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الدحيل يدفع ثمن التهاون مع التعاون.. والسد يضرب موعًدا مع برسيبوليس في ثمن النهائي

النتائج الدراماتيكية تشعل اآلسيوية
تشافي: فخور 

بما قّدمه البدالء

٣ مباريات في انطالق 
Ooredoo كأس

منتدى التمكين يستكشف 
استاد المدينة التعليمية 

الدوحة- [:

أعلن اتحاُد الكرة ومؤسسة دوري نجوم قطر عن 
تعاونهما لتنظيم النسخة األولــى من بطولة عائلة 
كرة القدم القطرية للرياضة اإللكترونية للجماهير 
 ،(PlayStation٤) على  وذلـــك  فــقــط،  قطر  فــي 

حيث تعتبر مبادرة جديدة لنشر رياضة كرة القدم 
والتواصل مع ُمختلف شرائح المجتمع.وقّرر االتحاد 
انطالق البطولة خالل الفترة من ٦ إلى ٢٠ أكتوبر 
المقبل وسيتّم السماح بمشاركة ما يقارب من ٥٠٠ 
العب بعد استكمال إجــراءات التسجيل ودفع مبلغ 

االشتراك (١٠٠ ريال قطري).

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الجمعة 8 صفر 1442هـ - 25 سبتمبر 2020م - العدد (14020)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

فرانك دي بور مدربًا لمنتخب هولندا
أمستردام- د ب أ:

دي  فرانك  تعيين  عن  الــقــدم،  لكرة  الهولندُي  االتــحــاُد  أعلن 
بور مديًرا فنًيا للفريق بعقد لمدة عاَمين، بحيث يتولى تدريب 
الفريق حتى كأس العالم ٢٠٢٢.وسيحل دي بور بدًال من رونالدو 
لتوّلي  منصبه  ترك  والذي  للفريق،  السابق  الفني  المدير  كومان 

مسؤولية تدريب برشلونة.

الدوحة- [:

طــــالــــب فــــريــــُق دفـــــــاع نــاصــر 
الخليفي رئيس نادي باريس سان 
ومجموعة  الــفــرنــســي  جــيــرمــان 
بتبرئته  اإلعـــالمـــيـــة،   «beIN»
المنظورة  القضية  مــن  الكاملة 
أمـــــــام الــمــحــكــمــة الــســويــســريــة 
الــمــتــعــلــقــة بــمــنــح حـــقـــوق الـــبـــّث 
التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 
٢٠٢٦ و٢٠٣٠، والتي من المتوّقع 

صـــــدوُر حــكــم فــيــهــا ٣٠ أكــتــوبــر 
القانوني  الفريق  وقـــّدم  المقبل. 
السويسري للخليفي دفوعه أمام 
ساعات   ٦ مــن  ألكــثــر  المحكمة 
مطالبًا بالبراءة الكاملة للخليفي، 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة الـــتـــي تتعلق 
إلى  موجهة  بتهم  أساسي  بشكل 
األمين  فالكه  جيروم  الفرنسي 
الـــعـــام الــســابــق لــالتــحــاد الــدولــي 
ورجـــل   ،(FIFA) الـــقـــدم  لــكــرة 
كونستانتينوس  اليوناني  األعمال 
(الــــــمــــــعــــــروف بـــــاســـــم ديــــنــــوس 

بمنح  يــتــعــّلــق  فــيــمــا  ديــــريــــس)، 
حـــقـــوق الـــبـــث فـــي كــــأس الــعــالــم 
والـــيـــونـــان  ــا  ــي إيــطــال فـــي   FIFA
والـــــــشـــــــرق األوســـــــــــط وشــــمــــال 
المحكمُة  تتهم  حيث  إفــريــقــيــا. 
فالكه ودريس بالفساد والرشوة، 
فـــي حــيــن أن الــتــهــمــة الــوحــيــدة 
الموجهة ضد الخليفي هي تهمة 
سوء  على  «الــتــحــريــض  بـــ  تقنية 

اإلدارة».

الدفاع يفند التهم الموجهة لناصرالخليفي 
خلًفا للفرنسي فيليب بيرولطالب بتبرئته أمام المحكمة السويسرية

متابعة- حسام نبوي: 

وصل إلى الدوحة المدرُب المغربي منير 
معيذر  نـــادي  مــع  للتعاقد  تمهيًدا  الجعواني 
بالنادي  الــقــدم  لــكــرة  األول  الــفــريــق  لــقــيــادة 
يخضع  حيث  بيرول،  فيليب  للفرنسي  خلًفا 
الجعواني حالًيا للحجر الصحي بأحد الفنادق 
وعـــقـــب االنـــتـــهـــاء مـــن فـــتـــرة الــحــجــر سيتم 

التعاقد واإلعالن رسمًيا.
الغاني  المهاجم  أيًضا  الــدوحــة  وصــل  كما 
كوفي كوردزي لالنضمام إلى صفوف الفريق 
الصحي  للحجر  أيًضا  حالًيا  كوفي  ويخضع 
قبل التعاقد معه رسمًيا وإكمال انتقاله لنادي 
معيذر، حيث يقود خط الهجوم في الموسم 
حلم  لتحقيق  معيذر  نــادي  ويسعى  الجديد. 
اإلدارة  وتسعى  األولــى،  الدرجة  إلى  الصعود 

قوي  فريق  لتكوين  الفريق  صفوف  لتدعيم 
قادر على المنافسة.

الجعواني وصل لتدريب معيذر

الدوحةـ [:

سحيم  استاد  ومضمار  ميداُن  يستضيف 
لقاء  ُمنافسات  الليلة  قطر  بنادي  حمد  بن 
الدوحة للدوري الماسي نسخة ٢٠٢٠ وذلك 
أم  أبــطــال  بين  كبير  بــصــراع  تــرّقــب  وســط 

ومسابقة  ســبــاًقــا   ١٢ فــي  العالمية  األلــعــاب 
يــتــطــلــع خــاللــهــا نــجــوم الــلــعــبــة إلـــى تحطيم 
األرقـــام القياسية في آخــر جــوالت الــدوري 

الــمــاســي لــهــذا الــعــام التي 
منافساتها  سلسلة  تختتم 

في الدوحة.

قمة اإلثارة والتحدي في الدوري الماسي
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ــث ــب ال ـــوق  ـــق ح عـــلـــى    «beIN» ـــــ  ل ـــس  ـــاف ـــن ُم أي  ـــاك  ـــن ه يـــكـــن  ــــم  ل

الدوحة- [: 

ضرب السُد موعًدا مع برسيبوليس 
اإليراني في ثمن نهائي دوري أبطال 
في  الثاني  المركَز  احتالله  بعد  آسيا 
مــجــمــوعــتــه بــخــســارتــه أمـــــام فــريــق 
بنتيجة  اإليـــرانـــي  أصــفــهــان  ســبــاهــان 
مساء  أُقيمت  التي  المباراة  في  (١ـ٢) 
أمـــس عــلــى مــلــعــب جــاســم بـــن حمد 
بــــنــــادي الـــســـد فــــي خـــتـــام ُمـــبـــاريـــات 
المجموعات،  لــدور  السادسة  الجولة 

بــتــقــّدم  مــنــهــا  األّول  الــشــوط  وانــتــهــى 
ســبــاهــان بــهــدف نــظــيــف.حــاول السُد 
اللقاء  فــي  إيجابية  بنتيجة  الــخــروَج 
ر  والحصول على النقاط الثالثة وتصدُّ
ينجح  لم  ولكن  الرابعة،  المجموعة 
في ذلك ويعود السبب في ذلك لعب 
الالعبين  من  كاملة  بتشكيلة  الفريق 
قبل  عليهم  لالطمئنان  وذلك  البدالء 

مباراة ثمن النهائي. 
بسيناريو  البطولة  الــدحــيــل  ووّدع 
درامــاتــيــكــي حــزيــن بــخــســارتــه غير 
الــمــتــوّقــعــة أمــــام الــتــعــاون الــســعــودي 

لتساويه  الدحيل  خــروج  وجــاء  (٠ـ١)، 
مــع الــتــعــاون فــي الــنــقــاط لكل منهما 
٩ نــــقــــاط وتـــــفـــــّوق فــــريــــق الـــتـــعـــاون 
بــالــمــواجــهــات الــمــبــاشــرة، حــيــث فــاز 
في مباراة الذهاب بهدَفين، ثم لقاء 
برسيبوليس  بــهــدف.وتــصــّدر  األمــس 
اإليراني المجموعة الثالثة (المعقدة)، 
وذلـــــــك بـــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى الـــشـــارقـــة 
ليصبح   ،(٤-٠) بــنــتــيــجــة  اإلمــــاراتــــّي 
ثم  برسيبوليس،  المجموعة  ترتيب 
الــتــعــاون، ثــم الــدحــيــل، ثــم الــشــارقــة 
اإلماراتّي في المركز الرابع واألخير.



متابعة - رمضان مسعد: 

تــنــطــلــق الـــيـــوم مــنــافــســات 
كأس قطر لكرة اليد للموسم 
وذلك   ٢٠١٩-٢٠٢٠ الرياضي 
النهائي،  ربع  في  بمواجهتين 
حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي فـــــي األولـــــــى 
 ٤:٠٠ في  األهلي  مع  الدحيل 
عـــصـــًرا عــلــى صـــالـــة الــدحــيــل 
الــــريــــاضــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا تــجــمــع 
المباراة الثانية الريان مع السد 
نفس  عــلــى  مـــســـاًء   ٧:٠٠ فـــي 
يتواجهان  والفائزان  الصالة، 
بينما  الــنــهــائــي،  بــنــصــف  مــًعــا 
منافسات  يوّدعان  الخاسران 
مباريات  تستكمل  الــبــطــولــة، 
غًدا  البطولة  نهائي  ربــع  دور 
ـــيـــن، حـــيـــث يــلــتــقــي  ـــارات ـــمـــب ب
الـــوكـــرة مـــع قــطــر فـــي ٤:٠٠ 
عـــصـــًرا عــلــى صـــالـــة الــدحــيــل 
الــريــاضــيــة، ويــلــعــب الــعــربــي 
مساًء   ٦:٠٠ فــي  الــغــرافــة  مــع 
والفائزان  الصالة،  نفس  على 
يلتقيان مًعا في نصف النهائي 
الثاني للبطولة الغالية، وتقام 

مــبــاراتــا نــصــف الــنــهــائــي يــوم 
نهائي  بينما  الــقــادم،  االثنين 
البطولة الذي يجمع الفائزين 
يوم  يقام  النهائي  نصف  فــي 

ـــعـــاء الـــقـــادم عــلــى صــالــة  األرب
أن  يُذكر  الرياضية،  الدحيل 
السد يحمل لقب البطولة من 
حساب  على  الماضي  الموسم 

الــــغــــرافــــة الـــوصـــيـــف.وتـــرفـــع 
الـــفـــرق األربـــعـــة الـــيـــوم شــعــار 
حيث  عــنــه،  بــديــل  وال  الــفــوز 
ال مــجــال ألنــصــاف الــحــلــول، 

األصــلــي  الـــوقـــت  انــتــهــى  وإذا 
سيلجأ  بالتعادل  المباراة  من 
الـــفـــريـــقـــان الـــمـــتـــعـــادالن إلــى 
الــوقــت اإلضــافــي لــمــدة عشر 
دقائق مقسمة على شوطين، 
يلجأ  الـــتـــعـــادل  اســـتـــمـــّر  وإذا 
رميات  تسديد  إلى  الفريقان 
السبعة  نقطة  مــن  الــتــرجــيــح 
أحدهما  يحقق  أن  إلى  أمتار 
النهائي  لنصف  ويتأهل  الفوز 
لـــإلبـــقـــاء عـــلـــى حـــظـــوظـــه فــي 

المنافسة على لقب البطولة.
ـــــمـــــبـــــاراة األولــــــــــى بــيــن   ال
الــــدحــــيــــل صــــاحــــب الـــمـــركـــز 
الترتيب  جــــدول  فــي  الــثــالــث 
بــــالــــدروي مـــع األهـــلـــي بطل 
كأس االتحاد وخامس ترتيب 
الـــدوري حــالــًيــا، تــبــدو األمــور 

فيها تصب لصالح الدحيل.
مــــــبــــــاراة الــــــريــــــان والــــســــد 
إلى  ومتكافئة  قوية  ستكون 
حد كبير، تجمع ما بين السد 
منصات  عن  الغائب  والريان 
الموسم  في  المحلّية  التتويج 

الماضي.
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 Ooredoo ٣ ُمبــاريـــات فــي انطــالق كـــأس
اليوم ضربة بداية البطولة على ملعبي ثاني بن جاسم وعبداهللا بن خليفة

ـــي ـــل ــــحــــٍد مـــــع األه ــــي فـــــي ت ــــرب ــــع ــــــأم صــــــالل وال ـــات والـــــغـــــرافـــــة يـــلـــتـــقـــي ب ـــي ـــط ـــري ـــخ الـــــريـــــان فـــــي مــــواجــــهــــة ال
متابعة- حسام نبوي: 

تنطلق مساء اليوم منافسات 

لــلــمــوســم   Ooredoo كــــــأس 

الــتــي   ٢٠٢٠-٢٠٢١ الــــكــــروي 

نجوم  دوري  مؤسسة  تنظمها 

مباريات   ٣ تقام  حيث  قطر، 

ضــمــن  الــجــولــة األولـــــى لــفــرق 

تضم  الــتــي  الثانية  المجموعة 

فــــرق الــــريــــان والــخــريــطــيــات 

والعربي  صــالل  وأم  والغرافة 

واألهـــــــلـــــــي، فــــفــــي الـــــمـــــبـــــاراة 

ـــيـــوم يــلــتــقــي الـــريـــان  األولــــــى ال

مـــع الــخــريــطــيــات عــلــى اســتــاد 

الغرافة  بنادي  جاسم  بن  ثاني 

ويستضيف  مـــســـاًء،   ٦:٠٠ فــي 

الملعب ذاته عند الثامنة والربع 

صـــالل،  وأم  الـــغـــرافـــة  مـــبـــاراة 

األهلي  مع  العربي  يلتقي  فيما 

خليفة  بن  عبداهللا  استاد  على 

ـــادي الـــدحـــيـــل فـــي الــثــامــنــة  ـــن ب

والربع أيًضا. 

وتستكمل غًدا الجولة بإقامة 

مــبــاراتــيــن لـــفـــرق الــمــجــمــوعــة 

ـــــتـــــي تــــضــــم فــــرق  األولــــــــــى وال

الدحيل والسد والسيلية والخور 
ويستضيفهما  وقطر  والــوكــرة 
اســتــاد ثــانــي بــن جــاســم بــنــادي 
ــتــقــي فــي  ــل الــــغــــرافــــة، حـــيـــث ي
والخور  السيلية  األولى  المباراة 
يلتقي  كــمــا  مـــســـاًء،   ٦:٠٠ فـــي 
 ٨:١٥ في  قطر  ونــادي  الوكرة 

ــا أنــــه تـــم تــأجــيــل  ــًم مــــســــاًء، عــل

مـــبـــاراة الــدحــيــل والــســد ضمن 

هذه الجولة بسبب مشاركتهما 

في بطولة دوري أبطال آسيا. 

الريان والخريطيات 

ـــاريـــات  ـــنـــظـــر إلــــــى مـــب ـــال وب

الــيــوم نــجــد أن مــبــاراة الــريــان 
والــخــريــطــيــات ســتــكــون قــويــة 
ومــثــيــرة بــيــن الــفــريــقــيــن، وال 
الحسابات  أو  للتكهنات  تخضع 
الــمــســبــقــة فـــي ظـــل رغـــبـــة كل 
فريق للظفر بأول ثالث نقاط 
ضــمــن بـــدايـــة الــمــنــافــســات في 

من  كــل  وسيكون  المجموعة، 
الريان  مــدرب  أجيري  دييجو 
آدم  يوسف  الوطني  والــمــدرب 
الــمــديــر الــفــنــي لــلــخــريــطــيــات، 
على وعي تام بأهمية مثل هذه 
المباراة لعالج األخطاء التي تم 
اكتشافها خالل األسابيع الثالثة 

األولــــــى مــــن  الــــــــدوري، ومــن 

آدم  يــوســف  يــدفــع  أن  المتوقع 

عكس  على  محترفيه  بجميع 

تكن  لم  التي  الدوري  مباريات 

تكتمل صفوف الفريق خاللها. 

