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الشيخ جوعان بن حمد يحضر مسك ختام جوالت دوري القوى الماسي 

أرقام عالمية ببصمة قطرية
بونجاح مرشح 

لسوبر دور 
المجموعات

٣ انتصارات 
في كأس 

Ooredoo

الريال يسعى 
للتعويض

 بـ«بيتيس»

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي السبت 9 صفر 1442هـ - 26 سبتمبر 2020م - العدد (14021)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

السوبر األلماني بدون جماهير 
ميونيخ - د ب أ:

يستضيف بايرن ميونيخ غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 
بدون جماهير ببطولة كأس السوبر األلماني لكرة القدم وسط 
تــزايــد اإلصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا. وافــتــتــح الــبــايــرن مــشــواره 
في  شالكه،  ضيفه  على  ٨-صفر  كاسح  بفوز  األلماني،  بالدوري 

المباراة التي جرت بينهما بدون جماهير. 

الدوحة - [: 

 تــنــطــلــق الـــيـــوم مــبــاريــات 

أبــطــال  لـــــدوري   ١٦ ــــ  ال دور 

آســـيـــا لـــــدول غـــــرب الـــقـــارة 

بـــإقـــامـــة مـــبـــاراتـــيـــن األولــــى 

تـــجـــمـــع بــــيــــن أهـــــلـــــي جــــدة 

الــســعــودي مــع شــبــاب األهلي 

 ٤:٤٠ فــــــي  ــــــقــــــام  وت دبــــــــي 

الجنوب  ملعب  على  عــصــًرا 

بين  والــثــانــيــة  الــمــونــديــالــي.. 

بـــاخـــتـــاكـــور األوزبــــــكــــــي مــع 

اســتــقــالل طـــهـــران اإليـــرانـــي 

على  مساء   ٨:٤٥ فــي  وتــقــام 

اليوم  مباراتا  الملعب..  نفس 

للتعويض  فــيــهــمــا  مــجــال  ال 

ســــوف  الــــفــــائــــز  إن  حــــيــــث 

يــــصــــل إلـــــــى ربـــــــع الـــنـــهـــائـــي 

والـــخـــاســـر يـــــــوّدع الــبــطــولــة 

بـــعـــد إجـــــــــراء تـــعـــديـــل عــلــى 

نـــظـــام الـــبـــطـــولـــة بــاالكــتــفــاء 

بـــمـــبـــاراة واحـــــدة فــقــط في 

الــــمــــبــــاريــــات اإلقــــصــــائــــيــــة. 

مــن جــهــتــه فــتــح الــســد ملف 

مع  غــًدا  الُمرتقبة  مواجهته 

بهمة  اإليــرانــي  برسيبوليس 

عالية  ومــعــنــويــات  وحــمــاس 

الفريق  خاض  حيث  للغاية، 

تــــــدريــــــبــــــه 

أمــــس عــلــى 

مرحلتين.

اآلسيــوية فــي المنعطف الحــاســم 
الرواشدة أحدث  مباراتان في افتتاح دور الـ ١٦ لدوري األبطال اليوم 

صفقات مسيمير 

الدوحة - [: 

نــــــادي  إدارة  وصـــــلـــــت 
نهائي  اتــفــاق  إلـــى  مسيمير 
مــع الــالعــب األردنـــي يوسف 
الــرواشــدة قــادًمــا مــن نــادي 
ـــــــــــي، مــن  الـــفـــيـــصـــلـــي األردن
صفوف  إلــى  االنضمام  أجــل 
الــقــدم  لــكــرة  األول  الــفــريــق 
ــــــنــــــادي، حــــيــــث وصــــل  بــــــال
الالعب إلى الدوحة ويخضع 
حالًيا لفترة الحجر الصحي 
تمهيًدا لالنضمام رسمًيا إلى 
صــفــوف الــفــريــق بــعــد إنــهــاء 

كافة تفاصيل التعاقد. 

 بعد استغنائها عن سواريز الذي وّقع ألتلتيكو مدريد 

برشلونة - د ب أ: 

 وّجــــه األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي نــجــم فــريــق 

برشلونة انتقاًدا جديًدا لمجلس إدارة النادي، بشأن 

الفريق.  مهاجم  سواريز  لويس  مع  التعامل  طريقة 

وكان رونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة أبلغ 
سواريز، هّداف الفريق، أنه لن يكون بحاجة إليه، 

عندما تولى تدريب الفريق الشهر الماضي. 
 ورّحب أتلتيكو مدريد بسواريز كالعب جديد في 
صفوفه، وذلك بعد أن خضع أمس للفحص الطبي 

قبل أن يوقع عقًدا لمدة عامين. 

ميسي يُهــــاجـــم إدارة برشــلونــة !

بحث معه تعزيز التعاون بين الطرفين 

الدوحة - [: 

 الــتــقــى ســـعـــادة الــشــيــخ حــمــد بـــن خليفة 

بــن أحــمــد آل ثــانــي رئــيــس اتــحــاد كــرة القدم 

االتحاد  رئيس  الرجوب  جبريل  اللواء  بأخيه 

الــدوحــة،  فــي  أمــس  الــقــدم  لكرة  الفلسطيني 

المواضيع  في  التباحث  اللقاء  خالل  تم  حيث 

ذات االهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين 

التعاون  اتفاقية  تفعيل  وآلــيــات  االتــحــاديــن، 

الموقعة سابًقا بينهما والهادفة لتطوير اللعبة 

االتحاد  تعّهد  آخــر  سياق  وفــي  البلدين.  فــي 

القطري لكرة القدم بتقديم ١٠٠ ألف مسحة 

كــورونــا  بفحص  خـــاص  كــيــت  و٣٠٠٠  طبية 

لــالتــحــاد الــفــلــســطــيــنــي لــكــرة الـــقـــدم، وذلـــك 

للُمساعدة في ُمحاربة تفشي جائحة كورونا 

فــي فلسطين. وفــي هــذا الــســيــاق ثــّمــن الــلــواء 

الرجوب الدعم المستمر من االتحاد القطري، 

مؤكًدا حرص االتحاد الفلسطيني على تعزيز 

الــتــعــاون بــيــن االتـــحـــاديـــن، واالســـتـــفـــادة من 

التطور والخبرة الكبيرة التي يمتلكها االتحاد 

القطري لكرة القدم في سبيل تطوير اللعبة 

في فلسطين على كافة الصعد.

رئيس اتحاد الكرة يستقبل نظيره الفلسطيني
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الدوحة ـ [:

ثاني،  آل  حمد  بــن  جــوعــان  الشيخ  ســعــادة  حضر   

جولة  منافسات  القطرية،  األولمبية  اللجنة  رئيس 

الدوحة الرابعة واألخيرة من موسم بطولة الدوري 

على  أمس  أقيمت  التي   ٢٠٢٠ القوى  أللعاب  الماسي 

قطر  بنادي  حمد  بن  سحيم  استاد  ومضمار  ميدان 

الرياضي، بمشاركة كبيرة من أبطال وبطالت العالم 

 ٣١ من  العبًا   ١١٧ الجولة  في  وشــارك  واألولمبياد. 

ميداليات  حملة  من  عــدد  ضمنهم  من  كــان  دولــة، 

دورة األلعاب األولمبية األخيرة (ريو ٢٠١٦)، وحملة 

مــيــدالــيــات بــطــولــة الــعــالــم األخـــيـــرة أللـــعـــاب الــقــوى 

مسابقة   ١١ فــي  تــنــافــســوا  حــيــث   ،(٢٠١٩ (الـــدوحـــة 

تضّمنتها الجولة الرابعة واألخيرة للبطولة العالمية، 

البطولة  وحفلت  المنافسات.  بقوة  البطولة  وتميزت 

من  وشخصية.  ووطنية  عالمية  أرقـــام   ٨ بتحقيق 

ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  أشــاد  جهته 

حققته  الذي  الكبير  بالنجاح  األولمبية  اللجنة  رئيس 

جولة الدوحة. وقال سعادته في تغريدة على حسابه 

جائحة  فرضتها  التي  التحديات  «رغــم  تويتر:  فــي 

كـــورونـــا تــنــجــح عــاصــمــة الــريــاضــة 

بهذا  بطولة  تنظيم  فــي  العالمية 

الــــحــــجــــم واألهـــــمـــــيـــــة وبـــأقـــصـــى 

درجات األمان واالحترافية».
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أرقـــام عالمـــية فـــي جولـــة الدوحــة المـاسية 
الشيخ جوعان بن حمد يحضر مسك ختام منافسات البطولة العالمية

ــــ ٤٠٠ م ل ثــالــثـًـا  ــاصــر  ون ١٥٠٠م..  لسباق  وصــيــًفــا  الــقــرنــي  العالمبطلنا  نجوم  مشاركة  وسط  جيدة  مستويات  قدموا  األدعــم  شباب 

أشـــاد ســعــادة الــشــيــخ جــوعـــــــــــان بــن حمد 
القطرية  األولمبية  اللجنة  رئيس  ثاني،  آل 
الدوحة  جولة  حققته  الذي  الكبير  بالنجاح 
أمس،  أقيمت،  التي  القوى  أللعاب  الماسية 
بالدوحة في ختام منافسات الموسم الحالي 
٢٠٢٠ أللــعــاب الـــقـــوى. وقــــال ســعــادتــه في 
تغريدة على حسابه في تويتر: « بمشاركة 

١١٧ من نخبة أبطال العالم يمثلون ٦٥ بلًدا 
أُقيم لقاء الدوحة - الجولة الختامية لبطولة 
الدوري الماسي أللعاب القوى ٢٠٢٠.. رغم 
كــورونــا  جــائــحــة  فرضتها  الــتــي  الــتــحــديــات 
تنجح عاصمة الرياضة العالمية في تنظيم 
بــطــولــة بــهــذا الــحــجــم واألهــمــيــة وبــأقــصــى 

درجات األمان واالحترافية».

