقل 
الزعيم  عن  القوي  األداء  غــاب 
في  عليها  كــان  الــتــي  بــالــصــورة 
مـــبـــاراتـــي الــعــيــن، وقــــد يــكــون 
السبب في ذلك هو لعب فريق 
الـــنـــصـــر بـــعـــدد مــــن الــالعــبــيــن 
ـــبـــدالء وجـــلـــوس األســاســيــيــن  ال
السد  العبو  واعتبر  الدكة،  على 
ســتــكــون  االنـــتـــصـــار  عــمــلــيــة  أن 
ســهــلــة فــي الــلــقــاء، وهـــو األمــر 
الـــــذي أثــــر عــلــى الــفــريــق فــنــًيــا 
وكــان سببًا فــي تــأّخــره بهدف 
التعادل  وحقق  الفريق  عاد  ثم 
فــي الــوقــت الــقــاتــل مــن الــلــقــاء 
لــيــصــل إلـــى الــنــقــطــة الــتــاســعــة، 

ومن خاللها ضمن السد التأهل 

لــلــمــركــز الــثــانــي بــالــمــجــمــوعــة 

ويـــنـــتـــظـــر الــــلــــقــــاء األخــــيــــر لــه 

سباهان  فريق  مع  بالمجموعة 

اإليراني لتحديد ترتيبه. 

درس للمستقبل 

وتعتبر مباراة النصر بمثابة 

درس للسد في المرحلة المقبلة 

وهي بمثابة مرحلة بال عودة، 

سيكون  فيها  الــفــائــز  إن  حيث 

مولوًدا والخاسر يكون مفقوًدا 

مودًعا للبطولة القارية، ويجب 

على فــريــق الــســد أن يــأخــذ كل 

الــمــبــاريــات بــكــل قـــوة مــن أول 

صـــافـــرة وحــتــى آخـــر صــافــرة 

من أي مباراة يلعبها من أجل 

والمنافسة  االنتصارات  تحقيق 

الــذي  البطولة  لقب  على  بقوة 

يستطيع فريق السد أن يحققه 

على  العــبــيــن  مــن  يمتلك  بــمــا 

إمكانيات  لديهم  عــاٍل  مستوى 

خاللها  من  يمكن  عالية  فنية 

صــــنــــاعــــة الــــــفــــــارق فـــــي هــــذه 

التتويج  إنجاز  وتكرار  البطولة 

فاز  لقب  آخر  وهو   ٢٠١١ عام 

به السد. 

الدحيل يعود ويتصّدر 

كــمــا شــهــدت الــجــولــة عـــودة 

الــدحــيــل بــقــوة فــي الــمــنــافــســة، 

ــا على  حــيــث حــقــق فـــــوًزا صــعــبً

فــريــق بــرســيــبــولــيــس اإليـــرانـــي 
الهدف  وهــو  علي  معز  بهدف 
الذي رفع به رصيد الدحيل إلى 
المجموعة  قمة  على  نــقــاط   ٩
الشارقة  عن  نقطتين  وبفارق 
ورصيد  اإليراني  وبرسيبوليس 
التعاون  ثم  نقاط   ٧ منهما  كل 

السعودي ورصيده ٦ نقاط. 
هـــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة بــمــثــابــة 
بالبطولة،  الــنــاريــة  المجموعة 
ـــــه لــــم يـــتـــحـــدد مــنــهــا  حـــيـــث إن
كـــل  وكـــــــذلـــــــك  مـــــتـــــأهـــــل  أي 
الــــمــــوجــــوديــــن بـــالـــمـــجـــمـــوعـــة 
لــلــدور  يــصــعــدوا  أن  يــمــكــنــهــم 
الــثــانــي مـــن الــبــطــولــة. وســـوف 
تكون مباريات الجولة األخيرة 

الفريقين  تحديد  في  حاسمة 
المتأهلين لدور الـ ١٦.

واســــتــــحــــق الــــدحــــيــــل الـــفـــوز 
عــــلــــى بـــرســـيـــبـــولـــيـــس، حــيــث 
كــــان األفـــضـــل وبـــغـــض الــنــظــر 
عــن الــمــســتــوى الــعــام فــي هــذه 
االنتصار  هو  األهــم  المباريات 
وجمع النقاط من أجل الوصول 
إلـــــى الــــهــــدف الـــمـــنـــشـــود وهـــو 
صـــــدارة الــمــجــمــوعــة ومـــن ثم 
األخيرة  الجولة  فــي  ذلــك  بعد 
فريق  فيها  يلتقي  سوف  والتي 
ويحتاج  الــتــعــاون  مــع  الــدحــيــل 
متصدًرا  التأهل  لضمان  للفوز 

للمجموعة. 

الخاسر األكبر 

ويــعــتــبــر فــريــق الــتــعــاون هو 
الخاسر األكبر في هذه الجولة، 
حــيــث إنـــه قــبــل انــطــالقــهــا كــان 
بالمجموعة  الثاني  المركز  في 
الثالثة برصيد ٦ نقاط وبفارق 
برسيبوليس  فريق  عــن  نقطة 
الــُمــتــصــّدر ولــكــن بــعــد الــجــولــة 
أصبح في المركز األخير بهذه 
الوقت  نفس  وفي  المجموعة.  
اإلماراتي  الشارقة  فريق  يعتبر 
هــــو الـــفـــائـــز األبـــــــرز فــــي هـــذه 
الــجــولــة، حــيــث إن الــســداســيــة 
التي ضرب بها التعاون صعدت 
به من قاع الترتيب إلى المركز 
وقربته  المجموعة  في  الثاني 
ـــ ١٦  بــشــدة مــن التأهل لـــدور ال
وفــي  نــقــاط   ٧ رصـــيـــده  واآلن 

قلب الُمنافسة على التأّهل.

الترتيبنقاطاهدافهزيمة   تعادلفوزلعبالفريق
صافيعليهله

 ٩١    ٥٣٠٢٧٧٠ الدحيل
٧٢     ٥٢١٢١٣٧٦ الشارقة 
٧٣     -٥٢١٢٤٥١ برسيبوليس
٦٤      -٥٢٠٣٣٨٥ التعاون

 ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراتي الجولة األخيرة

ترتيب المجموعة الرابعة قبل مباراتي الجولة األخيرة
الترتيبنقاطاهدافهزيمة     تعادلفوزلعبالفريق

صافيعليهله
١١١    ٥٣٢٠٩٤٥ النصر
٩٢     ٥٢٣٠١٣٦٧ السد 
٣  ٤     -٥١١٣٤٧٣ سباهان
٤ ٢      -٥٠٢٣٤١٣٩ العين 
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٣٣ مواجهات تحسم آخر بطاقتين باألولى والثانية   مواجهات تحسم آخر بطاقتين باألولى والثانية  
 تقام اليوم مع انطالق الجولة األخيرة لدور المجموعات اآلسيوية

ــور  ــعــب ــل ـــــــودرو ل ـــر خ ـــاه ـــور يـــحـــتـــاج لـــلـــفـــوز عـــلـــى ش ـــاك ـــت ـــاخ ـــــــدة.. وب ـــي ج ـــل ــــــام أه االســـتـــقـــالل فــــي مــهــمــة صــعــبــة أم

العب شباب األهلي يشيد 
بجاهزية قطر لمونديال ٢٠٢٢

مدرب باختاكور:
لن نتنازل عن الفوز

مدرب االستقالل:
ال خيار أمامنا غير الفوز

أشـــــاد ولـــيـــد عـــبـــاس العــــب شـــبـــاب األهـــلـــي دبــي 

اإلمـــاراتـــي بــالــمــنــشــآت الــريــاضــيــة فــي قــطــر مــؤكــًدا 

 ٢٠٢٢ عــلــى الــجــاهــزيــة الــتــامــة لــتــنــظــيــم مــونــديــال 

المؤتمر  في  عباس  وليد  وقــال  عالية.   باحترافية 

مساء  ستقام  التي  فريقه  بمباراة  الخاص  الصحفي 

اليوم أمام الهالل السعودي في الجولة األخيرة من 

دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا إن استادات 

عصرية  بطريقة  ومصممة  للغاية  متطورة  قطر 

لم نر مثلها من قبل.

وأضــــاف العـــب شــبــاب األهـــلـــي دبــــي: الــمــنــشــآت 

جاهزية  أتم  في  قطر  أن  وأرى  ومتطورة  مميزة 

المونديال. الستضافة 

باختاكور  فــريــق  مـــدرب  أرفـــيـــالدزه،  شــوتــا  أكـــد   
أمــام  الــيــوم  فريقه  مــبــاراة  أهمية  على  األوزبـــكـــي، 
شـــاهـــر خــــــودرو اإليــــرانــــي، وقـــــال خــــالل الــمــؤتــمــر 
أمــام  الــيــوم  مباراتنا  لــلــمــبــاراة:  التقديمي  الصحفي 
شاهر خودرو سنخوضها بكل قوة من أجل تحقيق 
اإليراني،  الفريق  قوة  مدى  جيًدا  نعلم  وألننا  الفوز 
قد  كــان  وإن  حتى  بها  يلعب  التي  القتالية  والـــروح 
مباراة  سيلعب  أنه  نعرف  أننا  إال  البطولة  من  خرج 
قـــويـــة. وأضــــــاف قـــائـــًال: ســنــدخــل الـــمـــبـــاراة بنفس 
مجريات  على  السيطرة  خاللها  سنحاول  فلسفتنا 
للدور  التأهل  وحسم  الفوز  تحقيق  أجل  من  اللعب، 
التالي، فالمباراة مهمة جًدا بالنسبة لنا، فحتى اآلن 
النظر  بغض  الحسم  على  وقادرون  بأيدينا  مصيرنا 

عن نتائج الفرق األخرى.

 أكــــد مــجــيــد نــامــجــو ُمــطــلــق، مــــدرب اســتــقــالل 
أمام  فريقه  مباراة  أهمية  على  اإليــرانــي،  طهران 
أهــلــي جـــدة، فــي خــتــام دور الــمــجــمــوعــات. وقــال 
مدى  جيًدا  «نــدرك  الصحفي:  المؤتمر  في  نامجو 
الفوز  أن  نعرف  لنا،  بالنسبة  اليوم  مواجهة  أهمية 
التأهل». بأمل  التمسك  أردنا  إذا  الوحيد  سبيلنا  هو 

 وأضــــــاف: «عــلــيــنــا أن نــفــكــر فــقــط فـــي الــفــوز 
نكون  أن  الــضــروري  مــن  المقبل،  لــلــدور  والــتــأهــل 
 : قائالً ونوه  المباراة».  وأثناء  قبل  التركيز  قمة  في 
نقاط  الــثــالث  حــصــد  عــلــى  فــقــط  تفكيرنا  «يــنــصــب 
دوري  مــن  المقبلة  للمرحلة  العبور  يمكننا  حتى 
بشكل  ونعرفه  جــدة  أهلي  بتحليل  قمنا  األبــطــال، 
أهلي  لنا،  بالنسبة  مفتوًحا  كتابًا  أصبح  حتى  جيد 
جـــدة فــريــق كــبــيــر ومــحــتــرم، لــكــنــنــا ســنــحــاول أن 
اإليجابية  النتيجة  ونحقق  جيدة  قــدم  كــرة  نلعب 

نريدها». التي 

متابعة - رجائي فتحي وحسام نبوي: 

تــخــتــتــم مـــســـاء الــــيــــوم مـــبـــاريـــات 
في  والــثــانــيــة  ــــى  األول المجموعتين 
تــقــام  حـــيـــث  آســـيـــا  أبــــطــــال  دوري 
٣ مـــبـــاريـــات حـــاســـمـــة ويـــلـــعـــب فــي 
الـــمـــجـــمـــوعـــة األولـــــــــى أهــــلــــي جـــدة 
الــــســــعــــودي مــــع اســـتـــقـــالل طـــهـــران 
اإليـــرانـــي وتــقــام الــمــبــاراة فــي ٦:٠٠ 

