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الدحيل ومنافسوه الثالثة في صراع قوي على بطاقتي ثاني أدوار اآلسيوية

مهمة شائكة في مجموعة معقدة مهمة شائكة في مجموعة معقدة 
الركراكي: 

جاهزون لمواجهة 
كل االحتماالت

QSL توقع 
اتفاقيتي تعاون

تشافي: مستعدون 
ألي فــــريـــــق
 في دور الـ ١٦

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الخميس 7 صفر 1442هـ - 24 سبتمبر 2020م - العدد (14019)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

يوفنتـوس يستعيــد موراتــا
تورينو - أ ف ب:

موراتا  ألفارو  اإلسباني  خدمات  اإليطالي،  يوفنتوس  استعاد   
 ١٠ مقابل  واحــد  لموسم  مدريد  أتلتيكو  من  اإلعــارة  سبيل  على 
بيان  في  يوفنتوس  وقال  منا».  واحد  الفارو  يورو «ألن  ماليين 
تمديد  خيار  مع  العام،  هذا  فريق  من  جزًءا  موراتا «سيكون  إن 

اإلعارة لعام آخر، وخيار التعاقد معه نهائًيا».

ــر ــي ــمــشــهــد األخ ـــي ال ــــصــــدارة ف ـــســـد يــتــطــلــع النـــتـــزاع ال ـــي.. وال ـــان ـــث ـــدور ال ـــل ــــدحــــالوي ل الـــتـــعـــاون طـــريـــق ال

الدوحة ـ [:

تتجه األنظار، اليوم، إلى ملعبي المدينة التعليمية، 
آخر  والــســد  الدحيل  يلعب  حيث  حمد،  بــن  وجــاســم 
مبارياتهما بدوري مجموعات أبطال آسيا متطلَعين 
سيكون  فالدحيل  بالصدارة،  الثاني  الدور  إلى  للعبور 
على  مــســاًء   ٩:٠٠ الـــ  فــي  السعودي  بالتعاون  مواجًها 
أن  ورغــــم  الــمــونــديــالــي،  التعليمية  الــمــديــنــة  مــلــعــب 

الــدحــيــل يــدخــل الــلــقــاء في 
برصيد  المجموعة  صـــدارة 

٩ نقاط إال أنه يرفع شعار الفوز 
التأهل  لحسم  الثالثة  النقاط  وحــصــد 

وسيرفع  المجموعة  قمة  فــي  ــــ١٦  ال دور  إلــى 
الفريقان شعار الفوز وال غيره في هذه المباراة التي 
السعودي،  للفريق  بالنسبة  الحلول  أنصاف  تقبل  ال 
فوز  حال  في  بالصدارة  الدحيل  يؤهل  التعادل  بينما 

برسبوليس على الشارقة، أما 
في حال فوز األخير فالتعادل 
يؤهل الدحيل في المركز الثاني، 
للدحيل  بــالــنــســبــة  مــهــم  الــفــوز  ولــذلــك 
اللقاء  نتيجة  إلى  النظر  دون  المجموعة  قمة  لحسم 

اآلخر في المجموعة.
أصفهان  سباهان  فريق  السد  يواجه  جهته  ومــن 
بن  جــاســم  ملعب  على  مــســاًء   ٦:٠٠ ـــ  ال فــي  اإليــرانــي 

حمد. ويدخل السد اللقاء من أجل االنتصار، والبحث 
عــن تــصــدر الــمــجــمــوعــة فــي حــالــة تــعــثــر الــنــصــر في 

مباراته أمام العين والتي ستُقام في نفس التوقيت.
ويحتل السد المركز الثاني في المجموعة برصيد ٩ 
نقاط والفوز يعني رفع رصيده إلى ١٢ نقطة وانتظار 

حيث  الــعــيــن،  مــع  الــنــصــر  نتيجة 
إن النصر في صدارة المجموعة 

برصيد ١١ نقطة.

ثث
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الجولة األولى تنطلق غًدا متضمنة ٥ مباريات

الدوحة - [: 

عن  الكرة  باتحاد  التحكيم  إدارة  كشفت 

األولــى  الــجــولــة  مــبــاريــات  لحكام  تعييناتها 

يــومــي  ســـتُـــقـــام  والـــتـــي   Ooredoo لـــكـــأس 

تُفتتح  فــســوف  المقبلين.  والــســبــت  الجمعة 

يلتقي  لقاءات  بثالثة  الجمعة  األولى  الجولة 

الغرافة  ويلعب  بالخريطيات  الــريــان  فيها 

وتختتم  األهلي،  مع  والعربي  صالل  أم  مع 

مع  السيلية  بــلــقــاءي  الــســبــت  األولـــى  الــجــولــة 

الــخــور، والـــوكـــرة مــع قــطــر. ســيــديــر جميع 

قطريون،  حــكــام  األولـــى  الــجــولــة  مــبــاريــات 

مالعب  على  الخمسة  الــمــبــاريــات  وســتُــقــام 

نــاديــي الــغــرافــة والــدحــيــل. مــواجــهــة الــريــان 

والـــخـــريـــطـــيـــات يــــوم الــجــمــعــة عــلــى اســتــاد 

الشريف.  محمد  يديرها   جاسم،  بن  ثاني 

الغرافة  بين  تجمع  والتي  الثانية  والمباراة 

الــمــزيــد.وثــالــث  محمد  يــديــرهــا  صــالل  وأم 

باستاد  واألهــلــي  الــعــربــي  تجمع  الــمــبــاريــات 

عبداهللا بن خليفة ويديرها خميس المري.

والخور  السيلية  لقاء  يدير  السبت  ويــوم 

الشرشني. يوسف  جاسم،  بن  ثاني  باستاد 

ثاني  باستاد  وقطر  الوكرة  مواجهة  ويدير 

النابت. خالد  الحكم  جاسم  بن 

Ooredoo إعالن حكام كأس

الدوحة - [: 

أخـــفـــق الـــهـــالل الــســعــودي 

المطلوبة  الالئحة  تقديم  في 

مــن  ــــا  العــــبً  ١٣ تـــضـــم  الـــتـــي 

أجــــل خــــوض مـــبـــاراتـــه الــتــي 

كـــــانـــــت مـــــقـــــررة أمـــــــس مــع 

اإلماراتي  دبي  األهلي  شباب 

ضـــمـــن الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة 

آســـيـــا،  أبــــطــــال  دوري  فــــي 

ـــــك بــحــســب الــمــادتــيــن٣  وذل

الـــخـــاصـــة  الــــلــــوائــــح  مــــن  و٤ 

لــبــطــوالت االتـــحـــاد اآلســيــوي 

 ،(١٩ (كوفيد-  جائحة  خالل 

منسحبًا  اعتباره  تم  وبالتالي 

مــن الــبــطــولــة.وقــال االتــحــاد 

اآلسيوي في بيان رسمي: تم 

التي  المباريات  جميع  اعتبار 

الــهــالل «الــذي  نــادي  خاضها 

 ١١ تضم  قائمة  بتقديم  قام 

وغير  الغية  للمباراة»  العبًا 

مـــحـــتـــســـبـــة، وذلـــــــك بــحــســب 

المادة ٦ من تعليمات دوري 

أبــطــال آســيــا، وبــالــتــالــي فقد 

تـــأهـــل بــاخــتــاكــور األوزبـــكـــي 

وشــــبــــاب األهــــلــــي دبـــــي إلـــى 

حــقــق  وقـــــــد   .١٦ ــــــــ  ال دور 

بــاخــتــاكــور األوزبــــكــــي، فـــوًزا 

اإليراني  خــودرو  شاهر  على 

الــديــن  جـــالل  أحــــرزه   (١-٠)

 ،٦٥ الدقيقة  في  مشاريبوف 

فـــي الـــمـــبـــاراة الـــتـــي جــمــعــت 

الــفــريــقــيــن عــلــى ملعب  بــيــن 

باختاكور  وتــصــدر  الــجــنــوب. 

برصيد  الــثــانــيــة،  المجموعة 

شـــبـــاب  وحـــــــل  نـــــقـــــاط،   ١٠

ثم  نقاط،  بـ٧  وصيًفا  األهلي 

شاهر خودرو ثالثًا بال نقاط، 

فـــــــــي حـــيـــن 

تـــم اســتــبــعــاد 

الــــهــــالل مــن 

المجموعة.

اعتبـار الهالل منسحبًـا وشطب نتائجـه
اآلسيوي يعلن تأهل باختاكور وشباب األهلي لدور الـ ١٦ االستقالل يقصي 

الشـــرطـــة

الدوحة - [:

حـــرم االســتــقــالل اإليـــرانـــي 
من  العراقي  الشرطة  نظيره 
دوري  مـــن   ١٦ الــــ  دور  ــلــوغ  ب
ـــعـــد فـــــــوزه عــلــى  األبــــــطــــــال، ب
األهـــلـــي الـــســـعـــودي الــمــتــصــدر 
منافسات  ضمن   ٣-٠ بنتيجة 
الــجــولــة الـــســـادســـة واألخـــيـــرة 
مــــــن الــــمــــجــــمــــوعــــة األولـــــــــى. 
ورغـــــم الـــخـــســـارة الــثــانــيــة له 
هــــذا الـــمـــوســـم، أنــهــى األهــلــي 
الـــمـــجـــمـــوعـــة فـــــي الـــــصـــــدارة 
وانــــتــــزع  نــــقــــاط،   ٦ بـــرصـــيـــد 
 ٥ برصيد  الوصافة  االستقالل 
األهداف  بفارق  متفوًقا  نقاط 

عن الشرطة.

برلين - د ب أ: 

المنافسات  مــن  الــجــديــد  الــمــوســم  ينطلق 

األوروبية رسمًيا اليوم على ملعب «بوشكاش 

بلقاء  بــودابــســت  المجرية  بالعاصمة  أريــنــا» 

دوري  لقب  حــامــل  األلــمــانــي  ميونيخ  بــايــرن 

أبـــطـــال أوروبـــــــا لـــكـــرة الـــقـــدم مـــع إشــبــيــلــيــة 

ـــــــــدوري  اإلســـــبـــــانـــــي بــــطــــل ال

األوروبــــــي، فــي مــبــاراة كــأس 

السوبر األوروبي.

قمــة اإلثــارة فـي السوبر األوروبـي
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ــل لـــلـــدور الــثــانــي  ــي ــدح ــق ال ــري ــل لـــلـــدور الــثــانــي الــتــعــاون ط ــي ــدح ــق ال ــري الــتــعــاون ط
اليوم فض االشتباك بالمجموعة اآلسيوية المعقدة في المشهد األخير للصراع

ــــالم ــــس ـــــعـــــبـــــور ب ـــــل ــــــــــالوي الـــــتـــــركـــــيـــــز ل ــــــــــدح ـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة تـــــــفـــــــرض عـــــلـــــى ال تـــــعـــــقـــــيـــــدات ال

القــوة الضــاربــة 
تكتمــــل

معـــز تحــت
األضـــــواء

كبيرة  بنسبة  للدحيل  الضاربة  القوة  اكتملت 
وأدميلسون  بوضياف  كريم  الثنائي  عــودة  بعد 
جــونــيــور مــن اإلصــابــة ومــشــاركــتــهــمــا فــي الــلــقــاء 
بالفوز  انتهى  والـــذي  بيرسبوليس  أمــام  السابق 
بهدف دون رد سجله معز علي من ركلة جزاء 
الدحيل  مدرب  الركراكي  وليد  المغربي  ويعول 
صعيد  على  سواء  الفريق  في  العناصر  أهم  على 
الفردية  والــحــلــول  الفنية  اإلمــكــانــات  أو  الخبرة 
ــمــبــاراة  ــفــريــق إلـــى الـــفـــوز فـــي هـــذه ال ــقــيــادة ال ل
المقبل  الــدور  إلــى  المجموعة  قمة  في  والتأهل 
الكثير  الركراكي  ينتظر  وبالتالي  البطولة،  من 
مــن نــجــوم الــفــريــق لــحــســم لــقــاء الــتــعــاون الــيــوم 
الحقيقية،  الفريق  قــدرات  تعكس  قوية  بصورة 
محترفي  تنتظر  كبيرة  مهمة  هناك  وبالتالي 
هذه  فــي  عطية  وبــن  ودود  أدمــيــلــســون  الــفــريــق 
لإلنذار  رضائيان  رامــيــن  يغيب  فيما  المواجهة 
الفريق  فــي  الــخــبــرة  عناصر  إلــى  إضــافــة  الــثــانــي 
كما  ياسر  وأحمد  بوضياف  كريم  رأسهم  وعلى 
كبير  دور  علي  معز  الفريق  قائد  على  سيكون 
لــقــيــادة هــجــوم الــفــريــق بــقــوة فــي هــذه الــمــبــاراة 
مهمة  من  تسهل  أهــداف  إلــى  الفرص  وترجمة 
الــفــريــق فـــي هـــذه الـــمـــبـــاراة الــمــهــمــة فـــي خــتــام 

المجموعات. مرحلة  مباريات 

نــجــح مــعــز عــلــي هـــداف آســيــا وقــائــد الــدحــيــل في 

قيادة فريقه للفوز على برسيبوليس اإليراني بهدف 

نــظــيــف فــي الــجــولــة الــمــاضــيــة مــن الــبــطــولــة، حيث 

تمكن معز من إحراز هدف الفوز ولم يكتف المعز 

بقيادة فريقه إلى الفوز على برسيبوليس في أصعب 

أداًء  أيًضا  قدم  بل  المجموعات،  مرحلة  مواجهات 

يحمل  كونه  القيادة  مسؤولية  وتحمل  للغاية  قــويـًـا 

بقدرته  الثقة  ظل  في  حالًيا  بالفريق  الكابتن  شــارة 

الخبرات  نتيجة  وذلــك  المهمة،  بــهــذه  القيام  على 

الكبيرة التي أصبحت لديه رغم صغر عمره مقارنة 

علي  معز  وينتظر  بالفريق  الالعبين  مــن  بالكثير 

مسؤولية كبيرة في لقاء اليوم مع التعاون السعودي 

أجل  مــن  بالبطولة  المجموعات  مرحلة  ختام  فــي 

قيادة الفريق إلى الفوز والتأهل في قمة المجموعة 

الركراكي  وليد  الفريق  مــدرب  عليه  ويعول  الثالثة 

إلى  الــفــرص  وترجمة  بقوة  الفريق  هجوم  لقيادة 

أهداف تساعد الفريق في تحقيق هدفه ولن يقتصر 

قيادة  إلى  يمتد  بل  األهــداف  تسجيل  على  معز  دور 

ما  أفــضــل  تقديم  أجــل  مــن  الملعب  فــي  المجموعة 

لديهم والقتال على مدار زمن اللقاء إلنجاز المهمة 

على أكمل صورة بالتواجد في الدور المقبل والدفاع 

عن طموحات الفريق في البطولة.