الشيخ جوعان بن حمد يشيد 
بنجاح تنظيم الجولة

تصوير: نوشاد تكيل وشمير رشيد ورام شيندتصوير: نوشاد تكيل وشمير رشيد ورام شيند

قـــــــّدم الــــدكــــتــــور ثــــانــــي بــن 
رئيس  الــكــواري،  عبدالرحمن 
اتـــحـــاد ألـــعـــاب الـــقـــوى الــشــكــر 
إلـــــى ســــعــــادة الـــشـــيـــخ جـــوعـــان 
رئــيــس  ثــــانــــي،  آل  حـــمـــد  بــــن 
الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــقــطــريــة 
جولة  منافسات  حضوره  على 
التي  الماسي  للدوري  الدوحة 
أقيمت أمــس. وعــّبــر الــكــواري 
للصورة  الكبير  ارتــيــاحــه  عــن 
عليها  ظهرت  التي  المتميزة 
جـــولـــة الـــدوحـــة مـــن الــنــاحــيــة 
الـــفـــنـــيـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة رغـــم 
الــــظــــروف الــصــعــبــة الــصــحــيــة 
الـــتـــي يــمــر بــهــا الـــعـــالـــم أجــمــع 
بسبب استمرار تفشي فيروس 
كورونا مبديًا ارتياحه لإلشادة 
أم  أســاطــيــر  مــن  تلقاها  الــتــي 
المشاركين  العالمية  األلــعــاب 

ـــّوهـــوا  فــــي الـــبـــطـــولـــة الــــذيــــن ن
لــدولــة  التنظيمية  بــالــقــدرات 
قــطــر الــتــي تــبــرهــن يــوًمــا بعد 
يوم أنها قادرة على إنجاح أي 
فعالية رياضية.وقّدم الكواري 
الشكر إلى مكتب معالي رئيس 
مجلس الوزراء، واللجنة العليا 
إلدارة األزمات، باإلضافة إلى 
العامة  الــصــحــة  وزارة  كــــوادر 
الجهود  كافة  بتضافر  مشيًدا 

مــن أجـــل كــســب هـــذا التحدي 
الـــريـــاضـــي الـــعـــالـــمـــي، مـــؤكـــًدا 
أن قــطــر ســبــاقــة ورائـــــدة في 
الــريــاضــيــة  الــبــطــوالت  تنظيم 
عـــلـــى الــمــســتــويــيــن اإلقــلــيــمــي 
والــــدولــــي.واخــــتــــتــــم بـــقـــولـــه: 
الوطني  منتخبنا  العبي  أغلب 
لــــم يـــشـــاركـــوا فــــي مــنــافــســات 
الـــيـــوم بــســبــب الــتــزامــاتــهــم في 
الــمــعــســكــرات اإلعــــداديــــة وقــد 
استراتيجية  ضبط  على  عملنا 
بأفضل  أبــطــالــنــا  إلعــــداد  فنية 
صورة ممكنة للحدث األولمبي 
العام المقبل، ونتمنى أن يكون 
أبــطــالــنــا فـــي أفــضــل جــاهــزيــة 
مــمــكــنــة لـــمـــواصـــلـــة تــشــريــف 
الراية  ورفع  القطرية  الرياضة 
الوطنية عالًيا في هذا المحفل 

األولمبي.

قطــــر قـــادرة عـلى كــسب التحــديــات
ثاني الكواري رئيس اتحاد القوى:

ـــا الــتــنــظــيــمــيــة ـــن ـــدرات ــكــس ق ــع ــــــادة الــمــشــاركــيــن بـــالـــحـــدث الــعــالــمــي ت إش

بطلنا محمد ناصر:

سعادته  عــن  نــاصــر  محمد  بطلنا  عــّبــر 
سباق  في  الثالث  بالمركز  بالفوز  الكبيرة 
٤٠٠ مــتــر عــــدو، وقــــال لــقــد كـــان الــســبــاق 
الثالث  المركز  على  وحصولي  للغاية  صعبًا 
جــيــد وأطـــمـــح إلــــى تــحــقــيــق األفـــضـــل في 
الحصول  إن  الواعد  بطلنا  وقــال  المستقبل 
وحافًزا  دافًعا  سيكون  الثالث  المركز  على 
األفضل  عن  للبحث  المستقبل  في  له  قويًا 
جميع  في  األولــى  المراكز  على  والمنافسة 
المشاركة  أن  إلــى  مــشــيــًرا  االســتــحــقــاقــات، 
طويل  توقف  بعد  جاءت  الدوحة  جولة  في 
هذا  تقديم  وبالتالي  كــورونــا،  أزمــة  بسبب 
الماضية  الفترة  خالل  غياب  بعد  المستوي 
مـــؤشـــر جــيــد وحـــافـــز كــبــيــر لــلــبــحــث عن 
على  بطلنا  وأثــنــى  المستقبل  فــي  األفــضــل 

الــمــشــاركــة الــكــبــيــرة والــمــتــمــيــزة فــي جولة 
العالم  أبطال  شاهدنا  لقد  وقــال  الــدوحــة، 
فــي هـــذه الــجــولــة وهـــو مــا يــؤكــد أهميتها 
بحرصهم على التواجد فيها ولقد خرجت 

الجولة بصورة رائعة.

أشــــــاد خـــالـــد الــــمــــري مـــديـــر الــبــطــولــة 
خالل  ُطبقت  التي  االحترازية  باإلجراءات 
الماسي. للدوري  الدوحة  جولة  منافسات 

وقـــــال الـــمـــري فـــي تـــصـــريـــحـــات: لــقــد 
أن  الماسي  للدوري  الدوحة  جولة  أثبتت 
اإلجــراءات  معايير  أفضل  قطر  في  لدينا 
االحـــتـــرازيـــة لــمــواجــهــة فـــيـــروس كــورونــا 
ولــقــد نــجــحــنــا فـــي الــتــحــدي الــكــبــيــر ومــر 
الدوحة  استضافة  أن  إلــى  وأشــار  بــســالم. 
الظروف  هــذه  فــي  العالمي  الــحــدث  لهذا 
ــــؤكــــد الــــــقــــــدرات واإلمـــــكـــــانـــــيـــــات الـــتـــي  ت

في  المشاركين  جميع  إن  وقــال  نمتلكها، 
جــولــة الـــدوحـــة لـــلـــدوري الــمــاســي أشـــادوا 
وقالوا  ُطبقت  التي  االحترازية  باإلجراءات 
مكان  في  اإلجراءات  هذه  مثل  نشاهد  لم 
مواجهة  في  نجاحنا  يعكس  ما  وهــو  آخــر 
إن  الــمــري  وقــال  التحدي.  وكسب  األزمــة 
جــمــيــع الــمــشــاركــيــن فــي الــــدوري الــمــاســي 
إال  وصولهم  منذ  الفندق  من  يخرجوا  لم 
للتدريب ومن ثم المشاركة في المنافسات 
الفندق  إلى  سيعودون  المنافسات  وعقب 

حتى موعد مغادرتهم الدوحة.

سعيد بالمشاركة وما حققته

خالد المري: تطبيق اإلجراءات االحترازية

تألق الفت لشبابنا

القرني وصيف ١٥٠٠ م

تــألــق الفـــت وأداء مــمــيــز قــدمــه شــبــاب قــطــر والعــبــو 
منتخباتنا  واألندية، وذلك من خالل العديد من سباقات 
الــدوحــة  جــولــة  هــامــش  على  أمــس  أقيمت  الــتــي  المضمار 
عبدالمجيد  الموهوب  عداؤنا  حقق  حيث   ،٢٠٢٠ الماسية 
زكريا رقًما شخصًيا جديًدا في سباق ٤٠٠ م، مسجًال زمنًا 
قدره (٤٨،٧٧ ثانية) فيما حل وصيًفا العداء حيدر الياسري 
مسجًال (٤٩،٢٧ ث) وجاء ثالثًا إسماعيل بابكر مسجًال زمنًا 

قدره (٤٩،٩٦ ث).

احتل عداؤنا محمد القرني وصافة سباق ١٥٠٠م مسجًال 
زمنًا قدره (٣،٤٤،٣٠ د)، فيما حل «بطًال» العداء المغربي 
إلياس الولي مسجًال زمنًا قدره (٣،٤٣،٦٦ د) وجاء ثالثًا العداء 
األسترالي جوزيف دونج مسجًال زمنًا قدره (٣،٤٧،٣٩ ث).

المركز  محمد  عبدالعزيز  عــداؤنــا  أحــرز 
مشاركته  ضمن  ٢٠٠م،  سباق  في  الــســادس 
ضمن  الماسية  الــدوحــة  جولة  فــي  المميزة 
عبدالعزيز  الواعد  العالميين.  األبطال  كوكبة 
اقتنص  فيما  ث)   ٢٠،٨٨) قــدره  زمنًا  سجل 

الصدارة والمركز األول العداء اإليفواري ارثو 
كاسي مسجًال زمنًا قدره   (٢٠،٢٣ ث) وحل 
فورتي  جــولــيــان  الجامايكي  ــعــداء  ال وصــيــًفــا 
مسجًال (٢٠،٣٩ ث) وجاء ثالثًا العداء الفرنسي 

كريستوفر لويتور مسجًال (٢٠،٦٨ ث).

عبــدالعزيــز ســادًسا ناصر ثالثًا لسباق ٤٠٠ م
في  الثالث  المركز  ناصر  محمد  الواعد  عداؤنا  حصد 
سباق ٤٠٠ م مسجًال رقًما شخصًيا جديًدا قدره (٤٥،٩٦ 
ث) ، فــيــمــا تــصــدر الــســبــاق الـــعـــداء األمــريــكــي كــامــيــري 
ثانًيا  وجـــاء  ث)   ٤٥،٥٥) قـــدره  ــا  زمــنً مسجًال  منتغمري 

العداء الكويتي يوسف كرم مسجًال (٤٥،٧٢ ث).

متابعة - رمضان مسعد:

حــضــر ســـعـــادة الــشــيــخ جـــوعـــان بن 
األولمبية  اللجنة  رئيس  ثاني،  آل  حمد 
الــقــطــريــة مــنــافــســات جـــولـــة الـــدوحـــة 
الــرابــعــة واألخـــيـــرة مــن مــوســم بطولة 
 ،٢٠٢٠ القوى  أللعاب  الماسي  الــدوري 
التي أقيمت أمس على ميدان ومضمار 
اســـتـــاد ســحــيــم بـــن حــمــد بـــنـــادي قطر 
أبطال  من  كبيرة  بمشاركة  الرياضي، 

وبطالت العالم واألولمبياد.
كـــمـــا حـــضـــر الـــمـــنـــافـــســـات، ســـعـــادة 
الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري، 
األولمبية  اللجنة  لرئيس  الثاني  النائب 
القطري  االتـــحـــاد  ورئــيــس  الــقــطــريــة، 
أللـــعـــاب الـــقـــوى، وســـعـــادة جــاســم بن 
راشـــد الــبــوعــيــنــيــن، أمــيــن عـــام اللجنة 
األولــمــبــيــة الــقــطــريــة، والــشــيــخ سحيم 
رئيس  نائب  ثــانــي،  آل  عبدالعزيز  بــن 
نـــــادي قـــطـــر، وخــلــيــل الــجــابــر رئــيــس 
باإلضافة  للسباحة،  القطري  االتــحــاد 
دولة  في  الكويتية  السفارة  ممثلي  إلى 
قـــطـــر: الــمــســتــشــار مــحــمــد الـــزعـــبـــي، 
والملحق العسكري العقيد الركن عمر 

أحمد  الدبلوماسي  والملحق  بوعركي، 
الخميس.

من  العــبًــا  الجولة ١١٧  فــي  وشـــارك 
٦٥ دولـــة، كــان مــن ضمنهم عــدد من 
حملة ميداليات دورة األلعاب األولمبية 
ميداليات  وحملة   (٢٠١٦ األخيرة (ريو 
القوى  أللــعــاب  األخــيــرة  الــعــالــم  بطولة 
في  تــنــافــســوا  حــيــث   (٢٠١٩ (الــــدوحــــة 
الرابعة  الجولة  تضمنتها  مسابقة   ١١

الماسي  الـــدوري  بطولة  من  واألخــيــرة 
أللعاب القوى ٢٠٢٠، وتميزت البطولة 
بــحــدة مــنــافــســات قــفــز الــزانــة - رجــال 
تغلب  حيث  -نساء،  الــــــ٣٠٠٠م  وســبــاق 
أرمــان  السويدي  العالمي  الرقم  حامل 
دوبـــالنـــت «مــــونــــدو» عــلــى األمــريــكــي 
ـــم ســـــام كــــنــــدركــــس، كــمــا  ـــعـــال بـــطـــل ال
بطلة  اوبــيــري  هيلين  الكينية  واصــلــت 
الـــــ٣٠٠٠،  ســبــاق  عــلــى  هيمنتها  الــعــالــم 

أرقــام   ٨ بتحقيق  البطولة  حفلت  كما 
وأبــرزهــا  وشخصية  ووطــنــيــة  عالمية 
كاسي  ارتو  لإليفواري  ٢٠٠م  سباق  في 
و٨٠٠  اســتــيــورات  لألسترالي  و١٥٠٠م 
م للكينية كيبجون وفي مسابقة القفز 
بالزانة تشارك الثالثي السويدي أرماند 
الفيليني  والفرنسي  ســام  واألمــريــكــي 
أفضل  وهــو  ٥:٨٢م  ارتــفــاع  تجاوز  في 

إنجاز للعام.