مساًء بملعب خليفة الدولي.
يلعب  ــثــانــيــة  وفــــي الــمــجــمــوعــة ال
الهالل السعودي مع شباب أهلي دبي 
اإلماراتي في ٩:٠٠ مساًء على ملعب 
التوقيت  نفس  وفــي  الــدولــي،  خليفة 
باختاكور  مــع  خــــودرو  شــاهــر  يلعب 
األوزبكي بملعب الجنوب المونديالي. 
الــمــبــاريــات الـــثـــالث الـــيـــوم مهمة 
جـــــــًدا لـــحـــســـم آخـــــر بــطــاقــتــيــن فــي 
الـــمـــجـــمـــوعـــتـــيـــن حـــيـــث صـــعـــد مــن 
المجموعة األولى أهلي جدة والثانية 
الهالل وتبقى بطاقتان يتم حسمهما 

الليلة. 
واللقاء األول اليوم يجمع بين أهلي 
وينتظره  طــهــران  واســتــقــالل  جـــدة 
يحتل  حيث  العراقي  الشرطة  فريق 
أهلي جدة الصدارة برصيد ٦ نقاط 
ثـــم الـــشـــرطـــة رصـــيـــده ٥ نـــقـــاط ثم 

االستقالل رصيده نقطتين.
 ويحتاج فريق االستقالل إلى الفوز 
بفارق هدفين من أجل التأهل حيث 
إلى  رصــيــده  يرفع  االنتصار  هــذا  إن 
الشرطة،  رصيد  نفس  وهــو  نقاط   ٥
ولو سجل هدفين سوف يتفوق على 
الــشــرطــة بـــفـــارق هـــــدف، حــيــث إن 
من  إضافي  رصيد  له  ليس  الشرطة 

األهلي وله ٤ وعليه 
إن  حيث   ،٤

فــــريــــق 

االســتــقــالل لــه ٣ وعــلــيــه ٤، ولـــو فــاز 

ــتــســاوى مع  بــهــدف نــظــيــف ســــوف ي

الـــشـــرطـــة فــــي كــــل شـــــيء ولـــــو فـــاز 

الشرطة  على  يتفوق  ســوف  بهدفين 

بفارق هدف ويتأهل.  

مقعد الثانية   

 وفـــي الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة هــنــاك 

مقعد واحد متبٍق بعد أن احتل فريق 

الــهــالل صــــدارة الــمــجــمــوعــة وحجز 

مــقــعــده مــبــكــًرا فــي دور الــــ ١٦، أمــا 

المقعد الثاني فسيكون محصوًرا بين 

باختاكور وشباب األهلي دبي، حيث 

والثالث  الثاني  المركزين  في  أنهما 

ويتفوق باختاكور بفارق نقطة. 

وباختاكور سوف يكون على موعد 

مــع ُمــواجــهــة فــريــق شــاهــر خـــودرو 

مع  الــهــالل  يلعب  الــوقــت  نفس  وفــي 

فريق شباب األهلي دبي.

بــاخــتــاكــور  لــفــريــق  بالنسبة  الــفــوز 

يمنحه بطاقة العبور الثانية من هذه 

أما   ،١٦ الـ  لدور  والتأهل  المجموعة 

أهلي  شــبــاب  لــفــريــق  بالنسبة  الــفــوز 

دبي ال يكفيه للتأهل إال إذا خسر أو 

تعادل فريق باختاكور.  

الحظوظ  تــكــون  الــمــنــطــق  وبــلــغــة   

ـــاكـــور أقــــــــوى فــي  ـــاخـــت ـــب بـــالـــنـــســـبـــة ل

حيث  الثانية،  البطاقة  على  الحصول 

على  الـــفـــوز  تــحــقــيــقــه  إمــكــانــيــة  إن 

كبيرة  بنسبة  واردة  خـــودرو  شاهر 

أيــدي  بين  فرصته  أن  بــاألحــرى  أو 

سوف  االنتصار  حققوا  ولــو  العبيه، 

يتأهل الفريق دون النظر إلى نتيجة 

لقاء الهالل مع شباب األهلي دبي. 

وســـــوف تـــكـــون الـــعـــيـــون ُمــتــجــهــة 

في  ســـواء  الــمــبــاراتــيــن  ملعبي  صــوب 

اســـتـــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي أو الــجــنــوب 

لــمــعــرفــة مـــن ســــوف يــحــصــل على 

البطاقة الثانية للتأهل.  

 وفـــي كــل األحـــــوال، الــلــيــلــة سيتم 

المجموعتين  فــي  شــيء  كــل  تحديد 

سوف  من  وتحديد  والثانية،  األولــى 

يتأهل مع األهلي بالمجموعة األولى 

ـــشـــرطـــة،  مــــن بـــيـــن االســــتــــقــــالل وال

وكــذلــك مــن يــتــأهــل مــع الــهــالل من 

المجموعة الثانية من بين باختاكور 

وشباب األهلي دبي. 

 قال «فالدان ميلويفيتش»، مدرب 
أهلي جدة السعودي: إن مباراة فريقه 
مع استقالل طهران اإليراني التي 
الجولة  فــي  الــيــوم  مساء  ستقام 
الــخــتــامــيــة لــلــمــجــمــوعــة األولــــى. 
ُمـــواجـــهـــة مــهــمــة لــلــغــايــة أمــــام 
الفريق اإليراني، وعلينا أن نكون 
يبحث  فالمنافس  لها،  ُمستعدين 
التأهل  بــأمــل  للتمسك  الــفــوز  عــن 
لــثــمــن الــنــهــائــي. وأضـــــاف: «نحن 
أيًضا نسعى للتأهل، وحسم أمورنا 
بعيًدا عن أي حسابات سنلعب على 
الـــفـــوز مـــن الــدقــيــقــة األولــــــى، لكن 
عــلــيــنــا الـــحـــذر مـــن خـــطـــورة فــريــق 

االستقالل».
ضرورة  على  األهلي  مدرب  وأكد   
من  الـــقـــوة  بمنتهى  الـــمـــبـــاراة  دخــــول 
فريقه  جاهزية  إلــى  مشيًرا  الــبــدايــة، 

لتحقيق الهدف المرجو.
وحول التحديات التي تواجه األهلي، 
من  الكثير  ميلويفيتش: «أمامنا  قال 
التحديات المحلية والقارية، سواء في 
دوري  أو  المقبل،  السعودي  الـــدوري 
األبطال، ونحن قادرون على مواجهة 

هذه التحديات».
وأضـــــاف: «الــفــريــق يــضــم العبين 
شـــبـــاب ســعــوديــيــن نــعــلــم قـــدراتـــهـــم، 

وسأمنح الفرصة لجميع الالعبين».

سنلعـــب للفـــوز مــن أول دقيقــــة
الجولة األخيرة فالدان مدرب أهلي جدة: 

في توقيت واحد
 تـــقـــام مـــبـــاريـــات الـــجـــولـــة األخــــيــــرة فـــي كــل 
لضمان  وذلـــك  الــتــوقــيــت،  نــفــس  فــي  مــجــمــوعــة 
كل  إن  حيث  الــفــرق،  بين  الــفــرص  تكافؤ  مبدأ 
وعلى  واحد  بتوقيت  المباراتين  تلعب  مجموعة 
نتائج  هناك  تكون  ال  حتى  ُمختلفين،  ملعبين 
تـــؤثـــر عــلــى ســيــر الـــمـــبـــاريـــات. وراعـــــت الــلــجــنــة 
ُمــبــّكــرة  بــصــورة  األمـــر  هــذا  للبطولة  المنظمة 
لضمان الحيادية التامة وأيًضا خروج المباريات 
بأفضل صورة من حيث الندية واإلثارة، وأن ال 
يتأثر أي فريق بإقامة مباراته في نفس توقيت 
تلعب  وســــوف  بــالــمــجــمــوعــة..  مــنــافــســة  مـــبـــاراة 
للمجموعتين  الــيــوم  األخــيــرة  الجولة  مــبــاريــات 
الثالثة  للمجموعتين  غد  ويــوم  والثانية  األولــى 

والرابعة. 

الترتيبنقاطصافياهدافهزيمة  تعادلفوزلعبالفريق

عليهله

٦١     ٣٢٠١٤٣١أهلي جدة

٥٢      ٤١٢١٤٤٠ الشرطة

٣ ٢      -٣٠٢١٣٤١ االستقالل

  ترتيب المجموعة األولى قبل مباراتي الجولة األخيرةترتيب المجموعة األولى قبل مباراتي الجولة األخيرة

ترتيب المجموعة الثانية قبل مباراتي الجولة األخيرةترتيب المجموعة الثانية قبل مباراتي الجولة األخيرة

الترتيبنقاطصافياهدافهزيمة            تعادلفوزلعبالفريق

عليهله

١١١    ٥٣١٢٠٦٢٤ الهالل

٨٢    ٥٢٢١٦٣٣ باختاكور

٧٣    ٥٢١٢٤٤٠ شباب األهلي

٤  ١   -٥٠١٤٠٧٧ شاهر خودرو

الفيروس يُلغي مؤتمر الهالل
 ألــغــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لـــــدوري أبـــطـــال آســيــا، 
مقرًرا  كان  الذي  الهالل،  لمدرب  الصحفي  المؤتمر 
نظيره  مــع  السعودي  الفريق  مــبــاراة  لتقديم  أمــس، 
اإلمـــاراتـــي شــبــاب األهــلــي دبــي فــي الــجــولــة األخــيــرة 
خضوع  بسبب  المنظمين،  قرار  وجاء  للمجموعات. 

عناصر الهالل لفحص طبي، بعد االشتباه في ظهور 
إصابات جديدة بين العبي الفريق األزرق.

 وكان الهالل استعاد قائده سلمان الفرج، بعد تأكد 
تدريبات  في  وشــارك  كــورونــا،  فيروس  من  شفائه 

الفريق الجماعية أمس.
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الدحـيل يفـتح ملـف التعـاون بتدريـب استشـفائي 
يتطلع لحسم التأهل للدور الثاني ُمنتشيًا باالنتصار على برسيبوليس

ـــل االحــــتــــمــــاالت ـــك ـــا ل ـــحـــســـبً ـــن ت ـــي ـــب ـــالع ـــز جـــمـــيـــع ال ـــه ـــج الـــــركـــــراكـــــي يُ

شّدد لويس مارتن العب الدحيل 
على أهمية مباراة فريقه مع التعاون 
األخيرة  الجولة  فــي  غــًدا  السعودي 
بمرحلة  الــثــالــثــة  الــمــجــمــوعــة  مـــن 
مباراة  تنتظرنا  وقال  المجموعات، 
التعاون  أمــام  وصعبة  للغاية  مهمة 
الــســعــودي ووضــعــنــا قــبــل الــمــبــاراة 
جــّيــد فــي قــمــة الــمــجــمــوعــة ولكننا 
لــم نحسم أمـــر الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
الفوز  علينا  يجب  وبالتالي  المقبل، 
ــــدور الــمــقــبــل في  وحــســم الــتــأهــل ال
طريقنا  هو  والفوز  المجموعة  قمة 
في  والجميع  ذلــك  لتحقيق  الوحيد 
ــفــريــق يــعــرف ذلــــك جـــيـــًدا ولــقــد  ال
ــا فـــي الــمــبــاراة  حــقــقــنــا فــــــوًزا مــهــًم
فريق  أمــام  قــوي  أداء  بعد  السابقة 
نحقق  أن  واستطعنا  برسيبوليس 
الهدف من اللقاء، ولذلك علينا أن 
نواصل تقديم األفضل في كل مباراة 
الدفاع  أجل  من  بالبطولة  نخوضها 
من  وسنقاتل  حظوظنا  كــامــل  عــن 
أجل الوصول إلى هدفنا في دوري 
األبطال وهو حق مشروع للجميع، 
الثقيلة  التعاون  خسارة  إلــى  وأشــار 
السابقة،  المباراة  في  الشارقة  من 
وقـــال هــذه الــخــســارة لــن تخدعنا، 
الجّيدة  الفرق  من  التعاون  وفريق 
ــبــطــولــة وال نــنــســى أنــــه كــان  فـــي ال

ُمتصدًرا المجموعة.