الغرافة وأم صالل 

ــا على  ويــنــطــبــق ذلــــك تــمــاًم
صــالل  وأم  الـــغـــرافـــة  مــــبــــاراة 
أيًضا، وإن كانت األفضلية نوًعا 
يتمتع  الــذي  الغرافة  لفريق  ما 
العبيه  صعيد  على  بــاســتــقــرار 
الُمحترفين األجانب، في حين 
عملية  يـــجـــري  صــــالل  أم  أن 

ليتم  العبيه  مــن  لــعــدد  تغيير 
جــدد،  محترفين  مــع  التعاقد 
حـــيـــث أعــــلــــن االســـتـــغـــنـــاء عــن 
مع  بالتعاقد  وقام  منهم،  عدد 
وسيسعى  آخــريــن،  محترفين 
عــــزيــــز بــــن عـــســـكـــر الــــمــــدرب 
إلى  صــالل  أم  لفريق  المغربي 
استغالل مباريات هذه البطولة 
التجانس  زيادة  من  لالستفادة 

بين الالعبين خاصة الجدد.
 

العربي واألهلي 

مــواجــهــات الــعــربــي واألهــلــي 
دائـــًمـــا تــحــظــى بــاهــتــمــام كبير 
كأس  وليس  البطوالت  كل  في 
وسيسعى  فــقــط،   Ooredoo
في  قــويــة  النطالقة  فــريــق  كــل 
على  العمل  خالل  من  البطولة 
الفوز وحصد النقاط الثالث في 
البطولة،  في  مشوارهما  بداية 
كــمــا يــتــطــلــع األهـــلـــي لــمــواصــلــة 
أدائه القوي هذا الموسم وذلك 
بعدما حقق الفوز في األسابيع 
الثالثة األولى للدوري ويتصّدر 

حتى اآلن.

استعداًدا لخوض نهائي البطولة الوطنية

اليوم فحص كورونا لطائرتي «الشرطة والعربي»

متابعة - حسام نبوي: 

تـــواصـــلـــت صـــبـــاح أمــــس ُمــنــافــســات 

ليومها  للهجن  الثاني  المحلي  السباق 

الـــســـادس بــالــشــحــانــيــة تــحــت إشــــراف 

ــلــجــنــة الــُمــنــظــمــة لـــســـبـــاق الــهــجــن،  ال

وخصصت التحديات لسن الجذاع من 

هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ 

(األشواط المفتوحة)، وذلك على مدار 

١٢ شوًطا من نقطة الـ ٤ كيلومترات.

اســـتـــعـــانـــت «عــــريــــن» مـــلـــك هــجــن 

الــشــحــانــيــة بــطــاقــتــهــا الــمــخــزونــة من 

أجـــل حــصــد الـــصـــدارة لــشــوط الــجــذاع 

مضمرها  مــن  بــأوامــر  الرئيسي  بكار 

قادها  الــذي  العطية  خالد  بن  محمد 
بأقوى  الــفــوز  ليحصد  كبيرة  بخبرة 
الثاني،  بالمحلي  الجذاع  البكار  أشواط 
وحــســمــت «عــــريــــن» الـــنـــامـــوس عبر 
رحلة قــدرهــا ٦ دقــائــق و٦ ثـــواٍن و٤٤ 

جزًءا من الثانية.
وبعد شد وجذب في شوط الجذاع 
الـــقـــعـــدان، انــطــلــق «عــتــيــم» الــمــمــلــوك 
لــهــجــن إنـــتـــاج أم الـــزبـــار والــغــنــي عن 
الــتــعــريــف والــــذي كـــان مــرشــًحــا بقوة 
نحو القمة ليحسم الجدل حول اللقب، 
محمد  مبارك  المضمر  برفقة  وذلك 
بــن صــريــر الــــذي أعــــّده لــهــذا الــشــوط 
الـــقـــوي لــيــفــوز بــالــنــامــوس والــتــوقــيــت 

وجــاءت   ،٦٫٠٢٫٩٢ بلغ  والــذي  األفضل 
نتائج جميع أشواط األمس كما يلي: 

فـــي أشــــــواط الــــجــــذاع بـــكـــار فـــازت 
الشحانية  لهجن  عرين  األول  بالشوط 
(مــحــمــد بـــن خــالــد الــعــطــيــة) والــثــانــي 
عامر  (ســالــم  الــغــرافــة  لهجن  الفاتنة 
الــمــدهــوشــي) والــثــالــث الــنــوف لهجن 
إنـــتـــاج أم الــــزبــــار (عــــبــــداهللا عــلــي بن 
سالمة) والرابع وجود لهجن إنتاج أم 
الزبار (حمد سالم حمد بريك المري) 
الشحانية  لهجن  مــزاحــة  والــخــامــس 
والــســادس  العطية)  خالد  بــن  (محمد 
علي  الــمــرقــاب (حــمــد  لهجن  الــســدرة 
لهجن  ليالي  والسابع  البريص)  سعيد 

الغرافة (سالم عامر المدهوشي). 
وفـــي أشــــواط الــجــذاع فـــاز بالشوط 
لــهــجــن  عـــتـــيـــم  ــــكــــار  ب جــــــــذاع  األول 
بن  محمد  (مـــبـــارك  الـــزبـــار  أم  ــتــاج  إن
للشيخ  بــرزان  والثاني  المري)  صرير 
عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني 
والثالث  المري)  بالعرج  سعيد  (راشــد 
حمد  بــن  عبدالعزيز  للشيخ  مكينس 
بـــن خـــالـــد آل ثـــانـــي (مــتــعــب عــبــداهللا 
لهجن  مـــشـــوش  والــــرابــــع  الـــفـــهـــيـــدان) 
الــغــرافــة (ســـالـــم عــامــر الــمــدهــوشــي) 
والـــخـــامـــس خـــــوزان لــهــجــن إنـــتـــاج أم 
الــــزبــــار (مــــبــــارك مــحــمــد بـــن صــريــر 

المري).

ُمنافسـة قـوية بالسبـاق المحـلي للهجـن
هجن الشحانية تحتل صدارة الجذاع بكار

متابعة - فريد عبدالباقي:

ـــعـــربـــي) لــكــرة  ـــا (الـــشـــرطـــة وال ـــادي يـــجـــري ن
المستجد  كــورونــا  فــيــروس  مسحات  الــطــائــرة 
«كوفيد- ١٩» لالعبين واألطقم الفنية واإلدارية 
على صالة رياضة المرأة في أسباير زون ظهر 
وبالتعاون  االحــتــرازّيــة  اإلجــــراءات  وفــق  الــيــوم 
سبيتار،  ومستشفى  العامة  الصحة  وزارة  مع 
وذلك ضمن الترتيبات الالزمة لخوض المباراة 
الكرة  لرجال  الثالثة  الوطنية  للبطولة  النهائية 
الطائرة للموسم الرياضي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
فرق   ١٠ بمشاركة  اللعبة  اتــحــاد  ينظمها  التي 

وزعت على مجموعتين.
وقــد اشــتــرط اتــحــاد الــطــائــرة خــضــوع جميع 
الــعــامــلــيــن فـــي األنـــديـــة مـــن العــبــيــن وأجــهــزة 

وإجراء  الطبي  للكشف  وعاملين  وإداريــة  فنية 
التي  سلبية  أو  إيجابية  عينة  لمعرفة  المسحة 
الفريقان  يلتقي  أن  المقّرر  ومن  لها.  خضعوا 
ستقام  التي  البطولة  لقب  على  المقبل  األحــد 

على صالة اتحاد الطائرة.
حيث تأهل الشرطة كأول المجموعة األولى 
رد  دون  أشـــواط  بثالثة  الــخــور  على  فــوزه  بعد 
فيما  و٢٥-١٢)،  و٢٥-١٧   ٢٥-١٧) نتائج  بواقع 
تأهل العربي كأول المجموعة الثانية بعد فوزه 
بواقع (٢٥- رد  دون  أشواط  بثالثة  األهلي  على 

٢٣ و٢٥-١٦ و٢٥-٢٢).
أندية  ضّمت  األولـــى  المجموعة  أن  ويــذكــر 
الشرطة والــريــان والــوكــرة والــشــمــال والــخــور، 
ــثــانــيــة ضـــّمـــت أنـــديـــة الــعــربــي  والــمــجــمــوعــة ال

والغرافة وقطر والسد واألهلي.

ُمبـاراتـان في كـأس قطـر لكـرة اليـد
اليوم الدحيل يواجه األهلي والريان يصطدم بالسد
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نهايـــة مثيـــرة  ألصعب مجموعــات اآلسيويــة
السد يضرب موعًدا مع برسيبوليس اإليراني.. والدحيل وّدع بسيناريو غير متوقع

ـــــــع االســـــتـــــقـــــالل ــــــاكــــــور م ــــــاخــــــت ـــــنـــــصـــــر والــــــــتــــــــعــــــــاون.. وب ــــة بـــــيـــــن ال ــــب ــــق ــــرت قـــــمـــــة ســــــعــــــوديــــــة م

حارس النصر: طموحنا 
الذهاب بعيًدا

مسعود: شطب نتائج 
الهالل تم طبقًا للوائح

أّكد وليد عبداهللا حارس مرمى النصر السعودي، 
أن فــريــقــه حــقــق الــهــدف الــمــطــلــوب مــنــه فــي دور 
المجموعات بدوري أبطال آسيا، بتصدر مجموعته.
وتــغــلــب الــعــيــن اإلمــــاراتــــي عــلــى نــظــيــره الــنــصــر 
جمعت  التي  المباراة  في  نظيف،  بهدف  السعودي 
الــفــريــقــيــن، فــي خــتــام دور الــمــجــمــوعــات بـــدوري 
صحفية  تصريحات  فــي  ولــيــد  وقـــال  آســيــا.  أبــطــال 
الجميع  العين،  أمــام  الــفــرص  مــن  العديد  «أهــدرنــا 

يعلم أن المدرب أراح بعض الالعبين األساسيين».
وأضــــاف «طــمــوحــنــا مــواصــلــة الــمــشــوار بــقــوة في 
النهائي  ثمن  مــبــاراة  في  إال  نفكر  ال  اآلن  البطولة، 
ومــــا يــمــكــن أن نــحــقــقــه فــيــهــا». وعــــن طــمــوحــات 
األخرى،  تلو  مباراة  البطولة  عّلق «نخوض  الفريق، 
وبإذن اهللا النصر قادر على الذهاب بعيًدا وتحقيق 

طموحات جماهيره».

عّلق العراقي عبدالخالق مسعود، نائب رئيس لجنة 
على  الــقــدم  لكرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  فــي  المسابقات 
شطب نتائج فريق الهالل السعودي من بطولة دوري 
تم  بأنه  البطولة  من  منسحبًا  واعتباره  آسيا  أبطال 
طبًقا للوائح والقوانين التي يتم تطبيقها على الجميع. 
 :beIN SPORTS لقنوات تصريحات  في  وأضــاف 
كنا نتمنى عدم شطب نتائج الهالل فهو بطل النسخة 
السابقة، ولكن ماذا نفعل وهناك المادة الرابعة وبها 
إذا  منسحبًا  الفريق  اعتبار  تؤكد  التي  الرابعة  الفقرة 
حضر للمباراة وال يوجد في الكشف ١٣ العبًا سواء 
أكان في ظروف عادية أم في أوقات كورونا وهذه 
حضر  فقد  حــدث  مــا  وهــو  الجميع،  يعلمها  الــلــوائــح 
الهالل إلى مباراة شباب أهلي دبي بكشف يضم ١١ 
من  مشرفة  لجنة  الــدوحــة  في  وتــابــع:  فقط.  العبًا 
االتــحــاد اآلســيــوي تتكون مــن ثــالثــة أشــخــاص تتابع 
القرار  اتــخــذت  التي  وهــي  الــقــارة،  غــرب  منافسات 
ــا لــلــوائــح وبــســؤالــه عــن رأيــــه فــي لــجــوء الــهــالل  وفــًق
السعودي إلى (FIFA) قال عبدالخالق مسعود: هذا 
من حقه ولكن ال أعلم ما هو القرار ألنه في النهاية 
أنا لست مخوًال باإلجابة عن مثل هذا السؤال ألنه في 

يد لجنة االنضباط.

أّكـــد نـــادي الــهــالل الــســعــودي، أنــه 
القضائية  لــلــجــهــات  الــلــجــوء  يــــدرس 
قــرار  على  احــتــجــاج  لــرفــع  الرسمية 
االتحاد اآلسيوي للعبة باستبعاده من 
والمقامة  آسيا  أبطال  دوري  بطولة 

حالًيا بالدوحة بنظام التجمع.
لقب  يحمل  الــذي  الهالل  وأصــدر 
فيه  أوضــح  رســمــًيــا،  بيانًا  البطولة، 
االتحاد  مع  التواصل  قنوات  كافة  أن 
ـــقـــاري لـــم تــكــن إيــجــابــيــة بــعــد أن  ال
اجتاح فيروس كورونا المستجد بعثة 
الــفــريــق، حيث أصــيــب بــه أكــثــر من 
٣٠ شخًصا ما بين العبين وإداريين 

وأعضاء جهاز فني.
وأوضح الهالل أن كافة المطالب 

الــتــي تــقــدم بــهــا لــالتــحــاد اآلســيــوي 
بالرفض،  قوبلت  مبارياته  بتأجيل 
الفريق  بها  مر  التي  الظروف  رغــم 
خالل مشاركته بالمنافسات، مؤكًدا 
أن قــوانــيــن االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم (FIFA) تنص على تواجد ١١ 
العبًا في الملعب كحد أقصى وكحد 

أدنى سبعة العبين.
وأشــــار الــنــادي إلـــى وجـــود تباين 
في تفسير لوائح البطولة من جانب 
الموافقة  لطلب  أدى  ما  هو  االتحاد 

على إسقاط شرط الـ ١٣ العبًا.
أصدر  قد  اآلسيوي  االتحاد  وكان 
الهالل  نـــادي  اعتبار  فيه  أكــد  بــيــانـًـا، 
فشل  أن  بعد  البطولة  مــن  منسحبًا 

تضم  قائمة  تقديم  فــي  الــنــادي 
مـــبـــاراتـــه  فـــــي  ـــــا  العـــــبً  ١٣
أمــــام شــبــاب األهـــلـــي دبــي 
اإلماراتي وهو ما يتعارض 
مــع نــصــوص الــالئــحــة التي 
تــعــتــبــر عــــدم تــقــديــم الــعــدد 
منسحبًا  النادي  اعتبار  يعني 

وإلغاء نتائجه بالبطولة.
ووّجـــــــــــه الــــــهــــــالل الـــشـــكـــر 
لــالعــبــيــه الــذيــن أصــــروا على 
الــمــشــاركــة فــي الــبــطــولــة رغــم 
ـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا  الــــظــــروف ال
جماهيره  شــكــر  كــمــا  الــفــريــق، 
على دعمها له منذ وصوله إلى 

الدوحة.