متابعة - رمضان مسعد: 

يلتقي الدحيل مع التعاون السعودي 
ملعب  على  اليوم  مساء   ٩:٠٠ الـــ  في 
ضمن  المونديالي  التعليمية  المدينة 
مرحلة  ختام  في  الثالثة  المجموعة 
الــمــجــمــوعــات بــــدوري أبــطــال آســيــا، 
في  اللقاء  يدخل  الدحيل  أن  ورغــم 
صدارة المجموعة برصيد ٩ نقاط إال 
أنه يرفع شعار الفوز وحصد النقاط 
الثالثة للتأهل إلى دور الـ ١٦ في قمة 
السعودي  التعاون  فيما  المجموعة، 
يدخل هذه المواجهة ويحتل المركز 
الرابع واألخير في المجموعة الثالثة 
يملك  ذلــك  ورغــم  نقاط،   ٦ برصيد 
فــوزه  حــال  فــي  التأهل  فــي  حظوًظا 
ـــدحـــيـــل، وبـــالـــتـــالـــي ســيــرفــع  عـــلـــى ال
في  غيره  وال  الفوز  شعار  الفريقان 
أنصاف  تقبل  ال  الــتــي  الــمــبــاراة  هــذه 
الــســعــودي،  للفريق  بالنسبة  الــحــلــول 
بــيــنــمــا الـــتـــعـــادل يــؤهــل الــدحــيــل في 
صـــــدارة الــمــجــمــوعــة فـــي حــــال فــوز 
الشارقة  على  اإليــرانــي  برسيبوليس 
اإلمــاراتــي، أمــا في حــال فــوز األخير 
المركز  إلى  الدحيل  يؤهل  فالتعادل 
بالنسبة  مهم  الــفــوز  ولــذلــك  الــثــانــي، 
لــلــدحــيــل لــحــســم قــمــة الــمــجــمــوعــة 
اآلخر  اللقاء  نتيجة  إلــى  النظر  دون 
لهذه  قــادم  الدحيل  المجموعة،  في 
للغاية  مــهــم  انــتــصــار  مـــن  الـــمـــبـــاراة 
برسيبوليس  عــلــى  رد  دون  بــهــدف 

اإليراني بهدف 
رد  دون 

التعاون  فيما  الخامسة  الجولة  فــي 
قادم من خسارة ثقيلة بستة أهداف 
وسيدخل  اإلمـــاراتـــي.  الــشــارقــة  مــن 
الــدحــيــل هــــذه الـــمـــبـــاراة بــمــعــنــويــات 
ــــــعــــــودة لـــطـــريـــق  مـــرتـــفـــعـــة بــــعــــد ال
االنــــتــــصــــارات والــــتــــربــــع عـــلـــى قــمــة 

الــمــجــمــوعــة وفـــي الــمــقــابــل الــتــعــاون 
ســيــحــاول جـــاهـــًدا تــحــســيــن صــورتــه 
الــمــبــاراة  هـــذه  فــي  المستطاع  بــقــدر 
المتواضعة  الــصــورة  محو  أجــل  مــن 
الــتــي ظــهــر عــلــيــهــا كــمــا أنـــه سيقاتل 
مــن أجـــل الـــدفـــاع عــن حــظــوظــه في 

موعد  على  يجعلنا  مــا  وهــو  الــتــأهــل 
مـــع مــواجــهــة نـــاريـــة فـــي ظـــل رغــبــة 
النقاط  وحصد  الفوز  في  الفريقين 
الــثــالثــة لــلــوصــول إلـــى الــــدور الــقــادم 
البطولة،  منافسات  في  واالستمرار 
ويعلم مدرب الدحيل وليد الركراكي 

أن خسارة التعاون بستة أهداف في 
المستوى  عــن  تعّبر  ال  السابق  اللقاء 
الــحــقــيــقــي لــلــفــريــق الــســعــودي الـــذي 
في  السعودية  فــي  الدحيل  على  فــاز 
لــقــاء الـــذهـــاب وبــالــتــالــي لــن ينخدع 
بقدر  وسيحاول  النتيجة  بهذه  أبــًدا 
المستطاع أن يحشد كل أوراقه لهذه 
الــمــواجــهــة الــحــاســمــة والــصــعــبــة في 
حظوظ  بــقــاء  ظــل  فــي  نفسه  الــوقــت 
وفي  الــتــأهــل،  فــي  الــســعــودي  الفريق 
الـــمـــقـــابـــل مــــــدرب فـــريـــق الـــتـــعـــاون 
ـــــذي تــولــى  الــفــرنــســي كـــارتـــيـــرون ال
المهمة قبل أيام يعلم جيًدا أن الفوز 
للتأهل  أمــامــه  الــوحــيــد  الــســبــيــل  هــو 
وبالتالي سيقاتل بكل قوته من أجل 
من  والخروج  إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ 
السيما  الخسائر  بأقل  المباراة  هــذه 
والــخــســارة  الــمــتــواضــع  المستوى  بعد 
ولذلك  الماضية  الجولة  في  الكبيرة 
الدفع  عــن  يتوانى  لــن  المدربين  كــال 
الــمــواجــهــة  هـــذه  فـــي  األوراق  بــأهــم 
وحصد  الــفــوز  لتحقيق  الــبــدايــة  مــن 
الــنــقــاط وتـــبـــدو كــفــة الــدحــيــل على 
الــــــــورق أرجـــــــح فــــي ضـــــوء مــســتــوى 
ولكن  البطولة  في  الفريقين  ونتائج 
الــورق  على  الترشيحات  هــذه  تبقى 
الملعب  في  المستجدات  انتظار  في 
ومـــا ســيــقــدمــه كـــل فــريــق فـــي هــذه 
الــمــواجــهــة مـــن أجـــل الـــفـــوز وحــصــد 
عامة  الفريق  حالتا  وستلعب  النقاط 
في  مــهــًمــا  دوًرا  خــاصــة  والــالعــبــيــن 
استغالل  في  وقدرتهم  األمــور  حسم 

الفرص المتاحة خالل المباراة.

يتطلع الشارقة اإلماراتي للتأهل للمرة األولى في 
تاريخه عندما يالقي برسبوليس في مواجهة حاسمة 
للفريقين، في الجولة السادسة األخيرة من منافسات 
والتي  آسيا  أبــطــال  لـــدوري  الثالثة  المجموعة 
ستُقام في الـ ٩:٠٠ مساًء على استاد جاسم بن 
حمد بنادي السد، كون الفائز سيضمن الصعود 
بغض النظر عن نتيجة مباراة الدحيل والتعاون.

وبعد فوزه في الجولة الرابعة على الدحيل ٤-٢، 
الهجومية  وعــروضــه  انتفاضته  الشارقة  واصــل 
القوية بالفوز التاريخي الذي حققه على التعاون 
مشاركته  تــاريــخ  فــي  األكــبــر  الــفــوز  مسجًال   ،٦-٠
أيًضا  السعودي  الهالل  على  فــوزه  منذ  بالمسابقة 

٥-٢ في نسخة ٢٠٠٤.
بدأ  الــذي  للتعاون  القاسية  الخسارة  كانت  كما 

مشاركته في البطولة منذ نسخة ٢٠١٧.

يحتل الشارقة المركز الثاني برصيد ٧ نقاط بفارق 
األهداف عن برسبوليس، بينما يحتل التعاون المركز 
الــرابــع واألخــيــر برصيد ٦ نــقــاط، فــي الــوقــت الــذي 
 ٩ برصيد  الثالثة  المجموعة  صــدارة  الدحيل  يتصدر 
نقاط. ويعتمد الشارقة على ثالثي هجومي برازيلي 
ويلتون  كــورنــادو،  ايجور  األلــعــاب  صانع  يضم  مميز 
سواريز صاحب ثالثة أهداف في لقاء التعاون، وكايو 
فــرنــانــديــز. وأحــيــا الــشــارقــة بــعــد فــوزيــه العريضين 
البطولة  في  األولــى  للمرة  بالتأهل  آماله  األخيرين 
بنظامها الجديد. وسبق لبطل الــدوري اإلماراتي أن 
تقام  كانت  التي   ٢٠٠٤ نسخة  نهائي  ربــع  إلــى  تأهل 
ثالثة  مجموعته  الحالي (ضمت  عن  مختلف  بنظام 
فـــرق فــقــط)، ثــم غـــاب عــن الــمــشــاركــة حــتــى ٢٠٠٩ 
وخرج من الدور األول، قبل أن تشهد النسخة الحالية 

التواجد الثالث له.

لقاء شائك بين الشارقة وبرسبوليس
يقام الليلة على ملعب البطوالت

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراتي اليومترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراتي اليوم
الترتيب نقاطصافيأهدافهزيمةتعادلفوزلعبالفريق

عليهله

٩١-٢٧٧-٥٣الدحيل 

٥٢١٢١٣٧٦٧٢الشارقة    

٧٣-٥٢١٢٥٥١برسيبوليس 

٤  ٦-٣٣٨٥-٥٢التعاون  

لــن تــخــرج خــيــارات مـــدرب الــدحــيــل عــن األســمــاء 
التي ظهرت في اللقاء األخير باستثناء غياب اإليراني 
رامين رضائيان لحصوله علي البطاقة الصفراء الثانية 
في المباراة األخيرة ويتوقع أن ضمن تشكيلة الفريق 
كًال من: محمد البكري ومحمد موسى والمهدي بن 
عطية وأحمد ياسر ولويز مارتن وأدميلسون جونيور 
وإســمــاعــيــل محمد وكــريــم يــوضــيــاف وخــالــد صالح 
وعبداهللا األحرق وعلي عفيف وسلطان بريك ومعز 
وغيرها  مونتاري  ومحمد  رودريــجــوز  ودودو  علي 
وفي  للقاء،  جاهزة  المدرب  يراها  التي  األسماء  من 

التعاون  مدرب  كارتيرون  باتريس  الفرنسي  المقابل 
سيحاول الدفع بكل أوراقه وثقله في هذه المواجهة 
الحاسمة وقد نشاهد بعض األسماء الجديدة باإلضافة 
إلـــى نــفــس األســمــاء الــتــي اعــتــمــد عليها فــي الــلــقــاءات 
األخيرة وهي كاسيو دوس انجوس وياسين برناوي 
وأحمد عسيري وإياجو سانتوس وحسن كادش وفهد 
عائض الرشيدي وريان الموسى ومحمد أبو سبعان 
السهالوي  ومحمد  ديــوك  وميتشيل  السفياني  وربيع 
يراها  التي  األســمــاء  مــن  وغيرها  اميسي  وســيــدرك 

قادرة على تحقيق أهدافه من المباراة.

أهــــم خيـــارات الفريقيــــن
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ـــل االحـــتـــمـــاالت  ــة ك ــه ــواج ــم جــــاهــــزون ل
وليد الركراكي ُمدرب الدحيل يؤكد قبل لقاء التعاون الحاسم:

إسماعيل محمد: 
سنحافظ على صدارتنا

فريقه  أن  عــلــى  الــدحــيــل  العـــب  محمد  إســمــاعــيــل  شـــّدد 
تنتظره مواجهة صعبة أمام التعاون اليوم في ختام مرحلة 
في  إسماعيل  وقــال  آسيا،  أبطال  لــدوري  المجموعات  دور 
المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: نعرف جيًدا أننا سنخوض 
مواجهة صعبة اليوم أمام التعاون ولكننا سنخوضها ونحن 
منا  المطلوب  كل  سنعمل  وبالتأكيد  المجموعة  صــدارة  في 
في  نكون  أن  بد  وال  الــصــدارة  هــذه  على  الحفاظ  أجــل  من 
كامل جاهزيتنا البدنية والفنية للخروج بنقاط هذه المباراة 
ستكون  الــتــعــاون  مــبــاراة  وأضــــاف:  للقمة.  للتأهل  كــامــلــة 
لتحقيق  جاهزون  ونحن  نهائية  مباراة  بمثابة  لنا  بالنسبة 
ونحن  األندية  كل  بين  المتقاربة  المستويات  رغم  االنتصار 
كالعبين للدحيل أمامنا تحٍد من نوع آخر، فالفريق يلعب 
على أرضه ويجب عليه أن يعمل للفوز بكل المواجهات رغم 
الحافز  تمنحنا  مــا  دوًمـــا  التي  جماهيرنا  بــدون  نلعب  أننا 

لتقديم األداء المميز .

مسعد:  - رمضان  متابعة 

أكـــد الــمــغــربــي ولــيــد الــركــراكــي 
مـــدرب الــدحــيــل أهــمــيــة الــمــواجــهــة 
ختام  في  اليوم  فريقه  تنتظر  التي 
وقال  المجموعات،  دور  مباريات 
الصحفي  الــمــؤتــمــر  فــي  الــركــراكــي 
موعد  على  أننا  جيًدا  نعلم  باللقاء: 
مـــع مـــواجـــهـــة صــعــبــة ومــهــمــة مــع 
أهمية  وتـــأتـــي  الــســعــودي  ــتــعــاون  ال
التي  الثقيلة  الخسارة  بعد  المباراة 
تـــعـــّرض لــهــا فــريــق الــتــعــاون أمـــام 
بالبحث  مطالبًا  وسيكون  الشارقة 
والـــتـــعـــاون  أمـــامـــنـــا،  فــعــل  رد  عـــن 
فريق يلعب في دوري قوي ونحن 
أن  يمكن  وال  اللقاء  صعوبة  نعرف 
نــقــلــل مــن شـــأن الــفــريــق الــســعــودي 
واجــهــنــا  ونـــحـــن  بـــه  أو االســتــهــانــة 
الــشــارقــة بــطــل الــــدوري اإلمـــاراتـــي 
الــدوري  بطل  برسبوليس  وكــذلــك 
المباراة  تكون  أن  ونتوقع  اإليراني 

الفريقين. على  وصعبة  قوية 
وأشــــــــــار الـــــركـــــراكـــــي إلـــــــى أنــــه 
ســـيـــحـــاول الــــدفــــع بـــأفـــضـــل العــبــي 

الــفــريــق فــي مــبــاراة الــيــوم بــعــد أن 
كريم  السابقة  الــمــبــاراة  فــي  شــارك 
بـــوضـــيـــف وأدمــــيــــلــــســــون جـــونـــيـــور 
وهــــو مـــا يــعــنــي أن الـــفـــريـــق صـــار 
مــجــهــودات  سنخسر  ولــكــن  أفــضــل 
ـــمـــحـــتـــرف رامـــــيـــــن رضــــائــــيــــان،  ال
ويــجــب عــلــيــنــا أن نــكــون جــاهــزيــن 

كل  يـــكـــون  وأن  االحـــتـــمـــاالت  لــكــل 
العــبــيــنــا فـــي حـــالـــة مــمــيــزة بــدنــًيــا 
جـــاهـــزيـــن  يــــكــــونــــوا  وأن  ــــا  وفــــنــــًي
ومنذ  األوقـــات،  كل  في  للمشاركة 
أتيت إلى الدحيل لم يتمكن الفريق 
مـــن الــظــهــور بــتــشــكــيــلــة كــامــلــة في 
ــا تــكــون هــنــاك  ــًم أي مـــبـــاراة، فــدائ

إصابات وغيابات لعدد من العبينا 
األســـاســـيـــيـــن ولـــكـــن الـــمـــفـــرح فــي 
في  يكونون  دائًما  البدالء  أن  األمر 
جيدة  مستويات  ويقدمون  الموعد 

إيجابية. نتائج  ويحققون 
يهمنا  مـــا  الـــركـــراكـــي:  وأضـــــاف 
للمرحلة  الــتــأهــل  تحقيق  هــو  اآلن 

الــتــالــيــة مـــن الــمــنــافــســة وســنــعــمــل 

صدارة  تحقيق  أجل  من  قوتنا  بكل 

الفعل  بــردة  سعيد  وأنــا  المجموعة 

الــالعــبــيــن  أداء  فـــي  ظـــهـــرت  الـــتـــي 

الشارقة،  فريق  من  الخسارة  عقب 

األخــيــرة  الــمــبــاراة  سنخوض  واآلن 

ــتــعــادل وهــو  بــفــرصــتــي الــفــوز أو ال

أمـــر جــّيــد ولــكــن ال أريـــد الــدخــول 

تحقيق  على  وسنعمل  حسابات  في 

دون  هدفنا  تحقيق  أجل  من  الفوز 

النظر إلى نتائج أو حسابات أخرى.

ـــــــام كـــــــالمـــــــه قــــــال  وفـــــــــــي خـــــــت

الجماهير  تــواجــد  عـــدم  الـــمـــدرب: 

تأثير  لــه  بالتأكيد  الــمــدرجــات  فــي 

سلبي، فمتعة كرة القدم تكمن في 

في  والمشجعين  الجماهير  تواجد 

المالعب  كل  اآلن  لكن  المدرجات 

فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم خــالــيــة من 

كــورونــا  جــائــحــة  بسبب  الــجــمــاهــيــر 

ونقضي  الفيروس  سنهزم  ولكننا 

لُمتعتها  القدم  كــرة  وستعود  عليه 

مــن جــديــد بــعــودة الــجــمــاهــيــر إلــى 

الُمدرجات من جديد.