اآلسيـــوية تـــدخـــل المنعطف الحــاسم اليــوم 
مباراتان في افتتاح دور الـ ١٦ الفائز فيهما مولود والخاسر مفقود

ـــــالل اإليــــــرانــــــي ـــــق ـــــت ـــــاكـــــور مــــــع االس ـــــاخـــــت ـــــــــــي.. وب ـــــاب األهــــــلــــــي دب ـــــي جــــــــدة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة شـــــب أهـــــل
متابعة - رجائي فتحي 

وحسام نبوي: 

ــــيــــوم مـــبـــاريـــات  تــنــطــلــق ال
أبــطــال  لــــــدوري   ١٦ ـــــ  ال دور 
آســــيــــا لـــــــدول غــــــرب الــــقــــارة 
بـــإقـــامـــة مـــبـــاراتـــيـــن، األولــــى 
جدة  أهلي  بين  تجمع  ســوف 
الــســعــودي مــع شــبــاب األهــلــي 
ـــقـــام  الـــــســاعــة ٤:٤٠  دبـــي، وتُ
مـــســـاًء عــلــى مــلــعــب الــجــنــوب 
بين  ــانــيــة  ــث وال الـــمـــونـــديـــالـــي.. 
واستقالل  األوزبكي  باختاكور 
ــــقــــام  طـــــهـــــران اإليــــــرانــــــي وتُ
الساعة التاسعة إال الربع مساًء 

الملعب. نفس  على 
مــجــال  ال  الــــيــــوم  مــــبــــاراتــــا 
فــيــهــمــا لــلــتــعــويــض، حــيــث إن 
الــفــائــز ســـوف يــصــل إلـــى ربــع 
ــــخــــاســــر ســـوف  ـــهـــائـــي وال ـــن ال
يــــــــوّدع الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث إن 
ــــم إجـــــراء  نــــظــــام الـــبـــطـــولـــة ت
االكتفاء  يتم  بأن  عليه  تعديل 
المباريات  في  واحدة  بمباراة 
النظام  مثل  وليس  اإلقصائية 
األدوار  بــــإقــــامــــة  الــــقــــديــــم 
اإلقــصــائــيــة بــنــظــام الـــذهـــاب 

واإلياب.
ـــنـــظـــر إلــــــى مـــبـــاراتـــي  ـــال وب
هــو  الــتــكــافــؤ  أن  نــجــد  ـــيـــوم  ال
الــعــنــوان األبـــــرز لــهــمــا، حيث 
األربـــعـــة  الـــفـــرق  مــســتــوى  إن 

التي تلعب متقارب جًدا ومن 
الــصــعــب تــرشــيــح فــريــق على 
حــســاب اآلخـــر حــتــى لــو كانت 
لبعض  نسبية  أفضلية  هناك 
أفضلية  تظل  ولكنها  الــفــرق 

في  والــواقــع  فقط  الــورق  على 
حساب  على  يختلف  الملعب 
ـــقـــدمـــه كــل  ـــــــذي ي الــــعــــطــــاء ال
فــريــق بــاإلضــافــة إلـــى الــحــالــة 
الــتــي يــكــون عــلــيــهــا والــتــوفــيــق 

له. المصاحب 
يلعب  األولـــى  الــمــبــاراة  فــي 
أهــــلــــي جــــــدة الــــســــعــــودي مــع 
شباب األهلي دبي في مباراة 
لــلــتــعــويــض،  فــيــهــا  مـــجـــال  ال 

يواصل  سوف  الفائز  إن  حيث 
الـــمـــســـيـــرة والــــخــــاســــر ســـوف 

يوّدع.
تــأهــل األهــلــي إلـــى صـــدارة 
 ٦ برصيد  األولـــى  المجموعة 

مباراتين  في  الفوز  من  نقاط 
ولم  أيًضا  مباراتين  وخسارة 
الذي  المستوى  األهلي  يُظهر 
يـــمـــكـــن مـــــن خــــاللــــه إعـــطـــاء 
الــفــريــق أفــضــلــيــة الســيــمــا أنــه 

فــــي حـــالـــة تــــذبــــذب مـــنـــذ أن 
خسر  حــيــث  الـــتـــأهـــل،  ضــمــن 
مــــن الـــشـــرطـــة الــــعــــراقــــي ثــم 
اســـتـــقـــالل طــــهــــران اإليــــرانــــي 
وحـــافـــظ عــلــى صــــدارتــــه فــي 
المجموعة التي ضمت ٣ فرق 
بــعــد انــســحــاب فــريــق الــوحــدة 

اإلماراتي.
ــــيــــة  ــــان ــــث والـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة ال
ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة جـــــــًدا بــيــن 
بـــاخـــتـــاكـــور األوزبـــــكـــــي الــــذي 
ــثــانــيــة  تـــصـــدر الـــمـــجـــمـــوعـــة ال
ـــهـــالل  ـــائـــج ال ـــت ـــعـــد شـــطـــب ن ب
مـــع فــريــق اســتــقــالل طــهــران 
في  ثانًيا  حل  والــذي  اإليــرانــي 
أهلي  خلف  األولى  المجموعة 
ـــســـعـــودي والــحــقــيــقــة  جـــــدة ال
تكون  أن  يتوقع  المباراة  هذه 
قــويــة جـــًدا بــيــن فــريــقــيــن كل 
الــتــي  األدوات  لـــديـــه  مــنــهــمــا 
االنتصار  يحقق  ألن  تساعده 
فـــــي هــــــذه الـــــمـــــبـــــاراة. يـــقـــود 

الــفــريــقــيــن مـــدربـــان لــديــهــمــا 
طموحات كبيرة، حيث أظهر 
كـــل مــنــهــمــا بــصــمــة عــلــى أداء 
البطولة،  مباريات  في  فريقه 
قــــّدم  االســــتــــقــــالل  إن  حـــيـــث 
أهلي  فريق  أمــام  قويًا  عرًضا 
جدة السعودي وهزمه بثالثية 
مع   ١-١ تعادل  وقبلها  نظيفة 

الشرطة في لقاء قوي.
وبــاخــتــاكــور لــديــه العــبــون 
أداًء  وقــّدم  عــاٍل  مستوى  على 
قويًا في مبارياته في البطولة 
ونــجــح فــي الــتــأهــل مــن هــذه 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــصـــعـــبـــة قــبــل 

شطب نتائج الهالل منها.
والـــمـــبـــاراة بــيــن الــفــريــقــيــن 
ســــوف تـــكـــون بــمــثــابــة صـــراع 
قــــوي وشـــــرس فـــي الــمــلــعــب، 
ـــــك خــــــــارج الـــخـــطـــوط  وكـــــذل
بــيــن الــمــدربــيــن لــلــبــحــث عن 
في  المشوار  وإكمال  االنتصار 

البطولة.
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وقت إضافي للتعادل
يقضي نظام البطولة والئحتها في حالة انتهاء أي مباراة 
لعب  يتم  ســوف  بأنه  بالتعادل  اإلقصائية  المباريات  من 
شوطين إضافيين كل منهما لمدة ربع الساعة وإذا استمر 
التعادل سوف يتم اللجوء إلى ركالت الترجيح من نقطة 

الجزاء لتحديد المتأهلين للدور ربع النهائي من البطولة.

بيتر هويسترا:

جيرارد مدرب شباب األهلي:

أّكـــــد بــيــتــر هـــويـــســـتـــرا، مــســاعــد مـــــدرب بــاخــتــاكــور 
طهران  استقالل  لمواجهة  فريقه  جاهزية  األوزبــكــي، 
اإليراني. وقال هويسترا، الذي حضر المؤتمر الصحفي، 
بدًال من شوتا أرفيالدزه مدرب باختاكور، الذي تعرض 
أمــام  الصعبة  للمواجهة  «جــاهــزون  بكورونا  لإلصابة 

استقالل طهران».
التركيز،  وعلينا  بـــدأت  الحاسمة  «الــمــراحــل  وتــابــع 
الــالعــبــون فــي أفــضــل حــاالتــهــم، نثق فــي قــدراتــنــا على 

تخطي هذا الدور مع كامل االحترام للخصم».
ال  أنه  أعتقد  لكن  اإليراني،  المنافس  ونــّوه: «نحترم 

يوجد فريق أقوى بدنًيا من باختاكور».
وعــــن حـــالـــة الـــمـــدرب الــمــصــاب بـــالـــفـــيـــروس، علق 
«أرفيالدزه في الحجر الصحي، ولن يكون متواجًدا مع 
الفريق في المباراة، هو مدرب شاب وسيتعافى خالل 

الفترة المقبلة».

قــال اإلســبــانــي جــيــرارد زاراجـــوســـا، مــدرب 
فــريــق شــبــاب األهـــلـــي دبـــي اإلمــــاراتــــي خــالل 
الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الــخــاص بــمــبــاراة فريقه 
مساء  ستُقام  التي  السعودي  جــدة  أهلي  أمــام 
اليوم في الــدور الـــ١٦ من دوري أبطال آسيا: 
المباراة  الدور،  لهذا  بالوصول  سعيد  «الجميع 
وتأهل  قــوي  فريق  أمــام  جــًدا  صعبة  ستكون 
بقوة  نلعب  أن  وعلينا  لمجموعته،  مــتــصــدًرا 

لتحقيق االنتصار».
وأضاف: «منذ أول مباراة لنا بعد استئناف 
البطولة في الدوحة، نعرف أن المشوار صعب 
جاهزون  نحن  بمفرده  لقاء  كــل  فــي  ونفكر 

للمواجهة من أجل تقديم مباراة جيدة».
مــبــاراة  مــن  اإلقــصــائــيــة  األدوار  لعب  وعــن 
واحــــدة قـــال: «الــمــبــاراة الـــواحـــدة خــيــار جيد 
بالنسبة لنا، في ظل اإلرهاق الكبير الذي يعاني 
منه الفريق». وأشار مدرب شباب األهلي دبي 
من  العبين  يضم  قويًا  فريًقا  يمتلك  أنــه  إلــى 
أصحاب الخبرة. وقال: «أنا محظوظ بوجود 
٢٥ العبًا جاهًزا للعب مع الفريق، سعداء بقوة 

يــؤدون  الذين  الالعبين  من  المجموعة  هــذه 
بروح جماعية دفاعًيا وهجومًيا».

بشكل  نعمل  أن  «سنحاول  قــائــًال:  واختتم 
جــيــد إليـــقـــاف مـــاريـــن والـــســـومـــة وهـــمـــا من 
أصــحــاب الــجــودة الــعــالــيــة، وفــي نفس الوقت 

نخطط لمفاجأة المنافس».