الهـــالل يـــدرس اللجــــوء للقضـــــاء
بعد قرار اآلسيوي باعتباره منسحبًا من البطولة

الدوحة - [: 

مــنــافــســات  الـــدحـــيـــل  وّدع 
مــن  آســـــيـــــا  أبـــــطـــــال  دوري 
وذلــــك  الـــمـــجـــمـــوعـــات،  دور 
بــعــد الــخــســارة أمـــام الــتــعــاون 
في  نظيف  بــهــدف  الــســعــودي 

ــمــبــاراة الــتــي أقــيــمــت مــســاء  ال
أمــــس عــلــى مــلــعــب الــمــديــنــة 
الجولة  خــتــام  فــي  التعليمية 
دور  مــن  واألخــيــرة  السادسة 

المجموعات.
وجـــــــــاء خـــــــــروج الـــدحـــيـــل 
ــيــكــي غــيــر الــمــتــوقــع  الــدرامــات

بــعــد أن تــســاوى مــع الــتــعــاون 
النقاط  رصــيــد  فــي  الــســعــودي 
وتــفــوق  نــقــاط   ٩ منهما  لــكــل 
بالمواجهات  الــتــعــاون  فــريــق 
ـــاشـــرة، حـــيـــث فـــــاز فــي  ـــمـــب ال
ثم  بهدفين  الــذهــاب  مــبــاراة 

بهدف. األمس  لقاء 

الثالثة  المجموعة  وتصدر 
اإليــرانــي  برسيبوليس  فــريــق 
ــــــــــك بـــــعـــــد الــــــفــــــوز عـــلـــى  وذل
فـــريـــق الـــشـــارقـــة اإلمــــاراتــــي 
ترتيب  ليصبح   ٤-٠ بنتيجة 
ـــمـــجـــمـــوعـــة بـــرســـيـــبـــولـــيـــس  ال
ثـــــم الـــــتـــــعـــــاون ثـــــم الـــدحـــيـــل 

ثـــم الـــشـــارقـــة اإلمــــاراتــــي في 
واألخير. الرابع  المركز 

وبعد ختام مباريات الدور 
دور  فــي  يــلــعــب  ســـوف  األول 
الــــــ١٦ األهـــلـــي الـــســـعـــودي مــع 
اإلماراتي  دبي  األهلي  شباب 
وبـــاخـــتـــاكـــور األوزبـــــكـــــي مــع 

استقالل طهران اإليراني غًدا 
برسيبوليس  يلعب  حين  فــي 
اإليـــرانـــي مــع الــســد، والــنــصــر 
الــــــســــــعــــــودي مـــــــع الـــــتـــــعـــــاون 
الــســعــودي أيــًضــا مــســاء األحــد 
الــمــقــبــل فــي خــتــام مــبــاريــات 

هذا الدور.

السبت ٢٦ سبتمبر

(١٦:٤٠) أهلي جدة × شباب األهلي   

(٢٠:٤٥) باختاكور × استقالل طهران  

األحد ٢٧ سبتمبر 

(١٦:٤٠) برسيبوليس × السد 

(٢٠:٤٥) النصر × التعاون 

جميع المباريات بالتوقيت المحلي.

 مباريات دور الـ١٦

المسافــات المتقاربــة تثــري أبطال آسـيا
نفس التجربة سيحظى بها الالعبون والجماهير في مونديال ٢٠٢٢

متابعة - أحمد سليم:

للمشاريع  العليا  اللجنة  قالت 
أبطال  دوري  بطولة  إن  واإلرث 
وذلك  المسافات،  متقاربة  آسيا 
ــــم نــــشــــره عــلــى  خــــــالل فـــيـــديـــو ت
حــســابــهــا الــرســمــي فــي «تــويــتــر» 
طابع  ذات  خالله: «بطولة  قالت 
على  ُل  سيسِهّ المسافات  متقارب 
المشجعين التنقل من استاد إلى 
آخــر فــي زمــن ال يتعدى الساعة 

الواحدة».
وقـــالـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا خــالل 
الفيديو: «تحظى الفرق المشاركة 
فـــي الــبــطــولــة بـــاالســـتـــفـــادة من 
اســتــادات  بين  المسافات  تــقــارب 
خليفة  -استاد  األربــعــة  البطولة 
واستاد  الجنوب  واســتــاد  الــدولــي 
جاسم  واستاد  التعليمية  المدينة 
بن حمد بنادي السد-، وال يضطر 
إلى  مدينة  من  للسفر  الالعبون 
أخرى، لخوض المباريات، وهي 
بها  سيحظى  التي  التجربة  نفس 
الالعبون والجماهير خالل كأس 
الــعــالــم قـــطـــر٢٠٢٢، وذلـــك ألول 
مـــرة فـــي تـــاريـــخ بـــطـــوالت كــأس 

العالم الحديث.

وتسمح طبيعة مونديال ٢٠٢٢ 
كرة  لعشاق  جغرافًيا  المتقاربة 
مباراة  مــن  أكثر  بحضور  الــقــدم 
يومًيا، حيث إن أطول مسافة بين 
البطولة  اســتــادات  مــن  اســتــاديــن 
هي المسافة بين استاد البيت في 
شمال قطر واستاد الجنوب وتبلغ 

٧٥ كم تقريبًا.
بحضور  الجماهير  وستحظى 
أكــثــر مــن مــبــاراة فــي يــوم واحــد 
خـــالل كـــأس الــعــالــم قــطــر ٢٠٢٢ 
ـــاراة األولــــى  ـــمـــب حــيــث تــنــطــلــق ال
ـــبـــطـــولـــة عــنــد  حـــســـب جـــــــدول ال
الثانية  تنطلق  ثم  ظهًرا  الــواحــدة 
عند  والــثــالــثــة  عــصــًرا  عــنــد ٤:٠٠ 
 ١٠:٠٠ عند  والرابعة  مساًء   ٧:٠٠

مساًء بتوقيت الدوحة.
األول  اليوم  مباريات  وبحسب 
في  ينطلق  الــذي  قطر  لمونديال 
تنطلق  سوف   ،٢٠٢٢ نوفمبر   ٢١
في  للعنابي  االفتتاحية  الــمــبــاراة 
ــــواحــــدة ظـــهـــًرا بـــاســـتـــاد الــبــيــت  ال
سوف  مباشرة  وبعدها  بالخور، 
تــنــطــلــق الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة بـــدور 
في  األول  بـــالـــدور  الــمــجــمــوعــات 
الــثــمــامــة،  بــاســتــاد  عـــصـــًرا   ٤:٠٠
تزيد  ال  الملعبين  بين  والمسافة 
على ٥٧ كيلومتًرا تقريبًا تقطعها 
السيارة في ٤٣ دقيقة، ولو انتهت 
فإن  الثالثة،  في  االفتتاح  مــبــاراة 
لمن  دقــيــقــة  حـــوالـــي ٦٠  هــنــاك 
شــاهــد االفــتــتــاح ويــريــد مشاهدة 

الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة فـــي االفــتــتــاح 
وتــنــطــلــق الــمــبــاراة الــثــالــثــة بــدور 
في  األول  بــالــيــوم  الــمــجــمــوعــات 
٧:٠٠ مساًء باستاد خليفة الدولي 
الــذي ال يبعد ســوى ١٢ كيلومتًرا 
عــن اســتــاد الــثــمــامــة الـــذي يشهد 
المباراة الثانية، وستكون المسافة 
أقـــل والـــوقـــت أقـــل لــتــوّفــر مترو 
الــــدوحــــة بــيــن الــمــلــعــبــيــن، فيما 
اليوم  في  الرابعة  المباراة  تنطلق 
باستاد  مــســاًء   ١٠:٠٠ فــي  األول 
استاد  عن  يبعد  ال  والــذي  الريان 
خليفة سوى ٢٢ كيلومتًرا ويمكن 
الــوصــول إلــيــه عــن طــريــق مترو 
وبسهولة  ويسر  بسرعة  الــدوحــة 

وبتكلفة أقل.

لوشسيكو: إقصاء الهالل 
أشد أنواع الظلم

لوشسيكو،  رازفان  الروماني  المدرب  قال 
إن إقـــصـــاء فــريــقــه الـــهـــالل الـــســـعـــودي، مــن 
ـــواع  أن أشـــد  مـــن  ــعــتــبــر  يُ ــا  آســي أبـــطـــال  دوري 
أن  مــؤكــًدا  الــقــدم،  كــرة  شهدتها  التي  الظلم 

عليا. جهات  من  مدبًرا  يكون  قد  حدث  ما 
برو  لقناة  تصريحات  في  لوشيسكو  وقال 
ســـبـــورت الــرومــانــيــة: «مـــا حـــدث كـــان أحــد 
القدم،  كــرة  عالم  فــي  ظلًما  الــقــرارات  أبــرز 
في  المنافسة  واحترمنا  بأنفسنا  ضحينا  لقد 
مصابًا   ٥٠ من  أكثر  مع  نعيش  وكنا  البطولة، 

بالفيروس».
وأضاف: «ال أعلم لماذا تم لعب مباريات 
غـــرب آســيــا فــي هـــذا الــتــوقــيــت، بــيــنــمــا فــرق 
هناك  كــان  اآلن،  حتى  تلعب  لــم  آسيا  شــرق 
الـــعـــديـــد مــــن الــــخــــيــــارات الـــمـــتـــاحـــة، وكــــان 

المباراة». تأجيل  باإلمكان 
وتـــابـــع: «لــقــد تــأهــلــنــا إلـــى الــــدور الــقــادم، 
لماذا  المباراة.  هذه  نتيجة  عن  النظر  بغض 
يــتــم اســتــبــعــادنــا؟ هــذا قـــرار ظــالــم، لــقــد كــان 
أمــامــهــم مــتــســع مــن الــوقــت إلعــــادة جــدولــة 
ما  إذا  اآلن  حــتــى  أعــلــم  ال  أنـــا  الـــمـــبـــاريـــات، 

ال». أم  استئناف  هناك  سيكون 
أن  أعــتــقــد  يجعلني  حــدث  مــا  وأتـــم: «كــل 
هـــنـــاك مــصــالــح كـــبـــرى إلبـــعـــاد الـــهـــالل مــن 
الفوز  من  آخر  فريق  يتمكن  حتى  البطولة، 

بسهولة». بها 
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ـــع.. !!  ـــواض ـــت ــــــأداء م ــــــوّدع ب الـــدحـــيـــل ي
هدف الرمق األخير أسقطه مجدًدا أمام التعاون وعّجل بخروجه من السباق

ــــا  ــــي ـــــــــــــــوار آس ــــــــدحــــــــالوي خـــــــــــــارج أس ـــــســـــيـــــئـــــة لـــــلـــــقـــــاء تـــــطـــــيـــــح بــــــــال ـــــفـــــنـــــيـــــة ال ـــــــادة ال ـــــــي ـــــــق ال

مستقبل مدرب الدحيل 
علــى المحــك! 

 بات مستقبل المغربي وليد الركراكي على المحك 
من  الــُمــتــوقــع  غير  الــخــروج  بعد  السيما  الــدحــيــل  فــي 
السعودي  الــتــعــاون  يــد  على  أمــس  آســيــا  أبــطــال  دوري 
الفوز  أو  التعادل  فيها  الفريق  يكفي  كــان  مــبــاراة  في 
للصعود إلى الدور الثاني، وفشل الركراكي في قراءة 
المباراة ولم يستطع إدارتها بالصورة المطلوبة، وتفوق 
دافع  الــذي  كارتيرون  الفرنسي  التعاون  مــدرب  عليه 
جيًدا على مدار المباراة وهاجم في الدقائق األخيرة 
ليخطف هدف الفوز، وبعد خروج الدحيل من دوري 
برحيل  تطالب  الــتــي  األصــــوات  تعالت  أمــس  األبــطــال 
الركراكي من قيادة الفريق كما يرى البعض، وطالبوا 
مدرب  مع  التعاقد  أجل  من  السريع  بالتدخل  اإلدارة 
كبير بقيمة الفريق يستطيع أن يقوده إلى األفضل، كما 
أن األداء والمستوى الباهت للدحيل في مباراة األمس 
على  الركراكي  مستقبل  يجعل  عــام  بشكل  والبطولة 
المحك وإمكانية رحيله عن الفريق كبيرة خالل فترة 

التوقف الحالية للدوري. 

ُمتابعة - رمضان مسعد:  

آسيا  أبطال  دوري  الدحيل  وّدع   
خسارته  بعد  المجموعات  دور  من 
بهدف  السعودي  التعاون  مــن  أمــام 
األســـتـــرالـــي  تــوقــيــع  حــمــل  رد  دون 
مــيــشــيــل ديـــــوك فـــي الــدقــيــقــة ٨٦، 
ورغم أن الفوز أو التعادل كان يكفي 
الدحيل لصدارة المجموعة الثالثة إال 
أنــه فـــّرط فــي كــل الــفــرص الُمتاحة 
وتلقى الخسارة في الدقائق األخيرة 
وهو  نقاط،   ٩ عند  رصيده  ليتجّمد 
نــفــس رصــيــد الــتــعــاون الــمــتــأهــل في 
إلى  المجموعة  عــن  الــثــانــي  الــمــركــز 
صاحب  اإليراني  برسيبوليس  جانب 
ـــأهـــل الـــتـــعـــاون  الــــــصــــــدارة، وجــــــاء ت
بأفضلية نتائج الُمواجهات الُمباشرة 
ــا  مــع الــدحــيــل حــيــث فـــاز عليه ذهــابً
إلى  الــتــأهــل  بطاقة  ليخطف  وإيــابًــا 
دور الـ ١٦ ويخرج الدحيل من الباب 
ُمــتــواضــع  أداء  بــعــد  للبطولة  الــضــّيــق 
في لقاء األمس وغياب تام للفعالية 
الــهــجــومــيــة وقـــيـــادة ُمــتــواضــعــة من 
الذي  الركراكي  وليد  الفريق  مدرب 

لم يجد التعامل مع المباراة.

األول الشوط 

 جـــــاءت بـــدايـــة الـــمـــبـــاراة ســريــعــة 
وحــمــاســيــة مـــن الــفــريــقــيــن، بــحــثًــا 
عــن هــدف السبق فــي الــلــقــاء، ولكن 

الــــُمــــحــــاوالت 
األولــــــــى 

وبــدا  والتركيز،  الــدقــة  إلــى  افتقدت 
اللعب عشوائًيا في الدقائق ولكن مع 
تقديم  في  الدحيل  بدأ  الوقت  مرور 
أفــضــلــيــة مــن خـــالل الــســيــطــرة على 
وسط  منطقة  فــي  اللعب  مجريات 
الــمــلــعــب وبـــدأنـــا نــشــاهــد مــحــاوالت 
األطــراف  على  من  للدحيل  منظمة 
بمحاوالت من إدميلسون وإسماعيل 
محمد ومن العمق عن طريق دودو، 
إلى  المحاوالت  هذه  افتقدت  ولكن 
الدقة والتركيز في اللمسة األخيرة، 
هجومية  بأفضلية  اللعب  وتــواصــل 
ــلــدحــيــل، ومــــع مـــــرور الـــوقـــت بــدأ  ل
وينوع  محاوالته  من  يُكثف  الدحيل 
فــيــهــا عــلــى أمــــل فـــك شـــفـــرة دفـــاع 
الـــتـــعـــاون، ولــكــن الــكــثــافــة الــعــدديــة 
لــلــفــريــق الــــســــعــــودي فــــي الــمــنــاطــق 
الــخــلــفــيــة ضــّيــقــت الــمــســاحــات أمـــام 

الُمهاجمين الذين لم يُحسنوا التعامل 
التي  األخيرة  اللمسة  في  الكرات  مع 
غــلــب عــلــيــهــا الـــتـــســـّرع وغـــــاب عنها 
التركيز لتبقى النتيجة سلبية ، ومع 
مرور الوقت بدأ التعاون يشن بعض 
خطف  أمــل  على  الُمرتدة  الهجمات 
هـــدف الــتــقــدم فــي الــمــبــاراة، ولكن 
دفـــاع الــدحــيــل ومــن خلفه الــحــارس 
ـــوا بــالــمــرصــاد  مــحــمــد الـــبـــكـــري كـــان
لمحاوالت التعاون التي لم ترتق إلى 
واستمر  الحقيقية  الخطورة  مرحلة 
الوتيرة  نفس  على  المباراة  في  األداء 
النتيجة  صعيد  على  جديد  أي  دون 
ومع االقتراب من نهاية هذا الشوط 
هدف  خطف  الفريقين  كــال  حـــاول 
الُمرتدة  الــكــرات  طريق  عن  التقدم 
ــــــاءت بــالــفــشــل  الـــســـريـــعـــة ولـــكـــنـــهـــا ب
بسبب غياب الحلول الهجومية وفي 

أن  علي  معز  كاد  األخيرة  اللحظات 
ولكن  للدحيل  السبق  هــدف  يُسجل 
كرات  ألكثر  تصدى  التعاون  حــارس 
هـــذا الــشــوط خــطــورة وأبــعــدهــا في 
الوقت الُمناسب لينتهي الشوط األول 

بالتعادل السلبي.