ــن  ــي ــق ــري ــف ـــى ال ـــات الــــتــــعــــاون.. والـــمـــواجـــهـــة صــعــبــة عـــل ـــي ـــان ـــك ــــن إم ـــل م ـــل ـــق ــــن نُ ل

ــــصــــدارة لـــتـــحـــاشـــي الـــحـــســـابـــات الـــُمـــعـــقـــدة  ــــل ـــا لـــلـــتـــأهـــل ل ـــن ـــوت ـــل ق ـــك رســنــلــعــب ب ى

تصويرتصوير- - نوشاد تكيل:نوشاد تكيل:

الحوسني العب الشارقة: 
نســـــعى للتــــأهل
شدد عادل الحوسني، العب الشارقة 
بقوة  التركيز  أهمية  على  اإلمـــاراتـــي، 
أمام برسبوليس اإليراني، ضمن الجولة 
األخـــيـــرة.وقـــال الــحــوســنــي: «مــواجــهــة 
بــرســبــولــيــس مــصــيــريــة بــالــنــســبــة لــنــا، 
من  فقط،  الــفــوز  على  خاللها  سنلعب 
واالبتعاد  الثاني  الــدور  إلى  التأهل  أجل 
عـــن أي حـــســـابـــات لـــهـــذه الــمــجــمــوعــة 
خصًما  الــصــعــبــة».وأضــاف: «ســنــواجــه 
صـــعـــبًـــا مــــن الــــفــــرق الـــمـــعـــروفـــة عــلــى 
مــســتــوى الـــقـــارة.. ومـــن الـــضـــروري أن 
نكون في قمة التركيز، في كل أوقات 
الـــلـــقـــاء، حــتــى نُــحــقــق هــدفــنــا ونــخــرج 

بالثالث نقاط».

العنبري ُمدرب الشارقة:

أكد عبد العزيز العنبري، مدرب 
الـــشـــارقـــة، أهــمــيــة مـــبـــاراة فــريــقــه 
المقررة  اإليــرانــي،  برسبوليس  مع 
مساء اليوم، ضمن الجولة األخيرة.
المؤتمر  خــالل  الــعــنــبــري،  وقـــال 
الــصــحــفــي لــلــقــاء: «مــواجــهــة الــيــوم 
منتهى  في  اإليراني  برسبوليس  مع 
األهـــمـــيـــة، لــيــس فــقــط لــطــرفــيــهــا، 
ـــمـــا لــبــقــيــة فــــرق الــمــجــمــوعــة..  وإن
سنخوضها من أجل الفوز، وأتمّنى 
أن يواصل الفريق عروضه القوية».

وعـــن الــفــريــق اإليـــرانـــي، أجـــاب: 
يختلف  برسبوليس  لعب  «أســلــوب 
يلعب  فهو  الــســعــودي،  التعاون  عــن 

للمساحات،  وإغـــالق  عـــاٍل  بضغط 
أفضل  بشكل  نـــؤّدي  أن  نحتاج  لــذا 
ـــثـــالث الــســابــقــة،  مـــن مــبــاريــاتــنــا ال
للتأّهل  تقودنا  المباراة  هــذه  لكون 

مباشرًة».
 وأكــــد ثــقــتــه الــكــامــلــة فــي قــدرة 
العــبــي فــريــقــه، عــلــى تــجــاوز هــذه 

المرحلة الصعبة من البطولة.
يستحقون  «الــالعــبــون  وأضـــاف: 
في  الكبيرة،  جهودهم  على  الشكر 
شكري  أوّجه  كما  الماضية،  الفترة 
يُمثل  الذي  دعمها،  على  للجماهير 
في  المسيرة  الستكمال  لنا  حــافــًزا 

البطولة».

نتطلع للعبـــور  إلــى الـــدور الثــاني

للكرة  األّول  الفريق  اختتم 
بـــنـــادي الــدحــيــل تــحــضــيــراتــه 
ـــمـــواجـــهـــة الــــحــــاســــمــــة مــع  ـــل ل
أخير  بتدريب  وذلك  التعاون 
جــــــرى أمــــــس عـــلـــى مـــالعـــب 
أكــاديــمــيــة الــتــفــوق الــريــاضــي 
لمستها  وضعت  التي  أسباير 
األخـــــيـــــرة عـــلـــى تــحــضــيــرات 
المرتقبة،  للمواجهة  الفريق 
للدحيل  الــخــتــامــي  الــتــدريــب 
جــــرى وســــط حـــالـــة مــعــنــويــة 
مــــرتــــفــــعــــة فــــــي ظــــــل رغـــبـــة 
الـــفـــريـــق فــــي تــحــقــيــق الـــفـــوز 
عــلــى الــتــعــاون والــتــأهــل لقمة 
التدريب  وشــهــد  المجموعة، 
الــــرئــــيــــســــي واألخـــــــيـــــــر عــلــى 
ــايــر  مـــالعـــب أكـــاديـــمـــيـــة أســب
الالعبين  لجميع  قويًا  حضوًرا 
تقريبًا  الصفوف  اكتمال  بعد 
اللقاء  فــي  الــمــصــابــيــن  بــعــودة 
الـــســـابـــق، ومـــــن جـــانـــبـــه قـــام 
ـــيـــد الـــركـــراكـــي  الـــمـــغـــربـــي ول
الحروف  فــوق  النقاط  بوضع 
ووضع اللمسات األخيرة على 
في  سيعتمدها  التي  الطريقة 

التدريب  وكذلك  الــيــوم،  لقاء 
كان فرصة من أجل الوقوف 
على أهم العناصر التي سوف 
تدخل في التشكيلة األساسية، 
وقــام الــمــدرب خــالل المران 
الفنية  الجوانب  على  بالتركيز 
أن  خــاصــة  البدنية  مــن  أكــثــر 
مباريات  بين  الزمني  الفارق 

وبالتالي  جًدا،  قصير  البطولة 
تــجــنــب الـــركـــراكـــي الــتــركــيــز 
سيما  ال  البدني  الجانب  على 
في  يشاركون  الذين  لالعبين 
الـــمـــبـــاريـــات بــشــكــل أســـاســـي، 
حيث كان التركيز عليهم من 
خـــالل الــجــوانــب الــفــنــيــة، أمــا 
في  المجموعة  لباقي  بالنسبة 

بشكل  تدريبها  فــأدت  الفريق 
اعــــتــــيــــادي، وعـــقـــب االنـــتـــهـــاء 
مــن الـــمـــران اعــتــمــد الــمــدرب 
ــتــي ســتــدافــع عن  الــتــشــكــيــلــة ال
ــا  ألـــــوان الــفــريــق الـــيـــوم وغــالــبً
ظهرت  الــتــي  نفسها  ســتــكــون 
أمــــام بــرســبــولــيــس فــي الــلــقــاء 

األخير.

قـــــال الـــفـــرنـــســـي بــاتــريــس 
كــارتــيــرون مـــدرب الــتــعــاون 
إن مــبــاراة فــريــقــه الــيــوم مع 
الدحيل تعتبر «نهائي» وهي 
فــيــهــا  نـــحـــقـــق  أن  تـــســـتـــدعـــي 
الفوز وتقديم أفضل ما لدينا 
سوى  فيها  أمامنا  بديل  وال 
وعلينا  الــدحــيــل،  عــلــى  الــفــوز 
الماضية  الــمــبــاراة  ننسى  أن 
الـــتـــي ارتــكــبــنــا فــيــهــا الــكــثــيــر 
ثقتي  ولــكــن  األخـــطـــاء،  مـــن 
كـــبـــيـــرة فـــي العـــبـــي فــريــقــي 
ـــهـــم عـــلـــى الــتــعــويــض  وقـــدرت
أمــام الــدحــيــل.وأشــار مــدرب 
الــتــعــاون إلـــى أنـــه الــمــســؤول 
كما  وقال  الفريق،  نتائج  عن 
هــو مــعــروف فــي حــال الفوز 
ولكن  لــالعــبــيــن  الــفــوز  يمنح 

فـــي حـــال الـــخـــســـارة يــتــحــّمــل 
المسؤولية. المدرب 

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــرأيـــــه حـــول 
مــــســــتــــوى الـــــدحـــــيـــــل، قـــــال: 

ــا  ــًق أعـــــرف أنـــنـــا نــــواجــــه فــري
كــــبــــيــــًرا ولـــــديـــــه إمـــكـــانـــيـــات 
كـــبـــيـــرة ولــــكــــن هـــــو نـــهـــائـــي 
الـــفـــوز  نـــحـــقـــق  أن  وعـــلـــيـــنـــا 

الــــذي يــجــعــلــنــا نــذهــب بــعــيــًدا 
وهو  اآلســيــويــة،  البطولة  فــي 
خـــيـــارنـــا الـــوحـــيـــد فــــي هـــذه 

الصعبة. الُمباراة 

لقاء اليــوم نهــائي للتعــاون والدحيــل!«أسباير» تُجهز الدحيل لموقعة األبطال
كارتيرون ُمدرب التعاون:الفريق أجرى مرانه األخير

ً

قال البورندي سيدريك أميسي العب التعاون 
الجدد  الالعبين  مــن  عـــدًدا  هــنــاك  إن  الــســعــودي 
انضموا للفريق، وأعتبر أن عدم االنسجام تسبب 
ما  وهــو  المطلوب  بالمستوى  الظهور  عــدم  فــي 
تسبب فــي الــخــســارة الــقــاســيــة الــتــي تــعــّرض لها 

الفريق في المباراة الماضية.وأشار إلى أن فريقه 
وهو  الالعبين  من  كبيًرا  عــدًدا  فقد  كورونا  بعد 
نواجه  نعم  وتابع:  السيئة،  النتائج  في  تسبب  ما 
العديد من المشاكل ولكننا نعمل بكل جدية من 

أجل تجاوز هذه المشاكل وتقديم األفضل.

أميسي: 
سنلعب من 
أجل الفوز
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ــار األخــيــرة  ــت ــار األخــيــرة الــســد يتطلع لــلــصــدارة فــي األم ــت الــســد يتطلع لــلــصــدارة فــي األم
اليوم من خالل لقاء سباهان في ختام مبارياته بالدور األول

ـــس ـــاف ـــمـــن ـــجـــة ال ـــي ـــت ـــر ن ـــظ ـــت ـــن ـــــــا وي ـــــــابً ــــــا وإي ــــــابً ـــه ذه ـــس ـــاف ـــن ـــد تــــفــــوقــــه عــــلــــى م ـــي ـــأك ـــت ـــى ل ـــع ـــس ــــم ي ــــي ــــزع ال

تغييــرات في التشكيلـة 
السداويــــة

المواجهة فرصة للبدالء

٥ مواجهــات سابقــة 
بين الفــريقيــن

خـــاض، أمـــس، الــفــريــق الـــســـداوي تــدريــبــه األخــيــر 
في  اليوم  اإليــرانــي  سباهان  أمــام  لمباراته  اســتــعــداًدا 
حرص  حيث  الــرابــعــة،  بالمجموعة  األخــيــرة  الجولة 
التدريبي  بالحمل  الــنــزول  على  هيرنانديز  تشافي 
للمباراة  اســتــعــداًدا  خفيف  مـــران  خــوض  خــالل  مــن 
ممكنة.  صــورة  أفضل  في  الفريق  لتجهيز  المرتقبة 
وكان للجانب الفني والخططي اهتمام كبير من قبل 
تشافي الذي حرص على وضع لمساته األخيرة على 
مباراة  الفريق  بها  سيخوض  التي  والخطة  التشكيل، 
اإلسباني  المدرب  لدى  تتجه  النية  أن  السيما  اليوم، 
إلراحة عدد من الالعبين األساسيين والدفع بالعبين 
لتخفيف  وأيــًضــا  المشاركة  فــرصــة  لمنحهم  شــبــاب 
الضغط عن األساسيين بسبب توالي المباريات، ومع 
بونجاح  بــغــداد  والمهاجم  بــيــدرو  الــمــدافــع  غــيــاب  أن 
المتوقع  من  أنــه  إال  البطاقات  تراكم  بسبب  إجباري 
أيًضا أن نرى أكثر من العب أساسي على دكة البدالء، 
وهذا ما ركز عليه تشافي في المران األخير بإيجاد 

بديل بيدرو في الدفاع وبديل بغداد في الهجوم.

ســـــوف تـــكـــون مــــبــــاراة الــــيــــوم بـــمـــثـــابـــة فــرصــة 
لـــالعـــبـــيـــن الــــبــــدالء مـــثـــل مـــحـــمـــد وعـــــد ويـــوســـف 
للعب  خــضــر  ومــصــعــب  عــلــي  وهــاشــم  عــبــدالــرزاق 
نفس  لــهــم.وفــي  مــهــمــة  خــبــرات  عــلــى  والــحــصــول 
أنفسهم  لتقديم  لالعبين  فرصة  المباراة  الوقت 
التواجد  أجــل  مــن  تشافي  للمدرب  طيبة  بــصــورة 
الضغط  ظل  في  المقبلة  المراحل  في  الفريق  مع 
الــكــبــيــر لــلــمــبــاريــات واحــتــيــاج الــمــدرب ألن يــكــون 
جــمــيــع العــبــيــه فــي أعــلــى جــاهــزيــة فــنــيــة لــخــوض 

المشوار. واستكمال  البطولة  مباريات 

البداية  كانت  قبل  مــن  مــرات   ٥ الفريقان  التقى 
ربع  الــدور  وفي  البطولة،  في   ٢٠١١ عام  نسخة  مع 
لقاء  في  سباهان  فريق  وفــاز  البطولة  من  النهائي 
وقــدم   ٢-١ بنتيجة  الــعــودة  فــي  ثــم  بــهــدف  الــذهــاب 
العبًا  إلشراكه  اإليراني  الفريق  على  احتجاًجا  السد 
ويــتــأهــل   ٣-٠ بنتيجة  ـــــا  إداريً الــســد  لــيــفــوز  مــوقــوًفــا 
فيه  تــوج  الـــذي  الــعــام  فــي  اآلســيــوي  النهائي  لنصف 

البطولة. بلقب  السد 
دور  في  الفريقان  التقى   ٢٠١٤ عــام  نسخة  وفــي 
بنتيجة  الــذهــاب  لــقــاء  فــي  الــســد  وفــاز  المجموعات 
وتباتا  بلحاج  ونذير  إبراهيم  خلفان  له  سجل   ٣-١
لقاء  وفــي  شريفي..  مهدي  سباهان  هــدف  وسجل 
لقاء  وآخر   .٤-٠ بنتيجة  سباهان  فريق  فاز  العودة 
جمع الفريقين كان في هذه النسخة يوم ١٨ فبراير 
حسن  سجلها  نظيفة  بثالثية  الــســد  وفـــاز  الــمــاضــي 

الهيدوس هدفين وأكرم عفيف هدًفا.

متابعة - رجائي فتحي 

ـــســـد مــبــاريــاتــه  يــخــتــتــم فـــريـــق ال
بـــدور الــمــجــمــوعــات لــــدوري أبــطــال 
أصفهان  سباهان  فريق  بلقاء  آسيا 
اإليراني في الـ٦:٠٠ مساء اليوم على 
السد،  بنادي  حمد  بن  جاسم  ملعب 
من  واألخــيــرة  السادسة  الجولة  فــي 
دور المجموعات لحساب المجموعة 
أجل  من  اللقاء  السد  الرابعة.يدخل 
تــحــقــيــق االنــــتــــصــــار، والـــبـــحـــث عــن 
تــصــدر الــمــجــمــوعــة فـــي حــالــة تعثر 
فريق النصر في مباراته أمام العين 
ــقــام فــي نفس  اإلمـــاراتـــي والــتــي ســتُ
المركز  السد  فريق  التوقيت.ويحتل 
الـــثـــانـــي فـــي الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد ٩ 
إلى  رصيده  رفع  يعني  والفوز  نقاط 
مع  النصر  نتيجة  وانتظار  نقطة   ١٢
صــدارة  في  النصر  إن  حيث  العين، 
وفي  نقطة   ١١ برصيد  المجموعة 
من  خسارته  أو  النصر  تعادل  حالة 
العين وفوز السد على سباهان سوف 
مع  ويلعب  المجموعة  السد  يتصدر 

المجموعة  ثــانــي 
الـــثـــالـــثـــة.. 