باختــاكـــور جاهــز للمهمة الصعبــة

نخطط لمفـــاجأة المنـــافس
يوسف جابر: نسعى 
لمواصلة المشوار

اإلمــاراتــي،  دبــي  األهــلــي  شباب  العــب  جــابــر،  يوسف  قــال 
أهلي  أمام  صعبة،  مباراة  مع  موعد  على  سيكون  فريقه  إن 
في  جابر  وقــال  آسيا.  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  في  جــدة، 
منهما  كل  فريقين،  بين  «المباراة  باللقاء  الخاص  المؤتمر 
لديه طموحات كبرى من أجل مواصلة المشوار في البطولة 
في  حليفنا  التوفيق  يــكــون  أن  «أتــمــنــى  وأضـــاف  الــقــاريــة». 
األبطال». دوري  نهائي  ربع  ونصل  االنتصار،  ونحقق  اللقاء 

الكل  نقطة،  ألبعد  الوصول  أجل  من  البطولة  وتابع «جئنا 
فريقنا  بــعــد.  تــبــدأ  لــم  اإلمــاراتــي  الـــدوري  بطولة  أن  يــعــرف 

ســـيـــغـــيـــر الــــــصــــــورة ويـــظـــهـــر 
أفضل». بوجه 

وأتــــــــــــم: الــــكــــل 
شــاهــد تــصــاعــد 

الــــــمــــــســــــتــــــوى 
ء  ا د أل ا و
مـــــــع تـــــوالـــــي 
الــمــبــاريــات، 
ســـــنـــــخـــــوض 

مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
جـــــــيـــــــدة أمــــــــام 

جدة. أهلي 

صــــــورة ويـــظـــهـــر
.«

ــــكــــل 
عــد 
ىى

ة
ـام

عمر السومة:

فالدان مدرب أهلي جدة:

أّكد عمر السومة مهاجم أهلي 
جدة السعودي، على صعوبة 

ـــــاراة فـــريـــقـــه أمـــــام  مـــــب
ـــي دبـــي،  شـــبـــاب األهـــل
مــن  الــــــــ١٦  دور  فــــي 

دوري أبطال آسيا.
في  السومة  وقـــال 
الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي 

«بالطبع  المباراة  قبل 
ــــخــــوض مــــواجــــهــــة  ســــن

قــويــة ضـــد شــبــاب األهــلــي 
الـــــذي يــضــم عــنــاصــر مــمــيــزة 

«طموحاتنا  وأضــاف  الالعبين».  من 
الفوز  بــهــدف  الــلــقــاء  سنخوض  للغاية،  كبيرة 
فقط، لدينا عناصر مميزة من الالعبين، وكلنا 

إصرار على مواصلة المسيرة».
وتـــــابـــــع: «أغـــلـــقـــنـــا مــلــف 

الخسارة أمام استقالل 
نظهر  لــم  طـــهـــران، 

بــــــالــــــشــــــكــــــل 
الـــمـــطـــلـــوب، 
علينا  ويــجــب 
نــــعــــوض  أن 
اللقاء  في  ذلــك 

المقبل».
وأتـــــــــم الــــســــومــــة: 
«ســــــنــــــدخــــــل الــــــمــــــبــــــاراة 
القادمة بروح جديدة ومعنويات 
عــالــيــة، مــن أجـــل تحقيق الــفــوز الـــذي ال 

بديل أمامنا سواه».

أّكـــد فــــالدان مــيــلــويــفــيــتــش مـــدرب أهــلــي 
فريقه  مــبــاراة  أهمية  على  السعودي  جــدة 
مــع شــبــاب األهــلــي دبـــي، مــؤكــًدا عــلــى أنــهــا 

اثنين. على  القسمة  تقبل  ال  مباراة 
الصحفي  المؤتمر  في  ميلويفيتش  وقال 
الــخــاص بــالــلــقــاء: «اعــتــبــاًرا مــن الــيــوم، كل 
الــمــبــاريــات لــن تــقــبــل الــقــســمــة عــلــى اثــنــيــن، 
لــهــذه  جـــيـــًدا  مــســتــعــديــن  نـــكـــون  أن  ــيــنــا  عــل

الصعبة». المرحلة 
وأضـــــــاف: «فـــريـــقـــي جـــاهـــز لـــلـــمـــبـــاراة، 
يــومــهــم  فـــي  الـــالعـــبـــون  يـــكـــون  أن  وأتــمــنــى 
فقد  مــنــهــم،  الــمــنــتــظــر  الــمــســتــوى  ويــقــدمــوا 
حــّضــرنــا جــيــًدا لــلــمــبــاراة وســنــرى مــا الــذي 
الفوز،  هو  واألخير  األول  هدفنا  سيحدث. 
والـــتـــأهـــل لـــربـــع الـــنـــهـــائـــي». وعــــن الــفــريــق 
اإلمـــــاراتـــــي، قــــال مــيــلــويــفــيــتــش: «بــالــطــبــع 
نــحــتــرمــه كـــثـــيـــًرا، مـــثـــل كـــل الــمــنــافــســيــن، 
اآلسيوية  البطولة  في  الفرق  كل  أن  وأعتقد 
سهل،  فــريــق  يــوجــد  وال  عـــاٍل  مــســتــوى  عــلــى 
بــدلــيــل تــأهــلــهــم لــهــذه الــمــرحــلــة». وتــابــع: 

«أمـــامـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــديـــات خـــالل 
جاهزين  نكون  أن  وعلينا  المقبلة،  الفترة 

جيًدا». لها 

طـــــمـــــوحـــــاتـــــنـــــا كــــبــــيــــرة

مستعـــدون للمــرحــلة الصعبـة

هاجم أهلي 
صعوبة 

ــام 
 ،

 
ــة 

هــلــي 
 مــمــيــزة 

إصرار على
وتـــــ
الخ
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الم
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نقاطأهدافهزيمةتعادلفوزلعبالفريقالمركز

صافيعليهله

٦-٤٢٠٢٤٦٢أهلي جدة١

٤١٢١٦٤٢٥االستقالل٢

٤١٢١٤٤٠٥الشرطة٣

 ترتيب المجموعة األولى بنهاية الدور األول

ترتيب المجموعة الثانية بنهاية الدور األول

ترتيب المجموعة الثالثة بنهاية الدور األول

ترتيب المجموعة الرابعة بنهاية الدور األول

الترتيبنقاطأهدافهزيمة تعادلفوز     لعبالفريق

صافي  عليهله

١٠١     ٤٣١٠٦١٥ باختاكور    

٧٢      ٤٢١١٣٢١شباب األهلي

٠٣     -٤٠٠٤٠٦٦ شاهر خودرو

الترتيبنقاطأهدافهزيمة تعادلفوزلعبالفريق

صافيعليهله

  ١٠١ ٦٣١٢٨٥٣ برسيبوليس

٩٢    -٦٣٠٣٤٨٤ التعاون 

٩٣    -٦٣٠٣٧٨١ الدحيل

٤ ٧    ٦٢١٣١٣١١٢ الشارقة

الترتيبنقاطأهداف هزيمةتعادلفوزلعبالفريق

صافي عليهله

١١١    ٦٣٢١٩٥٤ النصر

٩٢     ٢٣١١٤٨٦        ٦ السد

٧٣     -٦٢١٣٦٨٢ سباهان

٤ ٥    -٦١٢٣٥١٣٨ العين  

المفاجــآت المـدوية تفتح الطريق لمنصـــــة التتـويج اآلسيويـة   
حضرت بقوة في المشهد األخير للدور األول وحددت مالمح المراحل الحاسمة

ـــة ـــي ـــوم ـــج ه وســــلــــبــــيــــة  دفــــــاعــــــيــــــة  بــــــأخــــــطــــــاء  ــــــي  ــــــك ــــــي ــــــات درام بـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو  ودع  الــــــدحــــــيــــــل   

ــــه  ــــدف ـــــــرار اآلســــــــــــيــــــــــــوي.. وبـــــــاخـــــــتـــــــاكـــــــور حـــــقـــــق ه ـــــــق ـــــــال ــــــــــي تـــــــأهـــــــل ب ــــــــي دب شـــــــبـــــــاب األهــــــــل

ـــة  ـــب ـــع ـــــــــصـــــــــورة ص ــــــة ب ــــــول ــــــط ــــــب ـــــــــهـــــــــالل ويـــــقـــــصـــــيـــــه مـــــــــن ال ــــــى ال ــــــل ـــــي ع ـــــض ـــــق ــــــــــا ي ــــــــــورون ك

ــــة ــــرط ــــش ــــل ـــــــــــالل.. وخــــــــــــــــــروج حــــــــزيــــــــن ل ـــــــــــق تــــــــأهــــــــل مـــــنـــــطـــــقـــــي ألهــــــــلــــــــي جــــــــــــدة واالســـــــــــت

متابعة - رجائي فتحي: 

شهدت مباريات الجولة األخيرة لدور 

العديد  آسيا  أبطال  لــدوري  المجموعات 

مــن الــمــفــاجــآت الــمــدويــة فــي الــبــطــولــة، 

ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا خـــــروج الــدحــيــل 

مـــن هـــذا الـــــدور بــعــد أن كـــان مــتــصــدًرا 

ليس  األبرز  والمرشح  الثالثة  لمجموعته 

للتأهل ولكن للوصول بعيًدا في البطولة. 

وكذلك من أبرز المفاجآت أو أصعب 

هو  البطولة  فــي  اتــخــذت  الــتــي  الــقــرارات 

قــــرار اســتــبــعــاد فــريــق الــهــالل الــســعــودي 

بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا وعـــــدم قـــدرة 

الــفــريــق عــلــى إكــمــال قــائــمــة العــبــيــه في 

ـــاراة شـــبـــاب األهـــلـــي دبــــي الــخــتــامــيــة  مـــب

هــذا  أصــعــب  ومـــا  األول،  الــــدور  فـــي  لـــه 

اإلقصاء من البطولة طبًقا للوائح. 

األولى  المجموعة 

جاء تأهل فريقي أهلي جدة السعودي 

واســـتـــقـــالل طـــهـــران مــنــطــقــًيــا فـــي هــذه 

االستقالل  نجاح  بعد  وذلــك  المجموعة، 

بفارق  العراقي  الشرطة  على  التفوق  في 

في  الــفــريــقــان  تــســاوى  أن  بعد  األهــــداف 

األمر  وهذا  نقاط،   ٥ منهما  لكل  النقاط 

أخرج فريق الشرطة الذي قدم مباريات 

األهلي  على  الفوز  منها  بالبطولة  جيدة 

السعودي والتعادل مع االستقالل. 

واألهـــلـــي حــســم مــوقــفــه بــالــتــفــوق في 

أول جولتين له سواء على االستقالل قبل 

التوقف ثم على الشرطة بعد العودة ومع 

شطب نتائج الوحدة أصبح في الصدارة. 