أكـــد مــحــمــد بــشــيــر الــمــنــســق اإلعـــالمـــي لــنــادي 
الــدحــيــل أهــمــيــة مـــبـــاراة فــريــقــه أمــــام الــتــعــاون 
سهلة،  تكون  لن  أنها  إلى  مشيًرا  غــًدا،  السعودي 
ــيــرة الـــتـــي تــعــرض  ــكــب خـــاصـــة بــعــد الـــخـــســـارة ال
لــهــا الــتــعــاون مــن الــشــارقــة اإلمـــاراتـــي وقـــال إن 
أجل  مــن  الموعد  فــي  سيكونون  الدحيل  العبي 
أن  إلــى  المطلوب.وأشار  بالشكل  المهمة  إنجاز 
الدحيل جاهز لهذه المواجهة المهمة من خالل 
أن  إلى  مشيًرا  جّيدة،  بصورة  للقاء  التحضيرات 
الــجــهــاز الفني والــطــبــي يــقــومــان بــدورهــمــا على 
الــوجــه األكــمــل وكــذلــك الــالعــبــون الــذيــن أظهروا 
إصــــراًرا كــبــيــًرا، وهــو مــا يؤكد سعيهم مــن أجل 

التأهل إلى الدور القادم من البطولة.

لويس مارتن: سنُقاتل 
للدفاع عن حظوظنا

محمد بشير: الدحيل
جاهز للتعاون

و ج ر

إسماعيل أحمد: سنقوم 
بتصحيح األخطاء

ريان يسلم: العين تأثر 
بتوّقف النشاط

العين  ُمــدافــع  أحمد،  إسماعيل  أكــد 
اإلمـــــــاراتـــــــي، الــــحــــرص عـــلـــى إرضـــــاء 
جــمــاهــيــر الـــعـــيـــن، مـــشـــيـــًدا بــالــجــهــود 

الكبيرة التي بذلها الفريق.
وقــــال إســمــاعــيــل: حــاولــنــا الــظــهــور 
عــلــى  اهللا  ونــــحــــمــــد  طــــيــــب،  بـــشـــكـــل 
المستوى الذي ظهرنا به أمام سباهان 
اإليـــرانـــي فــي الــجــولــة الــخــامــســة وقبل 
األخيرة من دور المجموعات لدوري 
األخطاء  بتصحيح  وسنقوم  األبــطــال، 
التي وقعنا فيها. وقال نطمح أن تكون 
أفضل  البطولة،  من  القادمة  النسخة 
لنا على مستوى النتائج.وكان سباهان، 
األبــطــال،  دوري  مــنــافــســات  وّدع  قــد 
والــســد،  النصر  فريقا  ظفر  حين  فــي 

ببطاقتي التأّهل عن المجموعة.

اإلمــاراتــي،  العين  العــب  يسلم،  ريــان  أكــد 
ُمغايرة  صــورة  تقديم  حــاول  فريقه  أن 

فــي لــقــاء ســبــاهــان اإليـــرانـــي، عــن تلك 
الـــتـــي ظــهــر بــهــا فـــي الــجــولــة الــرابــعــة 

السد. أمـــام  األبــطــال  دوري  مــن 
وقــــال يــســلــم إن تــوقــف الــنــشــاط 
الــكــروي بـــاإلمـــارات، ســاهــم في 
مشيًرا  البطولة،  في  الفريق  نتائج 
إلـــى أنـــه رغـــم تـــوديـــع الــمــنــافــســات 
قدم  أنــه  إال  السابقة،  الجولة  منذ 
مع  سلبًيا  وتعادل  جيدة،  مستويات 
ســبــاهــان أصــفــهــان.وأضــاف: رغــم 
خروجنا من البطولة، إال أن فريقنا 
له مكانته الكبيرة في قارة آسيا، لم 
نقّدم المأمول منا في هذه الُمشاركة، 

لكننا حاولنا تغيير الصورة.

الهالل يستعيد 
الواكد والعبدان

خدمات  الــســعــودي  الــهــالل  فريق  استعاد 
اثنين من العبيه وهما حمد العبدان ومحمد 
الـــواكـــد، حــيــث غــــادرا الــحــجــر الــصــحــي بعد 
الشفاء من فيروس كورونا وذلك لاللتحاق 
بتدريبات الفريق الهاللي للمشاركة معه في 
أبطال  دوري  بطولة  من  المقبلة  المباريات 
كريري  سعود  أيًضا  الحجر  غادر  كما  آسيا. 
ـــهـــالل ويــنــتــظــر أن يــغــادر  مـــديـــر فـــريـــق ال
ظهور  حالة  في  المقبلة  الفترة  في  آخرون 
نتيجة مسحتين «سلبية» وفًقا للبروتوكول 
الفترة  طـــوال  الــهــالل  فــريــق  وعــانــى  الطبي. 
تشكيلته  في  الكثيرة  الغيابات  من  الماضية 
بسبب اإلصابات الُمتعددة لالعبيه بفيروس 
العبًا   ١٥ غياب  الــى  العدد  ووصــل  كــورونــا، 

دفعة واحدة.

متابعة - رمضان مسعد: 

ملف  الدحيل  فتح  للراحة»  وقــت  «ال  شعار  تحت 
مــبــاراتــه الــقــادمــة مـــع الــتــعــاون الــســعــودي والــمــقــرر 
الجولة  في  التعليمية  المدينة  ملعب  على  غًدا  إقامتها 
الــمــجــمــوعــات،  لــمــرحــلــة  الــثــالــثــة  للمجموعة  األخــيــرة 
استشفائي  بتدريب  للقاء  تحضيراته  الدحيل  استأنف 
جـــرى مــســاء أمـــس عــلــى مــالعــب أكــاديــمــيــة الــتــفــوق 
خالل  الفريق  معسكر  إقــامــة  مقر  أسباير  الــريــاضــي 
الــبــطــولــة الــقــاريــة، وســبــق انــطــالقــة الــتــدريــب حــديــث 
لــلــمــدرب مـــع الــالعــبــيــن أثـــنـــى فــيــه عــلــى مـــا قــدمــوه 
الصفحة  هــذه  بــطــّي  وطالبهم  األخــيــرة  الــمــبــاراة  فــي 
األخيرة  التعاون  مواجهة  خاصة  القادم  في  والتركيز 
على  الدور  هذا  إنجاز  أجل  من  المجموعات  بمرحلة 
سريعة  استجابة  لقي  مــا  وهــو  ممكنة،  صــورة  أكمل 
مـــن الــالعــبــيــن الـــذيـــن أكـــــدوا أن تــركــيــزهــم مــوّجــه 
مستوى  أفضل  تقديم  عن  بحثًا  المقبل  اللقاء  صــوب 
وتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تــؤهــل الــفــريــق إلـــى الـــدور 
ذلك  وعــقــب  الثالثة،  المجموعة  صـــدارة  فــي  المقبل 
جميع  مــن  مرتفعة  معنويات  وســط  التدريب  انطلق 
اإليراني  برسيبوليس  على  المهم  الفوز  بعد  الالعبين 
الفريق  منح  الماضية  الجولة  في  مقابل  دون  بهدف 
سيما  ال  نقاط   ٩ برصيد  منفرًدا  المجموعة  صــدارة 

الشارقة  أمام  السعودي  للتعاون  الكبير  السقوط  بعد 
الركراكي  وليد  وحاول  نفسها،  الجولة  في  اإلماراتي 
شاركوا  الذين  الالعبين  لياقة  استعادة  الدحيل  مدرب 
فـــي لـــقـــاء بــرســيــبــولــيــس لــتــجــهــيــزهــم لــلــقــاء الــحــاســم 
واألخـــيـــر أمــــام الـــتـــعـــاون فـــي مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات 
إلى  للتأهل  «الــفــوز»  شعار  فيه  الفريق  يرفع  والــذي 
الثالثة،  المجموعة  صــدارة  في  الــقــاري  النهائي  ثمن 
الالعبين  جــمــيــع  تجهيز  كــذلــك  الــمــدرب  حـــاول  كــمــا 
القادم،  اللقاء  في  االحتماالت  لكل  تحسبًا  الفريق  في 
حــيــث مــن الــمــمــكــن أن يــجــري تــبــديــالت كــثــيــرة في 
المجموعة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  وذلـــك  الــلــقــاء  نتيجة  ضــوء 
األســاســيــة ومــنــحــهــم أكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الــوقــت 

المقبل  الــــدور  مــنــافــســات  فــي  الـــدخـــول  قــبــل  لــلــراحــة 
الذهاب  بنظام  المغلوب  خروج  بنظام  سيكون  والذي 
سيكون  أنــه  جيًدا  الركراكي  يعلم  وبالتالي  واإليــاب، 
القائمة  في  الالعبين  كل  لخدمات  الحاجة  أشــد  في 
مع  وفــنــًيــا  بــدنــًيــا  جــيــدة  وضعية  فــي  يبقيهم  مــا  وهــو 
ويحتاج  االحتماالت،  كافة  أجل  من  المجموعة  باقي 
الكبيرة  الطموحات  ظل  في  الجميع  لخدمات  الفريق 
البطولة  مــن  االســتــثــنــائــيــة  الــنــســخــة  هــذه  فــي  لــلــفــريــق 
على  الدوحة  في  حالًيا  منافساتها  تجري  التي  القارية 
ما  وهو  النهائّية  المباراة  وحتى  المونديالّية  مالعبنا 
يــعــتــبــر فــرصــة مــن أجـــل الـــدفـــاع بــقــوة وشـــراســـة عن 

كاملة. الحظوظ 

دعـــم جـــّيد للدحــــيل
شــهــدت الــجــولــة الــخــامــســة وقــبــل األخـــيـــرة من 
دور الــمــجــمــوعــات عـــودة الــثــنــائــي كــريــم بــوضــيــاف 
وأدمــيــلــســون العــبــي فــريــق الــدحــيــل لــلــمــشــاركــة مع 
الــفــريــق فــي الــمــبــاريــات، وهــمــا بــمــثــابــة دعـــم جيد 
وقــــوي لــفــريــق الــدحــيــل الــطــامــح بــقــوة فــي الــتــأهــل 
لــــدور الــــ ١٦ لــيــس هـــذا فــقــط بــل والـــوصـــول ألبــعــد 

وأدميلسون  بوضياف  ويمتلك  البطولة.  في  نقطة 
خبرات جيدة ويقدمان مستوى فنًيا متميًزا ساهم 
فريق  على  له  األهــم  االنتصار  الدحيل  تحقيق  في 
برسيبوليس الذي من خالله صعد الدحيل إلى قمة 
لخطف  بقوة  وقــادم  جــدارة  عن  الثالثة  المجموعة 

التأّهل. بطاقة 

متابعة - حسام نبوي: 

تــــأكــــد غــــيــــاب بـــــيـــــدرو مــيــجــيــل 
العبي  بــونــجــاح  بــغــداد  والــجــزائــري 
المقبلة  الــفــريــق  مــبــاراة  عــن  الــســد 
ستقام  التي  اإليراني  سباهان  أمام 
مـــســـاء غــــد فــــي الـــجـــولـــة األخـــيـــرة 
وذلــــك بــســبــب تـــراكـــم الــبــطــاقــات، 
للمشاركة  الــالعــبــان  يــعــود  أن  على 
هــذا  الـــــــ١٦،  دور  فـــي  الــفــريــق  مـــع 
ويــخــتــتــم الــيــوم الــفــريــق تــدريــبــاتــه 
ــقــاء الــمــرتــقــب الـــذي  ــل ـــعـــداًدا ل اســـت
الفوز  لتحقيق  الزعيم  خالله  يسعى 