السد  يبقى  ســوف  النصر  فــاز  لو  أمــا 
فــــي الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي مــهــمــا كــانــت 
عامة  سباهان.وبصفة  مــع  نتيجته 
بمثابة  ســتــكــون  الــيــوم  مـــبـــاراة  فـــإن 
بالنسبة  األنـــفـــاس  اللــتــقــاط  فــرصــة 
لـــالعـــبـــي الـــســـد األســـاســـيـــيـــن الـــذيـــن 
ــمــبــاريــات  تـــعـــرضـــوا لــلــضــغــط فـــي ال
فترة  خالل  ولعبها  الماضية  الثالثة 
أسبوع فقط من استئناف التصفيات 
اآلســيــويــة، وهـــو األمـــر الـــذي أرهــق 
الالعبين بدنًيا.وسوف يقوم المدرب 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــز فــي لــقــاء الليلة 
بتدوير الالعبين ومنح راحة لبعض 
مــن عــنــاصــره األســاســيــة ولــكــن بما 
ال يــخــل بــنــظــام واســـتـــقـــرار الــفــريــق 

النتيجة  يــحــقــق  وبــمــا  الــبــطــولــة  فـــي 
بالنسبة  االنــتــصــار  وهـــي  الــمــطــلــوبــة 
للزعيم السداوي.ويمتلك فريق السد 
المتميزين  الالعبين  مــن  مجموعة 
يصنعوا  أن  يمكنهم  الــذيــن  الــكــبــار 
كانوا  ســواء  المباراة  هــذه  في  الفارق 
يوجد  وال  البدالء  أو  األساسيين  من 
الالعبين،  بين  المستوى  فــي  فـــارق 
ـــشـــافـــي مــعــظــمــهــم فــي  وأشـــــــــرك ت
المباريات الثالثة الماضية بالبطولة.
خرج  ســبــاهــان  فــريــق  المقابل  وفــي 
مـــن ســـبـــاق الــمــنــافــســة عــلــى إحـــدى 
المجموعة  هذه  من  التأهل  بطاقتي 
باحثًا  المباراة  يدخل  سوف  وبالتالي 
عـــن الـــفـــوز وبــــال أي ضـــغـــوط وهــو 

األمـــر الـــذي ســوف يــســاعــده لتقديم 
مــبــاراة جــيــدة وقــويــة أمـــام منافس 
من المرشحين للفوز بلقب البطولة.

فريق سباهان من الفرق التي تؤدي 
بــشــكــل جــيــد فــي الــبــطــولــة، وتــعــادل 
العين  فريق  أمام  الماضي  اللقاء  في 
أجل  من  االنتصار  في  يطمح  وكــان 
مواصلة المشوار بصورة جيدة ولكنه 
لــم يستطع وتــوقــف رصــيــده عــنــد ٤ 
نقاط وهو ما لم يساعده في مواصلة 

المشوار في البطولة.
ورغم أن السد تأهل للدور المقبل 
ــبــطــولــة إال  وســـبـــاهـــان خــــرج مـــن ال
نتيجة  يتوقع  أن  يمكنه  ال  أحـــًدا  أن 
الــلــقــاء فــي ظــل وجـــود دوافـــع كبيرة 

باللقاء  الفوز  لتحقيق  الفريقين  عند 
نظًرا  العالية  قدراتهما  على  والتأكيد 
لما يضمه كل فريق من أسماء جيدة 
مثل  فــي  الـــفـــارق  تصنع  أن  يمكنها 
في  والصعبة  القوية  المباريات  هذه 
سوف  السد  أن  الوقت.والمؤكد  نفس 
يلعب بكل قوة لالنتصار وهو يدرك 
أن الصدارة قد تأتي له لو فاز وتعثر 
مما  العين  لقاء  في  السعودي  النصر 
يــمــثــل فــرصــة لــفــريــق الــســد حــتــى ال 
األبرز  المرشح  الدحيل  مع  يصطدم 
لصدارة المجموعة الرابعة بالبطولة، 
ويلعب  الصدارة  في  حالًيا  إنه  حيث 
الــيــوم أيــًضــا مــع الــتــعــاون الــســعــودي 
ومرشح ألن يحقق االنتصار والبقاء 

بالصدارة.وبدون النظر إلى الوضعية 

فإنه  التأهل  بعد  السد  لفريق  الجيدة 

ال  الــالعــبــيــن  عقلية  أن  الــمــؤكــد  مــن 

مباراة  أي  فــي  االنــتــصــار  بغير  تقبل 

بــالــبــطــولــة لــلــتــأكــيــد عــلــى قــدراتــهــم 

الــذهــاب  يستحقون  وأنــهــم  الــعــالــيــة 

بعيًدا في البطولة السيما أنهم دخلوا 

على  للمنافسة  الــتــرشــيــحــات  دائــــرة 

غــرب  أنــديــة  عــن  للنهائي  الـــوصـــول 

القارة اآلسيوية.

على  المحافظة  إلى  النصر  يطمح 
صــــدارة الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة عــنــدمــا 
يـــواجـــه الــعــيــن عــلــى مــلــعــب الــمــديــنــة 
سيناريو  بتكرار  األمــل  مع  التعليمية، 
النصر  حسم   .(٢-١) فاز  حين  الذهاب 
السد،  بصحبة  النهائي  ثمن  إلى  تأهله 
برصيد  المجموعة  النصر  يتصدر  حيث 
وتعادلين،  انــتــصــارات   ٣ مــن  نقطة   ١١
مــا   ،١-١ الــــســــد  أمــــــام  آخـــرهـــمـــا  كـــــان 
البطاقة  لنيل  األخــيــر  أمـــام  الــبــاب  فــتــح 
عن  نــقــاط   ٥ بــفــارق  ابتعد  بعدما  الثانية 

تعادل  نتيجة  اإليــرانــي  أصفهان  سباهان 
األخـــيـــر مـــع الــعــيــن اإلمــــاراتــــي مـــن دون 
أهــــداف. وســيــضــمــن الــنــصــر الـــصـــدارة في 
حـــال فــــوزه أو تــعــثــر وصــيــفــه الــســد أمـــام 
اآلن  حتى  النصر  وقدم  أصفهان.  سباهان 
السد،  مباراة  في  آخرها  الفتة،  مستويات 
ـــع تــوالــًيــا  حــيــث كـــان فــي طــريــقــه لــفــوز راب
رغـــم خــوضــهــا بــغــيــاب بــعــض مـــن العــبــيــه 
األســاســيــيــن، قــبــل أن يــخــطــف الــجــزائــري 
بغداد بونجاح التعادل للفريق القطري في 

القاتل. الوقت 

النصـــر المتصــدر
في مواجهـــــة العــــين

يسابق السد للعبور بالمركز األول

ترتيب المجموعة الرابعة قبل مباراتي اليومترتيب المجموعة الرابعة قبل مباراتي اليوم

الترتيب نقاطصافيأهدافهزيمةتعادلفوزلعبالفريق
عليهله

٥٣٢٠٩٤٥١١١ النصر
٥٢٣٠١٣٦٧٩٢ السد 
٤٣-٥١١٣٤٧٣ سباهان
٢٤-٥٠٢٣٤١٣٩ العين 
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ُمستعـــدون لمــواجهــة أي فــريــق في دور الـ ١٦ 
تشافي هيرنانديز ُمدرب السد يؤكد بثقة:

محمد وعد:هدفنا الصدارة

الصحفي:  المؤتمر  خــالل  السد  العــب  وعــد  محمد  قــال 
بثبات  نسير  ونحن  الفوز  تحقيق  أجل  من  المباراة  نخوض 
في البطولة حتى اآلن، مجموعتنا هي األقوى ونطمح في 
نتيجة  على  يتوقف  هــذا  ولكن  األول،  بالمركز  نكون  أن 
الفوز  تحقيق  على  سنعمل  أننا  إال  والعين،  النصر  مــبــاراة 
بــالــمــبــاراة. وحـــول مشاركته مــع الــفــريــق وكــيــف يــرى تلك 
الفرصة قال: أوّد أن أشكر المدرب على منحي الثقة، فهو 
والعب  كبير  العب  بين  يفّرق  وال  الالعبين  كل  إلى  ينظر 
صغير، وهذا حافز لي لتقديم األفضل، في الفترة المقبلة.

في  لدينا  ما  أفضل  تقديم  على  عازمون  قائًال:  واختتم 
في  قدًما  المضي  أجل  من  نخوضها  التي  المباريات  جميع 
في  الجميع  ظــن  حــســن  عــنــد  نــكــون  أن  ونتمنى  الــبــطــولــة، 
لدور  جيًدا  ختاًما  يكون  لكي  الفوز،  ونحقق  اليوم  المباراة 
المركز  أو  الصدارة  احتالل  عن  النظر  بغض  المجموعات 

الثاني.

متابعة - حسام نبوي:

أكد اإلسباني تشافي هيرنانديز، 
فريقه  مباراة  أهمية  السد،  مدرب 
أمـــام ســبــاهــان أصــفــهــان اإليــرانــي 
الــــيــــوم بـــالـــجـــولـــة األخـــــيـــــرة لــــدور 
المؤتمر  خالل  وقال  المجموعات، 
نحن  بــالــلــقــاء:  الـــخـــاص  الــصــحــفــي 
ســعــداء بــالــتــأهــل لـــلـــدوري الــتــالــي، 
ولكن نريد أن ننهي المباريات في 
ومباراتنا  جيد،  بشكل  المجموعة 
ــا  الـــيـــوم أمـــــام فـــريـــق جـــّيـــد دفــاعــًي
المجموعة  فــي  نــحــن  ــا،  وهــجــومــًي
األصـــعـــب، ونـــحـــن نــتــحــســن كــثــيــًرا 
بــعــد كــل مـــبـــاراة، فــكــل مــبــاراة لها 
لدينا  ونحن  لنا،  بالنسبة  أهميتها 
فوز  وعدم  فوزنا  حالة  في  فرصة 
الـــنـــصـــر والـــحـــصـــول عـــلـــى صــــدارة 

المجموعة.
بعض  بتغيير  سنقوم  وأضـــاف: 
الــالعــبــيــن ألنـــهـــم فـــعـــًال يــشــعــرون 
بـــاإلرهـــاق، فــلــديــنــا بــيــدرو وبــغــداد 
ــــــشــــــاركــــــا بـــســـبـــب  بـــــونـــــجـــــاح لــــــن يُ
تـــراكـــم الــبــطــاقــات وهــــذه فــرصــة 

إلراحــــتــــهــــمــــا، فـــالـــبـــطـــولـــة صــعــبــة 

ولحسن الحظ أننا تأهلنا وبإمكاننا 

البدالء  من  بعدد  بالدفع  نقوم  أن 

الموسم  من  أكثر  خــيــارات  ولدينا 

لالعبين  فــرصــة  وذلـــك  الــمــاضــي، 

الـــصـــغـــار إلظــــهــــار مـــســـتـــواهـــم فــي 

في  يفكر  كــان  إذا  وعــمــا  الــمــبــاراة، 

الـ  دور  فــي  سيقابله  الــذي  الفريق 

ال  الـــقـــادم  فــي  نــفــكــر  ال  ١٦، قـــال: 

ستسفر  مــا  لمعرفة  ننتظر  أن  بــد 

جاهزون  ونحن  المجموعة،  عنه 

في  لعبنا  لقد  فريق،  أي  لمواجهة 

 ١٦ الـــ  ودور  جــًدا،  قوية  مجموعة 

قوية. فرًقا  كله  سيكون  تأكيد  بكل 

للبطولة  تــقــيــيــمــه  عــن  وبــســؤالــه 

لفت  ــــذي  ال والـــفـــريـــق  اآلن،  حــتــى 

جــًدا،  جيدة  البطولة  قــال:  انتباهه 

كل المبارايات قوية، الدفاع منظم 

جــــــًدا والـــــمـــــدربـــــون جــــيــــدون مــن 

الــصــعــب خــلــق فــــرص لــلــتــســجــيــل، 

اهتمامي. أثار  باختاكور  وفريق 

مستوى  تذبذب  عن  وبالحديث 

الــســد فـــي الــمــبــاريــات، قــــال: هــذه 

نلعب  أن  نــريــد  الـــقـــدم،  كـــرة  هـــي 

ولكن  الــمــبــاراة  طـــوال  جــّيــد  بشكل 

لــديــنــا مــنــافــســون أكـــفـــاء، ال بــد أن 

المنافس  الــقــدم،  بــكــرة  أن  نــفــهــم 

بــإمــكــانــه خــلــق فــــرص، وبــإمــكــانــه 

نلعب  ال  نــحــن  مــشــاكــل،  يسبب  أن 

بــمــفــردنــا، بـــل نـــواجـــه فـــرًقـــا قــويــة 

نتحسن  ألن  نــحــتــاج  نــحــن  وأيـــًضـــا 

الالعبين  وأخبر  كثيرة،  أمــور  في 

نحن  رأيـــي  حسب  يـــوم،  كــل  بــذلــك 

وُمتحمسون  جيدة  مستويات  نقّدم 

نحن  الــبــطــولــة،  فــي  بــعــيــًدا  للمضي 

نــعــي الــصــعــوبــات ونــحــلــم بــالــتــواجــد 

النهائي. في 

ـــبـــطـــولـــة ـــمـــضـــي قـــــدًمـــــا بـــال ـــل ــــتــــحــــمــــســــون ل ــــــة وُم ــــــرؤي ـــظـــر اتـــــضـــــاح ال ـــت ـــن ن

ــة   ــوي ق ــــا  ــــرقً ف ــــواجــــه  ن ــــل  ب ـــا  ـــمـــفـــردن ب نــلــعــب  ال  ــا  ــن ــن ــك ل دائـــــًمـــــا  ـــألفـــضـــل  ل ــع  ــل ــط ــت ن

تصويرتصوير- - نوشاد تكيل:نوشاد تكيل:

العب العين: نتطلع إلنهاء 
المشوار بصورة ُمميزة

اإلمــاراتــي،  العين  العــب  خــان،  إســالم  أكــد 
النصر  على  الــفــوز  تحقيق  فــي  فريقه  رغبة 
بينهما  ســتــقــام  الــتــي  الــمــبــاراة  فــي  الــســعــودي 

مـــســـاء الـــيـــوم فـــي الــجــولــة األخـــيـــرة بـــدور 
خان:  األبطال.وقال  بــدوري  المجموعات 
نكمل  ولـــن  الــبــطــولــة،  ودعــنــا  أنــنــا  «نــعــلــم 
والسد،  النصر  تأهل  بعد  وذلــك  الــمــشــوار، 
البطولة  في  المشوار  ننهي  أن  علينا  ولكن 
«سوف  ومتميزة».وأضاف:  قوية  بصورة 
نـــواجـــه الــنــصــر بــكــل قـــوة مـــن أجـــل تــحــقــيــق 
على  قــــادر  الــعــيــن  أن  عــلــى  والــتــأكــيــد  الـــفـــوز 
تــقــديــم األفــضــل وفـــي نــفــس الــوقــت الــتــأكــيــد 
يهمنا  وما  الحالي،  للموسم  جاهزيتنا  على 

اللقاء». في  صورة  بأفضل  نظهر  أن 

إيمانويل ُمدرب العين:

إيمانويل،  بيدرو  البرتغالي  أكــد 
مدرب العين اإلماراتي، أن مباراة 
فـــريـــقـــه األخـــــيـــــرة أمـــــــام الــنــصــر 
السعودي، اليوم صعبة ومهمة في 

نفس الوقت.
وقـــــال إيــمــانــويــل فـــي الــمــؤتــمــر 
أمس:  بالمباراة  الخاص  الصحفي 
«صحيح أن العين خرج من دائرة 
يلعب  ولكنه  بالبطولة،  المنافسة 
بكل قوة من أجل اسمه، وما يهمه 
هو اللعب بقتال حتى آخر صافرة 

في مشاركته القارية».
هــذه  فــي  يهمنا  وأضـــــاف: «مـــا 
ونعلم  الــفــوز،  تحقيق  هو  المباراة 
ومـــتـــصـــدر  قـــــــوي،  الـــمـــنـــافـــس  أن 

للمجموعة، ليس هذا فقط بل هو 
العبون  ولــديــه  الــفــرق  أفضل  أحــد 
عــلــى مــســتــوى عــــاٍل، ولــكــن هـــذا ال 
يمنع العين من البحث عن الفوز». 
لــم  ــــظــــروف  ال أن  إلـــــى  وأشـــــــار 

رغم  البطولة،  فــي  فريقه  تــخــدم 
أنه يضم العبين على مستوى عاٍل. 
وقــال «ســوف نعمل على إظهار 
إمكانياتنا الحقيقية، وهدفنا الفوز 
وتـــقـــديـــم عــــرض قــــوي مـــع خــتــام 

مشوارنا بالبطولة».
وشدد على أنه منذ القدوم إلى 
العين يعرف حجم التحديات التي 

تنتظره مع الفريق.
أدرب  أنـــنـــي  وأوضـــــــح: «أعـــلـــم 
في  طموحات  لديه  كبيًرا،  فريًقا 
حصد البطوالت واأللقاب، وسوف 

نعمل من أجل تحقيق أهدافه».
وعــــن لــعــب الـــمـــبـــاريـــات بـــدون 
جـــمـــاهـــيـــر، قــــــــال: «الـــجـــمـــاهـــيـــر 
وحماًسا  للمباريات،  إثــارة  تعطي 
لــالعــبــيــن، وعـــدم وجــودهــا بــدون 
شك له تأثير، وأنا أعتبر مباريات 
كـــــــرة الـــــقـــــدم بـــــــــدون جـــمـــاهـــيـــر 

كالحدائق بدون زهور».