الهالل  نتائج  شطب 

أحداثًا  فشهدت  الثانية  المجموعة  أما 

درامــاتــيــكــيــة بــعــد اســتــبــعــاد فــريــق الــهــالل 

إكمال  على  قدرته  عــدم  عقب  السعودي 

دبي،  األهلي  شباب  مــبــاراة  قبل  قائمته 

وكـــان االتــحــاد اآلســيــوي طــلــب أن يكون 

في القائمة ١١ العبًا، باإلضافة إلى اثنين 

من البدالء ولكن القائمة ضمت ١١ العبًا 

تقدم  التي  والقائمة  حراس   ٣ بينهم  من 

بها الهالل للعب المباراة ضمت ٩ العبين 

اآلخران  والحارسان  حارس،  بينهم  من 

عـــلـــى دكـــــة الـــــبـــــدالء وهـــــو األمــــــر الــــذي 

للمسابقة  المنظمة  اللوائح  مع  يتعارض 

من  الهالل  نتائج  شطب  قرار  كان  لذلك 

البطولة. 

وبعد أن شطبت نتائج الهالل أصبحت 

األمــــــــــور مـــحـــســـومـــة بــــصــــعــــود فـــريـــقـــي 

بــاخــتــاكــور وشـــبـــاب األهـــلـــي دبــــي لـــدور 

هذه  في  حــدث  ومــا  البطولة.   من  الـــ١٦ 

الــمــجــمــوعــة كـــان بــمــثــابــة ســيــنــاريــو غير 

المجموعة  هذه  في  اإلطالق  على  متوقع 

قبل  المنافسات،  حيث  من  جــًدا  الصعبة 

شطب نتائج الهالل.  

السيناريو غير المتوقع 

أما المجموعة الثالثة فحملت السيناريو 
األخــيــرة،  الجولة  هــذه  فــي  المتوقع  غير 
تشير  كـــانـــت  كــلــهــا  الـــتـــوقـــعـــات  إن  حــيــث 
المجموعة  مــتــصــدر  الــدحــيــل  تــأهــل  إلـــى 
والــذي  اإلمــاراتــي  الشارقة  فريق  وكذلك 
كـــــان وصـــيـــًفـــا لــلــمــجــمــوعــة بـــعـــد فــــوزه 
بسداسية  الــســعــودي  الــتــعــاون  فــريــق  على 
نظيفة. واعتقد الجميع أن التعاون سوف 
وفي  كبيرة  وبنتيجة  الدحيل  من  يخسر 
نــفــس الـــوقـــت فــــوز الـــشـــارقـــة عــلــى فــريــق 
ولكن  تعادلهما  أو  اإليــرانــي  برسيبوليس 
الــمــتــوقــع. الدحيل  الــســيــنــاريــو غــيــر  حـــدث 
نظيف  بهدف  التعاون  فريق  أمــام  سقط 
هجومًيا  الــدحــيــل  فيها  غــاب  مــبــاراة  فــي 
رغم أن الفريق أتيح له العديد من الفرص 
ولــكــن لــم ينجح في  الــمــبــاراة  خــالل تلك 
لم  الهجومية.   السلبية  بسبب  التسجيل 
عالج  جولتين  آخــر  فــي  الــمــدرب  يستطع 

هـــذا األمــــر رغـــم عــــودة ادمــيــلــســون وهــو 

العب سريع وقوي للتشكيلة إال أن الفريق 

فـــاز فـــي الــلــقــاء قــبــل األخـــيـــر عــلــى فــريــق 

بــرســيــبــولــيــس بــهــدف مـــن ضــربــة جـــزاء 

في  جاء  قاتل  بهدف  التعاون  من  وخسر 

الرمق األخير من المباراة. 

ويبدو أن الدحيل كان مطمئنًا للتأهل، 

وأن العــبــيــه يــنــظــرون لــالعــبــي الــتــعــاون 

بعد  عــاديًــا  سيكون  عليهم  الفوز  أن  على 

خسارتهم بالسداسية من الشارقة. 

والــســؤال الــذي يــفــرض نفسه هــل كان 

العبو الدحيل يعلمون بهذا السيناريو وأن 

المواجهات  احتساب  على  تنص  الالئحة 

في  فريقين  تساوي  حالة  في  المباشرة 

النقاط لتحديد أي منهما سوف يصعد. 

الحقيقة ما حدث كان بمثابة سيناريو 

على  الوقت  نفس  في  وصعب  جًدا  حزين 

فريق كان مرشًحا ليس للصعود فقط بل 

النهائية  للمباراة  التأهل  على  للمنافسة 

للبطولة.  

درس قاٍس 

ويُــعــتــبــر مــا حـــدث مــع الــدحــيــل بمثابة 
الـــــــدرس الـــقـــاســـي لــالعــبــيــن وكــلــهــم من 
الــالعــبــيــن الــدولــيــيــن بــدايــة مــن الــحــارس 
وأحمد  موسى  محمد  ثم  البكري  محمد 
األحــرق  وعبداهللا  البريك  وسلطان  ياسر 
وإسماعيل  علي  ومعز  بوضياف  وكــريــم 
من  والبقية  عفيف  حسن  وعــلــي  محمد 
المحترفين مهدي بن عطية وأدميلسون 
ودودو إدوارد ولم يشارك في هذه المباراة 
ولن  اإليراني.  المحترف  رضائيان  رامين 
ينسى العبو الدحيل هذا السيناريو الصعب 
الذي مر به الفريق في البطولة والخروج 
من الباب الضيق بعد أن كانت كل األبواب 
مفتوحة أمام الفريق وترشحه ألن يواصل 
نظًرا  المشوار  ويكمل  نجاح  بكل  المسيرة 
فني  مستوى  على  عناصر  من  يضمه  لما 

عاٍل.

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  اختار 
الـــــقـــــدم، العـــــب الــــســــد هــاشــم 
ضمت  قــائــمــة  فــي  عــلــي 
بـــاالعـــتـــمـــاد  العـــبـــيـــن   ٨
شركة  إحــصــائــيــات  عــلــى 
أوبــــــتــــــا، كـــــي يـــتـــنـــافـــســـوا 
مـــن أجــــل تــحــديــد العــب 
تــويــوتــا ألفــضــل العــب في 
األخيرة  السادسة  الجولة 
الـــمـــجـــمـــوعـــات  دور  مـــــن 
سجل  آسيا.  أبطال  لدوري 
ـــــا فــي  هــــاشــــم عــــلــــي هـــــدًف
فريق  أمـــام  فــريــقــه  مــبــاراة 
ســبــاهــان أصــفــهــان اإليــرانــي 

فــي خــتــام مــبــاريــات الـــدور األول 
 .٢-١ السد  بخسارة  انتهت  والــتــي 
العب  علي  هاشم  من  كل  وحصل 
الــســد وجـــالل الــديــن مــشــاريــبــوف 
العـــــــب بــــاخــــتــــاكــــور األوزبــــــكــــــي، 
عــلــى  لــيــصــارعــا  نــقــطــة   ٧٫٦ عــلــى 
حصل  الــمــقــابــل،  وفـــي  الــجــائــزة، 
نـــــادي  ـــائـــي  ـــن ث نـــقـــطـــة   ٧٫٥ ـــى  عـــل
زاده  خليل  شجاعي  برسيبوليس 
وعــيــســى آل كــثــيــر.ودعــا االتــحــاد، 
الــجــمــاهــيــر إلــــى الـــمـــشـــاركـــة فــي 
اخــــتــــيــــار الـــــالعـــــب األفـــــضـــــل مــن 
بـــيـــن قـــائـــمـــة الـــمـــنـــافـــســـيـــن عــلــى 
لمنطقة  السادسة  الجولة  جائزة 

الـــغـــرب، حــتــى الــغــد، مــشــيــًرا إلــى 
كبيرة،  إثـــارة  شــهــدت  الــجــولــة  أن 
األخيرة  البطاقات  حسم  أجل  من 
وتــضــم  الـــــــ١٦.  دور  إلــــى  لــلــتــأهــل 
العب  مــن  كــًال  المنافسين  قائمة 
والذي  قائدي،  مهدي  االستقالل 
على  الفوز  تحقيق  إلى  فريقه  قاد 
 ،٣-٠ بنتيجة  السعودي  جدة  أهلي 
بعد  نقطة   ٨٫٦ الالعب  جمع  حيث 
لهدف،  وصناعته  هدًفا  تسجيله 
من  البالغ  األلعاب  صانع  أن  وبين 
العمر ٢١ عاًما كان له دور واضح 
وفاز  الثالثة،  فريقه  أهــداف  في 
 ٤ وصنع  فردية  مواجهات   ٣ في 

فرص لزمالئه، وكانت نسبة دقة 
القائمة  تضم  كما   .٪٨٢ تمريراته 
زاده  شهاب  سجاد  اإليراني  أيًضا، 
اإليراني،  أصفهان  سباهان  العب 
المباراة  في  لفريقه  سجل  والذي 
إذ   ،٢-١ السد  على  بها  تغلب  التي 
 ٣٠ العمر  من  البالغ  الالعب  سجل 
على  تسديدتين  مــن  هدفه  عــاًمــا 
مرات   ٥ الكرة  واستعاد  المرمى، 
٤ مــواجــهــات  لــلــفــريــق، وفـــاز فــي 
ــــــع فــــرصــــتــــيــــن  فــــــــرديــــــــة، وصــــــن
تـــمـــريـــرة   ٢٩ ومــــــرر  لــــزمــــالئــــه، 
 ،٪٩٠ بلغت  نجاح  بنسبة  مكتملة 

نقطة.  ٧٫٧ على  ليحصل 

هاشم علي ينافس على جائزة األفضل
لحساب الجولة السادسة اآلسيوية

متابعة - حسام نبوي: 

فتح الزعيم السداوي ملف 
مــواجــهــتــه الــمــرتــقــبــة أمـــام 
التي  اإليـــرانـــي  بــرســيــبــولــيــس 
ســتـُـقــام مــســاء غــٍد األحـــد في 
إطار مباريات دور الـ١٦ من 
آســيــا  أبـــطـــال  دوري  بــطــولــة 
بــهــمــة وحـــمـــاس ومــعــنــويــات 
عــالــيــة لــلــغــايــة، حــيــث خــاض 
الـــفـــريـــق مـــرانـــه أمــــس على 
األولــى  المرحلة  مرحلتين، 
كــانــت عـــبـــارة عـــن تــدريــبــات 
صالة  فــي  خفيفة  صباحية 
المران  وكان  البدنية  اللياقة 
لالعبين الذين خاضوا مباراة 
ســبــاهــان أصــفــهــان اإليــرانــي 
األخيرة للتخلص من إرهاق 
االستشفاء  وإعــــادة  الــمــبــاراة 
مــــن جـــديـــد بـــعـــد الــمــجــهــود 
الالعبون  بــذلــه  الـــذي  الكبير 
خـــاصـــة أنـــهـــم جـــمـــيـــًعـــا مــن 
مرة  وألول  البدالء  الالعبين 
يـــشـــاركـــون بــصــفــة أســاســيــة 
بــعــد ضــمــان الــفــريــق تــأهــلــه 
لـــــدور الــــــــ١٦، حــيــث حــرص 
الالعبين  إراحــة  على  تشافي 
األســــاســــيــــيــــن بــــعــــد ضـــمـــان 
من  التالية  للمرحلة  التأهل 
البطولة للتغلب على اإلرهاق 
المتتالي  المباريات  وضغط 
الذي يعيشه الفريق بالبطولة 