الثاني الشوط 

 مع بداية شوط اللقاء الثاني بدت 
رغــبــة الــفــريــقــيــن كــبــيــرة فــي إحـــراز 
هــــدف الــســبــق فـــي الـــمـــبـــاراة ونــشــط 
الفريقان في المناطق األمامية بعدما 
تخلى التعاون عن طريقته الدفاعية 
الدحيل  مناطق  في  ُمشاهدته  لنبدأ 
وتهديد مرمى محمد البكري، ولكن 
فيما  الــمــرمــى،  عــلــى  فــاعــلــيــة  دون 
الهجوم  في  اآلخــر  هو  نشط  الدحيل 
ولكن دون جدوى فك طالسم دفاع 
سيد  السلبي  التعادل  ليبقى  التعاون 

مرور  ومع  الفريقين،  بين  الموقف 
الـــوقـــت تــحــّســن الـــتـــعـــاون كــثــيــًرا في 
في  الوضع  عليه  كان  ما  عن  الهجوم 
الشوط األول وبدأ يُشكل خطورة على 
إلى  يؤهله  هــدف  عــن  بحثًا  الدحيل 
الدحيل  جعل  ما  وهــو  الُمقبل  الــدور 
يستشعر خطورة الوضع وراح يُهاجم 
ولكن بحرص زائد في الدفاع خوًفا 
األمــور  يُنهي  قــاتــالً  هــدًفــا  تلقيه  مــن 
لــصــالــح الــفــريــق الــســعــودي، وتــواصــل 
الهجوم  مستوى  على  بتحسن  األداء 
ولكن دون حلول فعلية أمام المرمى 
وهو ما جعل فريق ينوع في أسلوب 
الــدفــاع  اخـــتـــراق  أمـــل  عــلــى  هجماته 
الدقيقة  وفي  الشباك،  إلى  والوصول 
هــدف  ــســجــل  يُ أن  الــدحــيــل  كــــاد   ٨١
إســمــاعــيــل  طــريــق  عـــن  األول  الــلــقــاء 
سعد  التعاون  مــدافــع  ولكن  محمد، 
المرمى  خــط  مــن  الــكــرة  أنقذ  يسلم 
ليحرم الدحيل من هدف السبق في 
الــدقــائــق األخــيــرة مــن الــلــقــاء ويبقى 
الوضع كما هو عليه بالتعادل السلبي 
هــدًفــا  شــهــدت   ٨٦ الــدقــيــقــة  أن  إال 
طريق  عــن  الــســعــودي  للتعاون  قــاتــالً 
رأسية  من  ديــوك  ميشيل  األسترالي 
رائعة إثر ركلة ركنية وضعها وسط 
غفلة مــن الــدفــاع فــي شــبــاك محمد 
التعاون  بفوز  اللقاء  وينتهي  البكري، 
بــهــذا الـــهـــدف لــيــجــد الــدحــيــل نفسه 
البطولة  وخــارج  المباراة  في  متأخًرا 

بعدما كانت كل الحلول بيده. 

دوري  اإلمــــاراتــــي  الـــشـــارقـــة  وّدع 
-٤) الثقيلة  بــخــســارتــه  آســيــا،  أبــطــال 

مساء  اإليراني،  برسيبوليس  أمام   (٠
الجولة  ضمن  الخميس،  أمــس 
األخـــيـــرة لــلــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة، 
عـــلـــى مــلــعــب جـــاســـم بــــن حــمــد 

بنادي السد.
 وتــجــّمــد رصــيــد الــشــارقــة عند 
الثالث،  المركز  ليحتل  نــقــاط،   ٧
رصــيــده  برسيبوليس  رفـــع  بينما 
ثُمن  إلـــى  وتــأهــل  نــقــاط،   ١٠ إلـــى 
الـــنـــهـــائـــي ُمــــتــــصــــدًرا الــمــجــمــوعــة، 
صاحب  الــســعــودي  الــتــعــاون  برفقة 

الوصافة.
وافـــتـــتـــح بــرســيــبــولــيــس الـــمـــبـــاراة 

المبكر  الــتــســجــيــل  فــي  ونــجــح  بــقــوة، 
في الدقيقة الثانية، عن طريق العبه 

شجاع خليل زاده.
هجمات  تنظيم  الشارقة  وحــاول   
وسرعة  مهارة  على  ُمعتمًدا  ُمرتدة، 
الـــثـــالثـــي األجـــنـــبـــي، كــــونــــاردو وكــايــو 
في  التركيز  غياب  أن  إال  وســواريــز، 
تشكيل  دون  حال  األخيرة،  التمريرة 

أي خطورة.
 وأضــــــاع ســــواريــــز فـــرصـــة ســهــلــة 
إلدراك التعادل للشارقة، في الدقيقة 
٢٩، بعدما وضعته تمريرة كورناردو 
لكنه  بــالــمــرمــى،  انــفــراد  وضعية  فــي 

سّدد الكرة في جسد الحارس.
إضافة  من  الكسير  عيسى  وتمكن 

هدف ثان لبرسيبوليس، برأسية 
قوية في الدقيقة ٤١.

ـــفـــاد الـــفـــريـــق اإليـــــرانـــــي مــن  واســـت
ثالثًا  هدًفا  لُيحرز  الشارقة،  ارتــبــاك 
الدقيقة  في  أمــيــري،  وحيد  برأسية 

.٤٤
في  بــالــدفــاع  برسيبوليس  والــتــزم 
ُمنتصف  مــن  الــثــانــي،  الــشــوط  مطلع 
ــعــبــه، بــيــنــمــا أضـــــاع ســــواريــــز فــي  مــل
ُمجدًدا  التسجيل  فرصة   ،٦٣ الدقيقة 

للشارقة. 
عبدي  مهدي  نجح  الُمقابل،  وفي   
فـــي إضـــافـــة هـــدف رابـــــع، بــالــدقــيــقــة 
األولى من الوقت بدل الضائع، ليؤكد 

أحقية الفريق اإليراني بالتأهل. 

برسيبوليس اكتسح الشارقة برباعية 
تصدر ترتيب المجموعة الثالثة 

ية 

ي مــن
ثالثًا ا 
دقيقة

في ع 
نتصف
ـز فــي
ُمجدًدا

عبدي
قــيــقــة
ليؤكد

 .

تصويرتصوير- - نوشاد تكيلنوشاد تكيل

الدحيل والتعاونالفريقان

الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ التاريخ

ملعب المدينة التعليميةالمكان

دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠البطولة

السادسة واألخيرةالجولة

الثالثةالمجموعة 

١-٠ (التعاون)النتيجة

٠-٠الشوط األول

ميشيل ديوك د ٨٦ األهداف

حمدان الرويلي وفيصل درويش اإلنذارات
(التعاون)، إدميلسون جونيور (الدحيل) 

ال يوجدالطرد

محمد أميرلول ومحمد يسري (من الحكام
ماليزيا) ومحمد تقي (سنغافورة)

ال يوجدضربات الجزاء

 بطاقة المباراة

تشكيلتا الفريقين

المرمى)  (حــراســة  البكري  محمد  للدحيل:  لعب 
ومــهــدي بــن عــطــيــة وأحــمــد يــاســر ومــحــمــد موسى 
بوضياف  وكريم  بريك  وسلطان  األحــرق  وعــبــداهللا 
(خالد محمد د ٦٤) ومعز علي ودودو إدواردو (علي 

عفيف د ٨٤) وإسماعيل محمد وادميلسون جونيور.
المرمى)  (حراسة  أنجوس  كاسيو  للتعاون:  ولعب 
واياجو سانتوس وميشيل ديوك وحسن قادش (ريان 
 (٨٣ د  سفياني  (ربيعي  الحمد  وفهد   (٥٠ د  الموسي 
وسيدريك اميسي ومحمد السهالوي وفيصل درويش 
(سلطان  الــســوات  وعبدالمجيد  أبــوســبــعــان  ومحمد 

منداش د ٦٠) وحمدان الرويلي (سعد يسلم د ٣٨).

مدرب  الركراكي،  وليد  المغربي  عّبر   
الدحيل، عن حزنه للخسارة ووداع دوري 
وقال:  المجموعات،  دور  من  آسيا  أبطال 
تلقينا  أن  بعد  سيناريو  بأسوأ  خرجنا  لقد 
ــقــاتــل مــنــح الــتــعــاون  هـــدًفـــا فـــي الـــوقـــت ال
من  الكثير  ارتكبنا  لقد  وأضــاف:  التأهل، 
كذلك  ولكننا  غالًيا  الثمن  ودفعنا  األخطاء 

افتقدنا عدًدا من الالعبين خالل اللقاء.

 وأشار إلى أنه طلب من الالعبين اللعب 
اإلرهــاق  أن  إال  البداية،  من  كبير  بضغط 
تواجد  حيث  الالعبين..  على  واضــًحــا  كــان 
بعيدين  وظال  وإدميلسون  بوضياف  كريم 
في  يكونا  ولم  شهر،  لمدة  الُمشاركة  عن 
النهاية  وفــي  الــمــبــاراة.   في  عطائهم  قمة 
بلقب  الـــســـد  يـــتـــوج  أن  ـــركـــراكـــي  ال تــمــنــى 

البطولة اآلسيوية بعد خروج الدحيل. 

 الركراكي: دفعنا ثمن األخطاء
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السد وسباهانالفريقان

الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ التاريخ

ملعب جاسم بن حمد بنادي السد المكان

دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠البطولة

السادسة واألخيرةالجولة

الرابعةالمجموعة

٢-١ لسباهان النتيجة

١-٠ لسباهان الشوط األول

رضا مزارعي ق ١٤ (سباهان) األهداف

حسام كمال (السد) سجاد زادة اإلنذارات
(سباهان) 

ال يوجد الطرد

ال يوجد ضربات الجزاء

الحكام

طاقم من تايالند مكون من شيفا كورن 
اودوم وراووت ناكاريت وتناتا شوشوين 

والحكم الرابع ديالن فريرت من 
سيرالنكا

 بطاقة المباراة

تشكيلتا الفريقين

 لعب للسد: مشعل برشم (حراسة المرمى) وبهاء 
الــلــيــثــي وطــــارق ســلــمــان (عــبــدالــكــريــم حــســن ق ٤٦) 
سيار  وأحمد   (٦١ ق  بوعالم  (خوخي  وعــد  ومحمد 
وأحمد سهيل وتاباتا ويوسف عبدالرزاق وهاشم علي 

ومصعب خضر وحسام كمال.
المرمى)  نيازماند (حراسة  بايام  لسباهان:  ولعب 
ومــهــدي كــيــانــي وســجــاد شــهــاب زادة (كـــيـــروس ق 
 (٦٤ ق  كــريــمــي  (مــحــمــد  مــســلــمــان  ومــحــســن   (٩٢
ورضــا مــرزاعــي (رضــا دخشاني ق ٦٤) واومــيــد نور 
ســـوروش  مــهــدي  ومــحــمــد  غفيلسياني  وجــيــورجــي 
رفيعي (حامد بحيراني ق ٨٨) ودانييل إسماعيل فار 

ومحسن الغساني (محمد محبي ق ٤٦).

الســـد يكتـــفي بوصـــافة مجـموعته اآلســيويـة 
تعثر أمام سباهان إيران وضرب موعًدا مع برسيبوليس في الدور الثاني

ــــهــــائــــي  ــــن ـــــمـــــن ال ـــــــي ث ـــــة ف ـــــب ـــــق ـــــرت ـــــُم ــــــاراة ال ــــــب ــــــم ــــــال ـــــب بــــــالــــــبــــــدالء لـــلـــتـــفـــكـــيـــر ب ـــــع ـــــي ل ـــــشـــــاف ت
متابعة - رجائي فتحي: 

خــســر فــريــق الــســد مــبــاراتــه 

لدوري  األول  بالدور  األخيرة 

أبـــــطـــــال آســــيــــا أمــــــــام فـــريـــق 

ســبــاهــان أصــفــهــان اإليـــرانـــي 

بنتيجة (١ـ٢) في المباراة التي 

أقيمت مساء أمس على ملعب 

السد  بــنــادي  حمد  بــن  جــاســم 

منها  األول  الـــشـــوط  وانــتــهــى 

بتقدم سباهان بهدف نظيف.

 ســجــل هـــدف الــســد هاشم 

وهدفي   ٨٢ الدقيقة  في  علي 

ســـــبـــــاهـــــان رضــــــــا مـــــرزاعـــــي 

ـــــعـــــي فـــي  وســـــــــيـــــــــروش رفـــــي

وبهذه  و٥٠..   ١٤ الدقيقتين 

سباهان  فــريــق  رفــع  النتيجة 

٧ نــــقــــاط، فــي  رصــــيــــده إلـــــى 

بالمجموعة،  الــثــالــث  الــمــركــز 

وتــجــّمــد رصــيــد الــســد عــنــد ٩ 

نقاط في المركز الثاني.

برسيبوليس  يلتقي  وبذلك 

اإليراني في دور الـ ١٦.

حاول السد الخروج بنتيجة 

والحصول  اللقاء  في  إيجابية 

عــلــى الــنــقــاط الــثــالث وتــصــدر 

الــمــجــمــوعــة، ولــكــن لــم ينجح 

فــي ذلـــك، ويــعــود الــســبــب في 

بتشكيلة  الــفــريــق  للعب  ذلـــك 

كــامــلــة مــن الــالعــبــيــن الــبــدالء 

قبل  عليهم  لالطمئنان  وذلك 

مباراة ثمن النهائي.

جــيــد  األول  ــــشــــوط  ال جـــــاء 

المستوى من جانب الفريقين 

وكــــان ســبــاهــان األفـــضـــل في 

نهاية  مع  السد  عاد  ثم  بدايته 

الفريق  مرمى  وهــّدد  الشوط 

اإليراني كثيًرا. 

لـــعـــب الـــســـد بــتــشــكــيــلــة مــن 

الـــالعـــبـــيـــن الـــــبـــــدالء مــنــحــهــم 

الـــــمـــــدرب تـــشـــافـــي الـــفـــرصـــة 

الــمــبــاراة  هــذه  فــي  للُمشاركة 

يلعب  مــــرة  ألول  وبــعــضــهــم 
فــــــي اآلســـــيـــــويـــــة مــــثــــل بـــهـــاء 
على  لالطمئنان  وذلك  الليثي 
جــاهــزيــة كـــل الــالعــبــيــن قبل 

مباراة الدور ثمن النهائي. 
الفريق  لعب  المقابل  وفي   
اإليـــرانـــي بــتــشــكــيــلــتــه الــكــامــلــة 
مجتبي  الــمــدرب  كــثــف  حــيــث 
تـــوتـــونـــي مـــن تـــواجـــد فــريــقــه 
الـــهـــجـــومـــي بــــوجــــود الـــثـــالثـــي 
ــــي ورضــــــا  ــــغــــســــان مــــحــــســــن ال
زادة  شهاب  وسجاد  مزارعي 

من أجل التقدم. 
كـــانـــت الـــبـــدايـــة حـــــذرة من 
فريق  كل  إن  حيث  الفريقين 
منطقة  على  يُسيطر  أن  أراد 

له  تكون  أن  أجل  من  الوسط 
األفضلية في اللقاء.