كرة القدم بدون جمهور كالحدائق بدون زهور

روي  ــــبــــرتــــغــــالــــي  ال قـــــــال 
فــــيــــتــــوريــــا مـــــــــدرب الـــنـــصـــر 
الــــســــعــــودي خـــــالل الــمــؤتــمــر 
الــصــحــفــي الـــخـــاص بــمــبــاراة 
تقام  التي  العين  أمام  فريقه 
من  األخــيــرة  بالجولة  الــيــوم 
الــمــجــمــوعــات: «الــنــصــر  دور 
تأهل لدور الـ ١٦ في البطولة 
بل  المشوار  نهاية  ليس  وهذا 
الوصول  منذ  بدأ  المشوار  إن 
مباراة  كــل  ونلعب  للدوحة، 
لــلــفــوز وهــدفــنــا هــو مــواصــلــة 

قوة». بكل  المشوار 
وأضـــــــاف: «كـــــان الـــهـــدف 
التأهل  هــو  للنصر  الرئيسي 
وهــــذا تــحــقــق قــبــل جــولــتــيــن 
مـــــــــن خــــــــتــــــــام مــــــبــــــاريــــــات 
في  نطمح  واآلن  المجموعة، 
الـــفـــوز بــكــل مـــبـــاراة نــلــعــبــهــا، 
األخيرة  هي  الغد  ومواجهة 
ومن  المجموعات،  دور  في 
بــعــدهــا ســتــكــون الــمــبــاريــات 
مــجــال  ال  والـــتـــي  اإلقــصــائــيــة 
فــيــهــا لــلــتــعــويــض». وأضـــاف: 
هي  الــنــصــر  العــبــي  «عــقــلــيــة 

االنـــتـــصـــار بـــاســـتـــمـــرار مــهــمــا 

كـــان الــمــنــافــس، وأنــــا ســعــيــد 

مكتملة  فريقي  صفوف  ألن 

بــــالــــالعــــبــــيــــن الـــمـــتـــمـــيـــزيـــن 

الــــــقــــــادريــــــن عــــلــــى صـــنـــاعـــة 

المركز  حسم  وعن  الفارق». 

قـــال:  بـــالـــمـــجـــمـــوعـــة،  األول 

«يــهــمــنــا كــمــا ذكـــــرت الــفــوز 

ـــاراة نــلــعــبــهــا فــي  فـــي كـــل مـــب

البطولة، ويجب أن نفوز في 

ــقــاء الــعــيــن لــحــســم الــمــركــز  ل

مجموعتنا». في  األّول 

مدرب  توتوني  مجتبى  أكــد 
ســـبـــاهـــان أصـــفـــهـــان اإليـــرانـــي 
رعــــبــــة فــــريــــقــــه فـــــي تـــقـــديـــم 
أمام  اليوم  مساء  جيدة  مباراة 
الـــســـد، وقــــال خــــالل الــمــؤتــمــر 
مباراة  الــيــوم  لدينا  الصحفي: 
مهمة وصعبة أمام السد الذي 
يضم العبين جيدين في كافة 
الــمــراكــز ســـواء كــانــوا مواطنين 
أم محترفين، ولديهم مدرب 
مباراة  ستكون  وبالتالي  جيد، 
صــعــبــة، فــفــريــقــنــا جــيــد أيــًضــا 
قوية،  مــبــاراة  لتقديم  ويسعى 
وبالتالي ستكون مباراة صعبة 
عــلــى الــفــريــقــيــن. وعــــن تــأهــل 
المجموعة،  عن  والسد  النصر 
صعبة  كانت  المجموعة  قــال: 
جـــــــًدا بـــهـــا أربـــــعـــــة فــــــرق مــن 
والتأهل  بالقارة  القوية  الفرق 
كــــان تـــحـــديًـــا كـــبـــيـــًرا بــالــنــســبــة 
لــكــل الـــفـــرق، والــفــرصــة اآلن 
بين  أصبحت  البطولة  لتكملة 
الــســد والــنــصــر، وبــالــنــســبــة لنا 
كـــل مـــبـــاراة مــهــمــة جــــًدا حتى 
الــمــنــافــســة  مـــن  خــرجــنــا  وإن 

تعتبر  البطولة  في  ومشاركتنا 
قبل  لــالعــبــيــن  بالنسبة  جــيــدة 

استئناف الدوري المحلي.
وحـــــــول عـــــدم تــســجــيــل أي 
أهداف في المباريات األخيرة، 
قــــــال: نـــعـــرف جــــيــــًدا مــشــاكــل 
الفريق والتي نسعى لحلها حتى 
نــريــده،  الـــذي  المستوى  نــقــدم 
مستوى  على  جيًدا  نلعب  نحن 
للمسة  نفتقد  ولكننا  الــهــجــوم 
ذلك  لحل  وسنسعى  األخــيــرة، 

خالل التدريبات.

الــدور الثــانــي البــدايـة الحقيقيــة لنـا المباراة ُمهمة لنا رغم توديع دوري األبطال
فيتوريا ُمدرب النصر: توتوني ُمدرب سباهان:

العب النصر: كل مباراة بطولة حارس سباهان: ال نخشى السد
أكد أيمن يحيى العب النصر السعودي أن لقاء فريقه أمام 
يمثل  األبــطــال،  بـــدوري  المجموعات  بـــدور  اإلمـــاراتـــي  العين 
أهمية كبيرة لهم وأنهم يريدون الفوز.وقال: «كل مباراة في 
البطولة تمثل تحديًا عند العبي النصر، ونعلم أننا تأهلنا منذ 
صــدارة  تأكيد  هو  اآلن  يهمنا  ما  ولكن  الماضية،  قبل  الجولة 
المجموعة».وأضاف: «خالل لقاء السد الماضي قدمنا مستوى 
فنًيا جيًدا، ولعبنا بصورة قوية، وكنا قريبين من الفوز باللقاء 

لوال هدف السد في الوقت القاتل».

قـــال بـــايـــام نــيــازمــانــد حــــارس مــرمــى ســبــاهــان أصــفــهــان 
التي  الــثــالث  الــمــبــاريــات  فــي  محظوظين  نكن  لــم  اإليـــرانـــي: 
نتائج  نستحق  فكنا  استئنافها،  بــعــد  الــبــطــولــة  فــي  خضناها 
نحقق  أن  الــيــوم  مــبــاراة  خــالل  ونــأمــل  تحققت،  مما  أفــضــل 
الفوز، ونحن نعلم أن فوزنا على السد لن يكون سهًال، ولكننا 
لــديــنــا.وقــال:  مــا  أفــضــل  وتــقــديــم  الــمــبــاراة  للعب  متحمسون 
األكفاء  الالعبين  من  الكثير  لديهم  السد،  العبي  جيًدا  أعرف 
ومدرب رائع، نحن كذلك ال نتخّوف من السد، لدينا حماس 

كبير ورغبة في تقديم ُمباراة جّيدة.
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مؤسسة دوري نجــوم قطـر توقـع اتفاقيتي تعـاون
«Doha Bus» مع مستشفى سبيتار وشركة

الدوحة - [:

دوري  مـــؤســـســـة  وّقــــعــــت 

نــجــوم قــطــر اتــفــاقــيــة تــعــاون 

ليكون  سبيتار،  مستشفى  مع 

بــمــقــتــضــاهــا الــشــريــك الــطــبــي 

الــرســمــي .. واتــفــاقــيــة أخــرى 

  .«Doha Bus» شـــركـــة  مـــع 

تــم تــوقــيــع االتــفــاقــيــة األولـــى 

ــا فـــي مــقــر الــمــؤســســة  رســمــًي

بحضور  وذلــك  الــبــدع،  بــبــرج 

المدير  الكواري  ربيعة  حسن 

والتسويق  للمبيعات  التنفيذي 

واالتـــــصـــــال فــــي الـــمـــؤســـســـة، 

الرئيس  المولوي  علي  وخالد 

الــتــنــفــيــذي لــلــشــؤون اإلداريــــة 

سبيتار. في 

ـــفـــاقـــيـــة إلـــى  ــــهــــدف االت وت

االســــتــــفــــادة مــــن الـــخـــبـــرات 

واإلمــكــانــيــات الــكــبــيــرة الــتــي 

يــمــتــلــكــهــا الــطــرفــان وتــعــزيــز 

الــعــمــل والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 

يحقق  بما  المقبلة  الفترة  في 

األهــــــــــــداف والــــطــــمــــوحــــات. 

الكواري:  ربيعة  حسن  وقــال 

أتــــقــــدم بـــالـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر 

لـــــكـــــافـــــة الــــقــــائــــمــــيــــن عـــلـــى 

مــســتــشــفــى ســبــيــتــار واألطــقــم 

الــطــبــيــة واإلداريـــــــــة وجــمــيــع 

الــــعــــامــــلــــيــــن عــــلــــى دورهـــــــم 

الــفــاعــل والـــمـــؤثـــر والــحــيــوي 

مــعــنــا وبــصــفــة خــاصــة خــالل 

الــفــتــرة الــمــاضــيــة. وأضـــاف: 

االتفاقية  هذه  توقيع  يُسعدنا 

حرص  إطــار  في  تأتي  والتي 

شراكات  بناء  على  المؤسسة 

وعــالقــات قــويــة ومــتــيــنــة مع 

حضور  لها  رائـــدة  مــؤســســات 

قـــوي وفــاعــل فــي الــمــجــتــمــع، 

بــمــا  ســـبـــيـــتـــار  أن  شـــــك  وال 

هائلة  إمكانيات  من  يمتلكه 

مميزة  ومـــبـــادرات  وبــرامــج 

يــعــتــبــر أحــــد أهــــم الــمــنــشــآت 

الــــطــــبــــيــــة الــــريــــاضــــيــــة عــلــى 

نتطلع  ونحن  العالم،  مستوى 

لــتــعــزيــز الــعــالقــات والــتــعــاون 

المشتركة.  األهداف  وتحقيق 

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال خــــالــــد 

الـــمـــولـــوي: تــربــطــنــا عــالقــات 

قـــويـــة ووثـــيـــقـــة مـــع مــؤســســة 

وكــافــة  قــطــر  نـــجـــوم  دوري 

كــرة  إدارة  عــلــى  الــقــائــمــيــن 

جانبنا  ومن  القطرية،  القدم 

ســنــســعــى الســـتـــغـــالل مــكــانــة 

وخــــبــــرة مــســتــشــفــى ســبــيــتــار 

القدم  كــرة  خــدمــة  أجــل  مــن 

الــقــطــريــة وذلــــك مـــن خــالل 

مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون وتــعــزيــز 

ــــــادرات  ــــــمــــــب الــــــعــــــالقــــــات وال

تــعــود  أن  شــأنــهــا  مـــن  والـــتـــي 

بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى الـــمـــنـــافـــســـات 

أتــقــدم  أن  وأود  الــريــاضــيــة، 

بـــخـــالـــص الـــشـــكـــر والــتــقــديــر 

قطر  نجوم  دوري  لمؤسسة 

ــيــهــا  وكـــــافـــــة الـــقـــائـــمـــيـــن عــل

االحترافية  على  ومنتسبيها 

فــــي الـــعـــمـــل، ونـــتـــمـــنـــى لــهــم 

مــزيــًدا مــن الــتــقــدم والــنــجــاح 

فـــي الــمــســتــقــبــل. كــمــا قــامــت 

مع  أيــًضــا  بالتوقيع  المؤسسة 

وهي   ،«Doha Bus» شركة 

إحـــــدى الـــشـــركـــات الــقــطــريــة 

والــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــديــم 

بـــرامـــج وخــــدمــــات ســيــاحــيــة 

بــمــفــهــوم عــصــري وتــرفــيــهــي 

مــــمــــيــــز، وذلــــــــك لـــلـــتـــعـــريـــف 

العمرانية  قطر  دولة  بمعالم 

ـــقـــافـــيـــة  ـــث ــــخــــيــــة وال ــــاري ــــت وال

وإضـــفـــاء أجـــــواء مـــن الــمــتــعــة 

على السياح القادمين من كل 

التوقيع  حضر  العالم.  أنــحــاء 

سالمين  لــرم  يــعــقــوب  نــاصــر 

الـــمـــبـــيـــعـــات  إدارة  مـــــديـــــر 

والـــــتـــــســـــويـــــق فــــــي مـــؤســـســـة 

كــمــا  قــــطــــر،  نــــجــــوم  دوري 

السويدي  خالد  فيصل  حضر 

نــــيــــابــــة عــــــن خـــــالـــــد مــحــمــد 

التنفيذي  الــرئــيــس  الــســويــدي 

 .«Doha Bus» لــــشــــركــــة 

وتــهــدف هــذه االتــفــاقــيــة إلــى 

المشتركة  األهــــداف  تحقيق 

وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الــمــطــلــوب 

ويحقق  التطلعات  يـُـلــبــي  بــمــا 

من  واالستفادة  الطموحات، 

التي  والــخــبــرات  اإلمــكــانــيــات 

الطرفين. يمتلكها 

وقـــال نــاصــر يــعــقــوب لــرم 

ســالــمــيــن: «يُـــســـعـــدنـــا تــوقــيــع 

هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة مـــع شــركــة 

«Doha Bus» والتي انضّمت 

وشركاء  رعاة  إلى  بمقتضاها 

نــــجــــوم  دوري  مـــــؤســـــســـــة 

بــالــمــبــادرات  ونفتخر  قــطــر، 

والــــبــــرامــــج الـــســـيـــاحـــيـــة الــتــي 

تقوم بها الشركة».  أما خالد 

مـــحـــمـــد الــــســــويــــدي الـــرئـــيـــس 

 Doha» لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 

فـــــقـــــال:»ســـــعـــــداء   ،«Bus

دوري  مؤسسة  مع  بالتعاون 

ـــجـــوم قـــطـــر وتـــوقـــيـــع هـــذه  ن

تحقيق  في  ونأمل  االتفاقية، 

ــا  ــن كــــل تــطــلــعــاتــنــا وطــمــوحــات

الـــمـــشـــتـــركـــة خــــــالل الـــفـــتـــرة 

المقبلة».