التالي. للدور  تأهله  حسم  رغم 
قد  الفريق  مدرب  تشافي  وكان 
ــا  اكــتــفــى بــخــوض الــالعــبــيــن تــدريــبً
من  للتخلص  أمــس  صــبــاح  خفيًفا 
إرهــــــاق الـــمـــبـــاراة األخــــيــــرة أمـــام 
بهدف  بالتعادل  انتهت  التي  النصر 
يـــخـــوض  أن  عــــلــــى  فـــــريـــــق،  لــــكــــل 
اليوم  مساء  األخير  تدريبه  الفريق 
لمساته  تشافي  خالله  يضع  والــذي 
المنتظر  الــتــشــكــيــل  عــلــى  األخـــيـــرة 
بها  سيخوض  التي  اللعب  وطريقة 
المناسب  البديل  وإيجاد  المباراة، 
لــتــعــويــض غـــيـــاب بــــغــــداد بــونــجــاح 
هناك  تكون  ولن  ميجيل،  وبيدرو 
مشكلة في ذلك أمام الجهاز الفني 
الالعبين  من  وفرة  وجود  ظل  في 
الــــجــــيــــديــــن عــــلــــى دكـــــــة الـــــبـــــدالء، 

اإلضــافــة  تحقيق  بإمكانهم  الــذيــن 
الــمــبــاريــات  أن  خــاصــة  الــمــطــلــوبــة 
الالعب  تفوق  مدى  أثبتت  الماضية 
الـــبـــديـــل وهـــــذا أحــــد أســــبــــاب قـــوة 
يقوم  أن  المتوقع  من  حيث  السد، 
تشافي بالدفع بأكثر من العب من 
الالعبين  مــن  عــدد  إلراحــة  الــبــدالء 
من  عــنــهــم  للتخفيف  األســاســيــيــن 

المتتالي. المباريات  ضغط 
هناك حالة من عدم الرضا عن 
إلى  مباراة  من  السد  مستوى  تباين 

عقب  األولى  المباراة  ففي  أخرى، 
السد  يظهر  لــم  البطولة  استئناف 
العين،  أمــام  المطلوب  بالمستوى 
أمام  ممتعة  مباراة  ويقدم  ليعود 
الـــعـــيـــن أيــــًضــــا فــــي جـــولـــة اإليـــــاب 
دون  أهداف  بأربعة  الفوز  ويحقق 
األخــيــرة  الــمــبــاراة  فــي  أنـــه  إال  رد، 
أمــــام الــنــصــر لـــم يـــرتـــِق لــلــمــســتــوى 
مفتقًدا  الــفــريــق  وظــهــر  الــمــطــلــوب 
األول  الــشــوط  فــي  خــاصــة  التركيز 
وغـــابـــت عــنــه الــحــلــول الــهــجــومــّيــة 

رغـــــم وفــــــرة مـــهـــاجـــمـــيـــه، لــيــعــود 
ـــــى جـــمـــاهـــيـــر الــــســــد مــن  الـــقـــلـــق إل
السداوية  طموح  أن  خاصة  جديد، 
هــو الــمــنــافــســة عــلــى لــقــب الــبــطــولــة 
الـــقـــاريـــة ويــتــطــلــب ذلــــك مــســتــوى 
جــيــًدا فــي جــمــيــع الــمــبــاريــات الــتــي 

الفريق. يخوضها 
ــــب بـــتـــصـــحـــيـــح  ــــشــــافــــي مــــطــــال ت
الالعبون  فيها  وقــع  الــتــي  األخــطــاء 
لكي  األخيرة  النصر  مباراة  خــالل 

جديد. من  قوته  الفريق  يستعيَد 

بونجـاح وبيـدرو خـارج حسـابات السـد
تشافي يُجهز الفريق لتحقيق الفوز على سباهان

بوضياف: يجب أن نُقدم 
أفضل ما لدينا

أكــــد كــريــم بــوضــيــاف العــــب وســــط الــدحــيــل 
السعودي  التعاون  مع  غــًدا  فريقه  مباراة  أهمية 
في الجولة األخيرة من مرحلة المجموعات في 
إطار المجموعة الثالثة، وقال هي مباراة مهمة 
بعد  المجموعة  نتصدر  أنــنــا  ورغـــم  لنا  بالنسبة 
سنلعب  أننا  إال  الماضية  الجولة  في  المهم  الفوز 
ما  أفضل  نقّدم  أن  علينا  ويجب  الفوز  أجل  من 

لدينا في هذه المباراة.
وأضاف: قمة المجموعة، حق مشروع وعلينا 
كبير  طموح  لدينا  أننا  خاصة  بقوة،  عنه  الدفاع 
في هذه النسخة من البطولة وبالتالي يجب أن 

نكون في الموعد في الُمباراة.
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اليــوم استئنــــاف بطــولـة الطــائــــرة الوطنيــة
اتحاد اللعبة وضع إجراءات احترازية ُمشددة وأطلق حملة «نعود بحذر»

األول الـــــمـــــشـــــهـــــد  فــــــــي  ــــــة  ــــــرط ــــــش ال ــــــل  ــــــاب ــــــق يُ ـــــــــخـــــــــور  وال الــــــــعــــــــربــــــــي..  يــــــــواجــــــــه  األهــــــــلــــــــي 

متابعة - حسام نبوي: 

تـــــواصـــــلـــــت مـــــســـــاء أمــــس 

المحلي  الــســبــاق  مــنــافــســات 

الـــثـــانـــي لــلــهــجــن فــــي يــومــه 

هجن  حققت  حيث  الــرابــع، 

المضمر  بــقــيــادة  الــشــحــانــيــة 

ـــــن مـــحـــمـــد بــن  جــــــــــاراهللا ب

عــقــيــل (الـــبـــرنـــس) نــامــوســي 

وقعدان. بكار  اللقايا 

ــبــرنــس فـــي أول  فــقــدم ال

األشواط «مهابه» التي أبلت 

بـــالًء حــســنًــا واســتــطــاعــت أن 

بأريحية  الشوط  لقب  تحقق 

رحلة  قــطــعــت  حــيــث  تــامــة، 

الــــ ٤ كــيــلــومــتــرات فــي زمــن 

قدره ٦ دقائق و٥ ثواٍن و٦٤ 

جــــزًءا مـــن الــثــانــيــة، لــيــكــون 

بن  عبدالعزيز  الشيخ  شعار 

هو  ثــانــي  آل  خــالــد  بــن  حمد 

من حّل في مركز الوصيف 

عــلــى ظــهــر «دوشــــــه» الــتــي 

ـــا قـــــــدره ٦  ـــتً ـــوقـــي ســـجـــلـــت ت

جــزًءا  و٦٤  ثـــواٍن  و٦  دقــائــق 

المضمر  برفقة  الثانية  من 

ــــــداهللا شـــامـــس  ـــــك عــــــب مـــــال

الـــــمـــــحـــــاربـــــي، ثــــــم جــــــاءت 

الشحانية  بشعار  «الديحة» 

بتوقيت  الثالث  المركز  على 

٦ دقائق و٦ ثواٍن و٨٤ جزًءا 

الثانية. من 

وعــــــــاد بـــــن عـــقـــيـــل مــــرة 

أخـــرى مــع «دالـــــوب» الــذي 

قــــاد الـــمـــشـــاركـــيـــن لــيــضــيــف 

للشعار  الــيــوم  نواميس  ثاني 

مسافة  قطع  حيث  األدعــم، 

و٩  دقــــائــــق   ٦ فــــي  الـــســـبـــاق 

الثانية،  من  جزًءا  و٤٨  ثواٍن 

تـــــاله فــــي الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي 

الشيخ  سعادة  ملك  «شعاق» 

عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــــن حـــمـــد بــن 

سجل  الـــذي  ثــانــي  آل  خــالــد 

الــمــضــمــر  بــقــيــادة   ٦٫١٣٫٠٢

ــــــداهللا شـــامـــس  ـــــك عــــــب مـــــال

ـــا  الــــمــــحــــاربــــي، وجـــــــاء ثـــالـــثً

إنتاج  لهجن  الــتــابــع  «دابـــج» 

 ٦٫١٤٫١٤ بتوقيت  الــزبــار  أم 

مــــع الــمــضــمــر حـــمـــد ســالــم 

المري. زهرة 

ــــد هـــجـــن  وعــــــلــــــى صــــعــــي

شعار  ســيــطــر  فــقــد  اإلنـــتـــاج، 

ســـعـــادة الــشــيــخ عـــبـــداهللا بن 

عـــبـــدالـــرحـــمـــن بـــــن ســـعـــود 

ثـــانـــي  آل  الـــعـــبـــدالـــرحـــمـــن 

عـــلـــى مـــجـــريـــات الــشــوطــيــن 

ـــيـــن عـــــن طـــريـــق  ـــســـي ـــي ـــرئ ال

توقيتًا  سجلت  التي  «الريم» 

 ،٦٫٠٦٫٠٠ قـــــــدره  زمــــنــــًيــــا 

ـــــذي وصـــل  و»الــــوســــمــــي» ال

 ٦٫٠٢٫٤٨ بــعــد  الــنــهــايــة  خــط 

مــن رفـــع االســـتـــارت وذلــك 

هادي  المضمر  إدارة  تحت 

جــــــــــاراهللا عــــلــــي جـــــــــاراهللا، 

فتحقق  تــوقــيــت  أفــضــل  أمـــا 

تــحــت أرجـــــل «شـــومـــي لــه» 

الــمــمــلــوكــة لــهــجــن الــغــرافــة 

الشوط  بناموس  فــازت  التي 

السابع، حيث قطعت مسافة 

كيلومترات   ٤ وهــي  السباق 

في زمن قدره ٦٫٠٠٫٤٨.

وفـــــــــــــــــــــــازت «مـــــــهـــــــابـــــــة 

الشحانية  لهجن  والماجدة» 

والــثــانــي،  األول  بــالــشــوطــيــن 

والـــثـــالـــث والــــرابــــع «الـــواريـــة 

وشومي له» لهجن الغرافة، 

أم  إلنتاج  والخامس «حلب» 

«مخايل»  والسادس  الزبار، 

ملك هجن الشيخ عبدالعزيز 

ثاني،  آل  خالد  بن  حمد  بن 

والـــســـابـــع والـــثـــامـــن «الــظــبــي 

وأشـــــــواق» لــهــجــن إنـــتـــاج أم 

الــــزبــــار، والـــتـــاســـع «الـــريـــم» 

لهجن الشيخ عبداهللا بن عبد 

ثاني،  آل  سعود  بن  الرحمن 

والحادي  العاشر  والشوطين 

عشر لكل من «هيبة وغند» 

ــــار  ــــزب ال أم  إنـــــتـــــاج  لـــهـــجـــن 

ـــــــــوب» لــهــجــن  وحـــصـــد «دال

الــشــحــانــيــة نـــامـــوس الــشــوط 

والثاني  قــعــدان،  لقايا  األول 

والـــثـــالـــث والـــــرابـــــع «عـــديـــم 

وبــــحــــار وشـــــايـــــش» لــهــجــن 

والخامس  الــزبــار،  أم  إنــتــاج 

«الوسمي» للشيخ محمد بن 

آل  عبدالرحمن  بن  عبداهللا 

ثــانــي، والـــســـادس «لــوســيــل» 

لهجن إنتاج أم الزبار.