القارية. 
الفريق  باقي  خاض  بينما 
وهـــم الــالعــبــون األســاســيــون 
الـــــذيـــــن لـــــم يـــــشـــــاركـــــوا فــي 
مــــــبــــــاراة ســــبــــاهــــان مــــرانًــــا 
تدريبات  عــن  عــبــارة  مسائًيا 
استعداًدا  وتكتيكية  خططية 
التي  برسيبوليس  لمواجهة 
يخوضها  أن  الــمــنــتــظــر  مـــن 
السد بقوته الضاربة وبجميع 
أجل  من  األساسيين  العبيه 
ــعــبــور إلــى  تــحــقــيــق الـــفـــوز وال

دور الثمانية من البطولة. 
كامل العدد 

وتــخــلــو قــائــمــة الـــســـد من 

الـــــغـــــيـــــابـــــات واإلصــــــــابــــــــات، 
ميجيل  بيدرو  عــودة  وتشهد 
والـــجـــزائـــري بــغــداد بــونــجــاح 
لــلــمــشــاركــة مـــع الــفــريــق بعد 
ـــقـــافـــهـــمـــا بــســبــب  انــــتــــهــــاء إي
مباراة  عن  البطاقات  تراكم 

سباهان األخيرة. 
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــه حـــــرص 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــز مــدرب 
دراسة  على  السداوي  الفريق 
من  جيد  بشكل  برسيبوليس 
له  مباريات  مشاهدة  خــالل 
لمعرفة  الفيديو  طريق  عــن 
نـــــقـــــاط الــــــقــــــوة والــــضــــعــــف 

بــالــفــريــق اإليــــرانــــي ووضـــع 
تمكنه  التي  المناسبة  الخطة 
ـــفـــوز وحــســم  مـــن تــحــقــيــق ال
الــثــمــانــيــة،  دور  إلـــى  الــتــأهــل 
كما حرص تشافي على عقد 
الالعبين  مع  اجتماعات  عدة 
عـــــقـــــب مـــــعـــــرفـــــة الـــــطـــــرف 
ـــ  ال دور  مـــبـــاراة  مـــن  اآلخـــــر 
لشرح  برسيبوليس  وهــو   ١٦
للمباراة  الفنية  النقاط  أهــم 
ووضع خريطة الطريق التي 
قبل  الــفــريــق  عليها  سيسير 
خوض اللقاء الهام لكي يكون 
كل العب في كامل جاهزيته 

لهذا اللقاء الهام. 

الخطأ ممنوع 

العـــــبـــــو الـــــســـــد يـــدخـــلـــون 
لــقــاء بــرســيــبــولــيــس غــــًدا بعد 
الــحــصــول عــلــى راحـــة كافية 
مــبــاراة  فــي  المشاركة  بــعــدم 
ســــــبــــــاهــــــان، حـــــيـــــث كــــانــــت 
فـــــرصـــــة جـــــيـــــدة لـــالعـــبـــيـــن 
األنفاس  اللتقاط  األساسيين 
كافية  راحــة  على  والحصول 
ــــقــــاء األهـــــــــم وهــــو  ــــل قــــبــــل ال
أيًضا  وفرصة  برسيبوليس، 
ــتــوفــيــر االحـــتـــكـــاك الـــــالزم  ل

والالعبين  ــبــدالء  ال لالعبين 
الــشــبــاب الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
ـــاراة وقــــدمــــوا مــســتــوى  ـــمـــب ال
جــيــًدا رغــم الــخــســارة، إال أن 
الـــتـــأهـــل الــمــبــكــر لــلــســد قبل 
الـــجـــولـــة األخــــيــــرة مـــن دور 
الـــمـــجـــمـــوعـــات كـــــان مــفــيــًدا 
مستوى  عــلــى  ســــواء  لــلــفــريــق 
األســاســيــيــن الـــذيـــن حــصــلــوا 
ـــة  ـــجـــول عــــلــــى راحـــــــــة فــــــي ال
الــذيــن  الـــبـــدالء  أو  األخـــيـــرة 
حصلوا على فرصة المشاركة 

في المباريات. 
بضرورة  مطالب  تشافي 
تــصــحــيــح أخـــطـــاء الــالعــبــيــن 
خـــــالل الـــتـــدريـــبـــات خــاصــة 
األخطاء الدفاعية السيما أن 
المرحلة الحالية هي مرحلة 
أي  وجــود  تحتمل  ال  حاسمة 
أخطاء فال مجال للتعويض، 
لذلك التركيز مطلوب خالل 
مـــبـــاراة الــغــد وأيـــًضـــا الــحــذر 
حـــتـــى يــتــمــكــن الـــفـــريـــق مــن 
تــحــقــيــق هـــدفـــه وهــــو الــفــوز 
ومواصلة المشوار بنجاح في 
المنافسة  أجــل  مــن  البطولة 
عـــلـــى الـــلـــقـــب، حـــيـــث تــعــتــبــر 
ـــغـــد هــــي الــمــحــك  مــــبــــاراة ال
ـــتـــي يــجــب أن  الــحــقــيــقــي وال
مستواه  الــســد  خاللها  يظهر 
الــمــعــهــود ويـــقـــدم كـــل قــوتــه 
لتغيير الصورة التي ظهر بها 
مباريات  بعض  فــي  الــفــريــق 
الـــــذي  الـــمـــجـــمـــوعـــات  دور 
شــهــد تــذبــذب مــســتــوى السد 
رغــــم اإلمـــكـــانـــيـــات الــكــبــيــرة 

الموجودة بالفريق. 
هـــــذا ومـــــن الــمــنــتــظــر أن 
يــخــتــتــم الـــفـــريـــق الــــســــداوي 
تدريباته مساء اليوم بخوض 
مــــــران أخـــيـــر يـــقـــوم خــاللــه 
تشافي بوضع لمساته األخيرة 
على التشكيل الذي سيخوض 
اللعب  خطة  وأيًضا  اللقاء  به 
الفريق  يــكــون  لــكــي  المتبعة 
فـــي أتــــم جـــاهـــزيـــة لــتــقــديــم 

مباراة قوية وتحقيق الفوز.

السد بدأ التجهيز للمرحلة الحاسمة 
تشافي يدرس برسيبوليس بالفيديو استعداًدا للقاء الغد

ـــزعـــيـــم ال ـــة  ـــم ـــائ ق فـــــي  غــــيــــابــــات  وال  ـــــداد  ـــــغ وب بـــــيـــــدرو  عـــــــودة 

لــعــب فــريــق الــســد مـــبـــاراتـــه األخــيــرة 
بالتشكيلة  اإليراني  سباهان  فريق  أمام 
االحتياطية للفريق، بل إن التشكيلة فيها 
قبل  من  اآلسيوية  في  يلعبوا  لم  العبون 
ولــيــســت لــديــهــم أي خــبــرات الــلــعــب في 
خسر  ذلــك  ومــع  الــقــاريــة  البطولة  هــذه 
من  قــريــبًــا  وكـــان   ٢-١ بنتيجة  الــفــريــق 
الــمــبــاراة.ومــا  هـــذه  فــي  الــتــعــادل  إدراك 
قام به فريق السد هو التصرف الصحيح 
هيرنانديز  تــشــافــي  مــدربــه  جــانــب  مــن 

أن  بعد  اللقاء  نتيجة  إلى  ينظر  لم  الذي 
البطولة،  من  الثاني  للدور  تأهله  حسم 
الذين  األساسيين  الالعبين  أراح  حيث 
اإلقصائية  األدوار  في  الفريق  يحتاجهم 
صــدارة  إلــى  تشافي  ينظر  بالبطولة.لم 
أقل  منافس  عــن  البحث  أو  المجموعة 
فـــي الــمــســتــوى فـــي دور الـــــــ١٦ إليــمــان 
المدرب أن الذي يريد أن يصل للنهائي 
البــد أن يــكــون جــاهــًزا ألي فــريــق وكما 

صّرح من قبل.

تشافي اتخذ القرار الصحيح

السد األقوى
 تهديفيًا بالبطولة

ســجــل فــريــق الــســد «األقـــوى هــجــوًمــا» بين 
كل فرق البطولة حيث إن خط هجومه سجل 
الشارقة  فريق  عــن  هــدف  وبــفــارق  هــدًفــا   ١٤
الـــدور  مـــن  الــبــطــولــة  وّدع  ــــذي  وال اإلمـــاراتـــي 
في  السد  هدافي  رأس  على  ويأتي  لها.  األول 
ثم  أهــداف   ٤ وسجل  بونجاح  بــغــداد  البطولة 
منهما  ولكل  عفيف  وأكــرم  الــهــيــدوس  حسن 
٣ أهــــداف وســجــل األهــــداف األربــعــة الــبــاقــيــة 
فــي الــبــطــولــة تــابــاتــا وكـــــازورال وهــاشــم علي 
والعــــب فــريــق الــنــصــر فـــي مـــرمـــاه فـــي لــقــاء 
٢-٢.  والزعيم  الذهاب والذي انتهى بالتعادل 
في  القوية  عروضه  لمواصلة  مرشح  السداوي 
الــبــطــولــة وتــســجــيــل الــمــزيــد مــن األهــــداف في 
مــبــاريــات الــمــراحــل اإلقــصــائــيــة مــن الــبــطــولــة 

غًدا.  يبدأها  والتي 

بونجاح مرشح لسوبر
 دور المجموعات

األفضل  لقب  على  للمنافسة  العبين   ٨ اآلســيــوي  االتــحــاد  رشــح 
على  ويــأتــي  المجموعات  دور  وهــو  البطولة  مــن  األول  الـــدور  فــي 
 ٤ سجل  والذي  السد  فريق  نجم  بونجاح  بغداد  الالعبين  هؤالء  رأس 
الستئناف  العودة  منذ  وبالتحديد  الدور  هذا  مباريات  خالل  أهداف 

بونجاح  بغداد  هم:  الثمانية  والالعبون  الدوحة.  من  المنافسات 
«السد» وسلمان المؤشر جناح فريق أهلي جدة السعودي وأمير 
من  مشاريف  الدين  وجــالل  اإليــرانــي  االستقالل  العــب  أرســالن 
فريق باختاكور األوزبكي وبيدرو كوندي العب شباب األهلي دبي 
اإلماراتي وشجاعي خليل زادة العب فريق برسيبوليس اإليراني 
وعبدالمجيد السواط العب التعاون السعودي وعبدالرزاق حمد اهللا 
نجم فريق النصر السعودي. وأطلق االتحاد اآلسيوي استفتاء على 
موقعه على شبكة اإلنترنت متاح أمام الجماهير من أجل التصويت 
لقب  على  للمنافسة  منهم  األفضل  الختيار  الثمانية  النجوم  لهؤالء 
انطالق  قبل  وبالتحديد  اليوم  مساء  االستفتاء  هذا  وينتهي  األفضل 

مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

واصل المغربي عبدالرزاق حمد اهللا مهاجم 
الــنــصــر الــســعــودي تــربــعــه عــلــى عـــرش صـــدارة 
أهــداف.ويــأتــي   ٥ برصيد  بالبطولة  الهدافين 
برصيد  السد  فريق  نجم  بونجاح  بغداد  بعده 
االستقالل  العــب  دياباتي  وشيخ  أهــداف،   ٤

بــنــفــس الـــرصـــيـــد ثـــم أكـــــرم عــفــيــف وحــســن 
معز  وكــذلــك  أهـــداف،   ٣ برصيد  الــهــيــدوس 
العب  سواريز  وويلتون  الدحيل  العــب  علي 
الهالل  العــب  جوميز  وبافيتيمبي  الــشــارقــة 

الرصيد. بنفس 

لم يحقق فريق شاهر خودرو أي نتائج في 
البطولة الــقــاريــة وكـــان لــه تــعــادل وحــيــد أمــام 
فــريــق الــهــالل الــســعــودي ولــكــن مــع إلــغــاء نتائج 
شيء  أي  بال  الفريق  أصبح  البطولة  من  الهالل 
إيجابي في البطولة، حيث إنه لعب ٤ مباريات 

خسرها جميًعا ولم يسجل أي هدف واستقبلت 
شــبــاكــه ســتــة أهـــــداف. وبـــذلـــك يــكــون الــفــريــق 
اإليراني هو الوحيد بين كل الفرق التي شاركت 
في البطولة ال يحصل على أي نقاط أو يسجل 

أي أهداف وخرج من البطولة خالي الوفاض.