نبوي: - حسام  متابعة 

اليوم  في  المنافسة  اشتعلت 
الـــخـــامـــس مــــن أيــــــام الــســبــاق 
والذي  للهجن  الثاني  المحلي 
تــمــت مــنــافــســاتــه عــلــى مــيــدان 
الـــشـــحـــانـــيـــة، حـــيـــث تـــصـــّدرت 
أبا  علي  حسين  ملك  «بــيــان» 
ـــمـــري مــنــافــســات  الــســيــقــان ال
حققت  أن  بعد  قبائل،  الجذاع 
الرئيسي  األول  بالشوط  الفوز 
الـــمـــخـــصـــص لــــلــــجــــذاع بـــكـــار 
٤ كـــم،  مـــفـــتـــوح مــــن مـــســـافـــة 
قــدره  زمــنــًيــا  تــوقــيــتـًـا  ُمحققة 

.٦٫١٠٫٥٦
ملك  «مــطــران»  تألق  فيما 
حــمــد صــالــح حــمــد أبـــو صلعة 
الــــمــــري فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي 
الـــرئـــيـــســـي لــــلــــجــــذاع قـــعـــدان 
مــــفــــتــــوح، لــــيــــغــــرد بـــنـــامـــوس 
توقيتًا  محقًقا  الــقــوي  الــشــوط 

زمنًيا قدره ٦٫٠٨٫٧٦.
كما حققت «الحذرة» ملك 
راشــــد عــلــي مــحــمــد الــفــهــيــدي 
ـــــامـــــوس الـــــشـــــوط  ـــــن الـــــــفـــــــوز ب
بكار  للجذاع  الرئيسي  الثالث 
ـــيـــات، بـــتـــوقـــيـــت قــــدره  عـــمـــان
«مــشــهــور»  وفـــــاز   ،٦٫٠٥٫٢٨
مــلــك صــالــح فـــرج حــســيــن أبــا 

ـــامـــوس الـــشـــوط  ـــن الـــســـيـــقـــان ب
الــــــرابــــــع الــــرئــــيــــســــي لـــلـــجـــذاع 
قــــعــــدان عـــمـــانـــيـــات بــتــوقــيــت 
األشــــواط،  وتـــوالـــت   ،٦٫٠٧٫٩٠
وجــــاءت جــمــيــع نــتــائــج األمــس 
كـــمـــا يـــلـــي: وفـــــــازت «بـــيـــان» 
ـــــا الــســقــيــان  لــحــســيــن عـــلـــي اب
بكار،  للجذاع  األول  بالشوط 
وبــالــثــانــي «الـــحـــذرة» لــراشــد 
ـــفـــهـــيـــدي، وبـــالـــثـــالـــث  عـــلـــي ال

بن  سعيد  لمحمد  «الهاللية» 
طــفــلــة، وبـــالـــرابـــع «رســمــيــة» 
لــــعــــلــــي فــــــــرج بــــــن دلـــــمـــــوك، 
لسعود  «جـــالدة»  وبالخامس 
ـــقـــمـــرا، وبـــالـــســـادس  صـــالـــح ال
سعيد  المحسن  لعبد  «معزة» 
«عسيلة»  وبــالــســابــع  الـــمـــري، 
لـــجـــاراهللا حــمــد بـــن جــهــويــل، 
وبـــالـــثـــامـــن «شــــــــرود» لــعــلــي 
نـــاصـــر جــــــــاراهللا، وبـــالـــتـــاســـع 

«غــــــــارة» لــحــمــد مــحــمــد بــن 
قـــريـــع، وبــالــعــاشــر «الــظــبــي» 
لــمــســفــر عـــلـــي بــــن ســــفــــران، 
وبـــالـــحـــادي عــشــر «زعـــزعـــة» 
وحصد  السناري  عبيد  لحميد 
ـــحـــمـــد صـــالـــح  «مـــــــطـــــــران» ل
أبوصلعة الشوط األول للجذاع 
قــعــدان، وبــالــثــانــي «مــشــهــور» 
لـــصـــالـــح فـــــرج أبـــــا الــســقــيــان، 
لعبداهللا  «منصف»  وبالثالث 

مــحــمــد الـــــزبـــــدان، وبـــالـــرابـــع 
«مــــــصــــــوب» لـــعـــبـــدالـــرحـــمـــن 
راشــــد الـــخـــاطـــر، وبــالــخــامــس 
«الحذر» لعلي ناصر جاراهللا، 
لسعد  وبــالــســادس «حـــاشـــور» 
ســعــيــد الـــــرفـــــادة، وبــالــســابــع 
«شــاهــيــن» لــســعــد مــحــمــد بن 
جــهــويــل، وبــالــثــامــن واألخــيــر 
«دخـــــــــــــــــان» لـــــحـــــمـــــد عـــبـــيـــد 

السناري.

تواصل منافسات السباق المحلي للهجن
«بيان» تتصدر الجذاع بكار وناموس القعدان لمطران في إطار االستعداد للمشاركة ببطولة الشرق األوسط

الدوحة- [:

يــــشــــارك بــطــلــنــا الــعــالــمــي 

نـــاصـــر بــــن صـــالـــح الــعــطــيــة 

فـــي (رالــــــي تـــيـــري دا أغــــوا) 

الثانية  الــجــولــة  يمثل  والـــذي 

للراليات  إسبانيا  بطولة  من 

المنطقة  فــي  ويــقــام   ،٢٠٢٠

الشمالية وذلك خالل الفترة 

ســبــتــمــبــر   ٢٦ إلـــــى   ٢٥ مــــن 

الـــــجـــــاري، وتــــأتــــي مــشــاركــة 

استعداداته  إطــار  في  العطية 

جــوالت  باقي  فــي  للمشاركة 

بــــطــــولــــة الـــــشـــــرق األوســـــــط 

والــــتــــي   ٢٠٢٠ ــــات  ــــي ــــرال ــــل ل

وأبــرز  العام  ترتيبها  يتصدر 

المرشحين للفوز بلقبها هذا 

بسبب  توقفها  بــعــد  الــمــوســم 

جائحة كورونا. ويدخل بطلنا 

الرالي  العطية  ناصر  العالمي 

ماثيو  الــفــرنــســي  مــالحــه  مــع 

بــومــيــل عــلــى مــتــن ســيــارتــه 

تي  جــي  بولو  فاجن  فولكس 

فريق  تحضير  مــن   R٥ آي 

االسباني،  للسباقات  أرفيدال 

وسط منافسة قوية من أبرز 

الــســائــقــيــن فـــي الـــرالـــي الـــذي 

تبلغ مسافته اإلجمالية قرابة 

وحــــرص  ـــم،  كـــل  (١٠٠٫٤٢)
المنظمون على إقامة الرالي 
جائحة  بــســبــب  تــأجــيــلــه  بــعــد 
كورونا، وتم إلغاء العديد من 
الجمعة  غًدا  وتقام  المراحل. 
المرحلة االستعراضية وذلك 
المنطلقين  مــراكــز  لتحديد 
الرالي  ويحظى  الــرالــي،  فــي 
بــــمــــشــــاركــــة كــــبــــيــــرة حــيــث 
 (٧٤) الــــرالــــي  فــــي  يُــــشــــارك 
األســطــورة  أبــرزهــم  مشارًكا 
ناصر العطية وأبطال ونجوم 
ويُعتبر  األوروبية،  البطوالت 
مــن أقـــدم وأعــــرق الــرالــيــات 
اإلســــبــــانــــيــــة. وأكــــــــد نـــاصـــر 

العطية أن مشاركته في ثاني 
جوالت رالي إسبانيا تأتي في 
وتحضيره  استعداداته  إطــار 
الشرق  بطولة  في  للمشاركة 
 ،٢٠٢٠ لــلــرالــيــات  األوســــــط 
والـــتـــي تـــقـــام ســبــاقــاتــهــا في 
رالي  وهما  ونوفمبر  أكتوبر 
قــبــرص الـــدولـــي الـــذي يُــقــام 
 (١٧-١٨) مــن  الــفــتــرة  خـــالل 
أكــتــوبــر الــقــادم ورالـــي لبنان 
 (١٥-١٦) مــن  الــفــتــرة  خـــالل 
ـــقـــادم وهــمــا  مـــن نــوفــمــبــر ال
الــجــولــتــات الــمــتــبــقــيــتــان من 
بــــطــــولــــة الـــــشـــــرق األوســـــــط 

للراليات ٢٠٢٠.

 العطية يستعد لثاني جوالت رالي إسبانيا

الـريان يدعــم صفــوفـه بفرنسي وإيـرانـي 
في إطار تعزيز فريق الطائرة

متابعة - فريد عبدالباقي:

الفريق  صفوف  الــريــان  نــادي  دعــم 

الــثــنــائــي  بــضــم  الـــطـــائـــرة  لــكــرة  األول 

انطونا  روزيــنــي  الــفــرنــســي  الــمــحــتــرف 

واإليراني  الياباني  الــدوري  من  القادم 

ـــقـــادم مـــن الــــدوري  فـــرهـــاد غــامــي ال

ـــــــك لـــتـــدعـــيـــم فـــريـــق  اإليـــــــرانـــــــي، وذل

الطائرة.

 حــضــر الــتــوقــيــع عــلــي ســالــم عفيفة 

نـــائـــب رئـــيـــس الــــنــــادي، وعـــلـــي عــتــيــق 

ومــبــارك  التنفيذي  الــمــديــر  الــعــبــداهللا 

عـــيـــد الــــعــــبــــداهللا رئــــيــــس جــــهــــاز كـــرة 

الطائرة  الكرة  جهاز  ويسعى  الطائرة. 

والتعاقد  الفريق  لتقوية  الريان  بنادي 

مع أفضل الالعبين من أجل المنافسة 

الـــقـــويـــة عـــلـــى األلــــقــــاب فــــي الــمــوســم 

فــقــد  بـــعـــدمـــا   ٢٠٢٠-٢٠٢١ الـــجـــديـــد 

الــفــريــق فــرصــة الــمــنــافــســة عــلــى لقب 

اللقب  أصبح  بعدما  الممتاز  الـــدوري 

محصوًرا بين العربي والشرطة حامل 

اللقب.

المركز  في  انطونا  روزيني  ويلعب 

بالضربات  اإليــرانــي  يتميز  بينما   ،٤

بدنية  إمــكــانــات  مــن  لــه  لما  الساحقة 

عالية.  وأشاد مبارك عيد رئيس جهاز 

الـــطـــائـــرة بــالــصــفــقــتــيــن الــجــديــدتــيــن، 

العبي  روزيـــنـــي  الــفــرنــســي  إن  وقــــال: 

مــــــعــــــروف لــــعــــب فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن 

الفرنسي  كالدوري  الكبرى  البطوالت 

مع  لعبه  بجانب  والــتــركــي،  والــيــابــانــي 

إضافة  يمثل  مــا  وهــو  بـــالده  منتخب 

قوية لطائرة الرهيب.

وقــــال مــبــارك فــي تــصــريــح لموقع 

الــرســمــي لــنــادي الــريــان: إن اإليــرانــي 

فـــرهـــاد العــــب كــبــيــر أيـــًضـــا لــعــب في 

ــــــدوري اإليــــرانــــي والـــتـــركـــي، ومــثــل  ال

منتخب بالده.

عــلــى  قـــــادر  الــــريــــان  إن  وأضـــــــاف: 

المحلية  البطوالت  من  العديد  حصد 

والـــخـــارجـــيـــة فـــي ظـــل تـــواجـــد هـــؤالء 

الــمــمــيــزيــن فـــي ظـــل العمل  الــالعــبــيــن 

ـــا. ومـــن جــانــبــه، كــشــف اإليــرانــي  ســـويً

الريان  مع  طموحه  عن  غامي  فرهاد 

هو الفوز بجميع البطوالت.

وقال فرهاد: إن الريان فريق كبير 

ـــقـــاب، وأمــتــلــك  وال يــرضــى بــغــيــر األل

طموًحا كبيًرا مع فريقي الجديد.

فــيــمــا أكــــد الــفــرنــســي روزيـــنـــي أنــه 

شــاهــد فــريــق الــريــان خــالل مشاركته 

ويعلم  لألندية  العالم  كأس  بطولة  في 

مدى تطور الكرة الطائرة القطرية.

وأشار إلى أنه جاهز تماًما للتحدي 

الجديد مع الريان لحصد األلقاب.

وأتــــم بــقــولــه: حــقــقــت الــعــديــد من 

األلقاب في مختلف الدوريات، ولكني 

مازلت متعطًشا للمزيد من البطوالت.
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برلين - د ب أ: 

 بـــعـــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن خــتــام 

ــلــمــوســم  ــــــة ل ــــــي الـــمـــنـــافـــســـات األوروب

الـــمـــاضـــي، يــنــطــلــق الــمــوســم الــجــديــد 

مـــن الــمــنــافــســات األوروبــــيــــة رســمــًيــا 

أريــنــا»  «بــوشــكــاش  ملعب  على  الــيــوم 

بلقاء  بــودابــســت  المجرية  بالعاصمة 

لقب  حــامــل  األلــمــانــي  ميونيخ  بــايــرن 

الــقــدم  لــكــرة  أوروبـــــا  أبـــطـــال  دوري 

الـــدوري  بــطــل  اإلســبــانــي  إشبيلية  مــع 

السوبر  كــأس  مــبــاراة  فــي  األوروبـــــي، 

ـــــي، وذلـــك فــي ظــل اســتــمــرار  األوروب

ــــا واســـتـــمـــرار  أزمــــــة جـــائـــحـــة كــــورون

الــجــدل حـــول حــضــور الــجــمــاهــيــر في 

ميونيخ  بايرن  يشهد  ولم  الُمدرجات. 

تــغــيــيــرات كــبــيــرة عــلــى قــائــمــة العبيه 

الـــتـــي تـــّوجـــت فـــي الـــمـــوســـم الــمــاضــي 

ودوري  والــــكــــأس  الــــــدوري  بــثــالثــيــة 

شهد  البافاري  الــنــادي  لكن  األبــطــال، 

ليروي  ضم  في  تمثلت  كبيرة  صفقة 

ساني من مانشستر سيتي اإلنجليزي. 

وقـــــــّدم العـــــب خــــط الــــوســــط ســانــي 

مع  األول  ظـــهـــوره  فـــي  جـــيـــًدا  عـــرًضـــا 

بايرن، حيث سّجل هدًفا وساعد في 

في  للفريق  آخــريــن  هدفين  تسجيل 

على  بايرن  بفوز  انتهت  التي  المباراة 

منافسات  افتتاح  في  ٨-صفر  شالكه 

األلماني  الدوري  من  الجديد  الموسم 

فسيخوض  إشبيلية،  أما  (بوندزليجا). 

الـــيـــوم مــبــاراتــه األولـــــى فـــي الــمــوســم 

الـــجـــديـــد، حــيــث جــــرى تــأجــيــل أول 

مــبــاراتــيــن لــه فــي الـــــدوري اإلســبــانــي 

بعد  الــوقــت  مــن  أكــبــر  فــرصــة  لمنحه 

الموسم  في  لمشواره  الُمتأخر  الختام 

الماضي، وسيبدأ مشواره في الدوري 

اإلســـبـــانـــي بــمــواجــهــة قــــادش االثــنــيــن 

الــمــقــبــل ضــمــن الــمــرحــلــة الــثــالــثــة من 

الــمــســابــقــة. وجـــرى الــســمــاح لــكــل من 

ثالثة  ببيع  وإشبيلية  ميونيخ  بــايــرن 

ويــنــتــظــر  لــمــشــجــعــيــه،  تـــذكـــرة  أالف 

٣٠٪ مــن ســعــة ُمــدرجــات  اســتــخــدام 

االستاد الذي يسع ٦٧ ألف مشّجع.

األلمانية  الصحية  الــســلــطــات  لــكــن 

تشهد  بــودابــســت  أن  أيــام  قبل  أعلنت 

مــعــدالت عــالــيــة مــن خــطــر اإلصــابــة 

كورونا. بعدوى 

جرى  تذكرة   ٨٠٠ نحو  أن  وتــردد 

إعــادة  إشبيلية  سجل  بينما  إعــادتــهــا، 

االتحاد  يتلق  لم  حيث  تذكرة،   ٢٥٠٠

من  أقـــل  ســـوى   (UEFA) األوروبـــــي 

٣٥٠ طلبًا لشراء التذاكر.