هجــن الشحانيــة تفـوز بناموسي اللقايا
في رابع أيام السباق المحلي الثاني للهجن

هللا

احتل المركز ٨٧٤ من بين ١٩٨٠ ُمالكًما

الدوحة - [:

الــرســمــي   «BOXREC» لـــمـــوقـــع  طـــبـــًقـــا 
المالكمة  محترفي  متابعة  في  والُمتخصص 
تصنيف  أول  صــدر  فقد  العالم  مستوى  على 
المحترفين  الــمــالكــمــيــن  لــتــرتــيــب  لــه  دوري 
عــلــى مــســتــوى الــعــام عــقــب جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا الــمــســتــجــد، وذلــــك اســـتـــعـــداًدا لــعــودة 
المنافسات خالل شهر أكتوبر القادم، خاصة 
للمالكمة  المحترفة  االتحادات  مستوى  على 
بن  فهد  الشيخ  أن  والــمــعــروف  أوروبــــا،  فــي 
المحترف  مالكمنا  ثاني  آل  جاسم  بن  خالد 
يــنــافــس ضــمــن مــحــتــرفــي االتـــحـــاد اإلســبــانــي 

للمالكمة.
جاسم  بــن  خــالــد  بــن  فهد  الشيخ  جــاء  وقــد 
 ١٩٨٠ بين  من   ٨٧٤ الـــ  الترتيب  في  ثاني  آل 
ــا عــلــى مــســتــوى الــمــحــتــرفــيــن عــالــمــًيــا  مــالكــًم
أنــه  الــمــوقــع  وأكـــد  الــوســط،  خفيف  وزن  فــي 
على  ينافس  الــذي  الــوحــيــد  الــقــطــري  الــمــالكــم 

في  مــشــواره  بــدأ  وأنـــه  المحترفين،  مستوى 

الـــ  ـــنـــزاالت  ال الــمــوقــع  وســــرد   ،٢٠١٦ مــايــو   ٧

١٣ الــتــي خــاضــهــا مــالكــمــنــا الــمــحــتــرف طــوال 

مسيرته حتى اآلن، وأكد الشيخ فهد بن خالد 

في  القفزة  هذه  حقق  أنه  ثاني  آل  جاسم  بن 

 ٢٠١٦ من  ابتداًء  سنوات  ثالث  خالل  الترتيب 

وحتى ٢٠١٩ خاض خاللها ١٣ نزاًال، وأنه من 

من  ألكــثــر  الــمــراكــز  قفز  يــواصــل  أن  الممكن 

عشرة مراكز أو أكثر عقب كل نزال يخوضه 

ويحقق فيه الفوز بإذن اهللا.

نزالين  خــوض  هــو  حالًيا  هــدفــي  إن  وقـــال: 

فــقــط ال غــيــر قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي ٢٠٢٠ 

والذي تأثرت فيه كثيًرا نتيجة عدم خوض أي 

المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  نتيجة  نــزال 

وما زالت المفاوضات جارية مع مدير أعمالى 

ــــزاالت فـــي االتــــحــــاد اإلســبــانــي  ــــن ومــنــظــمــي ال

لمالكمة الُمحترفين لتحديد موعدي النزالين، 

وكذلك معرفة المنافسين الُمحتملين.

فهد بن خالد يتقدم في التصنيف العالمي

متابعة - فريد عبدالباقي:

الطائرة  الــكــرة  اتــحــاد  عقد 

برئاسة علي بن غانم الكواري 

ـــا بـــحـــضـــور كــــل مــن  ـــمـــاًع اجـــت

السر  أمين  كانو  أحمد  يوسف 

العام، وسعيد الجمعاني أمين 

ـــســـر الـــمـــســـاعـــد، واألعــــضــــاء  ال

ومحمد  العبداهللا  عيد  مبارك 

سالم الكواري، وذلك لُمناقشة 

إجــــــــــــــراءات عـــــــــودة الـــنـــشـــاط 

الرياضي الذي توقف في شهر 

جائحة  بسبب  الماضي  مارس 

فــــيــــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد 

«كوفيد- ١٩».

«نعود  حملة  االتــحــاد  أطلق 

بــــــحــــــذر» مــــــع اتــــــخــــــاذ كـــافـــة 

لسالمة  الــوقــائــّيــة  اإلجــــــراءات 

الـــجـــمـــيـــع، وذلــــــك لـــلـــحـــّد مــن 

انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي 

تــســبــبــت فـــي إيـــقـــاف األنــشــطــة 

الــريــاضــّيــة فـــي الــعــالــم خــالل 

انـــتـــشـــارهـــا فــــي شـــهـــر مــــارس 

الماضي.

مباراتا اليوم

تستأنف  أن  الــُمــقــرر  ومـــن 

اليوم مباريات البطولة الوطنية 

الطائرة  الكرة  لرجال  الثالثة 

للموسم الجاري ٢٠١٩-٢٠٢٠، 

مباريات،  أربــع  بإقامة  وذلــك 

حيث يلتقي األهلي مع العربي 

ويليه  الــيــوم،  مــســاء   ٤:٣٠ فــي 

يجمع  لقاء  مساًء   ٧:٠٠ الـــ  في 

بــيــن الــخــور والــشــرطــة ضمن 

األولـــى،  المجموعة  مــبــاريــات 

صالة  على  الــمــبــاراتــان  ــقــام  وتُ

اتــحــاد الــطــائــرة.وتــخــتــتــم غــًدا 

الــمــجــمــوعــات  دور  مـــبـــاريـــات 

بإقامة لقاءي قطر مع الغرافة 

فــي ٤:٣٠ مــســاًء، والــريــان مع 

في  مـــســـاًء   ٧:٠٠ فـــي  الـــوكـــرة 

خـــتـــام مـــبـــاريـــات الــمــجــمــوعــة 

الثانية، على أن تختتم البطولة 

سبتمبر)   ٢٧) الــمــقــبــل  األحــــد 

والتي  النهائية  المباراة  بإقامة 

األولــى  المجموعة  أول  تجمع 

الــثــانــيــة،  الــمــجــمــوعــة  أول  مــع 

تــقــام جــمــيــع الــمــبــاريــات على 

صالة اتحاد الطائرة.

فحص كورونا

وأخــضــعــت األنــديــة األربــعــة 

(قــــطــــر والــــــريــــــان والـــــوكـــــرة 

والــــغــــرافــــة) لـــكـــرة الـــطـــائـــرة 

مـــســـحـــات فــــيــــروس كــــورونــــا 

على   «١٩ «كوفيد-  المستجد 

الـــالعـــبـــيـــن واألطــــقــــم الــفــنــيــة 

رياضة  صــالــة  على  واإلداريـــــة 

زون  أســــبــــايــــر  فـــــي  الــــــمــــــرأة 

ظــهــر أمـــس وفـــق اإلجــــــراءات 

ـــــــة وبــــالــــتــــعــــاون  االحـــــــتـــــــرازّي

الــعــامــة  الـــصـــحـــة  وزارة  مــــع 

ــار، وذلـــك  ــت ــي ومــســتــشــفــى ســب

ضـــمـــن الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــالزمـــة 

لـــعـــودة الــالعــبــيــن لــلــُمــشــاركــة 

الوطنية  البطولة  مباريات  في 

الطائرة.  الكرة  لرجال  الثالثة 

وقـــد اشــتــرط اتــحــاد الــطــائــرة 

خــضــوع جــمــيــع الــعــامــلــيــن في 

وأجــهــزة  العبين  مــن  األنــديــة 

فـــنـــيـــة وإداريـــــــــــــة وعـــامـــلـــيـــن 

للكشف الطبي وإجراء المسحة 

لــمــعــرفــة عــيــنــة إيـــجـــابـــيـــة أو 

كما  لــهــا.  خضعوا  الــتــي  سلبية 

قّرر االتحاد، بعد اجتماعه مع 

الطائرة  الكرة  أجهزة  رؤســاء 

ــــغــــاء اســتــكــمــال  ــــة، إل ــــدي ــــاألن ب

لفئة  الـــعـــام  الـــــــدوري  بــطــولــة 

للموسم  الثاني)  (القسم  األمــل 

-٢٠١٩ الــــحــــالــــي  الــــريــــاضــــي 

٢٠٢٠، واعتماد األندية الفائزة 

الريان  الحالي  الترتيب  حسب 

(الـــثـــانـــي)،  والـــخـــور  (األول)، 

تقرر  كما  (الثالث)،  والغرافة 

الفئات  مــبــاريــات  بـــدء  تــأجــيــل 

الــســنــيــة لــلــمــوســم الـــريـــاضـــي 

حتى   ٢٠٢٠-٢٠٢١ الـــجـــديـــد 

إشعار آخر. نظام االحتراف

االحــتــراف  لجنة  أن  ــذكــر  يُ

عقدت  الطائرة  الكرة  باتحاد 

اجــــتــــمــــاًعــــا بــــرئــــاســــة يـــوســـف 

العام،  السر  أمين  كانو  أحمد 

وبحضور الخبير الفني حسين 

إمام وعدد من رؤساء أجهزة 

حيث  باألندية،  الطائرة  الكرة 

تــّمــت فــيــه ُمــنــاقــشــة إجــــراءات 

االحــــتــــراف بـــاتـــحـــاد الــطــائــرة 

يقضي  والـــذي  حالًيا  الُمطّبق 

أدنى  كحد  العبين   ١٠ بتوقيع 

لــعــقــود االحـــــتـــــراف، عــلــى أن 

يقوم جميع العبي فئة الرجال 

بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الـــعـــقـــود مــع 

أنديتهم الستالم بطاقات قيد 

التسجيل، كما تم تطبيق نظام 

الالعب الُحر الذي يبلغ ٣٢ سنة 

وغــيــر ُمــرتــبــط بــعــقــد ســـاري 

تّم  حيث  نــاديــه،  مــع  المفعول 

الُحر  الالعب  أن  على  التأكيد 

يظل حًرا باستمرار ما لم يكن 

وتم  ناديه،  مع  بعقد  ُمرتبًطا 

ُمقترحات  على  أيًضا  االتفاق 

ـــــــدة لــــتــــطــــبــــيــــق نــــظــــام  جـــــــدي

االحــــتــــراف بـــاالتـــحـــاد بــتــدرج 

الجديد  الرياضي  الموسم  في 

ســيــطــّبــق  كــمــا   .٢٠٢١-٢٠٢٠

عــلــى جــمــيــع الــالعــبــيــن الــذيــن 

الالعب  نظام  سنة   ٢١ يبلغون 

االنتقال  له  يحق  بحيث  الُحر، 

يرتبط  يــكــن  لـــم  مـــا  ــــاٍد  ن ألي 

بعقد ساري المفعول مع ناديه 

كما  االنتقال،  في  يرغب  ال  أو 

يــجــب تــوقــيــع الــعــقــود مـــع أي 

حد  تحديد  مع  ُمنتخب  العب 

أقـــصـــى لـــشـــروط الــعــقــد.وتــم 

للحكام  السنوي  االجتماع  عقد 

برئاسة إبراهيم محمد النعمة 

بمناسبة  الحكام  لجنة  رئيس 

الستكمال  االســتــعــدادات  بـــدء 

وبدء  الُمسابقات  من  تبقى  ما 

-٢٠٢١ الــــريــــاضــــي  ـــمـــوســـم  ال

التعديالت  وُمــنــاقــشــة   ،٢٠٢٠

ـــيـــن، كــمــا  ـــقـــوان ـــال الــــجــــديــــدة ب

تـــم اعــتــمــاد اســـتـــخـــدام الــكــرة 

 (V٢٠٠W (ميكاسا  الــجــديــدة 

ـــشـــبـــاب  ـــفـــئـــات الـــــرجـــــال وال ل

للموسم  واألشــبــال  والناشئين 

الجديد.