لـــــم تـــشـــهـــد الــــجــــولــــة األخــــــيــــــرة مـــــن دور 
الــمــجــمــوعــات احــتــســاب أي ضــربــات جـــزاء أو 
يعود  األمــر  وهــذا  الــحــمــراء،  البطاقات  إشــهــار 
الفرق  العبي  جانب  من  والحذر  الخوف  إلــى 
البطولة.وجاءت  مــن  اإلقــصــاء  مــن  المشاركة 

مباريات الجولة األخيرة نظيفة من القرارات 
وغضب  جــدل  مثار  تكون  أن  شأنها  من  التي 
الدور  ويختتم  الجزاء  ضربات  أو  الطرد  مثل 

األول بالصورة المطلوبة.

حمـــد اهللا فـــي الصـــدارة

شاهر خودرو خالي الوفاض

اختفاء البطاقات الحمراء والجزاء
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 Ooredoo مهرجان أهداف في انطالق كأس
العربي يبدأ مشواره بخماسية.. والخريطيات يتفوق برباعية والغرافة ينطلق بثنائية

ـــــي الـــــــــــــخـــــــــــــور.. والـــــــــــــوكـــــــــــــرة فــــــــــي مــــــــواجــــــــهــــــــة قــــطــــر ـــــق ـــــت ـــــل ـــــة ي ـــــي ـــــل ـــــي ـــــس الــــــــــيــــــــــوم ال

في مستهل منافسات الكبار بالسباق المحلي للهجن

الدوحة - [:

نــجــحــت «غــــــزر» مــلــك ســـالـــم بـــن عــنــزان 
الثنايا  بناموس  الــفــوز  فــي  النعيمي  خاتم  بــن 
بالشوط  الــفــوز  حققت  بــعــدمــا  مــفــتــوح،  بــكــار 
محققة  مفتوح،  بكار  للثنايا  الرئيسي  األول 
وذلــك  دقيقة،   ٧٫٥٢٫٩٠ قـــدره  زمنًيا  توقيتًا 
المحلي  بالسباق  الكبار  منافسات  مستهل  في 
الثاني بالشحانية، صباح أمس الجمعة، لتهدي 
التراثي  الصباح  هذا  نواميس  أقوى  عنزان  بن 

الراقي. 

مبلش يتألق 

جابر  علي  جابر  ملك  «مبلش»  تألق  كما 
الــنــجــم الــمــري، فــي الــشــوط الــثــانــي الرئيسي 
بناموس  الفوز  ليحقق  مفتوح،  قعدان  للثنايا 
 ٧٫٥٥٫٧٦ قــدره  زمني  بتوقيت  القوي،  الشوط 

دقيقة.
عبدالمحسن  مــلــك  «ريــمــا»  تمكنت  فيما 
ســالــم جــابــر الــجــربــوعــي مــن الــفــوز بناموس 
عمانيات  بكار  للثنايا  الرئيسي  الثالث  الشوط 
بتوقيت زمني قدره ٧٫٥٣٫٢٢، وفاز «شاهين» 
ملك فاران عتيق محمد البريد المري بناموس 
شوط الثنايا قعدان عمانيات بتوقيت ٧٫٥٥٫٨٨.

أشواط اإلنتاج

 وفــــي أشــــــواط اإلنــــتــــاج تـــألـــق الـــعـــديـــد من 
الشعارات التي اندفعت بحثًا عن شرف الفوز 
في هذا المعترك القوي، واستطاعت «معزة» 

ملك علي راشد علي البريص المري أن تحسم 
بكار  للثنايا  الرئيسي  الــشــوط  بناموس  الــفــوز 
على  قبضته  «الــحــاكــم»  أحــكــم  فيما  إنـــتـــاج، 
إنتاج،  قعدان  للثنايا  الرئيسي  الشوط  مقدمة 
لــيــهــدي مــالــكــه محسن عــلــي مــبــارك الــفــراج 
نـــامـــوس الـــشـــوط بــتــوقــيــت قــــوي ومــمــيــز هو 

األفضل في منافسات اليوم قدره ٧٫٤٧٫٤٢.

نتائج األشواط ثنايا بكار

 فــــــــازت «غــــــــــزر» مــــلــــك ســــالــــم عــــنــــزان 
بكار،  للثنايا  الرئيسي  األول  بالشوط  النعيمي 
سالم  المحسن  عــبــد  مــلــك  وبــالــثــانــي»ريــمــا» 
صالح  ملك  وبالثالث»الشحانية»  الجربوعي، 
فـــرج أبـــا الــســقــيــان، وبــالــرابــع «مــحــبــة» ملك 
حسين علي أبا السقيان، وبالخامس «زعزعة» 
مــلــك خــلــيــفــة عـــبـــداهللا الــعــطــيــة، وبــالــســادس 
وبالسابع  الــمــري،  راشـــد  حمد  ملك  «جــــور» 
«معزة»  وبالثامن  السيلية،  ملك  «الــزبــارة» 
وبالتاسع «بشاير»  البريص،  راشد  علي  ملك 

ملك حمد محمد الوهيبي. 

ثنايا قعدان

 فاز بالشوط األول الرئيسي «مبلش» ملك 
ملك  «شاهين»  وبالثاني  النجم،  علي  جابر 
ملك  وبالثالث «ذيـــاب»  البريد،  عتيق  فــاران 
ملك  وبالرابع «معزز»  الفهيدة،  حمد  حامد 
وبالخامس»الحاكم»  راشـــد،  مــبــارك  محمد 
مـــلـــك مـــحـــســـن عـــلـــي الـــــفـــــراج، وبـــالـــســـادس 

واألخير»وذنان» ملك جابر بخيت ثويني.

النـــامـوس لـ «غـــزر» و«مبلـــش»

الدحيل والسد يتأهالن لنصف نهائي كأس قطر لليد
عقد المربع الذهبي يكتمل من خالل مباراتي اليوم

متابعة - رمضان مسعد: 

تــأهــل الــدحــيــل والــســد إلــى 
نـــصـــف نـــهـــائـــي كــــــأس قــطــر 
لــلــيــد بــفــوزهــمــا عــلــى األهــلــي 
والــــريــــان بـــرمـــيـــات الــســبــعــة 
أمـــتـــار الــتــرجــيــحــيــة فـــي ربــع 
نهائي البطولة أمس، وبذلك 
يــلــتــقــي الـــفـــريـــقـــان مـــًعـــا في 
نصف النهائي االثنين المقبل 
ـــا عــــن بـــطـــاقـــة الــتــأهــل  بـــحـــثً
وشهدت  النهائية،  للمباراة 

مــواجــهــتــا ربـــع الــنــهــائــي قمة 

اإلثـــــــارة والـــنـــديـــة ولــــم يكن 

لحسم  كافًيا  األصــلــي  الــوقــت 

األمـــــور لــيــتــم االحـــتـــكـــام في 

ــــــى رمـــيـــات  الــــمــــبــــاراتــــيــــن إل

السبعة أمتار الترجيحية التي 

ابتسمت للفريقين المتأهلين 

لقاء  الــنــهــائــي.فــي  نصف  إلــى 

في  السد  تقدم  والريان  السد 

وانتهى   ١٧-١٥ األول  الشوط 

-٢٩ بالتعادل  األصلي  الوقت 

السبعة  رمــيــات  لتحسم   ٢٩

النتيجة  الــتــرجــيــحــيــة  أمــتــار 

لــصــالــح الـــســـد حـــامـــل الــلــقــب 

بنتيجة ٣٣-٣١، ونفس األمر 

واألهلي  الدحيل  مــبــاراة  فــي 

صعوبة  الــدحــيــل  وجــد  حيث 

كـــبـــيـــرة فــــي تـــخـــطـــي عــقــبــة 

األول  الشوط  وانتهى  األهلي 

ــتــهــى  وان  ١٤-١٤ بـــالـــتـــعـــادل 

الـــــوقـــــت األصـــــلـــــي بــنــتــيــجــة 

الــفــريــقــان  لــيــحــتــكــم   ٢٨-٢٨

إلــــى رمـــيـــات الــســبــعــة أمــتــار 
لصالح  األمـــور  حسمت  الــتــي 

 ٣٢-٣١ بــنــتــيــجــة  الــــدحــــيــــل 
إلى  الترشح  بطاقة  ليخطف 
الغالية  البطولة  نهائي  نصف 
من  معلقة  الــمــبــاراة  وظــلــت 
بـــدايـــتـــهـــا إلـــــى نــهــايــتــهــا ولـــم 
يتمكن أي من الفريقين من 

تقديم أفضلية عن اآلخر.

الوكرة وقطر

هـــذا وتــســتــكــمــل مــبــاريــات 
ربــــع نــهــائــي الــبــطــولــة الــيــوم 
في  يلتقي  حــيــث  بــمــبــاراتــيــن 
األولـــى الــوكــرة مــع قطر في 

الـــرابـــعـــة عـــصـــًرا عــلــى صــالــة 
ويلتقي  الــرئــيــســيــة  الــدحــيــل 
الــــغــــرافــــة مـــــع الــــعــــربــــي فــي 
الــســابــعــة عــلــى نــفــس الــصــالــة 
في  مــًعــا  يلتقيان  والــفــائــزان 
ــنــهــائــي الـــثـــانـــي من  نــصــف ال
البطولة والمقرر إقامته بعد 
مواجهتي  إلــى  وبالنظر  غــد، 
الـــيـــوم نــجــد أن األولـــــى الــتــي 
تــجــمــع الـــوكـــرة وقــطــر تــبــدو 
ـــوكـــرة مــتــصــدر  فــيــهــا كــفــة ال
أكبر  الــدوري  ترتيب  جــدول 

ــلــفــوز والـــتـــأهـــل إلــــى نصف  ل
النهائي والمنافسة بقوة على 
يعني  ال  هـــذا  ولــكــن  الــلــقــب، 
ســهــلــة  ســـتـــكـــون  األمـــــــور  أن 
عن  يبحث  قطر  أن  خــاصــة 
تــقــديــم أفــضــل مـــا لــديــه في 
الــبــطــولــة الــغــالــيــة عــلــى أمــل 
المنافسة، وبالتالي لن يكون 
الــطــريــق ســهــًال أمـــام الــوكــرة 
رغــم الــفــارق فــي اإلمــكــانــات 
صعيد  على  ســواء  والــقــدرات 
أو  الـــمـــحـــلـــيـــيـــن  الــــالعــــبــــيــــن 

المحترفين وكذلك الخبرات 
ولكن مباريات الكؤوس دائًما 
ما تشهد مفاجآت ويكون كل 
يكون  ولــن  وارًدا  فيها  شــيء 
لــدي قطر شــيء يخسره في 
يجعله  ما  وهو  المباراة  هذه 
أمل  على  لديه  ما  بكل  يلعب 
إحـــــداث الــمــفــاجــأة والــتــأهــل 
على حساب الوكرة إلى نصف 
الـــنـــهـــائـــي، ولــــذلــــك ســنــكــون 
جيدة  مباراة  مع  موعد  على 

المستوى من الفريقين.