وكانت أول فرصة حقيقية 
سباهان  منها  سّجل  التي  هي 
الــدقــيــقــة  فـــي  األول  ـــهـــدف  ال
طولية  كـــرة  مــن  وجــــاءت   ١٤
وصـــلـــت إلــــى رضــــا مـــزارعـــي 
للملعب  الــيــمــنــى  الــجــهــة  مـــن 
لعب  ثم  الليثي  بهاء  من  ومر 
الكرة «لوب» من فوق طارق 
ســلــمــان ووصــلــت عــلــى قدمه 
في  ُمباشرة  سّددها  اليسرى 
الــمــرمــى عــلــى يــســار الــحــارس 
مشعل برشم ليتقدم سباهان 

بالهدف األول.
وهــاجــم الــســد بــعــد الــهــدف 

أول  وكانت  التعادل  عن  بحثًا 
فــرصــة حــقــيــقــيــة لـــه بــعــد ٣١ 
دقـــيـــقـــة مـــن عـــنـــدمـــا وصــلــت 
لعبها  علي  هــاشــم  إلــى  الــكــرة 

للحارس. سهلة 
بحثًا  بــشــدة  الــســد  وضــغــط 
عـــن الـــتـــعـــادل وأظـــهـــر تــابــاتــا 
ــــا جــــيــــًدا  مــــســــتــــوى هــــجــــومــــًي
وســــــــّدد كــــــرة مـــــــّرت بـــجـــوار 
الشباك  في  اصطدمت  القائم 
الــخــارجــيــة لــلــمــرمــى وأخـــرى 
مــــن ضـــربـــة حـــــرة أخــرجــهــا 
ـــحـــارس بــصــعــوبــة، وعــــادت  ال
إلى أحمد سيار سّددها خارج 
الــمــرمــى ثــم تــســديــدة أخــرى 
لينتهي  الــقــائــم  بــجــوار  مـــّرت 

بهدف  سباهان  بتقدم  الشوط 
نظيف. 

 مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
بــدالً  حسن  الكريم  عبد  لعب 
من طارق سلمان وفي مركز 
قـــلـــب الــــدفــــاع وهـــاجـــم الــســد 
بحثًا عن التعادل، ولكن نجح 
فـــريـــق ســـبـــاهـــان فـــي إضــافــة 
ـــانـــي عــــن طــريــق  ـــث الــــهــــدف ال
مّررها  كــرة  من  زادة  سجاد 
وقبلها  رفيعي..  ســيــروش  لــه 
محقًقا  هدًفا  السد  قائم  أنقذ 
تسديدة  مــن  سباهان  لفريق 

سيروش رفيعي.
وحـــاول الــســد أن يــعــود في 
بخوخي  المدرب  ودفع  اللقاء 

بوعالم بحثًا عن التعديل لكن 
للمسة  السداوي  الفريق  افتقد 

األخيرة في اللقاء.
 وهّدد السد مرمى سباهان 
الفرص  أخطر  وكــانــت  كثيًرا 
حــّول  عندما   ٧٣ الدقيقة  فــي 
تاباتا كرة برأسه في المرمى 

أمسكها الحارس بصعوبة. 
 ٨٢ الــــدقــــيــــقــــة  وشـــــهـــــدت   
تــســجــيــل هــاشــم عــلــي الــهــدف 
الـــوحـــيـــد لــلــســد مـــن كــــرة مــر 
من  عــبــدالــرزاق  يــوســف  فيها 
أمام  ولعبها  المرمى  حــارس 
بسهولة  ســّددهــا  الــذي  هاشم 
النتيجة  لتصبح  المرمى  فــي 

(٢-١) وتنتهي بها المباراة. 

ًً

مجتبى مدرب سباهان:

 أعــــرب مــجــتــبــى تــوتــونــي مــــدرب ســبــاهــان 
اإليراني عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه 
على حساب السد ٢-١ في ختام دور المجموعات 
بدوري أبطال آسيا وقال: المباراة كانت صعبة 
في  خاللها  نجحنا  الفريقين،  كــال  مــن  وقــويــة 
تــحــقــيــق هــدفــنــا وهــــو الـــفـــوز والـــحـــصـــول على 
النقاط الثالث رغم أننا خرجنا من المنافسة إال 
أننا كنا نريد ختام مشوارنا بفوز.وأضاف قائال: 
داخــل  بتنفيذه  قــامــوا  الالعبين  مــن  طلبناه  مــا 
الملعب وهذا ما منحنا األفضلية وجعلنا نحقق 
من  كــثــيــًرا  استفدنا  نحن  الــمــبــاراة،  فــي  الــفــوز 
خالل المشاركة في البطولة، فقد حصلنا على 
قوية  مــبــاريــات  خــوض  خــالل  مــن  جيد  درس 
وهذا يجعلنا أكثر استعداًدا للمباريات المقبلة.  
وحول إقامة البطولة رغم جائحة كورونا قال: 
التي  الوحيدة  المشكلة  ولكن  جيًدا  كــان  األمــر 

ذلك  بخالف  المباريات،  ضغط  هي  واجهناها 
االستضافة جيدة وناجحة.

لقد  الــســد:  فريق  العــب  سهيل،  أحمد  قــال   
لالستفادة  لنا  بالنسبة  فــرصــة  الــمــبــاراة  كــانــت 
ـــكـــاك مـــع فـــريـــق قــــوي مــثــل ســبــاهــان  واالحـــت
من  قريبين  وكنا  لعبنا  وقد  اإليراني  أصفهان 

إدراك التعادل لكن لم يحالفنا التوفيق.

على  كاملة  بــصــورة  اآلن  تركيزنا  وأضـــاف: 
الفاصلة  المباراة  ألنها  عشر  الستة  دور  مباراة 
الــتــي علينا تــجــاوزهــا مــن أجــل االســتــمــرار في 
فيها  الــتــوفــيــق  يُحالفنا  أن  ونتمنى  المنافسة 

ونستمر في تقدمنا في اآلسيوية. 

 حـــافـــظ الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي عـــلـــى صـــــدارة 
لخسارته  تــعــّرضــه  رغـــم  الــرابــعــة  الــمــجــمــوعــة 
األولى أمام العين اإلماراتي صفر-١، مستفيًدا 
مـــن خـــســـارة الـــســـد أمـــــام ســـبـــاهـــان أصــفــهــان 
السادسة  الجولة  منافسات  ضمن   ١-٢ اإليراني 
األخيرة من دور المجموعات لدوري األبطال.

المباراة  هدف  البا  كودجو  التوجولي  وسّجل 

الوحيد في الدقيقة ١٩ مانًحا فريق العين فوزه 
األول في المسابقة.

إلى  تأهله  ضمن  كان  الذي  النصر  واستفاد   
خسارة  من  الماضية  الجولة  منذ  النهائي  ثمن 
ليبقى  اإليــرانــي،  أصفهان  سباهان  أمــام  السد 
في صدارة مجموعته برصيد ١١ نقطة مقابل 

٩ نقاط للسد و٧ لسباهان و٥ للعين. 

ــا بــفــوز ــوارن ــش ــهــاء م ــت ــان ســعــيــد ب
أحمد سهيل: كنا قريبين من التعادل

النصر يحافظ على الصدارة

سجاد أفضل العب
اإليراني  سباهان  العــب  شهابزاده  سجاد  أعــرب   
الذي  بالفوز  سعادته  عن  المباراة  في  العب  وأفضل 
صعبة،  مباراة  بعد  السد  حساب  على  فريقه  حققه 
على  سهالً  نــًدا  يكن  ولــم  جيدة،  مــبــاراة  قــّدم  فالسد 

اإلطالق. 
وأضاف قائالً: على الرغم من أن النقاط لم تكن 
بانتهاء  سعيد  أنني  إال  الفريقين  لكال  بالنسبة  مهمة 
البطولة  في  مشوارنا  انتهاء  وأيــًضــا  بالفوز،  المباراة 

بالفوز على السد.

ــدالء رغـــم الــخــســارة ــب فــخــور بــمــا قــدمــه ال
تشافي مدرب السد:

متابعة - حسام نبوي: 

ـــشـــافـــي  ت اإلســــــبــــــانــــــي  أشـــــــــــاد   

هيرنانديز مدرب السد بالمستوى 

الـــذي قــّدمــه العــبــو الــفــريــق خالل 

مــــبــــاراة األمــــــس أمــــــام ســبــاهــان 

الخسارة  رغــم  اإليــرانــي  أصفهان 

ختام  فــي  هــدف  مقابل  بهدفين 

أبطال  بــدوري  المجموعات  دور 

آسيا، وقال تشافي خالل المؤتمر 

الـــصـــحـــفـــي عـــقـــب الــــلــــقــــاء: لــعــبــنــا 

المباراة،  خالل  البدالء  بالالعبين 

إلراحــــــة الــالعــبــيــن األســاســيــيــن، 

وأيـــــًضـــــا مـــنـــح فــــرصــــة لــالعــبــيــن 

البدالء لإلثبات الوجود، لقد قّدمنا 

مباراة جيدة ولكن لخطأين دخل 

مــرمــانــا هــدفــيــن، هـــذه هــي كــرة 

القدم، نحن تنافسنا وخسرنا وأنا 

فــخــور جــــًدا بــالــالعــبــيــن والــفــريــق 

جيد  اختبار  هــذا  لدينا،  الموجود 

يلعبون  ال  عـــادة  الــذيــن  لــالعــبــيــن 

أساسية. بصفة 

يــخــشــى  كـــــان  إذا  مــــا  وحـــــــول   

مــن األخــطــاء قــال: دائــًمــا أتخوف 

مــــن األخــــطــــاء خـــاصـــة األخـــطـــاء 

مــن  نــتــعــلــم  أن  البـــــد  الــــفــــرديــــة، 

النصر  مــثــل  أنــديــة  ألن  أخــطــائــنــا 

جيد،  مستواها  وسباهان  والعين 

الفارق  تصنع  التي  هي  التفاصيل 

البـــد أن نــســيــطــر عــلــى أخــطــائــنــا، 

مــجــال  ال  مــرحــلــة  فــي  اآلن  ألنــنــا 

فيها. لألخطاء 

وعن مواجهة دوري الـ ١٦ قال: 

أندية  شاهدناها  التي  األندية  كل 

االخــتــيــار،  بإمكاننا  ليس  صعبة، 

بتحليله  ونقوم  الخصم  سندرس 

جيد  بشكل  تلعب  األندية  كل  ألن 

لنصل  متحمسون  ونــحــن   ، جـــًدا 

بـــعـــيـــًدا فـــي الــمــســابــقــة، نــتــنــافــس 

ونفوز بالمباراة الُمقبلة. 

تصوير تصوير - - نوشاد تكيل:نوشاد تكيل:
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أبطــال القــوى العالمـية في قـلب عاصمة الرياضة  
اليوم قمة اإلثارة والتحدي في ختام جوالت الدوري الماسي بالدوحة

متابعة - رمضان مسعد: 

 يستضيف ميدان ومضمار 
بنادي  حمد  بن  سحيم  استاد 
قــطــر الــلــيــلــة مــنــافــســات لــقــاء 
الـــــدوحـــــة لـــــلـــــدوري الـــمـــاســـي 
وســـط  وذلــــــك   ٢٠٢٠ نــســخــة 
تــــرقــــب بـــــصـــــراع كـــبـــيـــر بــيــن 
العالمية  األلـــعـــاب  أم  أبـــطـــال 
وُمـــســـابـــقـــة،  ـــا  ســـبـــاًق  ١٢ فــــي 
يتطلع خاللها نجوم اللعبة إلى 
في  القياسية  األرقــام  تحطيم 
آخــر جــوالت الـــدوري الماسي 
سلسلة  تختتم  التي  العام  لهذا 
منافساتها في الدوحة، ويأتي 
تــحــدي الــدوحــة الــمــاســي هــذا 
الــعــام اســتــثــنــائــًيــا ال ســيــمــا أنــه 
األولمبية  األلعاب  دورة  يسبق 
في  طــوكــيــو  ستحتضنها  الــتــي 
في  تأجيلها  تــم  بعدما   ٢٠٢١
وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الــعــام 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب 

(كوفيد- ١٩).
ونظًرا للظروف االستثنائية 
ــعــالــم بسبب  الــتــي يــمــر بــهــا ال
تسّبب  الــــذي  الــوبــائــي  الـــوضـــع 
فيه فيروس كورونا الُمستجد 
ســـتـــقـــام الـــمـــنـــافـــســـات بــــدون 
حـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري، ورغـــم 
ــــرازي الــعــالــمــي  الـــوضـــع االحــــت
من  وبطلة  بــطــالً   ١١٧ أن  إال 

للميداليات  حــامــالً   ٢٧ بينهم 
األولــمــبــيــة والــعــالــمــيــة أعــلــنــوا 
خـــوض الــتــحــدي الــمــاســي في 
الـــدوحـــة «عــاصــمــة الــريــاضــة 
استضافة  وتــعــد  الــعــالــمــيــة».  
الـــــــدوحـــــــة آلخــــــــر الـــــجـــــوالت 
بالنسبة  كبيًرا  تحديًا  الماسية 
بسبب  وذلــك  المنظمة  للجنة 
األوضــــــاع الــصــحــيــة الــعــالــمــيــة 
االحترازية  التدابير  وصرامة 
المفروضة في مثل هذا النوع 
التي  الرياضية  الفعاليات  من 
تــشــهــد ُمـــشـــاركـــة كــبــيــرة من 
الــريــاضــيــيــن، وهــــو مـــا جعل 

وبــالــتــعــاون  المنظمة  الــلــجــنــة 
مع وزارة الصحة العامة تشّدد 
على ضــرورة االلــتــزام بجملة 
مـــن اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
التقيد  عــبــر  وذلـــك  الــصــارمــة 
المحلية  بــاالشــتــراطــات  الــتــام 
البروتوكول  واتــبــاع  والــدولــيــة 
الصحي المطلوب لتخرج هذه 
الماسي  الـــدوري  مــن  النسخة 

بأفضل صورة ممكنة.

برنامج الجولة الماسية

 يـــشـــهـــد بــــرنــــامــــج الـــجـــولـــة 
الماسية في الدوحة هذا العام 

تــضــم  ومـــســـابـــقـــة  ســـبـــاًقـــا   ١٢
القصيرة  الــحــواجــز  ســبــاقــات 
ــلــرجــال  ل مـــتـــر   ٨٠٠ وســــبــــاق 
متر   ١٠٠ وســبــاق  والــســيــدات 
الطويل  والــوثــب  مــتــر  و٣٠٠٠ 
متر   ٢٠٠ وســـبـــاق  لــلــســيــدات 
و٤٠٠ متر و١٥٠٠ متر والقفز 
بــالــزانــة لــلــرجــال، ويــتــوقــع أن 
يكون لقاء الدوحة ختاًما يليق 
الجولة  فــي  المستويات  بتلك 
موسم  مــن  واألخــيــرة  الرابعة 
٢٠٢٠ بالدوري الماسي أللعاب 
القوى، حيث ستشهد منافسات 
مشاهير  أبــرز  ُمشاركة  الليلة 

وأساطير أم األلعاب العالمية، 
منافسات  سيخوضون  الــذيــن 
شــــــرســــــة مـــــــن أجـــــــــل الـــــفـــــوز 
بالميداليات حيث تبرز البطلة 
إيلين  الجامايكية  األولــمــبــيــة 
تــومــســون واإليـــفـــواريـــة مــاريــا 
دافني  والهولندية  تالو  جوزيه 
شيبرز بطلة أوروبا للمشاركة 
فــي ســبــاقــات الــســرعــة، ولــدى 
العالم  بطل  سيشارك  الرجال 
األمـــريـــكـــي ســـــام كــنــدريــكــس 
ـــــعـــــّداء الــكــيــنــي كــيــبــروتــو،  وال
وســـــيـــــشـــــارك مـــــن الـــمـــغـــرب 
ـــعـــّداء ســفــيــان الــبــقــالــي وفــي  ال

ُمسابقة القفز بالزانة للرجال، 
نحو  بالطبع  األنـــظـــار  ستتجه 
دوبالنتيس  أرمــانــد  الــســويــدي 
حـــامـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي في 
لــــقــــاء رومـــــــا الـــــدولـــــي ضــمــن 
ــــــــدوري الـــمـــاســـي ووصـــيـــف  ال
 ٢٠١٩ األخــيــرة  العالم  بطولة 
ــــذي  فـــي مــديــنــة الــــدوحــــة وال
ســـيـــجـــد مـــنـــافـــســـة قــــويــــة مــن 
الحالي  العالم  بطل  األمريكي 
باإلضافة  سيندريكس،  ســام 
الذهبية  الميدالية  حامل  إلــى 
فـــي ألـــعـــاب لـــنـــدن األولــمــبــيــة 

الفرنسي رينو الفيينيه. 