٧٧
األربعاء 6 صفر 1442هـ - 23 سبتمبر 2020م - العدد (14018)

اكتمـــال االستعـــدادات لجولـــة الدوري الماسي  
اللجنة المنظمة لتحدي القوى الجديد تكشف التفاصيل في مؤتمر صحفي 

دائــًمــا الرياضيين  ظــن  ُحــســن  عند  العالمية  الــريــاضــة  عاصمة  الـــكـــواري:  د. عبدالوهاب المصلح:ثــانــي 

خالد المري:

المصلح  الـــوهـــاب  عــبــد  الــدكــتــور  قـــال   
قطر  دولـــة  إن  الــصــحــة  وزارة  مــســتــشــار 
الصحة  مــجــال  فــي  الــقــدرات  مــن  تمتلك 
مــا يــؤهــلــهــا لــمــواجــهــة األمـــــراض، وألنــهــا 
أصـــبـــحـــت مــــركــــًزا عـــالـــمـــًيـــا الســتــضــافــة 
األحداث الرياضية العالمية فقد تم اتخاذ 
إجراءات استثنائية على أعلى مستوى من 
لتحقيق  الصحة  وزارة  بروتوكول  خــالل 
إلى  الــوصــول  وضمان  المطلوبة  السالمة 

النجاح في البطولة.
 وأشــار إلــى أنــه تم التنسيق مع اللجنة 
األولــمــبــيــة الــقــطــريــة واالتـــحـــاد الــقــطــري 
أللعاب القوى وتم وضع بروتوكول خاص 
االتحاد  أن  مؤكًدا  البطوالت،  هــذه  لمثل 
قاما  للبطولة  المنظمة  واللجنة  القطري 
بــتــنــفــيــذ جــمــيــع اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
وضع  وتــم  كــامــل  وبشكل  الــدقــة  بمنتهى 
الفندقي  الحجر  في  البالد  إلى  القادمين 
وتــــم فــحــصــهــم وســيــتــم أيـــًضـــا فحصهم 
المنافسات  في  للمشاركة  خروجهم  قبل 

مــســاء الــجــمــعــة الــمــقــبــل لــلــتــأكــد مــن خلو 
الجميع مــن كــوفــيــدـ١٩، وتــم االتــفــاق مع 
اللجنة المنظمة على أن ال يخرج األبطال 
توجههم  عند  إال  الفندق  مــن  والبطالت 
سيحتضن  الـــذي  قطر  نـــادي  ملعب  إلــى 
الــمــنــافــســات ســـواء ألجــــراء الــتــمــريــنــات أو 

للمشاركة في منافسات لقاء الدوحة.

البطولة،  مــديــر  الــمــري،  خــالــد  أكــد   
الماسي  للدوري  الدوحة  لقاء  أن  على 
هــــذا الــــعــــام يـــأتـــي فــــي تـــوقـــيـــت دقــيــق 
سنويًا  يقام  كان  أنه  إلى  مشيًرا  للغاية، 
جوالت  بداية  وفي  مايو  شهر  أول  في 
هذا  تأجيله  تــم  وقــد  الــمــاســي  الــدوري 
نسخة  وأن  كــورونــا  وبــاء  بسبب  الــعــام 
العام  لهذا  فقط  الــرابــعــة  هــي  الــدوحــة 
الــدوري  يُقام  كــان  أن  بعد  واألخــيــرة، 
١٤ جــولــة حــول  الــمــاســي فــي أكــثــر مــن 

لعالم. ا
وأشـــــار إلـــى أن الــبــطــولــة هـــذا الــعــام 
وعــــداء  ـــا  العـــبً  ١١٧ مـــشـــاركـــة  ســتــشــهــد 
دورة  مــيــدالــيــات  َحــَمــلــة  مــن   ١٠ منهم 
 (٢٠١٦ (ريو  األخيرة  األولمبية  األلعاب 
العالم  بطولة  ميداليات  حملة  من  و١٧ 

.٢٠١٩ الدوحة  القوى  أللعاب  األخيرة 

 وعــــــن الــــمــــشــــاركــــة الــــقــــطــــريــــة فــي 
يشارك  ســوف  أنــه  الــمــري  قــال  البطولة 
وحمزة  عبدالرحمن  مصعب  الــعــداءان 
الرئيسي  متر   ١٥٠٠ سباق  في  دريــوش 
القرني  محمد  العداءان  سيشارك  بينما 
متر   ١٥٠٠ ســبــاق  فــي  بــاغــراب  ويــاســر 
عبدالعزيز  الــعــداء  ســيــشــارك  كــمــا  (ب) 
٢٠٠ متر والعداء جمال  سالم في سباق 

متر.  ٨٠٠ سباق  في  آسيا  بطل  حيران 
وبــالــنــســبــة ألبـــــرز أبــــطــــال وبـــطـــالت 
سيشاركون  الــذيــن  واألولــمــبــيــاد  الــعــالــم 
فـــي الــبــطــولــة أوضــــح خــالــد الـــمـــري أن 
الــــعــــّداءة الــجــامــايــكــيــة إلــيــن طــومــســون 
بــطــلــة األلــعــاب األولــمــبــيــة فــي ســبــاقــات 
قائمة  تتصّدر  ُمناسبتين،  في  السرعة 
 ١٠٠ الــنــجــمــات الــمــشــاركــات فــي ســبــاق 

للسيدات. متر 

 قطر تمتلك القدرات الصحية 
لمواجهة كل الظروف

أبطالنا جاهزون للمشاركة

السر  أمــيــن  مــنــصــور،  طـــالل  قـــال   
إن  الــقــوى:  ألــعــاب  لالتحاد  الُمساعد 
مــنــافــســات الــقــفــز بــالــزانــة لــلــرجــال، 
ســــوف تــتــجــه األنـــظـــار بــالــطــبــع نــحــو 
الـــســـويـــدي مـــونـــو دوبـــالنـــتـــس حــامــل 
ـــرقـــم الــقــيــاســي ووصـــيـــف بــطــولــة  ال
الــعــالــم األخــيــرة فــي مــديــنــة الــدوحــة 
عالمي  قــيــاســي  لــرقــم  تــســجــيــلــه  بــعــد 

لقاء  في  سنتيمتًرا  و١٨  أمتار   ٦ بلغ 
غـــالســـغـــو ضـــمـــن الـــجـــولـــة الــعــالــمــيــة 
أللـــعـــاب الـــقـــوى داخــــل الـــصـــاالت في 

الماضي. فبراير  شهر 
وأشار منصور إلى أن لقاء الدوحة 
العالم  بطل  األمريكي  مشاركة  يشهد 
جانب  إلــى  سيندريكس  ســام  الحالي 
ألعاب  في  الذهبية  الميدالية  حامل 

ـــيـــة الـــفـــرنـــســـي ريــنــو  ـــمـــب لــــنــــدن األول
دوبالنتس. إلى  باإلضافة  الفيينيه 

مــتــر   ١٥٠٠ لـــســـبـــاق  ـــنـــســـبـــة  وبـــال
لـــلـــرجـــال قــــــال: ســـيـــشـــارك كــــل مــن 
بطل  كيبروتو  كونسيسلوس  الكيني 
الـــعـــالـــم واأللـــــعـــــاب األولـــمـــبـــيـــة فــي 
واإلثــيــوبــي  مــوانــع  مــتــر   ٣٠٠٠ ســبــاق 
الميدالية  صــاحــب  بــاريــغــا  سيليمون 

٥٠٠٠ متر ببطولة  الفضية في سباق 
الــــعــــالــــم بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــمـــغـــربـــي 
ســفــيــان الــبــقــالــي صــاحــب الــمــيــدالــيــة 
٣٠٠٠ موانع في  البرونزية في سباق 
الكيني  سيشارك  كما  العالم،  بطولة 
تــيــمــوثــي شــيــبــروت بــطــل الــعــالــم في 
٨٠٠ متر  ١٥٠٠ متر في سباق  سباق 

للرجال. 

مشـــاركة عالمــية تشـــهدها الســباقـــات
طالل منصور:

ناصر خليفة العطية يُنهي مشاركته في رالي تركيا
 يتطلع للمشاركة في راليَي قبرص ولبنان

بطلنا  أنــهــى   :]  - الـــدوحـــة 

الـــُمـــخـــضـــرم فــــي الــــرالــــيــــات نــاصــر 

رالــي  فــي  ُمــشــاركــتــه  العطية  خليفة 

الجولة  يُمثل  والـــذي  الــدولــي  تركيا 

الخامسة من بطولة العالم للراليات 

بــســبــب  وذلـــــــك  ســـــــي)،  آر  (دبــــلــــيــــو 

انـــســـحـــابـــه جــــــّراء تـــعـــّرضـــه لـــحـــادث 

بصخرة  سيارته  اصطدام  إلى  أدى 

وانعدام  الكثيف  الغبار  بسبب  كبيرة 

الــرؤيــة وتــطــايــر الــحــجــارة مــن قبل 

آخر  كان  ألنه  أمامه  التي  السيارات 

الرالي. في  الُمنطلقين 

مـــن  ــــيــــر  كــــب عـــــــــدد  وتــــــــعــــــــّرض   

خطورة  بسبب  النسحاب  السائقين 

مسار الرالي والطرق الوعرة وأيًضا 

ناصر  بطلنا  وحــقــق  الـــرؤيـــة،  عـــدم 

بـــن خــلــيــفــة هـــدفـــه مـــن الــمــشــاركــة 

فــــــي بــــطــــولــــة الـــــعـــــالـــــم لــــلــــرالــــيــــات 

الـــنـــظـــر  بــــغــــض  ســـــــي)  آر  ــــو  ــــي ــــل (دب

عــــن االنـــســـحـــاب بــســبــب الــــحــــادث، 

حــيــث يــســتــعــد لــلــمــنــافــســة فـــي عــدد 

منها  الــُمــقــبــلــة  االســتــحــقــاقــات  مـــن 

الدولي  قبرص  رالــي  في  الُمشاركة 

١٨ أكتوبر  ١٧ إلى  خالل الفترة من 

من  الفترة  في  لبنان  ورالي  القادم، 

وهــمــا  الـــقـــادم  نــوفــمــبــر   ١٦ إلـــى   ١٥

الــجــولــتــان الــُمــتــبــقــيــتــان مــن بــطــولــة 

 ،٢٠٢٠ لــلــرالــيــات  األوســــط  الـــشـــرق 

عمان  رالــي  في  البطل  شــارك  حيث 

األولــى  الــجــولــة  يمثل  الـــذي  الــدولــي 

من بطولة الشرق األوسط للراليات 

الثالث. المركز  في  وجاء 

 وأكد ناصر بن خليفة العطية أنه 

العالم  بطولة  في  بالمشاركة  سعيد 

في  ولكنه  سي)،  آر  (دبليو  للراليات 

خــروجــه  عــلــى  حــزيــن  نفسه  الــوقــت 

وانـــســـحـــابـــه مــــن الــــرالــــي وتـــعـــّرض 

ســيــارتــه لـــحـــادث، مــشــيــًرا إلـــى أنــه 

وطموحاتي  بقوة  للمنافسة  استعد 

كــانــت كــبــيــرة، ولــكــن قـــّدر اهللا ومــا 

استطاعتي  قــدر  حــاولــت  فعل،  شــاء 

في  وأنـــافـــس  أجــتــهــد  أن  وخــبــرتــي 

حلمي  ولــكــن  الصعب،  الــرالــي  هــذه 

كنت  الــســيــارة،  حــادث  بسبب  تبّخر 

أتــمــنــى أن يــفــرح الــشــعــب الــقــطــري 

وجــمــاهــيــري فــي كــل مــكــان ولــكــن 

القادمة. الُمشاركات  في  الخير 

وأضــــــــــاف: لـــقـــد حـــافـــظـــنـــا عــلــى 

ــــي رغـــم  ــــرال هـــدوئـــنـــا فــــي بــــدايــــة ال

صــعــوبــة الــســبــاق ووعـــــورة الــطــريــق 

بجانب تغطية الرمل على الحجارة، 

وبحكم انطالقنا من المركز األخير 

وحــجــارة  شــديــد  غــبــار  إلــى  تعّرضنا 

أمامنا  التي  السيارات  من  ُمتطايرة 

وقد  مــعــدومــة،  شبه  الــرؤيــا  وكــانــت 

اليسار  من  الخلفي  اإلطــار  اصطدم 

كسر  إلى  أدت  ُمتوسطة  صخرة  في 

ذلك  وأدى  للسيارة،  الخلفي  الذراع 

لـــعـــدم الــــتــــوازن فــصــدمــت الــســيــارة 

بــاألشــجــار ثــم بــصــخــرة كــبــيــرة التي 

كــانــت ســبــب خــروجــنــا مـــن الــســبــاق 

وأوضـــــــــح: «ســــــأشــــــارك فـــــي رالـــــي 

هي  جديدة  بسيارة  الدولي  قبرص 

من  ــــدالً  ب  (١٠) ايـــفـــو  مــيــتــســوبــيــشــي 

ســيــارتــي الــتــي تــحــتــاج لــوقــت طــويــل 

إلصــالحــهــا، ثــم ســأشــارك فــي رالــي 

لــبــنــان الــدولــي وهـــو إحـــدى جــوالت 

للراليات». األوسط  الشرق  بطولة 

 وكـــشـــف الـــعـــطـــيـــة عــــن أهـــدافـــه 

بالمشاركة  : «أفكر  قائالً الُمستقبلية 

أوروبـــــــا  بـــطـــولـــة  فـــــي  مــــــرة  ألول 

 ،٢٠٢١ لــلــرالــيــات فــي الــعــام الــقــادم 

وأتمنى التوفيق من رب العالمين».
 السيارة بعد الحادث

ناصر خليفة العطية

متابعة - رمضان مسعد:  