قمــة اإلثــارة فــي الســـوبر األوروبـي  
تت اليوم اللقاء الُمرتقب بين بايرن ميونيخ وإشبيلية ببودابست ددااب ب ةة لل إإشش خخ نن نن بااي نن ب تتقق ُُ االل االلللققاا االل

أجندة اليوم 

كأس السوبر األوروبي (النهائي)

(22:00) بايرن ميونيخ - إشبيلية

beIN HD 1

المباراة بالتوقيت المحلي

إصابة دوارتي بكورونا

مشروع إستراتيجي للبافاري

روما - د ب أ: 

أعلن نادي ميالن اإليطالي لكرة القدم أمس األربعاء، 
عزل البرازيلي ليو دوارتي العب الفريق عقب إصابته 
خاض  الــذي  دوارتــي،  كان  المستجد.  كورونا  بفيروس 
الذي  الوحيد  الالعب  الماضي،  الموسم  مباريات  ست 
الروتينية  الفحوصات  خالل  بالفيروس،  إصابته  ثبتت 
ــفــريــق. وذكـــر  الــتــي خــضــع لــهــا الــالعــبــون ومــســؤولــو ال
اختبار  سيتم  الحالية،  لــلــبــروتــوكــوالت  «وفــًقــا  مــيــالن 
المجموعة بأكملها مرة أخرى قبل مباراة الفريق أمام 
بودو/ جليمت النرويجي ببطولة الدوري األوروبي اليوم 
بها  أوصت  التي  الوقائية  اإلجــراءات  وستتبع  الخميس، 
ميالن  ويستضيف  المحلية».  العامة  الصحة  سلطات 
للدوري  الثالث  التمهيدي  بــالــدور  النرويجي  منافسه 
ظهوره  سّجل  اللومباردي  الفريق  بأن  علًما  األوروبــي، 
الــمــحــلــي األول خـــالل الــمــوســم الــحــالــي، خـــالل فـــوزه 
٢-صفر على ضيفه بولونيا في مستهل مبارياته ببطولة 

الدوري اإليطالي هذا الموسم.

أ: ب  د   - ميونيخ 

يُــطــلــق نـــادي بــايــرن مــيــونــيــخ، عــمــالق كــرة الــقــدم 
األندية  بين  مشترًكا  إستراتيجًيا  مشروًعا  األلمانية، 
بــقــيــادة رئــيــســه الــُمــنــتــظــر «أولـــيـــفـــر كــــان» إلعـــداد 
أنــفــســهــم لــلــمــســتــقــبــل بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة. بــدأ 
ميونيخ  اســـم «بــايــرن  عــلــيــه  أطــلــق  الـــذي  الــمــشــروع 
ـــــألمـــــام»، بــــورشــــة عـــمـــل لــــمــــدة يـــومـــيـــن، شــــارك  ل
فــيــهــا جــمــيــع كــبــار الــمــســؤولــيــن فــي مــيــونــيــخ بــقــيــادة 
المشروع  ويــهــدف  الــنــادي.  رئــيــس  هاينر  هــيــربــرت 
ميونيخ  بايرن  قــوة  نقاط  تطوير  إلــى  اإلستراتيجي 
على  والــتــطــور  للتحسن  الــنــادي  إمــكــانــات  واســتــغــالل 
بحاجة  «نحن  البيان  في  كان  وقال  التحديد،  وجه 
وتوفر  التعقيد  تقلل  للنادي  شاملة  إستراتيجية  إلى 

التوجيه».

فينك يترك 
تدريب فيسيل

رويترز:  - طوكيو 

فيسيل  آمــــال  تــعــّرضــت 
ــــــي فـــي  ــــــان ــــــاب ــــــي كـــــــوبـــــــي ال
الــمــنــافــســة بــــدوري أبــطــال 
لضربة  الــقــدم  لــكــرة  آســيــا 
مـــدربـــه  اســـتـــقـــال  أن  بـــعـــد 
األلــــمــــانــــي تـــوســـتـــن فــيــنــك 
قــائــالً إنــه قــرر الــعــودة إلى 

عائلته.
وتـــــولـــــى فـــيـــنـــك قـــيـــادة 
يونيو  فــي  الياباني  الفريق 
الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي وقــــــاده 
لــلــفــوز بــكــأس اإلمــبــراطــور 
كأس  حقق  كما  مرة  ألول 

اليابانية. السوبر 
يقوده  الذي  كوبي،  لكن 
إنيستا  أندريس  الملعب  في 
نـــجـــم بـــرشـــلـــونـــة الـــســـابـــق، 
وجمع  الــمــوســم  هــذا  تعثر 
 ١٩ مـــن  فـــقـــط  نــقــطــة   ٢٠
ــــدوري. وقـــال  ــــال مـــبـــاراة ب
فـــيـــنـــك فــــي بـــيـــان بــمــوقــع 
ـــتـــرنـــت:  الــــنــــادي عـــلـــى اإلن
«لـــــــــيـــــــــس مــــــــــن الـــــســـــهـــــل 
تـــوديـــع الــمــديــنــة والــفــريــق 
قّررت  لكنني  والُمشجعين 
ـــتـــي».   ــــــى عـــائـــل الــــــعــــــودة إل
وأضــــــاف «أؤمــــــن بـــقـــدرة 
نتائج  تحقيق  على  الفريق 
المحلي  الدوري  في  جيدة 
وأتــمــنــى  األبـــطـــال  ودوري 
ـــًدا».   ـــادي حــــًظــــا ســـعـــي ـــن ـــل ل
دوري  نـــــشـــــاط  وتــــــوقــــــف 
أبــــطــــال آســـيـــا فــــي مــــارس 
(كوفيد-١٩)  وبــــاء  بــســبــب 
وعـــــادت الــمــنــافــســات هــذا 
الغرب. منطقة  في  الشهر 

أ: ب  د   - برلين 

أعـــلـــن االتــــحــــاد األوروبــــــــي لــكــرة 

األربــــعــــاء  أمـــــس   (UEFA) الــــقــــدم 

لجائزة  للمرشحين  النهائية  القائمة 

أفضل العب في أوروبا، وقد ضّمت 

هجوم  نجم  ليفاندوفسكي  روبــرت 

بـــايـــرن مــيــونــيــخ األلـــمـــانـــي وزمــيــلــه 

ـــويـــر،  حـــــــارس الــــمــــرمــــى مــــانــــويــــل ن

مانشستر  نــجــم  بــرويــن  دي  وكــيــفــن 

ســيــتــي اإلنـــجـــلـــيـــزي. وذكـــــر الــيــويــفــا 

العــبــي  ـــويـــر،  ون لــيــفــانــدوفــســكــي  أن 

الموسم  خالل  المتوج  ميونيخ  بايرن 

الــمــاضــي بــثــالثــيــة الـــــدوري والــكــأس 

ودوري األبطال، ودي بروين صانع 

ألـــعـــاب مــانــشــســتــر ســيــتــي، حــصــدوا 

التصويت  في  النقاط  من  عدد  أكبر 

الذي شارك فيه مدربو الفرق الــ ٨٠ 

األوروبية  المنافسات  في  المشاركة 

ومـــمـــثـــلـــو وســــائــــل اإلعـــــــــالم، حــيــث 

لإلعالم  ممثل  التصويت  في  شــارك 

األعـــضـــاء   ٥٥ ــــ  ــــ ال الـــــــدول  مــــن  لـــكـــل 

تتويج  (UEFA).وســـيـــجـــرى  الــــ  فــي 

الـــفـــائـــز خــــالل حـــفـــل ســـحـــب قــرعــة 

أبــطــال  ـــــدوري  ل الــمــجــمــوعــات  دور 

الــمــقــبــل.  أكـــتـــوبـــر  أول  فـــي  أوروبــــــا 

ويـــرتـــدي نــويــر شـــارة قــيــادة بــايــرن 

مــيــونــيــخ ويـــتـــولـــى حــــراســــة مــرمــى 

تصّدر  بينما  أساسي،  بشكل  الفريق 

في  الهّدافين  قائمة  ليفاندوفسكي 

كــل مــن بــطــوالت الـــــدوري والــكــأس 

إجــمــالــي  ُمــســجــالً  األبـــطـــال،  ودوري 

فيتصّدر  بروين،  دي  أما  هدًفا.   ٥٥

أوروبا،  في  األهــداف  صانعي  قائمة 

بصناعة  قــيــاســًيــا  رقــًمــا  عـــادل  حــيــث 

٢٠ هـــدًفـــا فـــي الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي 

الـــمـــمـــتـــاز خــــالل الـــمـــوســـم الــمــاضــي 

١٣ هــــدًفــــا. وغـــــاب عــن  كــمــا ســـّجـــل 

ميسي  لــيــونــيــل  األرجــنــتــيــنــي  الــقــائــمــة 

والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 

والبرازيلي  صالح  محمد  والمصري 

بينما  الــنــهــائــيــة.  الــقــائــمــة  عــن  نــيــمــار 

للُمرشحات  النهائية  القائمة  ضّمت 

لــــجــــائــــزة أفـــــضـــــل العــــــبــــــة، لـــوســـي 

ليون  العبتي  ريناد  وويــنــدي  برونز 

الـــفـــرنـــســـي الـــمـــتـــوج بــــــدوري أبـــطـــال 

انتقلت  التي  هاردا  وبيرنيل  أوروبا، 

مـــؤخـــًرا مـــن فــولــفــســبــورج األلــمــانــي 

جائزة  اإلنجليزي.أما  تشيلسي  إلــى 

أفــضــل مــــدرب، فــســتــكــون أللــمــانــيــا 

بـــالـــتـــأكـــيـــد، حـــيـــث ضـــّمـــت الــقــائــمــة 

الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــرشـــحـــيـــن، هـــانـــزي 

ـــــرن مـــيـــونـــيـــخ  ـــــاي فـــلـــيـــك مــــــــدرب ب

ويـــورجـــن كــلــوب مــــدرب لــيــفــربــول 

بــطــل الــــدوري اإلنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز 

ـــــان نـــــاجـــــلـــــزمـــــان مــــــدرب  ـــــي وجـــــول

قبل  الدور  إلى  وصل  الذي  اليبزيج 

األبطال. بدوري  النهائي 

رونالــدو وميســي خــارج سبـاق السوبـر !
قبل انتقال ُمحتمل إلى أتلتيكو مدريدليفاندوفسكي ونوير ودي بروين يتنافسون على األفضل في أوروبا

مدريد - أ ف ب:

لويس  األوروجوياني  الدولي  المهاجم  غادر 

سواريز الصديق الُمقرب من النجم األرجنتيني 

الــذي  برشلونة  فريقه  تمارين  ميسي  ليونيل 

يُــدافــع عــن ألــوانــه مــنــذ عـــام ٢٠١٤، فــي وداع 

قناة «جول»  بثتها  التي  الصور  بحسب  عاطفي 

يهم  وهــو  سواريز  الصور  وأظهرت  اإلسبانية. 

في  الكاتالوني  النادي  تدريب  مركز  بمغادرة 

انتهاء  بــعــد  دمــوعــه  بــيــده  يمسح  وهـــو  ســيــارتــه 

وأكدت  لبرشلونة.  الصباحية  التدريبية  الحصة 

ــيــة األكـــثـــر مــبــيــًعــا  ــان صــحــيــفــة «مــــاركــــا» اإلســب

الستة  األعـــــوام  فــي  رفــاقــه  «وّدع  ســـواريـــز  أن 

الــمــاضــيــة مــع نــهــايــة الــحــصــة الــتــدريــبــيــة». من 

جهتها، أشارت صحيفة «سبورت» الكاتالونية 
بــدورهــا إلــى أن «ســواريــز غــادر أمــس المركز 
التدريبي سان خوان ديسبي باكًيا وحّيا الالعب 
األوروجوياني رفاقه في مرانه األخير قبل أن 
«ماركا»  وكانت  الــخــروج».  قسيمة  على  يوّقع 
نقلت عن الراديو الكاتالوني «راك١» معلومات 
مــفــادهــا «لــــم يــعــد لــويــس ســـواريـــز العـــبًـــا في 
الذي  األوروجوياني  المهاجم  وأن  برشلونة»، 
قّرر   ٢٠٢١ يونيو  حتى  فريقه  مع  عقده  يمتد 
المقبل  للموسم  راتبه  من  جزء  عن  يتخلى  أن 
مــقــابــل الــرحــيــل بــصــفــة العـــب حـــر. وبحسب 
المهاجم  بــات  اإلســبــانــيــة  الصحافية  الــتــقــاريــر 
التعاقد  من  قريبًا  دولية)  مباراة   ١١٣) الدولي 
مع أتلتيكو مدريد بإشراف المدرب األرجنتيني 

دييجو سيميوني.

وداع عـــاطفــي لســـواريـــز

لندن - د ب أ:

أعـــلـــن االتـــحـــاد اإلنــجــلــيــزي لــكــرة 

الـــقـــدم تــرحــيــبــه بـــالـــتـــزام الــحــكــومــة 

الــبــريــطــانــيــة بــتــقــديــم الـــدعـــم الــمــالــي 

لـــألنـــديـــة عـــقـــب اإلعـــــــالن عــــن عـــدم 

ــــســــمــــاح بـــــعـــــودة الـــجـــمـــاهـــيـــر إلــــى  ال

االســــــــتــــــــادات لـــــمـــــدة ســــتــــة أشــــهــــر. 

ودفــــــــع تـــــزايـــــد أعـــــــــداد الـــمـــصـــابـــيـــن 

الحكومة  كــورونــا،  فــيــروس  بــعــدوى 

الجزئية  الــعــودة  لــوقــف  الــبــريــطــانــيــة 

لها،  مــخــطــطــاً  كـــان  الــتــي  للجماهير 

العديد  مستقبل  على  يؤثر  قرار  وهو 

الناحية  من  بريطانيا  في  األندية  من 

في  اإلنجليزي  االتحاد  وذكر  المالية. 

يجب  الصحة  أن  يتفهم  أنــه  له  بيان 

لكنه  األولــويــات،  رأس  على  تأتي  أن 

أضــــاف «مـــن الــمــهــم االعـــتـــراف بــأن 

سيكون  الــقــدم  كــرة  على  ذلــك  تأثير 

». وأضـــاف االتــحــاد: «األنــديــة  هــائــالً

حًقا،  تعاني  البالد  أنحاء  مختلف  في 

عودة  إلــى  يتطلعون  الكثيرون  وكــان 

الــجــمــاهــيــر مـــن أجـــل تــوفــيــر الــدخــل 

الــــذي تــحــتــاجــه األنـــديـــة بــشــدة خــالل 

هذه األوقات العصيبة الكثيرون على 

كل المستويات في اللعبة، يعانون من 

البقاء». أجل 

االتحاد اإلنجليزي يرحب بدعم الحكومة لألندية
في ظل استمرار غياب الجماهير



ولفرهامبتون 
يضم سيميدو

نقل لقاء 
السويد وروسيا

ستوكهولم - د ب أ:

أعـــــــلـــــــن االتـــــــحـــــــاد 
القدم  لكرة  السويدي 
أنه تقرر نقل المباراة 
بين  الــُمــقــررة  الــوديــة 
السويدي  المنتخبين 
ــــــــــــروســــــــــــي، إلــــــى  وال
الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
مــــــــوســــــــكــــــــو بــــســــبــــب 
الـــقـــيـــود الـــمـــفـــروضـــة 
فـــي الـــســـويـــد فـــي ظــل 
ولن  كــورونــا.  جائحة 
تــتــمــكــن الـــســـويـــد مــن 
احــــتــــضــــان الــــمــــبــــاراة 
الــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــررة فـــــي 
الـــثـــامـــن مـــن أكــتــوبــر 
الـــــمـــــقـــــبـــــل فــــــــي ظـــل 
الـــقـــيـــود الـــمـــفـــروضـــة 
عـــــلـــــى الـــــســـــفـــــر غـــيـــر 
الـــضـــروري إلــيــهــا من 
غــيــر الـــــدول األخـــرى 
بـــاالتـــحـــاد األوروبــــــي 
وكـــــذلـــــك بـــريـــطـــانـــيـــا 
والـــنـــرويـــج وآيــســلــنــدا 
ولـــــيـــــشـــــتـــــنـــــشـــــتـــــايـــــن 

وسويسرا. 