أهم السباقات

مــتــر   ٣٠٠٠ ســـبـــاق  يــجــمــع 
لـــلـــســـيـــدات الـــربـــاعـــي الــكــيــنــي 
الــمــمــيــز الــــذي يــضــم كـــًال من 
 ٥٠٠٠ سباق  في  العالم  بطلة 
وبطلة  أوبــيــري  هيلين  مــتــر 
متر   ٣٠٠٠ ســبــاق  فــي  الــعــالــم 
مــــوانــــع بـــاتـــريـــس شـــوبـــاكـــوش 
الفضية  الــمــيــدالــيــة  وحــامــلــة 
األولمبية في سباق ٣٠٠٠ متر 
وحاملة  كيينغ  هيفين  موانع 
فـــضـــيـــة بـــطـــولـــة الــــعــــالــــم فــي 
مارغريت  متر   ٥٠٠٠ ســبــاق 

شــــيــــلــــيــــمــــوكــــيــــبــــكــــيــــمــــبــــوي، 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى اإلثـــيـــوبـــيـــة 
حــامــلــة الــمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة 
ببطولة  متر   ١٥٠٠ سباق  في 
والكينية  غودافتسيغاي  العالم 
البروزنية  الميدالية  صاحبة 
في سباق ١٠٫٠٠٠ متر أغنيس 

جيبي ستيروب.  
األولمبية  البطلة  وتخوض   
متر   ١٥٠٠ سباق  في  الكينية 
فيث كيبيغون سباق ٨٠٠ متر 
بطلة  تّوجت  بعدما  للسيدات 
متر   ١٥٠٠ ســبــاق  فــي  للعالم 
نسخة  ووصــيــفــة   ٢٠١٧ فـــي 
رقــًمــا  تــحــقــق  أن  قــبــل   ٢٠١٩
لتفوز   ٢:٢٩٫١٥ يــبــلــغ  وطــنــًيــا 
جولة  فــي  مــتــر   ١٠٠٠ بــســبــاق 
الكيني  ــشــارك  يُ كما  مــونــاكــو، 
العالم  بطل  تيموثيشيبروت 
فــي  مـــتـــر   ١٥٠٠ ســـبـــاق  فــــي 

سباق ٨٠٠ متر للرجال. 
ــبــالــغ من   وحــقــق الـــعـــداء ال
ــا قــدره  ــا رقــًم الــعــمــر ٢٤ عــاًم
 ١٥٠٠ بسباق  ليفوز   ٣:٢٨٫٤٥
وسيتواجد  موناكو،  بلقاء  متر 
الالمعين  النجوم  من  العديد 
اآلخـــــــــريـــــــــن فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الــســبــاقــات والــمــســابــقــات من 
أجل تحطيم األرقام القياسية 
واإلعــــــــــداد بـــقـــوة ألولـــمـــبـــيـــاد 

طوكيو ٢٠٢١. 

ُمــشــددة ــة  ــرازي احــت بـــإجـــراءات  حمد  ــن  ب سحيم  ــاد  اســت ــي  ف تــجــري  ــا  ســبــاقً  ١٢ ــي  ف قــويــة  منافسة 

 أكـــــد بـــطـــل الـــــزانـــــة األمــــريــــكــــي «ســــام 
كــنــدريــســكــي» والــحــائــز عــلــى عـــدة ألــقــاب 
التحدي  غمار  لخوض  اســتــعــداده  عالمية، 
األفضل  تقديم  في  أمله  عن  معربًا  الليلة، 
وتــحــســيــن ســجــلــه مـــن األرقـــــــــام.. وقــــال: 
بالتأكيد ندرك جميًعا أن جولة قطر تقام 
جماهير،  وبـــدون  استثنائية  ظـــروف  فــي 
ولكن علينا التزام وواجــب بأن نساهم في 
استمرارية النشاط وتقديم التضحية، علًما 
في  يرغبون  كانوا  األبطال  من  العديد  بــأن 
الــُمــشــاركــة ولــكــن حــالــت قــيــود الــســفــر في 
يأمل  بأنه  مضيًفا  التواجد..  من  حرمانهم 
في تقديم أفضل عطاء خاصة بعد تجاوزه 
ـــ ٦ أمــتــار، وأيــضــا تحطيم الرقم  حــاجــز ال
العالمي لزميله السويدي آرمان دوبالنتيس 
مــؤخــًرا..  سّجله  والـــذي  (٦:١٥م)  ُمــســّجــالً 
األوكــرانــي  األســطــورة  باسم  مسجًال  وكــان 
يوليو  مــنــذ  (٦,١٤م)  وهـــو  بــوبــكــا  ســيــرغــي 

١٩٩٤ في سيستريير اإليطالية.
الجامايكية  الـــعـــّداءة  قــالــت  جانبها  مــن   
إلين طومسون، بطلة األلعاب األولمبية في 
وتتصدر  ُمناسبتين  فــي  السرعة  سباقات 
قائمة النجمات المشاركات في سباق ١٠٠م 
للسيدات، أنها سعيدة بالمشاركة في الجولة 
التواجد  لها  وسبق   ،٢٠٢٠ الماسية  الدوحة 
في قطر في العديد من المناسبات الكبرى 
من قبل وتعلم جيًدا ما توفره الدولة من 
تــســهــيــالت وإمـــكـــانـــات ُمـــقـــّدرة فـــي سبيل 
مشيرة  عطاء،  ألفضل  الرياضيين  تقديم 
إلى أنها جاهزة لخوض سباق ١٠٠م، وتأمل 

في حصد نتيجة إيجابية تنهي بها الموسم 
هيلين  الكينية  الــعــّداءة  وعــّلــت  الــريــاضــي.  
أوبـــي والــُمــشــاركــة فــي مــنــافــســات ٣٠٠٠م 
تحضيراتها  وأنــهــت  جــاهــزة  أنــهــا  بــالــقــول 
حيث  بــالــدوحــة  كثيًرا  تتفاءل  وهــي  بــقــوة 
اإلنجازات  من  العديد  حققت  أن  لها  سبق 
في لقاءات الدوري الماسي، وبطولة العالم 
حًظا  للجميع  وتتمنى  الُمنصرم،  العام  في 
طيبًا في منافسات الليلة.  أما العداء الكيني 
سباق  فــي  الــعــالــم  بطل  شــيــبــروت  تيموثي 
١٥٠٠م، الُمشارك في سباق ٨٠٠م، بهدف 
للموسم  بقوة  والتحضير  السرعة  اكتساب 
القادم.. قال أنه جاهز وسوف يبذل جهًدا 
٨٠٠م،  منافسات  في  تميزه  لتأكيد  ُمقّدًرا 
وال يخشي أحًدا لتمتعه بلياقة عالية وتركيز 

وتصميم. 

 شهدت قاعة المؤتمرات بفندق الملينيوم 
بالزا أمس فعاليات المؤتمر الرسمي للقاء 
الدوحة الماسي، بحضور خالد راشد المري، 
من  ونــخــبــة  الـــدوحـــة ٢٠٢٠  جــولــة  مــديــر 
األبطال تقدمهم األمريكي سام كندريسكي 
العّداء  طومسون  إلين  الجامايكية  والعّداءة 
العّداءة  ومواطنته  شوريوت  تيموثي  الكيني 
هيلين اوبــي.. وفي ُمستهل المؤتمر رّحب 
أللعاب  الدوحة  جولة  مدير  المري،  خالد 
في  الــُمــشــاركــيــن  بــاألبــطــال   ٢٠٢٠ الـــقـــوى 
والسالم،  والخير  والرياضة  المحبة  دوحة 
متمنًيا لهم إقامة طّيبة وتقديم أفضل أداء 
للقاءات  االستثنائية  الجولة  فــي  ومستوى 

الدوري الماسي، ُمعربًا عن خالص العرفان 
جولة  في  الُمقّدرة  مشاركتهم  على  والثناء 
الصعبة  الصحية  الــظــروف  رغــم  الــدوحــة 
لهم  آمـــًال  (كوفيد-١٩)  وبـــاء  انــتــشــار  جــــّراء 
السالمة وتقديم عطاء مميز في منافسات 
الُمنظمة  العليا  اللجنة  بــأن  مــؤكــًدا  الليلة، 
برئاسة سعادة الدكتور ثاني بن عبدالرحمن 
الكواري - رئيس اتحاد ألعاب القوى القطري 
لتنظيم  والــدعــم  التسهيالت  كــافــة  وّفـــرت 
واالمتنان  الشكر  وُمــقــدًمــا  مميزة،  جولة 
لكافة الرعاة والداعمين من جهات رسمية 
وخاصة ساهمت معنا من أجل أنجاح جولة 

الدوحة الماسية أللعاب القوى ٢٠٢٠.

األبطال يؤكدون جاهزيتهم للمنافسات

ترحيب خاص باألبطال المشاركين 

سام كندريسكي

 وّقــعــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــجــولــة 
التركية  الجوية  والــخــطــوط  الــدوحــة 
بموجبها  وشـــراكـــة،  تــعــاون  اتــفــاقــيــة 
الرسمي  الناقل  «التركية»  أصحبت 
 ،٢٠٢٠ الـــمـــاســـيـــة  ــــدوحــــة  ال لـــجـــولـــة 
ـــــــــرت الــــعــــديــــد مــــن الـــخـــدمـــات  ووّف
ــــــطــــــال  ـــــســـــهـــــيـــــالت لــــنــــقــــل األب ـــــت وال

الرياضية..  الجولة  في  والمشاركين 
وبـــــدوره ثــّمــن خــالــد الـــمـــري، مــديــر 
الــجــولــة، الــــدور الــكــبــيــر والــخــدمــات 
الـــــُمـــــقـــــدرة الـــــتـــــي قـــدمـــتـــهـــا 
الـــتـــركـــيـــة لـــلـــقـــاء الـــريـــاضـــي، 
كــيــان  الــتــركــيــة  أن  ُمــعــتــبــًرا: 
عــــالــــمــــي ويــــشــــرفــــنــــا كـــثـــيـــًرا 

الــــتــــعــــاون مــــعــــه.. مــــن جـــهـــتـــه قـــال 
لمكتب  العام  المدير  زينغال،  محمد 
قطر:  في  التركية  الجوية  الخطوط 
عالمي  رياضي  حدث  رعاية  يشّرفنا 
ــقــام فــي قــطــر وهــو  أللــعــاب الــقــوى يُ
أيــــًضــــا يــــتــــّوج الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
لالنخراط  التركية  الجوية  الخطوط 

فــي الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي هــنــا وتــعــزيــز 
بين  والُمستمرة  الُمتنامية  العالقات 
ـــســـاهـــم فـــي دعــم  قــطــر وتـــركـــيـــا. ويُ
إلبــراز  وجهودها  القطرية  الرياضة 
الحتضان  عالمية  كــواجــهــة  الــدوحــة 
للمشاركين  متمنًيا  التحديات،  كبرى 

المنافسات.  في  والنجاح  التوفيق 

 وّفــــــــــرت «حـــــصـــــون الــــعــــرب 
ــلــخــدمــات والـــضـــيـــافـــة» خــدمــة  ل
تعقيم وتنظيف كافة أرجاء ملعب 
ســحــيــم بـــن حــمــد الــريــاضــي من 
مضمار وميدان ومرافق داخلية، 
تـــمـــهـــيـــًدا النـــطـــالقـــة مــنــافــســات 
من  سبقها  ومـــا  الـــدوحـــة،  جــولــة 
تـــحـــضـــيـــرات وتـــرتـــيـــبـــات لــكــافــة 
لجان الجولة، وقد نالت خدمات 
«حـــصـــون» اإلشـــــادة والــثــنــاء من 
جميع األبطال المشاركين وأسرة 
دور  من  لها  لما  الماسي  الــدوري 
في الحفاظ على سالمة الجميع، 
فــي ضــوء اإلجــــراءات االحــتــرازيــة 

الُمتبعة خالل المنافسات. 

الخطــوط التـــركــية «الـــناقل الرسمي»

«حصــــون» تعـــــقـــم الجــولــــة
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باريس - أ ف ب:

ــتــزاع   يــمــلــك لــيــل فــرصــة ُمــواتــيــة الن
ــا عــنــدمــا يستضيف  الـــصـــدارة ولـــو ُمــؤقــتً
نانت اليوم في افتتاح المرحلة الخامسة 

لبطولة فرنسا لكرة القدم.
 ويـــأمـــل لــيــل فـــي الــــعــــودة إلــــى سكة 
االنـــتـــصـــارات بــعــد تــعــثــره أمــــام مضيفه 
مارسيليا ١-١ بعدما كان في طريقه إلى 
تحقيق فوزه الثالث توالًيا، بتقدمه بهدف 
البرازيلي لويز أراوجــو حتى الدقيقة ٨٥ 
عــنــدمــا أدرك فــالــيــر جــيــرمــان الــتــعــادل 

للفريق المتوسطي.
ويحتل ليل المركز الخامس برصيد ٨ 

نقاط بفارق نقطتين خلف الُمتصدرين 
في  يلتقيان  اللذين  وريــن  إيتيان  سانت 

قمة نارية غًدا.
ـــــى مــلــعــب   وتـــتـــجـــه األنـــــظـــــار غــــــًدا إل
قمة  يحتضن  الـــذي  جيشار»  «جــوفــروا 
الُمتصّدرين سانت إيتيان ورين برصيد 

١٠ نقاط.
جانب  إلى  الوحيدان  هما  والفريقان   
في  اآلن  حتى  بــالــخــســارة  يُــمــنــوا  لــم  ليل 
الــدوري، فسانت إيتيان ضرب بقوة في 
ُمتتالية  انتصارات  بثالثة  الموسم  بداية 
قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام نانت، 
فيما استهل رين موسمه بتعادل مع ليل، 
قبل أن يُحقق الفوز ثالث مرات ُمتتالية. 

 ويـــتـــربـــص شــريــكــا الـــمـــركـــز الــثــالــث 
عندما  بالُمتصّدرين  والنـــس  مونبلييه 
الُمتناول  في  اختباًرا  منهما  كل  يخوض 
خارج القواعد أمام ديجون األخير ونيم 

الخامس عشر على التوالي.
ـــــس الــعــائــد   ويــطــمــح ُمــونــبــلــيــيــه والن
ُمواصلة  فــي  األضـــواء  دوري  إلــى  حديثًا 
صحوتهما وتحقيق الفوز الرابع توالًيا بعد 
واألمر  األولــى،  المرحلة  في  خسارتهما 
ذاتــــه بــالــنــســبــة لــبــاريــس ســـان جــيــرمــان 
الثالث  فــوزه  إلــى  والساعي  اللقب  حامل 
عندما  ُمتتاليتين  خسارتين  بعد  تــوالــًيــا 
يحل ضيًفا على ريمس التاسع عشر قبل 

األخير األحد المقبل في ختام المرحلة.