لبطولة  الــُمــنــظــمــة  الــلــجــنــة  أعــلــنــت 
لــقــاء الــدوحــة رابـــع جـــوالت الـــدوري 
الــمــاســي أللــعــاب الـــقـــوى، الــجــاهــزيــة 
الرياضي  الــحــدث  الستضافة  التامة 
ـــقـــرر مـــســـاء الــجــمــعــة  ـــُم الــعــالــمــي وال
أبطال  مــن  كبيرة  بمشاركة  الُمقبل 
عــلــى  ـــعـــاب  األل أم  ريـــاضـــة  وبـــطـــالت 
مــيــدان ومــضــمــار اســتــاد ســحــيــم بن 
وكشفت  الرياضي،  قطر  بنادي  حمد 
الــلــجــنــة الــُمــنــظــمــة عـــن الــعــديــد مــن 
الحدث  الستضافة  الُمهمة  التفاصيل 
صحفي  مؤتمر  في  وذلــك  العالمي، 
األولمبية  اللجنة  بمقر  أمــس  ظــهــر 
الــقــطــريــة بــحــضــور كــل مــن الــدكــتــور 
رئيس  الكواري  عبدالرحمن  بن  ثاني 
ــــحــــاد الـــقـــطـــري أللــــعــــاب الـــقـــوى  االت
البطولة  مــديــر  الــمــري  راشــد  وخــالــد 

ممثل  المصلح  عبدالوهاب  والدكتور 

وزارة الصحة العامة وطالل منصور 

نــائــب مــديــر الــبــطــولــة، وعــبــدالــهــادي 

والبث  اإلعـــالم  لجنة  رئــيــس  السهلي 

لتلفزيوني. ا

 وأكد الدكتور ثاني بن عبدالرحمن 

القوى  ألــعــاب  اتــحــاد  رئيس  الــكــواري، 

مؤتمر  في  المنظمة،  اللجنة  ورئيس 

لهذا  االســتــعــدادات  اكتمال  الصحفي، 

في  سُيقام  والذي  االستثنائي  الحدث 

ــا (كــوفــيــدـ  ظــل أزمـــة فــيــروس كــورون

جـــمـــاهـــيـــري..  حـــضـــور  وبــــــدون   (١٩

قبلت  المنظمة  اللجنة  أن  إلى  مشيًرا 

جميع  مع  التعاون  وتــم  التحدي  هــذا 

الــصــحــة  ووزارة  الــمــعــنــيــة  األجـــهـــزة 

االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  جميع  لــوضــع 

الــمــنــاســبــة وذلــــــك لـــضـــمـــان تــحــقــيــق 

النجاح للبطولة كما هي عادتها دائًما.

في  الــبــطــولــة  تنظيم  أن  وأوضـــح   

ــتــوقــيــت يـــؤكـــد لــلــعــالــم أجــمــع  هــــذا ال

مــــدى قـــــدرة قــطــر عــلــى اســتــضــافــة 

أصعب  فــي  حــتــى  العالمية  األحـــداث 

نظام  من  تمتلكه  لما  نظًرا  الظروف 

صـــحـــي مـــتـــقـــدم وقـــــــدرة تــنــظــيــمــيــة 

السنوات  في  الجميع  لها  يشهد  كبيرة 

األخيرة.

 وأشــــار الــدكــتــور الـــكـــواري إلـــى أن 

ـــقـــاء الــــدوحــــة الــمــاســي  اســـتـــضـــافـــة ل

ـــــــرة فــي  ســــتــــكــــون األولــــــــــى واألخـــــــي

الــعــام،  هــذا  األوســـط  الــشــرق  منطقة 

وتـــؤكـــد مـــدى ثــقــة أبـــطـــال وبــطــالت 

في  الــقــوى  ألــعــاب  ريــاضــة  فــي  العالم 

قطر  دولـــة  تتبعها  الــتــي  اإلجـــــراءات 

لــضــمــان ســالمــة الــجــمــيــع والـــوصـــول 

أنها  كما  العالمي..  الحدث  نجاح  إلى 

عاصمة  بـــأن  لــلــعــالــم  بــرســائــل  تــبــعــث 

ـــا على  الــريــاضــة الــعــالــمــيــة تــؤكــد دوًم

حول  الرياضيين  ظن  ُحسن  عند  أنها 

ـــظـــروف الســيــمــا  الــعــالــم وفــــي كـــل ال

االستثنائية.

 وحــــــرص رئــــيــــس اتــــحــــاد ألـــعـــاب 

الـــــقـــــوى عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــشـــكـــر إلـــى 

وزارة  وإلــــى  الـــدولـــة  أجـــهـــزة  جــمــيــع 

على  الجميع  «نشكر  وقــال:  الصحة، 

هذا  الستضافة  والتعاون  الُمساهمة 

تأجيله  تــم  أن  بــعــد  الــعــالــمــي  الــحــدث 

الــوبــاء  بسبب  مـــرات  عــدة  الــعــام  هــذا 

ـــعـــالـــم كـــلـــه ولــكــنــنــا  الــــــذي يـــجـــتـــاح ال

أللعاب  الدولي  االتحاد  مع  ُملتزمون 

يوم  على  معهم  االتــفــاق  وتــم  الــقــوى 

إلــى  مــشــيــًرا  الـــجـــاري»..  سبتمبر   ٢٥

التي  العاشرة  نسختها  في  البطولة  أن 

بنجاح  الــقــوى  ألــعــاب  اتــحــاد  ينظمها 

الجميع. بإشادة  تحظي  سنويًا 



إصابة نجم 
األتلتيكو بكورونا

كارلسروه 
يضم يونج

كارلسروه - د ب أ:

أعــــــــــــلــــــــــــن نــــــــــــــادي 
كـــارلـــســـروه األلــمــانــي 
ــــــقــــــدم ضــم  ـــــكـــــرة ال ل
ســــيــــبــــســــتــــيــــان يــــونــــج 
ـــــــــالعـــــــــب الـــــســـــابـــــق  ال
آليــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــراخــــــــــــت 
فـــــــــــرانـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــورت 
وفولفسبورج.وينضم 
األيمن  الظهير  العــب 
ــــــــى كــــارلــــســــروهــــر  إل
ــــافــــس بــــــــدوري  ــــمــــن ال
الـــدرجـــة الــثــانــيــة، في 
صــفــقــة انـــتـــقـــال حـــر، 
وقد وقع عقًدا يستمر 
 ٢٠٢١ يــونــيــو   ٣٠ حــتــى 

مع إمكانية التمديد.

مدريد - د ب أ:

أتلتيكو  نــادي  أعلن 
أمس  اإلسباني  مدريد 
خوزيه  إصابة  الثالثاء 
العب  خيمينيز  ماريا 
الـــــفـــــريـــــق بــــفــــيــــروس 

كورونا.
وذكــــر الـــنـــادي عبر 
مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي: 
«جـــــــــــــــــــاءت نــــتــــيــــجــــة 
الــــــــفــــــــحــــــــص الــــــــــــذي 
خــــضــــع لـــــه خــيــمــيــنــز 
إيــــجــــابــــيــــة لـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا، وذلـــك عقب 
الــفــحــوص الــتــي خضع 
ـــفـــريـــق  لــــهــــا العـــــبـــــو ال
والـــــمـــــدربـــــون  األول 

والعاملون».
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نجــم العـــربي مطلـوب فــي بــرشـلونــة
موخيكا المدافع مارك مونييسا ضمن ٥ مرشحين للعب بالليجا

يدعم أتاالنتا

سورلوث في اليبزيج

روما - د ب أ:

ــــــــادي أتــــاالنــــتــــا   أعــــلــــن ن
اإليــــطــــالــــي أمــــــس الـــثـــالثـــاء 
تــــعــــاقــــده مـــــع الـــكـــولـــومـــبـــي 
الدولي يوهان موخيكا على 
صفوف  مــن  اإلعـــارة  سبيل 

جيرونا اإلسباني.
يتعاون  أن  المقرر  ومــن 
موخيكا في صفوف أتاالنتا 
موريل  لــويــس  مواطنيه  مــع 

ودوفان زاباتا.

اليبزيج - د ب أ:

ـــــــادي اليـــبـــزيـــج   أعــــلــــن ن
األلماني أمس الثالثاء تعاقده 
مــــع الـــمـــهـــاجـــم الــنــرويــجــي 
الــكــســنــدر ســــورلــــوث لــمــدة 
خــمــســة أعـــــوام حــتــى ٢٠٢٥ 
باالس  كريستال  من  قادًما 

اإلنجليزي.
الصفقة  قــيــمــة  وقـــــّدرت 
بنحو ٢٠ مليون يورو (٦ر٢٣ 
بـــجـــانـــب  دوالر)  مــــلــــيــــون 
مليوني يورو كحوافز سيتم 
اقــتــســامــهــا بــيــن كــريــســتــال 
بـــــاالس وطــــرابــــزون ســبــور 
سورلوث  لعب  الذي  التركي 
فــــي صـــفـــوفـــه عـــلـــى ســبــيــل 

اإلعارة.

تأجيل لقاء في 
كأس الرابطة 
اإلنجليزية

ضّمت نجمي السد توريس وسلمانعلى ذمة وكيل أعماله

الدوحة - [:

أعــلــن االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم عــن فريق 

باختيار  آســيــا،  أبــطــال  دوري  فــي  الخامسة  الجولة 

الفريق  قائمة  وضّمت  الجولة،  في  الالعبين  أفضل 

طــارق  وهــمــا  الــســد  نـــادي  مــن  العبْين  الجولة  لــهــذه 

أفضل  ضمن  ليكونا  تــوريــس،  وجيليرمي  سلمان 

١١ العبًا في الجولة وتواجد ٤ العبين في التشكيلة 

األفــضــل مــن فــريــق الــشــارقــة هــم: ويــلــتــون وايــجــور 

كــورنــادو وكــايــو وخــالــد إبــراهــيــم، وذلــك بعد الفوز 

الكبير الذي حققه الفريق على حساب فريق التعاون 

األخيرة  وقبل  الخامسة  الجولة  في   ٦-٠ السعودي 

من دور المجموعات.

ــنــائــي فـــريـــق الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي في   وتــــواجــــد ث

بجانب  فايز  وعلي  فياض  مــازن  األفضل  التشكيلة 

ناصر  ومــاجــد  العين  العــب  أحمد  إسماعيل  تــواجــد 

العــب شــبــاب األهــلــي دبــي اإلمــاراتــي بجانب العب 

استقالل طهران اإليراني محمد علي. 

التشكيلة المثالية لخامس جوالت األبطال بيـــل قد يســـتمر مـــع تــوتنــهـام
السوبر األوروبي في خطر!

ميونيخ - د ب أ:

 (UEFA) الــقــدم لكرة  األوروبـــي  االتــحــاد  أكــد 

مــبــاراة  إلقــامــة  بخطته  الــتــزامــه  الــثــالثــاء،  أمـــس 

ميونيخ  بايرن  بين  األوروبي  السوبر  كأس  نهائي 

اإلســبــانــي  وإشبيلية  األبــطــال  دوري  لــقــب  حــامــل 

حـــامـــل لــقــب الـــــــدوري األوروبـــــــــي، عــلــى مــلــعــب 

الجماهير. بحضور  بودابست  في  بوشكاش 

وذكر (UEFA)، أمس، أن المشروع التجريبي 

تغيير،  بـــدون  هــو  كما  سيظل  الجماهير  لــعــودة 

وذلك رغم انتقادات عديدة من ألمانيا.