لندن - د ب أ:

أعــــــــــــلــــــــــــن نــــــــــــــادي 
ولــــــفــــــرهــــــامــــــبــــــتــــــون 
اإلنـــــجـــــلـــــيـــــزي لــــكــــرة 
الـــقـــدم أمـــس األربـــعـــاء 
التعاقد  صفقة  إبــــرام 
الــدولــي  البرتغالي  مــع 
نــــيــــلــــســــون ســـيـــمـــيـــدو 
مـــــــــــــن بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة 
اإلســــــبــــــانــــــي.وأوضــــــح 
عبر  ولــفــرهــامــبــتــون 
على  الــرســمــي  موقعه 
سيميدو  أن  اإلنترنت 
وقـــــــع عـــــقـــــًدا يــســتــمــر 
مع   ٢٠٢٣ يونيو  حتى 
حتى  التمديد  إمكانية 
يـــونـــيـــو ٢٠٢٥.وقـــــــــــّدم 
ســـيـــمـــيـــدو مــســتــويــات 
ـــــــدوري  جــــيــــدة فـــــي ال
ودوري  ـــــي  ـــــان اإلســـــب
األبـــطـــال خــــالل ثــالثــة 
مــــواســــم قـــضـــاهـــا مــع 

برشلونة.
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الدوحة - [: 

تــعــاقــد جــهــاز كـــرة الــيــد بـــنـــادي الــســد مع 

ــا  الــســلــوفــيــنــي بــرانــكــو تــامــســي لــيــكــون مــدربً

خالل  السد  بــنــادي  اليد  لكرة  األول  للفريق 

الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، ويــعــمــل الـــمـــدرب الجديد 

استعداًدا  األول  الفريق  مع  حالًيا  اليد  لزعيم 

وكــأس  قــطــر  كـــأس  بطولتي  فــي  للمشاركة 

والتي  الــدوري  توقف  بعد  المقبلتين  األمير 

انطلقت ١٠ سبتمبر الجاري.

وفي سياق متصل أتم نادي السد تعاقده مع 

الثالثي الُمحترف «ميهاجيل رادوجكوفيك» 

«جــريــج  السلوفيني  والـــدولـــي  صــربــيــا،  مــن 

أوكــلــســن»، والــمــصــري «حــســيــن عــبــداهللا» 

لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. 

السلوفيني 
برانكو 

مدربًا للسد

الدوحة - [:

ـــســـعـــودي فــي   أخـــفـــق الــــهــــالل ال

تــقــديــم الـــالئـــحـــة الــمــطــلــوبــة الــتــي 

ـــا مـــن أجــــل خــوض  تــضــم ١٣ العـــبً

مــبــاراتــه الــتــي كــانــت ُمــقــررة أمــس 

مــع شــبــاب األهــلــي دبـــي اإلمــاراتــي 

ضمن المجموعة الثانية في دوري 

أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وذلك 

الــلــوائــح  مـــن   ٤٫٣ الــــمــــادة  بــحــســب 

الخاصة لبطوالت االتحاد اآلسيوي 

جائحة (كوفيد-  خالل  القدم  لكرة 

ُمنسحبًا  اعتباره  تم  وبالتالي   ،(١٩

من البطولة. وقال االتحاد األسيوي 

في بيان رسمي: «تم اعتبار جميع 

المباريات التي خاضها نادي الهالل 

(الــــذي قـــام بــتــقــديــم قــائــمــة تضم 

وغير  الغــيــة  لــلــمــبــاراة)،  ــا  العــبً  ١١

 ٦ الــمــادة  بحسب  وذلــك  ُمحتسبة، 

آسيا،  أبــطــال  دوري  تعليمات  مــن 

وبـــالـــتـــالـــي فـــقـــد تـــأهـــل بــاخــتــاكــور 

إلى  دبي  األهلي  وشباب  األوزبكي 

تــعــلــيــمــات  وســمــحــت   .١٦ الـــــ  دور 

كل  في  العبًا   ٣٥ بتسجيل  البطولة 

بتسجيل  قــام  الــهــالل  ولكن  نــادي، 

سافر  هــؤالء  بين  ومــن  العــبًــا،   ٣٠

الدوحة.  إلــى  الفريق  مع  العبًا   ٢٧

الفنية  الــجــهــازيــة  دعــم  أجــل  ومــن 

(كوفيد-  بــحــاالت  المتأثر  لــلــنــادي 

اآلســـــيـــــوي  ــــــحــــــاد  االت ســــمــــح   (١٩

أجل  مــن  مرمى  حــارســي  بإضافة 

اســتــبــدال حــــراس الــمــرمــى الــذيــن 

إيجابية  فحوصاتهم  نتيجة  جاءت 

مع  وعمل   ،(١٩ (كوفيد-  لفيروس 

تسهيل  أجــل  مــن  القطري  االتــحــاد 

البديلين  المرمى  حارسي  وصــول 

إلــــى جـــانـــب العــبــيــن آخـــريـــن كــانــا 

ولم  األولية  القائمة  في  ُمسجلين 

ـــســـافـــرا مـــع الـــفـــريـــق، بــاإلضــافــة  يُ

إلـــى مــســؤولــيــن آخـــريـــن، وبــأســرع 

وقـــت إلـــى الـــدوحـــة. وعــلــى امــتــداد 

الــبــطــولــة حــافــظ االتــحــاد اآلســيــوي 

ــتــواصــل مـــع الــنــادي  عــلــى قـــنـــوات ال

وتعامل في الوقت المناسب مع كل 

وعلى  ومــخــاوفــهــم.  استفساراتهم 

الرغم من جهود االتحاد اآلسيوي، 

ــــحــــاد  واالت ــــهــــالل  ال نـــــــادي  أن  إال 

السعودي طلبا تأجيل المباراة أمام 

على  باالعتماد  دبي،  األهلي  شباب 

الخاصة  التعليمات  من   ٤٫٣ المادة 

لــمــســابــقــات االتـــحـــاد اآلســـيـــوي في 

وتقول   .(١٩ (كوفيد-  جائحة  ظــل 

الــفــريــق  لــــدى  كــــان  «إذا  الــــمــــادة: 

الــمــشــارك أو الــنــادي أقـــل مــن ١٣ 

مرمى  حارس  ذلك  في  (بما  العبًا 

واحـــد) مــن أجــل خــوض الــمــبــاراة، 

وذلك ألي سبب (سواء كان متعلًقا 

فإن  ال)،  أم   ١٩ كوفيد-  بفيروس 

ال  الـــمـــشـــارك  الــــنــــادي  أو  الـــفـــريـــق 

المباراة،  خــوض  على  قــادًرا  يكون 

وســيــكــون هـــذا الــفــريــق أو الــنــادي 

المباراة،  إقامة  عــدم  عن  مسؤوًال 

وبــالــتــالــي يــتــم اعـــتـــبـــاره ُمــنــســحــبًــا 

مــــن الـــبـــطـــولـــة. ويـــخـــضـــع الــفــريــق 

واتــــحــــاده  الــــُمــــشــــارك  الـــــنـــــادي  أو 

تعليمات  فــي  لـــإلجـــراءات  الــوطــنــي 

منصوص  هو  ما  بحسب  البطولة، 

«في  التعليمات:  وتضيف  عليه». 

حالة  وفــي  االستثنائية،  الــظــروف 

البطولة  جــدول  على  التأثير  عــدم 

الــُمــعــتــمــد مــن األمـــانـــة الــعــامــة في 

للجنة  يــمــكــن  اآلســـيـــوي،  االتـــحـــاد 

الــمــســابــقــات فــي االتــحــاد اآلســيــوي 

فرعية  لجنة  أي  (أو  الــقــدم  لــكــرة 

مــنــاطــة بـــهـــذه الـــمـــســـؤولـــيـــات) أن 

بإعادة  وتسمح  استثناء  بعمل  تقوم 

جـــدول الــمــبــاراة الــمــعــنــيــة». ولكن 

الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لـــــدوري أبــطــال 

قــّررت  الــغــرب،  منطقة  فــي  آســيــا 

تــأثــيــر  لــــه  ســـيـــكـــون  الـــتـــأجـــيـــل  أن 

الحالي  البرنامج  على  كبير  سلبي 

لــــــــدوري أبــــطــــال آســــيــــا لــمــنــطــقــة 

استثناء.  منح  عدم  وتقرر  الغرب، 

االتحاد  في  الطبي  الفريق  ويواصل 

في  الصحية  والــســلــطــات  اآلســيــوي 

قــطــر الــتــزامــهــمــا بــســالمــة وصــحــة 

ويقومان  المشاركة،  األندية  جميع 

والــدعــم  الصحية  الــعــنــايــة  بتقديم 

ـــــألفـــــراد الـــــذيـــــن جـــــــاءت نــتــيــجــة  ل

إيجابية. فحوصاتهم 

 اآلسيــوي يكشف كــواليس استبعـاد الهالل 
أعلن اعتباره منسحبًا وشطب نتائج المباريات التي خاضها في دوري األبطال

ـــى الـــبـــرنـــامـــج   ـــل ـــر ســـلـــبـــي كـــبـــيـــر ع ـــي ـــأث ــــن ت ــــه م ـــا ل ـــم ــــاراة ل ــــب ــــم ـــل ال ـــأجـــي ــــان: تــــقــــرر عــــــدم ت ــــي ــــب ال

الجميع   وصحة  بسالمة  ملتزمان  قطر  في  الصحية  والسلطات  الطبي  فريقنا   

ـــم ومـــخـــاوفـــهـــم   ـــه ـــارات ـــس ـــف ـــت ــــل اس ــــع ك ـــا م ـــن ــــواصــــل مـــعـــهـــم وتـــعـــامـــل ــــت ــــوات ال ــــن ـــى ق ـــل حـــافـــظـــنـــا ع

إيجابية  فحوصاتهم  نتيجة  جاءت  الذين  لألفراد  والدعم  الصحية  العناية  تقديم   

Ooredoo قبل لقاء العربي غًدا في كأس

نيبوشا يطمئن على جاهزية األهلي
متابعة - رجائي فتحي: 

على  األهلي  فريق  مــدرب  نيبوشا  اطمأن 
في  العربي  مــبــاراة  لخوض  العبيه  جاهزية 
والتي  الــقــدم  لكرة   Ooredoo كــأس  بطولة 
ســتــقــام مــســاء الــغــد عــلــى ملعب عــبــداهللا بن 
خليفة بــنــادي الــدحــيــل فــي إطــــار مــبــاريــات 
الــثــانــيــة.وســوف  للمجموعة  األولــــى  الــجــولــة 
شبه  بتشكيلة  المباراة  هذه  المدرب  يخوض 
أســاســيــة لــلــفــريــق مــن الــعــنــاصــر الــتــي لعبت 
والتي  الــدوري  بطولة  في  السابقة  المباريات 
حقق األهلي الفوز فيها جميًعا، وتصّدر من 

خاللها بطولة الدوري برصيد ٩ نقاط.
لهذه  قوة  بكل  تدريباته  الفريق  ويواصل   
جاهزون  الالعبين  جميع  إن  حيث  البطولة 
لــخــوض الــمــبــاريــات وكـــذلـــك كـــل مــبــاريــات 

فيها  يحقق  أن  الــفــريــق  يــأمــل  الــتــي  البطولة 
نتائج متميزة كما حدث في النسخة الماضية 
ـــدور نصف  والــتــي وصــل فيها األهــلــي إلــى ال

النهائي من البطولة.

البوسني إينيس سيبوفيتش نجم أم صالل السابق:

مونديال ٢٠٢٢ سيكون بطولة متميزة
متابعة - أحمد سليم: 

صالل  أم  العب  سيبوفيتش  إينيس  البوسني  أشاد 
السابق والمنضم حديثًا إلى نادي تشينايين الهندي، 
واألجــواء  المونديالية  ومالعبنا  الرياضية  بمنشآتنا 
الــتــي عاشها فــي الــدوحــة خــالل فــتــرة احــتــرافــه في 
دورينا.وقال سيبوفيتش في مقابلة مع موقع جول 
العالمي: «قطر بلد ُمذهل، المرافق والبنية التحتية 
المالعب  مــن  الكثير  يــوجــد  ال  مستوى،  أعــلــى  على 
إنهم  قطر،  في  الحال  هو  كما  العالم  في  المذهلة 
سيبوفيتش  تــأثــر  كــمــا  الــمــســتــقــبــل».  فـــي  يــعــيــشــون 
درجــة  فــي  تتحكم  الــتــي  المتقدمة  التبريد  بتقنية 

على  وتــحــافــظ  الــمــلــعــب  داخـــل  المحيطة  الـــحـــرارة 

الخارج،  في  الطقس  من  الرغم  على  الجو،  بــرودة 

من خالل االستفادة من تبريد المناطق، حيث يتم 

الطاقة  استهالك  من  تقلل  بطريقة  المالعب  تبريد 

حد  على  المشجعين والالعبين  راحة  على  وتحافظ 

سواء، وقال إينيس: «لعبنا في يونيو ويوليو مؤخًرا، 

جــًدا  حـــاًرا  الــجــو  يــكــون  عندما  مغلقة،  أبـــواب  خلف 

الملعب  داخــل  الــحــرارة  درجــة  في  التحكم  تم  لكن 

لتصل إلى درجة حرارة تتراوح بين ٢٠ و٢١ درجة، 

في  األجـــواء  هــذه  مثل  في  تلعب  أن  رائــع  شعور  إنــه 

مالعب خالبة».

فوز المرخية على معيذر برباعية
متابعة - حسام نبوي: 

واصل فريق المرخية عروضه القوية في 
كأس الدرجة الثانية وحقق الفوز مساء أمس 
على حساب فريق معيذر بأربعة أهداف دون 
في  «هــدفــان»  المرهوبي  فريد  سّجلها  رد 
المهندي  وعيسى   ٣١ والدقيقة   ١٠ الدقيقة 
فــي الــدقــيــقــة ٦٣ وحــمــود الــيــزيــدي الــهــدف 
رصيد  بذلك  ليرتفع   ،٨٣ الدقيقة  في  الرابع 
المرخية إلى ٦ نقاط متصدًرا جدول ترتيب 
المسابقة مبكًرا، بينما يتجّمد رصيد معيذر 

عند نقطة واحدة فقط بتعادله مع الشحانية 
في الجولة األولى. وفي المباراة الثانية أمس 
في  قــويــة  بــدايــة  تحقيق  مــن  الــشــمــال  تمكن 
الموسم الجديد من خالل تحقيقه الفوز على 
ليحصد  رد  دون  أهــــداف  بــثــالثــة  الشحانية 
الشمال أول ثالث نقاط له في البطولة بينما 
تجّمد رصيد الشحانية عند نقطة واحدة.هذا 
البطولة  مباريات  تتواصل  أن  المنتظر  ومن 
في األسبوع الثالث الثالثاء المقبل حيث يلتقي 
معيذر  مــع  ومسيمير  الشمال  مــع  المرخية 

بينما يحصل الشحانية على راحة.

الشــرطة والعـــربي إلــى نهائي الطائرة الوطنية
تغلبا على الخور واألهلي بثالثية نظيفة

متابعة - فريد عبدالباقي:

يلتقي فريقا الشرطة والعربي األحد المقبل، في المباراة النهائية 
اللعبة  اتحاد  ينظمها  التي  الطائرة  للكرة  الثالثة  الوطنية  للبطولة 
الشرطة  تأهل  مجموعتين.حيث  على  وزعــت  فــرق   ١٠ بمشاركة 
دون  أشــواط  بثالثة  الخور  على  فــوزه  بعد  األولــى  المجموعة  كــأول 
جمع  الــذي  اللقاء  خالل  و٢٥-١٢)  و٢٥-١٧   ٢٥-١٧) نتائج  بواقع  رد 
الفريقين مساء أمس على صالة اتحاد الطائرة، فيما تأهل العربي 
أشواط  بثالثة  األهلي  على  أمس  فوزه  بعد  الثانية  المجموعة  كأول 
دون رد بواقع (٢٥-٢٣ و٢٥-١٦ و٢٥-٢٢).يذكر أن المجموعة األولى 
ضّمت أندية الشرطة والريان والوكرة والشمال والخور، والمجموعة 

الثانية ضّمت أندية العربي والغرافة وقطر والسد واألهلي.
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