 بـــــدوره، يــخــوض مــارســيــلــيــا اخــتــبــاًرا 
غًدا أمام ضيفه ميتز السابع عشر  سهالً 
في سعيه إلى استعادة نغمة االنتصارات 
األخيرتين  مباراتيه  في  عنه  غابت  التي 
(خسارة وتعادل) بعد بداية قوية تّوجها 
سان  بــاريــس  مضيفه  على  ثمين  بــفــوز 
جيرمان هو األول له على نادي العاصمة 

منذ ١٠ أعوام. 
ويبحث لــيــون عــن وضــع حــد لنزيف 
لوريان  على  ضيًفا  يحل  عندما  النقاط 

األحد المقبل.
ويلعب األحــد المقبل أيًضا بــوردو مع 
وانجيه  ستراسبورج،  مع  وموناكو  نيس، 

مع بريست.

باريس سان جيرمان في ضيافة ريمس
ليل ونانت يفتتحان المرحلة الخامسة للدوري الفرنسي

الدوحة - [: 

طــالــب فــريــق دفـــاع نــاصــر الخليفي، رئــيــس نـــادي بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي ومجموعة «beIN» اإلعالمية، بتبرئته الكاملة 
بمنح  الُمتعلقة  السويسرية  المحكمة  أمــام  المنظورة  القضية  من 
حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ و٢٠٣٠، والتي 

من المتوقع صدور ُحكم فيها ٣٠ أكتوبر الُمقبل.
أمــام  دفــوعــه  للخليفي  الــســويــســري  الــقــانــونــي  الــفــريــق  وقــــّدم   
للخليفي،  الكاملة  بالبراءة  ُمطالبًا  ساعات   ٦ من  ألكثر  المحكمة 
إلى  ُموجهة  بتهم  أســاســي  بشكل  تتعلق  والــتــي  القضية  هــذه  فــي 
الفرنسي جيروم فالكه، األمين العام السابق لالتحاد الدولي لكرة 
القدم (FIFA)، ورجل األعمال اليوناني كونستانتينوس (المعروف 
كأس  في  البث  حقوق  بمنح  يتعلق  فيما  ديــريــس)،  دينوس  باسم 

الــعــالــم (FIFA) فــي إيــطــالــيــا والــيــونــان والــشــرق األوســــط وشــمــال 
والرشوة،  بالفساد  وديريس  فالكه  المحكمة  تتهم  حيث  إفريقيا، 
تهمة  هــي  الخليفي  ضــد  الُموجهة  الوحيدة  التهمة  أن  حين  فــي 

تقنية بـ «التحريض على سوء اإلدارة». 
جميع   (FIFA) أسقط  الحالي  العام  من  فبراير  وفي   

أثبت  أن  بعد  الخليفي  ضــد  الــمــزعــومــة  الــرشــوة  تهم 
تحقيق دام ٣ سنوات عدم ارتكاب أي ُمخالفات. 

ســــط وشــمــال
والرشوة، ساد 
تهمة هــي  ي 

ميع 
ت 

التهم الُموجهة لناصر الخليفي اصطنعها االدعاء   التهم الُموجهة لناصر الخليفي اصطنعها االدعاء   
طالب بتبرئته من التهم المنسوبة إليه أمام المحكمة السويسرية.. فريق الدفاع القانوني:

 وتــــنــــاوب فـــريـــق الــخــلــيــفــي 
مـــحـــامـــيـــن   ٣ مــــــن  الـــــُمـــــكـــــون 
(مــــــــارك بـــونـــانـــت وجـــريـــجـــوار 
مــانــجــيــت وفـــانـــي مـــارجـــايـــراز) 
أمــام  االدعــــاء  قضية  فـــرز  على 
حيث  بيلينزونا،  فــي  المحكمة 
ضد  االدعـــــاء  أســاســيــات  تتمثل 
فيال  اشــتــرى  أنـــه  فــي  الخليفي 
حصول  ُمقابل  فالكه  لجيروم 
البث  حــقــوق  على   beIN شبكة 
وفّند  عطاء،  بــدون  التلفزيوني 
أنها  السيما  التُهمة  هذه  الدفاع 
لم  أنـــه  خــاصــة  منطقية  ليست 
 «beIN» لـ  ُمنافس  هناك  يكن 
لكأس  البث  حقوق  اشترت  التي 
و   ٢٠٢٦ ـــقـــدم  ال لـــكـــرة  الـــعـــالـــم 
بأقل  وليس  رائـــع،  بسعر   ٢٠٣٠
دوالر  مليون   ٤٨٠) قيمتها  من 
يتجاوز  مــا  وهــو  المجموع،  فــي 
الطموح   (FIFA) هــدف  بكثير 
كما  دوالر)،  مليون   ٤٣٥ البالغ 
أكد ثانًيا على حقيقة عدم وجود 
أمر  هــو   beIN لعقد  ُمناقصة 
 ،(FIFA) متروك تماًما الختيار
تماًما،   (FIFA) الـــ لصالح  وهــو 
وهو قانوني تماًما، ويحدث في 
لجميع  الرياضية  األلعاب  جميع 

أنواع العقود.
ـــدفـــاع أن نــاصــر   كــمــا أكــــد ال
الخليفي لم يمتلك الفيال المعنية 
ُمطلًقا، ُمشيًرا في ختام دفوعه 
إلى أنه ال يوجد دليل واحد من 
النيابة يُظهر أن ناصر الخليفي 

اإلبـــالغ  عـــدم  على  فالكه  شــّجــع 
عن األمور داخلًيا، وهي التهمة 
الــوحــيــدة ضـــد الــخــلــيــفــي والــتــي 
على  الصحة  مــن  لها  أســـاس  ال 
اإلطــالق وهــي مرفوضة بشكل 
االدعــاء  اصطنعها  حيث  قــاطــع، 

فجأة في فبراير ٢٠٢٠. 
 وأشار الدفاع إلى أنه بالنظر 
إلـــــى حـــقـــوق الـــبـــث فــــي الـــوقـــت 
العالم،  أنحاء  جميع  في  الحالي 
خــــاصــــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
فإن   - إفريقيا  وشمال  األوســط 
صفقة beIN مع الـ (FIFA) هي 
 ،(FIFA) لـ بالنسبة  روعة  أكثر 

نـــظـــًرا ألن قــيــمــة حــقــوق الــبــث 
 «١٩ ضوء «كوفيد-  في  تتراجع 
في  ُمــنــافــســة  وال  والــقــرصــنــة، 

كــثــيــر مــــن األســــــــواق حـــيـــث إن 
الــســعــوديــة قــامــت بــحــظــر البث 
بشكل غير قانوني، ولوحظ أيًضا 

أنــه فــي األســبــوع الماضي فقط 
جياني   (FIFA) الـــ  رئيس  دافــع 
 beIN إنفانتينو علنًا عن صفقة

الرائعة مع (FIFA) في مؤتمر 
االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
بونانت،  مــارك  وقــال  السبعين. 

المحامي السويسري الذي يُمثل 
نــاصــر الــخــلــيــفــي، تــعــلــيــًقــا على 
اإلجـــراءات: «للمرة األولــى منذ 
بـــدء هـــذا التحقيق قــبــل نــحــو ٤ 
إلى  االستماع  أخيًرا  تم  سنوات، 
تم  حيث  الخليفي،  ناصر  دفــاع 
عرض كل الخلل والتناقض في 
قــضــيــة االدعـــــــاء، كــانــت صفقة 
 ٢٠٢٦ لــــعــــام  اإلعــــــــالم  حــــقــــوق 
إلــى  بــالــنــســبــة  ــقــة  ــعــّل ُم و٢٠٣٠ 
من  تقلل  تــكــن  ولـــم   ،(FIFA)
قيمتها، لم يكن الخليفي مالًكا 
للفيال أبًدا، بعيًدا عن كونه تأثيًرا 
ال داعـــي لـــه، واألهــــم مــن ذلــك 

أن الــتــهــمــة الــوحــيــدة الــُمــوجــهــة 
هــي «تــحــريــض»  الخليفي  إلـــى 
فــالــكــه عــلــى عــــدم اإلبــــــالغ عن 
األمـــــور، لـــم يــتــم إثـــبـــات عنصر 
واحد من عناصر التحريض، إن 
البراءة الكاملة للخليفي مطلوبة 
وبــشــكــل قــاطــع، نــحــن عــلــى ثقة 
الحال  هــو  سيكون  هــذا  أن  مــن 

وأنه سيتم تحقيق العدالة». 
لجأ  الخليفي  دفـــاع  وعــقــب   
الــقــاضــي بــعــد ذلــــك إلــــى فــريــق 
االدعــاء وســأل عما إذا كان لدى 
تفنيد  أو  تعليقات  أي  الــنــيــابــة 
لـــلـــدفـــاع - وهــــو األمـــــر الــالفــت 

للنظر أن النيابة رفضته.
 وكــخــلــفــيــة لـــهـــذه الــقــضــيــة، 
السويسرية  النيابة  وّرطــت  فقد 
ـــبـــرى  نــفــســهــا فــــي فــضــيــحــة ُك
وغير مسبوقة أدت إلى استقالة 
في  الوبــر  مايكل  العام  المدعي 
وقت سابق من هذا العام، الذي 
أشــــرف فـــي األصــــل عــلــى ملف 
ُمعاقبته  تّمت  والــذي  الخليفي، 
السلوك  ســوء  بسبب  واستقالته 
العديد  فصل  تــم  كما  والــكــذب. 
اآلخرين  العامين  الُمدعين  من 
مــدار  عــلــى  الخليفي  مــلــف  فــي 
رئيس  يواجه  بينما  اإلجــــراءات، 
إنــفــانــتــيــنــو  جــيــانــي   (FIFA) الـــــ 
مما  جنائية،  دعــاوى  أيضاً  اآلن 
استقاللية  حـــول  الــتــســاؤل  يُثير 
وحياد ومصداقية فريق االدعاء 

السويسري بأكمله. 

الـــبـــث حـــــقـــــوق  عــــلــــى  ــــحــــصــــول  ــــل ل  «beIN» لـــــــ  ـــــس  ـــــاف ـــــن ُم أي  هـــــنـــــاك  يــــكــــن  لــــــم 

ــه ل ـــــــــي  داع ال  ـــــًرا  ـــــي ـــــأث ت ـــــه  كـــــون عــــــن  بـــــعـــــيـــــًدا  لــــفــــالــــكــــه  ـــــا  ـــــه ـــــدائ إله ــــال  ــــي ف ـــك  ـــل ـــت ـــم ي ال  ـــي  ـــف ـــي ـــل ـــخ ال  

قاطع  بشكل  مرفوضة  وهي  الصحة  من  لها  أساس  ال  الوحيدة  التهمة   

إنفانتينو دافع علنًا عن صفقة beIN في مؤتمر االتحاد الدولي السبعين 

 FIFA حـــــــّدده  الــــــذي  الــــهــــدف  ـــجـــاوز  ـــت ي ــر  ــع ــس ب ـــث  ـــب ال ـــوق  ـــق ح اشــــتــــرت   «beIN»

الدوحة - [: 

لكرة  الفرنسية  الــرابــطــة  إدارة  مجلس  أعــلــن 
القدم عن تعيين ناصر الخليفي رئيس باريس سان 
الفرنسي.  األولى  الدرجة  لدوري  ممثالً  جيرمان 
بيير  جــان  نظرائه  جانب  إلــى  الخليفي  وسيعمل 
كايو، وجاك هنري إيرو، ولويك فيري، ووالديمار 
كيتا، ولــوران نيكولين، وجان بيير ريفيير، فيما 
الــرابــطــة  لمكتب  الــجــديــد  التشكيل  بــاقــي  تــكــّون 
الفرنسية لكرة القدم من فينسون البرون رئيس 

دوري  ممثل  جــرايــرئــيــس  وفــرانــســيــس  الــرابــطــة، 
الدرجة الثانية، برنار كايازو ممثل الرابطة األولى، 
كلود ميتشي رئيس رابطة األندية الُمحترفة لكرة 
القدم، كارل أوليف ُممثل االتحاد الفرنسي لكرة 
باإلضافة  الُمستقل،  العضو  غيريني  آالن  القدم، 
المـــاري،  (أوليفييه  الالعبين  نقابة  أعــضــاء  إلــى 
لوجريت  ونــويــل  ريبيليني)،  بيير  بــيــات،  فيليب 
رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم، وأرنو روجيه 
الخليفي  ويشغل  للرابطة.  التنفيذي  العام  المدير 
عدة مناصب أخرى من بينها رئيس نادي باريس 

لالستثمار،ورئيس  قطر  وجهاز  جيرمان،  ســان 
االتـــحـــاد الــقــطــري لــلــتــنــس واالســــكــــواش، ونــائــب 
رئيس االتحاد اآلسيوي لمنطقة غرب آسيا. وحاز 
والتكريمات  الــجــوائــز  مــن  العديد  على  الخليفي 
والتلفزيونية  الــريــاضــيــة  الــخــبــرة  ســنــوات  نتيجة 
المجلة  وصفته  عام ٢٠١٦،  ففي  بها.   تميز  التي 
الرياضية الفرنسية الشهيرة «ليكيب» بـ «الرجل 
األقوى في كرة القدم الفرنسية».وفي عام ٢٠٢٠، 
اختارته مجلة «فرانس فوتبول» كأكثر شخصية 

مؤثرة في كرة القدم.

الخليــفي ُممثــالً للــدوري الفــرنســي
في المكتب الجديد لرابطة كرة القدم 



بواتينج 
ينضم لمونزا

ميندي في 
تشيلسي

لندن - د ب أ:

أعلن نادي تشيلسي 
مع  تعاقده  اإلنجليزي 
الـــــحـــــارس الــســنــغــالــي 
إدوارد  ـــــــــي  ـــــــــدول ال
مــيــنــدي مـــن صــفــوف 
مقابل  الفرنسي  ريــن 
جـــنـــيـــه  مـــــلـــــيـــــون   ٢٢
ـــنـــي وبـــعـــقـــد  ـــي ـــرل إســـت
أعـــوام. لخمسة  يمتّد 
وبـــــات مــيــنــدي ســابــع 
صــــفــــقــــات تــشــيــلــســي 
هــــــــذا الــــصــــيــــف بـــعـــد 
ضـــــم حـــكـــيـــم زيـــــاش 
ـــنـــر وبــــن  وتــــيــــمــــو فـــي
سيلفا  وتياجو  شيلويل 
ومــاالنــجــا ســار وكــاي 

هافيرتز.

روما - د ب أ:

أعــلــن فــريــق مــونــزا 
القدم،  لكرة  اإليطالي 
الــــمــــمــــلــــوك لـــرئـــيـــس 
الـــــــــــــــوزراء اإليــــطــــالــــي 
ـــفـــيـــو  الـــــــســـــــابـــــــق ســـيـــل
بـــيـــرلـــســـكـــونـــي، أمـــس 
الــــخــــمــــيــــس تــــعــــاقــــده 
مــــع كــيــفــيــن بــريــنــس 

بواتينج.
ــــحــــّدث  وأكــــــــــــد مــــت
رســمــي بــاســم الــنــادي 
ــــافــــس بــــــــدوري  ــــمــــن ال
الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة أن 
هـــــنـــــاك صـــفـــقـــة يــتــم 
إنـــهـــاؤهـــا مـــع الــالعــب 
بواتينج  الغاني  الدولي 
الـــمـــولـــود فـــي بــرلــيــن، 
ـــــمـــــا ذكـــــــره  وفـــــــًقـــــــا ل
مــارزيــو  دي  جيانلوكا 
االنتقاالت  سوق  خبير 

اإليطالي.
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أ: ب  د   - لندن 

أفــلــت الـــكـــرواتـــي ســالفــيــن بــيــلــيــتــش، 

ألبيون،  بروميتش  وست  فريق  ُمدرب 

مــــن عـــقـــوبـــة اإليـــــقـــــاف بـــعـــد اعـــتـــرافـــه 

تغريم  الالئق.وتّم  غير  السلوك  بتهمة 

التي  المباراة  أثناء  ُطرد  الذي  بيليتش، 

مــضــيــفــه  أمـــــام   ٢-٥ فـــريـــقـــه  خـــســـرهـــا 

لبطولة  الثانية  المرحلة  فــي  إيــفــرتــون 

ـــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي الـــمـــمـــتـــاز لــكــرة  ال

إسترليني  جــنــيــه  آالف  ثــمــانــيــة  الــقــدم، 

(١٠٢٠٠ دوالر).