وإشبيلية  ميونيخ  بايرن  من  لكل  السماح  وتم 

سيتم  حــيــث  مــنــهــمــا،  لــكــل  تـــذكـــرة   ٣٠٠٠ بــبــيــع 

استخدام نسبة ٣٠ بالمئة من سعة الملعب البالغة 

٦٧ ألف متفرج.

ورغم ذلك أعاد ُمشجعو بايرن ما يقارب ٨٠٠ 

تذكرة لـ (UEFA)، حيث سمح االتحاد األوروبي 

توزيعها  إعادة  عدم  مع  للتذاكر  المجاني  باإللغاء 

مجدًدا.

مــن  طــلــبًــا   ٣٥٠ مـــن  أقــــل   (UEFA) وتــلــقــى 

رغم  وذلــك  الــمــبــاراة،  لحضور  إشبيلية  جماهير 

إلسباني  الــنــادي  رئيس  كاسترو  خــوزي  توقعات 

المجر. في  مشجع   ٥٠٠ بحضور 

وكـــانـــت الــهــيــئــات الــصــحــيــة األلــمــانــيــة أعــلــنــت 

بودابست  المجرية  العاصمة  أن  الماضي  األسبوع 

مــنــطــقــة شــــديــــدة الــــخــــطــــورة، حـــيـــث بـــلـــغ عـــدد 

الُمستجد  كــورونــا  بــفــيــروس  الــجــديــدة  اإلصــابــات 

١٠٠ حالة بشكل منتظم على مدار أسبوع.

اعـتبار رومــا مهــزوًما فــي الكـالتشــيو  نجم األرجنتين في ضيافة الجيل الُمبهر

لندن - رويترز:

الالعب  إن  بيل:  جاريث  أعمال  وكيل  قال 
الويلزي الُمنتقل على سبيل اإلعارة من ريال 
مدريد إلى توتنهام قد يُمّدد فترة بقائه في 
النادي اللندني إلى ما بعد نهاية الموسم. وعاد 
وافق  عندما  سنوات   ٧ بعد  توتنهام  إلــى  بيل 
الــريــال على إعــارتــه إثــر خــالف الــالعــب مع 
مدربه زين الدين زيدان الذي لم يعتمد عليه 
وتعاقد  الماضي.  الموسم  مباريات  آخر  في 
عندما  ساوثهامبتون  مــن  بيل  مــع  توتنهام 

الظهير  مــركــز  فــي  ويلعب  واعـــًدا  شــابًــا  كــان 

األيسر عام ٢٠٠٧، وسّجل ٥٦ هدًفا في ٢٠٣ 

إلى  انتقاله  قبل  اللندني  الفريق  مع  مباريات 

قياسية  صفقة  فــي   ٢٠١٣ فــي  مــدريــد  ريــال 

يــــورو (١١٧٫٢٨  مــلــيــون  مــئــة  بــلــغــت  عــالــمــيــة 

لهيئة  بارنيت  جوناثان  وقال  دوالر).  مليون 

اإلذاعة البريطانية (BBC) أمس: «أنا ُمتأكد 

جيد،  بشكل  األمــور  ســارت  حال  في  أنه  من 

فلن تكون لدينا أي مشكلة في تمديد بقائه، 

ال  لــه،  اللعب  يـُـريــد  الــذي  الــنــادي  توتنهام  إن 

أرى أي مشكلة إذا أرد البقاء لعام آخر».

روما - رويترز:

الــدرجــة  دوري  رابــطــة  قــالــت   
األولــــــى اإليـــطـــالـــي إنـــهـــا عــاقــبــت 
بنتيجة  خــاســًرا  بــاعــتــبــاره  رومـــا 
انتهت  التي  مباراته  في  ٣-صفر 
بـــالـــتـــعـــادل بـــــــدون أهــــــــداف مــع 
الحالي  األسبوع  بداية  في  فيرونا 
له  يحق  ال  العــب  إشـــراك  بسبب 

اللعب.
أمادو  الوسط  العب  يكن  ولم 
٢٣ عــاًمــا  ديـــــــاوارا، الــــذي أكــمــل 
تشكيلة  فــي  ُمـــدرًجـــا  يــولــيــو،  فــي 

الموسم  بداية  في  األول  الفريق 
رغــم أنــه لــم يــكــن ُمــؤهــالً للقيد 
عاًما   ٢٢ تحت  فريق  قائمة  فــي 
الــتــي ضــّمــت اســـمـــه. ومـــع ذلـــك، 
مباراة  في  الغيني  الالعب  شارك 
ـــاحـــيـــة بـــالـــمـــوســـم  ـــت رومـــــــا االفـــت
أنطونيو  مـــارك  بــاســتــاد  الــجــديــد 
الماضي.  السبت  يوم  فيرونا  في 
ديلو  الجــازيــتــا  صحيفة  وذكـــرت 
ســبــورت الــريــاضــيــة الــيــومــيــة أن 
الــقــرار  الســتــئــنــاف  ُمستعد  رومـــا 
ارتــكــب  الــخــطــأ  أن  أســــاس  عــلــى 
بدون وجود نية النتهاك اللوائح.

الدوحة - [:

ــشــارك النجم نــيــكــوالس بــورديــســو،   يُ
روما  ونــادي  األرجنتين  منتخب  ُمدافع 
الـــســـابـــق، فـــي جــلــســات الــجــيــل الــُمــبــهــر 
 GA٤Good@ عبر المباشرة  التفاعلية 
عــلــى إنـــســـتـــجـــرام غـــــًدا الـــرابـــعـــة عــصــًرا 
قّيمة  نصائح  ليقدم  الــدوحــة،  بتوقيت 
الحفاظ  وسبل  اإليجابية،  تعزيز  حــول 
على الصحة واللياقة البدنية أثناء أزمة 
كورونا، إضافة إلى الرد على استفسارات 
وتساؤالت المتابعين. وارتبط اسم النجم 
لبوكا  السابق  الرياضي  المدير  بورديسو، 

والنجاح،  التألق  مــن  برحلة  جــونــيــورز، 
فــقــد تُــــــّوج خــــالل ُمــشــاركــتــه مـــع نـــادي 
الــدوري  هي  ألقاب  بأربعة  ميالن  إنتر 
السوبر  وكــأس  إيطاليا  وكــأس  اإليطالي 
اإليطالي، قبل أن ينضم في العام ٢٠٠٩ 
إلـــى صــفــوف نـــادي ايـــه اس رومــــا، أحد 

الشركاء اإلستراتيجيين للجيل الُمبهر. 
وقالت السّيدة موزة المهندي، مديرة 
الــجــيــل  فـــي  واالتــــصــــال  الــتــســويــق  إدارة 
أن  الــُمــبــهــر،  الجيل  فــي  يهمنا  الــُمــبــهــر: 
التأثير  فــي  الــبــرنــامــج  اســتــمــرار  نضمن 
إيــجــابــًيــا عــلــى حــيــاة األطـــفـــال والــشــبــاب 

خاصة خالل هذه الفترة الصعبة. 

األخيرةاألخيرة

لندن - رويترز:

لكرة  اإلنجليزي  الـــدوري  رابــطــة  أكــدت 
القدم أن مباراة أمس الثالثاء بين توتنهام 
الثالث  الدور  في  أورينت  وليتون  هوتسبير 

لــكــأس رابــطــة الــمــحــتــرفــيــن تــأجــلــت عقب 
(كوفيد-  بـ  أورينت  العبي  من  عدد  إصابة 
العــبــيــه  بــعــض  أن  أوريـــنـــت  وأعـــلـــن   .(١٩
إغالق  قرر  وقد  كورونا،  بفيروس  أصيبوا 
مــلــعــبــه بـــرايـــر جــــروب ومــلــعــب الــتــدريــب 

المنافس  أورينت،  وأبلغ  آخر.  إشعار  حتى 
تاون  مانسفيلد  أندية  الرابعة،  الدرجة  في 
وبليموث أرجايل وأولدهام أثليتيك، ثالثة 
بــيــن أحــــدث مــنــافــســيــه، قــبــل إعــــالن هــذه 

المعلومات.

متابعة - رجائي فتحي: 

مونييسا  مــــارك  اإلســبــانــي  دخـــل 
األسماء  دائــرة  العربي  فريق  مدافع 
الــمــرشــحــة لــالنــتــقــال إلـــى بــرشــلــونــة 
لدعم  الحالية  االنــتــقــاالت  فترة  فــي 
ــــذي يــحــتــاج إلــى  صــفــوف الــفــريــق ال

التعاقد مع مدافع جديد.
مـــــونـــــدو  صــــحــــيــــفــــة  وذكــــــــــــرت   
إدارة  أن  اإلســـبـــانـــيـــة  ديـــبـــورتـــيـــفـــو 
نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة تـــســـعـــى لــلــتــعــاقــد 
مـــع مـــدافـــع يـــكـــون ســـعـــره رخــيــًصــا 
سوق  في  الحالية  باألسعار  ُمقارنة 
للتعاقد  االتــجــاه  وكـــان  االنــتــقــاالت، 
سيتي  مانشستر  ُمدافع  جارسيا  مع 
ولــكــن  يــــــورو  مـــاليـــيـــن   ١٠ مـــقـــابـــل 
السيتي طلب ٢٠ مليون يورو، األمر 
الــــذي رفــضــه بــرشــلــونــة فــي الــوقــت 
الــحــالــي وربـــمـــا يــضــم الـــالعـــب في 
الــمــوســم الــمــقــبــل، ولـــذلـــك وضــعــت 
في  مدافع  مع  للتعاقد  بديلة  خطة 

هذا الصيف.
إلى  اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت   
 ٥ أسماء  حــّددت  برشلونة  إدارة  أن 
بينهم  مــن  أحــدهــم  لضم  مدافعين 
مـــــارك مــونــيــيــســا مــارتــيــنــيــز العــب 
الــعــربــي وهــــو أحــــد أبـــنـــاء بــرشــلــونــة 
ولــعــب فـــي الــبــرشــا لــفــتــرة قــبــل أن 
ينتقل إلى جيرونا ومنه إلى العربي.

هم:  اآلخــرون  األربعة  والالعبون 
ديفيد لويز ُمدافع أرسنال وروجاني 
مدافع  وموساكيو  يوفنتوس  مــدافــع 
مـــيـــالن اإليــــطــــالــــي بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
الوحدة  ُمدافع  يوتيا  ألبرتو  اإلسباني 

السعودي.
 ونفس األمر ذكرته صحيفة أس 

مونييسا  صــورة  ووضعت  اإلسبانية 
عن  نشرته  الـــذي  الخبر  صــدر  على 
بحث برشلونة التعاقد مع مدافع أقل 

تكلفة في السعر.
ـــســـا مــن  ـــي ـــي ــــــعــــــد مـــــــــارك مـــون ويُ
الُمدافعين األقوياء ونال ثقة وإشادة 
العالي  الفني  بالمستوى  الجميع  من 

الذي يقدمه مع العربي من الموسم 
الـــمـــاضـــي، وهــــو ُمــرتــبــط بــعــقــد مع 
المقبل،  للموسم  وُمستمر  العربي 
الذين  المدافعين  أفــضــل  مــن  ويُــعــد 
األخيرة  الــســنــوات  فــي  للعربي  لعبوا 

وإضافة قوية للبطولة.
 ٢٧ مواليد  من  مونييسا  ومــارك   

عاًما   ٢٨ عمره  أن  أي   ١٩٩٢ مــارس 
ويلعب في مركز قلب الدفاع وطوله 
ومــّثــل  كــجــم   ٧٧ ووزنـــــه  ســـم   ١٨٠
مختلف  فــي  اإلســبــانــيــة  المنتخبات 
الــفــئــات الــســنــيــة حــتــى ســن ١٩ سنة 
ولعب بصفوف برشلونة من موسم 

٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٩. 
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