بيليتش  يواجه  أن  الممكن  من  وكان 

نــفــى  كـــان  مـــا  إذا  ُمـــبـــاراتـــيـــن،  اإليـــقـــاف 

وأدين. إليه،  الموجهة  التهم 

الدوحة - [: 

ثالث  التعليمّية،  المدينة  استاد  استقبل 

العالم  كأس  الستضافة  جاهزية  االستادات 

أعــضــاء  مــن  وفــــًدا   ،™٢٠٢٢ قــطــر   FIFA

منتدى التمكين في اللجنة العليا للمشاريع 

ذوي  مجتمع  عن  ممثلين  برفقة  واإلرث، 

اإلعاقة في قطر، للوقوف على التجهيزات 

الــمــخــصــصــة لـــــذوي اإلعـــاقـــة فـــي االســـتـــاد 

ويستضيف  مشّجع،  ألــف   ٤٠ لـــ  يتسع  الــذي 

المجموعات  دور  من  المونديال  منافسات 

حتى ربع النهائي.

إدارة  نــظــمــتــهــا  الـــتـــي  الـــــزيـــــارة،  جـــــاءت 

اللجنة  جهود  ضمن  المجتمعي،  التواصل 

بطولة  أفــضــل  تنظيم  إلـــى  الــرامــيــة  الــعــلــيــا 

فــي تــاريــخ الــمــونــديــال فــي سهولة الــوصــول 

والـــحـــركـــة لــجــمــيــع الــمــشــجــعــيــن مـــن ذوي 

اإلعاقة. 

وقـــــد جـــــرى تــصــمــيــم كـــافـــة اســــتــــادات 

التجهيزات  االعتبار  في  الوضع  مع  البطولة 

األشخاص  متطلبات  تلبي  التي  والــمــرافــق 

من ذوي اإلعاقة. 

وتأتي هذه الزيارات للتحقق من مالءمة 

في  أساسًيا  جانبًا  وتمثل  التجهيزات،  هذه 

تجربة  توفير  ضمان  إلــى  الهادفة  الجهود 

خالل  الُمشجعين  جميع  تشمل  استثنائية 

منافسات البطولة.

خالل  التمكين  منتدى  أعــضــاء  وتــجــّول 

كافة  واختبروا  االستاد،  أنحاء  في  الزيارة 

لــذوي  الُمخصصة  والــمــرافــق  التجهيزات 

التي  الــنــقــاط  جميع  تغطي  والــتــي  اإلعــاقــة 

يمر بها المشّجع خالل حضوره المباريات، 

دخول  ونقاط  المركبات،  مواقف  وتشمل 

جلوس  وأماكن  اإلعــاقــة،  لــذوي  مخصصة 
وغيرها  المتحركة،  الكراسي  لمستخدمي 
مــن الــمــرافــق األســاســيــة مــثــل الــمــدرجــات 
الــمــخــصــصــة،  الــمــيــاه  ودورات  الــمــمــيــزة، 

ومخارج الطوارئ، وغيرها.
وتــعــلــيــًقــا عــلــى الــــزيــــارة، قـــالـــت فــاطــمــة 
فــي  االتـــــصـــــال  إدارة  مــــديــــرة  الـــنـــعـــيـــمـــي، 
«يشّكل  واإلرث:  للمشاريع  العليا  اللجنة 
التزامنا  من  أساسًيا  جانبًا  التمكين  منتدى 
بــاســتــضــافــة نــســخــة مــمــيــزة لــكــأس الــعــالــم 
خاصة  الجميع،  مشاركة  تضمن   FIFA™
ليمكنهم  اإلعـــاقـــة،  ذوي  مــن  المشجعين 

االستمتاع بمباريات البطولة دون أية عوائق.
التمكين  مــنــتــدى  خـــالل  مــن  ونــســتــطــيــع 
من  والتأكد  اإلعــاقــة  ذوي  مجتمع  إشـــراك 
فّعال  بــدور  للقيام  أمامهم  الفرصة  إتاحة 
لــضــمــان تــلــبــيــة جــمــيــع اســــتــــادات الــبــطــولــة 
السياحية  والوجهات  العام  النقل  وشبكات 
الفئة  هــذه  احتياجات  وكــافــة  والترفيهية 
األســاســيــة مـــن الــمــجــتــمــع، بــهــدف تقديم 
تــجــربــة اســتــثــنــائــيــة تــشــمــل الــجــمــيــع». من 
الطالب  الــحــمــد،  سعيد  فــهــد  قـــال  جــانــبــه، 
التمكين:  منتدى  وعضو  قطر،  جامعة  في 
تقديم  تضمن  الــزيــارات  هــذه  أن  شــك  «ال 

تعقيباتهم  اإلعـــاقـــة  ذوي  مــن  األشـــخـــاص 
ومــالحــظــاتــهــم مــبــاشــرة حـــول تــجــهــيــزات 

سهولة الوصول والحركة في االستادات». 
 ٢٠٢٢ قــطــر  بــطــولــة  أن  الــمــؤكــد  ومــــن 
المرافق  تعزيز  فــي  حــاســًمــا  دوًرا  ستلعب 
والتجهيزات المخصصة لذوي اإلعاقة في 
خالل  مــن  وذلــك  بالمستقبل،  قطر  أنــحــاء 
والحركة،  الوصول  سهولة  معايير  تطبيق 
وضـــــمـــــان مــــســــتــــوى أفــــضــــل مـــــن الـــفـــهـــم 

الحتياجات مجتمع ذوي اإلعاقة. 
في  لمشاركتي  شديد  بفخر  حًقا  وأشعر 

هذه المبادرة».

وفـــي نــهــايــة كــل زيـــــارة، والــتــي ستشمل 
قطر   FIFA العالم  كــأس  بطولة  اســتــادات 
منافسات  انــطــالق  حتى  الثمانية   ™٢٠٢٢
منتدى  أعضاء  دعــوة  سيجري  المونديال، 
تقرير  عبر  تعقيباتهم  لمشاركة  التمكين 
للفرق  لتقديمه  التحسين  مــواطــن  يــوّضــح 

المختصة في اللجنة الُعليا. 
محوريًا  عــنــصــًرا  الــتــقــاريــر  تلك  وتشكل 
كــافــة  بتمكين  قــطــر  دولــــة  الـــتـــزام  ضــمــن 
الُمشجعين من األشخاص ذوي اإلعاقة من 
االستمتاع بالبطولة، واالستادات، واألنشطة 

الُمخصصة للُمشجعين.

ُمنتدى التمكين يستكشف استاد المدينة التعليمية 
للوقوف على تجهيزات ذوي اإلعاقة في إطار االستعدادات الستضافة المونديال التاريخي

ميورا مدرٌب 
لفيسيل كوبي

انتهاء إضراب 
العبي ماينز

طوكيو - د ب أ:

كوبي  فيسيل  نــادي  أعلن 
الياباني تعيين العب الوسط 
الـــدولـــي الــســابــق اتــســوهــيــرو 
الــُمــديــر  منصب  فــي  مــيــورا 

الفني الجديد للفريق.
ــــى مــــيــــورا مــنــصــب  ــــول وت
فيسيل  فـــي  الـــكـــرة  ُمـــديـــر 
أن  قــبــل   ٢٠١٨ مــنــذ  كــوبــي 
في  فينك  تــورســتــن  يخلف 
بعد  الــفــنــي  الــمــديــر  منصب 
رحيله هذا األسبوع ألسباب 

عائلّية.

فرانكفورت - د ب أ:

ماينز  فــريــق  العــبــو  عـــاد 
األلــمــانــي لــكــرة الـــقـــدم إلــى 
التدريبات، بعدما دخلوا في 
إضـــــراب فـــي الـــيـــوم الــســابــق 
آدم  استبعاد  على  احتجاًجا 
األول. الــفــريــق  مــن  شـــاالي 
وقـــــــــال روفــــــيــــــن شـــــــرودر 
اإلدارة:  مـــجـــلـــس  عــــضــــو 
ونستعد  سنتدرب،  «بالطبع 
لــشــتــوتــجــارت ثــم ســنــحــاول 
تـــقـــديـــم أقـــصـــى مــــا عــنــدنــا 
لـــلـــفـــوز بــــالــــمــــبــــاراة».وقــــال 
غير  الـــُخـــطـــوة  إن  شـــــرودر 
المسبوقة في تاريخ الدوري 
مع  مناقشتها  تمت  األلماني 

قادة الفريق.

ُمدرب وست 
بروميتش يفلت 

من اإليقاف

الُمجتمــع مــن  األساســية  ــة  الفئ هــذه  احتياجــات  ــة  كاف تلبــي  اســتثنائية  ــة  تجرب ــم  لتقدي ــع  نتطل النعيمــي:  فاطمــة 

الدوحة - [:

ـــــــــدأ العــــــبــــــو مـــنـــتـــخـــبـــنـــا  ب
والسنوكر  للبليارد  الــوطــنــي 
االعتيادية  تدريباتهم  رحلة 
بــمــقــر الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 
فــــــي االتـــــــحـــــــاد اســــــتــــــعــــــداًدا 
لـــالســـتـــحـــقـــاقـــات الــمــحــلــيــة 
والــدولــيــة الــُمــقــبــلــة.وجــاءت 
أجرى  أن  بعد  الخطوة  هذه 
جــمــيــع الــالعــبــيــن واألجـــهـــزة 
والعاملين،  واإلداريــة  الفنية 
بــــــــاالتــــــــحــــــــاد اخـــــــتـــــــبـــــــارات 
وفـــــــحـــــــوصـــــــات كــــــــورونــــــــا، 
مــع  الـــالعـــبـــون  يـــتـــواجـــد  وال 
بــعــضــهــم فــــي وقـــــت واحـــــد.

وفـــي تــصــريــحــاتــه أمـــس أكــد 
مـــبـــارك الــخــيــاريــن الــمــديــر 
هناك  أن  لالتحاد  التنفيذي 
بحيث  إجــــــراؤه  تـــم  جــــــدوًال 
يــتــم تــقــســيــم الــالعــبــيــن على 
هناك  يكون  ال  حتى  دفعات 
مقر  داخــل  منهم  كبير  عدد 

التدريب في وقت واحد من 
أجـــل الــحــفــاظ عــلــى الــتــبــاعــد 
هناك  يكون  وال  االجتماعي 
التدريب،  صــالــة  فــي  تــكــّدس 
برنامج  هناك  أن  وأضـــاف: 
المنتخب  لالعبي  قويًا  إعداد 
الــوطــنــي ســــواء فـــي الــبــلــيــارد 
التوقيت  خـــالل  الــســنــوكــر  أو 
الــحــالــي مــن أجـــل أن يــكــون 

هـــنـــاك اســـتـــعـــداد وجــاهــزيــة 
فــــي حــــالــــة الــــُمــــشــــاركــــة فــي 
تــنــظــيــمــهــا  يـــتـــم  بـــطـــولـــة  أي 
داخــل الــدوحــة خــالل الفترة 
الخيارين  واستبعد  الُمقبلة، 
إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــة العــبــي 
منتخبنا الوطني في بطوالت 
خـــارجـــيـــة خـــــالل الــمــرحــلــة 
الــــقــــادمــــة، حـــيـــث قــــــال: إن 

الـــــســـــفـــــر صـــــعـــــب فـــــــي ظـــل 
الــظــروف الــحــالــيــة مــن أجــل 
جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي أثــرت 
على عملية السفر والطيران، 
كما أن االتحادات في الخارج 
بطوالت  تنظيم  في  تفكر  ال 
دولية خالل التوقيت الحالي 
لـــصـــعـــوبـــة إجــــــــراء الـــتـــدابـــيـــر 

الوقائّية واالحترازّية.

العبو البليارد والسنوكر يستأنفون تدريباتهم
وّدع برشلونة بالدموع وانضم ألتلتيكواستعداًدا لالستحقاقات الُمقبلة

برشلونة - رويترز: 

عالقته  على  الــضــوء  ســواريــز  لــويــس  ألــقــى 
فريقه  وداع  خــالل  ميسي  ليونيل  مع  القوية 
ـــدمـــوع أمـــــس الــخــمــيــس قــبــل  ـــال بـــرشـــلـــونـــة ب
انتقاله إلى أتلتيكو مدريد منافسه على لقب 
القدم. لكرة  اإلسباني  األولى  الدرجة  دوري 

وأخــفــق مــيــســي فــي الــتــوافــق مــع مهاجمين 
كــبــار آخـــريـــن مــثــل صــامــويــل إيــتــو وزالتــــان 
إبراهيموفيتش وديفيد فيا لكنه لم يستغرق 

وقتًا على اإلطالق للتفاهم مع سواريز الذي 
وشريكه  النادي  في  المقّرب  صديقه  أصبح 
فــي الــهــجــوم.وقــال ســواريــز، الـــذي بكى في 
في  وزمياله  ميسي  حضره  صحفي  مؤتمر 
ألبا، «عندما  وجــوردي  بيكيه  جيرار  الفريق 
من  حــّذرنــي  الجميع  برشلونة  إلــى  حضرت 
لكن  النادي،  في  الرئيسي  المهاجم  أنه  ليو، 
خالل فترتنا معنا حاولنا دائًما تقديم أفضل 
أشعر  وأنـــا  الــرحــيــل  ويُمكنني  مــمــكــن،  أداء 

بالفخر».

باريس - د ب أ:

أعــلــنــت لــجــنــة االنـــضـــبـــاط بــرابــطــة الــــدوري 
الــفــرنــســي لــكــرة الـــقـــدم، قـــرارهـــا بــشــأن ثنائي 
دي  أنخيل  األرجنتيني  جيرمان  ســان  بــاريــس 
ماريا وعبدو ديالو.وذكرت الرابطة في موقعها 
الرسمي على شبكة اإلنترنت، أنه نتيجة لسلوك 
الالعب في المباراة التي خسرها فريقه صفر-١ 
فإنه  الماضي،  سبتمبر   ١٣ يوم  مارسيليا  أمــام 

قد تقرر معاقبته باإليقاف أربع ُمباريات.

ــرق عـــن مــيــســي! ــت ــف ـــز ي ـــواري س

إيقاف دي ماريا أربع ُمباريات

بودابست - رويترز:

قـــــال ألـــكـــســـنـــدر تــشــيــفــريــن رئــيــس 
 (UEFA) االتحاد األوروبي لكرة القدم
سيواصل   (UEFA) إن  الخميس  أمــس 
كل  في  تغييرات  خمسة  بإجراء  السماح 

الموسم  لنهاية  ثالثة  مــن  بــدًال  مــبــاراة 
مؤتمر  في  تشيفرين  وأضــاف  الحالي. 
صحفي أن القرار سيسري على دوري 
ودوري  األوروبـــــي  والـــــدوري  األبـــطـــال 
األمـــــم األوروبـــــيـــــة وُمـــلـــحـــق تــصــفــيــات 

بطولة أوروبا.

استمرار التغييرات الـ ٥ بالدوريات األوروبّية
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