متابعة - حسام نبوي:

انــــطــــلــــقــــت، مــــســــاء أمـــــس، 
من  األولـــى  الجولة  منافسات 
بإقامة   ،«Ooredoo» كـــأس 
ثــالث مــبــاريــات، فــي الــمــبــاراة 
األولى حقق فريق الخريطيات 
فـــــــوًزا عـــريـــًضـــا عـــلـــى حــســاب 
الــريــان الـــذي خـــاض الــمــبــاراة 
ــالــالعــبــيــن الـــشـــبـــاب بــأربــعــة  ب
سجل  هـــدف،  مقابل  أهـــداف 
الــســوري  الخريطيات  أهـــداف 
مــحــمــد عــثــمــان فـــي الــدقــيــقــة 
في  محمد  وعبدالرحمن   ،٢٠
الدقيقة ٧٤ ورشيد تيبركانين 
و٩٠،   ٨٧ الدقيقة  في  هدفين 

بينما سجل هدف الريان علي 

فــريــدون مــن ركــلــة جـــزاء في 

الدقيقة ٣١ من عمر المباراة. 

حقق  الثانية  الــمــبــاراة  وفــي 

العربي فوًزا عريًضا أيًضا على 

حساب األهلي بخمسة أهداف 

أهــداف  سجل  هـــدف،  مقابل 

الــــلــــقــــاء حــــمــــدي الــــحــــربــــاوي 

هـــدفـــيـــن فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٨ 

في  ســوريــا  وسيباستيان  و٣٥ 

الدقيقة ٢٠ ومهرداد محمدي 

وإبــراهــيــم   ،٥٤ الــدقــيــقــة  فـــي 

بينما   ،٧٨ الدقيقة  في  ناصر 

محمد  األهـــلـــي  هــــدف  ســجــل 

خــالــد الــنــعــيــمــي فـــي الــدقــيــقــة 

حقق  الثالثة  المباراة  ٣٨.وفــي 

صالل  أم  على  الــفــوز  الــغــرافــة 

سجلهما  رد،  دون  بــهــدفــيــن 

ســـعـــيـــد الــــــحــــــاج عـــيـــســـى فــي 

الدقيقة ٣٥ وأحمد محمد في 

الدقيقة ٨٥.

مباراتا اليوم 

هـــــــــــذا، وســـــــــــوف تـــكـــتـــمـــل 

مــبــاريــات الــجــولــة األولـــى من 

الــبــطــولــة بـــإقـــامـــة مــبــاراتــيــن 

مــســاء الــيــوم، الــمــبــاراة األولــى 

السيلية  فــريــقــي  بــيــن  تــجــمــع 

والـــخـــور فـــي الــســادســة مــســاًء 

ــانــي بـــن جــاســم  عــلــى اســـتـــاد ث

بــــنــــادي الــــغــــرافــــة، والـــثـــانـــيـــة 

تـــجـــمـــع الـــــوكـــــرة وقــــطــــر فــي 

تـــمـــام الــثــامــنــة والــــربــــع عــلــى 

نــفــس الــمــلــعــب، وبــالــنــظــر إلــى 

مباراتي اليوم نجد أن السيلية 

في  مباريات  ثالث  لعب  الذي 

الــــدوري خــســر وتــعــادل وفــاز 

ويملك أربع نقاط سيسعى أن 

يكون حضوره قويًا في بطولة 

والـــخـــروج   Ooredoo كــــأس 

بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة، ويــمــلــك 

تــحــقــيــق ذلــــك بما  مـــقـــومـــات 

في  السيما  نجوم  من  يملكه 

تياجو  حيث  الهجومي،  الخط 

وأحــمــد حـــمـــودان، بــاإلضــافــة 

وعبدالقادر  مدثر  محمد  إلى 

لمهند  يــفــتــقــد  بــيــنــمــا  إلـــيـــاس، 

يخضع  الــــذي  عــلــي «مــيــمــي» 

الصحي. للحجر 

فــي الــمــقــابــل الــخــور يعيش 

مـــرحـــلـــة تـــجـــديـــد مــــن حــيــث 

الــالعــبــيــن  أو  الــفــنــي  الـــجـــهـــاز 

األجانب،  المحترفين  السيما 

يستغلها  أن  يمكن  والــبــطــولــة 

إلى  الوصول  أجــل  من  الفريق 

وزيــادة  الالعبين  بين  التأقلم 

توليفة  إيــجــاد  عــبــر  االنــســجــام 

جيدة تستطيع أن تكون بالقدر 

ـــيـــه الــــنــــادي،  الــــــذي يــطــمــح إل

خاصة أنه لعب ثالث مباريات 

نقطتين  وحصد  الـــدوري  فــي 

وخــســارة،  تعادلين  مــن  فقط 

الــدوري  في  المباريات  ولعب 

بــغــيــاب بــعــض الــمــحــتــرفــيــن، 

يستغل  أن  الــخــور  وســيــحــاول 

تجهيز  في  البطولة  منافسات 

العبيه.

الوكرة وقطر

وبــالــنــســبــة لـــلـــوكـــرة وقــطــر 

الفريقين  موقف  إلــى  بالعودة 

الحالي  للموسم  ــــدوري  ال فــي 

والــــــــذي انـــقـــضـــت مـــنـــه ثـــالث 

ترتيب  على  للوقوف  جــوالت، 

أن  سنجد  وحينها  الفريقين، 

 ٣ بينهما  الــنــقــاط  فــي  الــفــارق 

نقاط، وذلك بعد أن خاض كل 

فــريــق ثـــالث مــبــاريــات، حيث 

الثالث  الــمــركــز  الــوكــرة  يحتل 

قطر  ونــادي  نقاط،  برصيد ٦ 

فــــي الـــمـــركـــز الـــثـــامـــن بــثــالث 

نقاط.

الــجــهــاز  اســـتـــغـــل  أن  وبـــعـــد 

الفني لكل فريق فترة التوقف 

بطولة  بسبب  للدوري  الحالية 

أن  يُنتظر  آسيا  أبطال  دوري 

لوبيز  ماركيز  اإلسباني  يدفع 

مدرب الوكرة بأفضل العناصر 

الــمــتــواجــدة مـــع الــفــريــق حتى 

مــبــاراة  أول  فــي  الــفــوز  يحقق 

لـــه بـــهـــذه الــبــطــولــة، ويــمــتــلــك 

الــــفــــريــــق مـــجـــمـــوعـــة مــمــيــزة 

مــــن الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن األجــــانــــب 

ويعيش  المواطنين  والالعبين 

حــالــة اســتــقــرار كــبــيــرة بفضل 

تـــواجـــد مــعــظــم الــالعــبــيــن مع 

الفريق من الموسم الماضي.

مع  قــطــر  لــفــريــق  وبالنسبة 

مـــدربـــه الــوطــنــي يــونــس علي، 

فالبطولة تعتبر بمثابة فرصة 

األوراق،  لـــتـــرتـــيـــب  كـــبـــيـــرة 

بين  التجانس  عملية  وإكــمــال 

الالعبين، والتأكيد على فلسفة 

الجهاز الفني التي يريد التعامل 

ويتوقع  المباريات،  خــالل  بها 

بأفضل  عــلــي  يــونــس  يــدفــع  أن 

تشكيلة لديه.
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الدوري اإلنجليزي (الجولة الثالثة)

(١٤:٣٠) برايتون - مان يونايتد

beIN HD ١

(١٧:٠٠) كريستال باالس - إيفرتون

beIN HD ١

(١٩:٣٠) وست بروميتش - تشيلسي

beIN HD ١

(٢٢:٠٠) بيرنلي - ساوثهامبتون

beIN HD ٢

الدوري اإلسباني (الجولة الثالثة)

(١٤:٠٠) أالفيس - خيتافي

beIN HD ٣

(١٧:٠٠) فالنسيا - هويسكا

beIN HD ٣

(١٩:٣٠) إلتشي - ريال سوسييداد

beIN HD ٣

(٢٢:٠٠) ريال بيتيس - ريال مدريد

beIN HD ١

الدوري اإليطالي (الجولة الثانية)

(١٦:٠٠) تورينو - أتالنتا

beIN HD ٤

(١٩:٠٠) سامبدوريا- بينفينتو

beIN HD ٥

(١٩:٠٠) كالياري - التسيو

beIN HD ٤

(٢١:٤٥) إنتر ميالن - فيورنتينا

beIN HD ٤

الدوري األلماني (الجولة الثانية)

(١٦:٣٠) ليفركوزن - اليبزيج

(١٦:٣٠) أرمينيا بيليفيلد - كولن

(١٦:٣٠) مونشنجالدباخ - يونيون

(١٦:٣٠) ماينز- شتوتجارت

(١٦:٣٠) أوجسبورج - دورتموند

(١٩:٣٠) شالكه - فيردر بريمن

الدوري الفرنسي (الجولة الخامسة)

(١٨:٠٠) سانت إيتيان - رين

beIN HD ٦

(٢٢:٠٠) مارسيليا - ميتز

beIN HD ٦

جميع المباريات بالتوقيت المحلي

أجندة اليوم بيرنلي يضم ستيفنز

أرياس إلى ليفركوزن

لندن - رويترز:

 قــــال بــيــرنــلــي الــمــنــافــس فـــي الـــــدوري 
ضم  إنــه  الــقــدم  لــكــرة  الممتاز  اإلنجليزي 
العب الوسط ديل ستيفنز من برايتون آند 

هوف ألبيون لمدة موسمين.
وشـــارك الــالعــب الــبــالــغ عــمــره ٣١ عاًما 
في ٢٢٣ مباراة مع برايتون منذ انضمامه 
 ٢٠١٤ فــي  أثليتيك  تشارلتون  مــن  قــادًمــا 
وقــاد الفريق للصعود لــدوري األضــواء في 

.٢٠١٧
وقــــــال ســتــيــفــنــز فــــي بـــيـــان فــــي مــوقــع 
بيرنلي: «أنا سعيد للغاية ربما احتاج األمر 
سعيد  لكني  المتوقع  من  أكثر  سنوات  إلى 
بالوصول إلى هنا وكوني العبًا في صفوف 

بيرنلي أخيًرا».
وتـــابـــع: «أنـــــا عـــائـــد إلــــى فـــريـــق يــنــافــس 
في  رائــع  بعمل  وقــام  الممتاز  الـــدوري  في 
السنوات األخيرة في الدوري وأنا ُمتحمس 

لهذا التحدي».

ليفركوزن - أ ف ب:

األلماني  ليفركوزن  بــايــر  نـــادي  تعاقد   
لكرة القدم مع المدافع الدولي الكولومبي 
ســانــتــيــاجــو أريــــــاس مـــن أتــلــتــيــكــو مــدريــد 

اإلسباني على سبيل اإلعارة.
والمدير  السابق  الدولي  المهاجم  وقــال 
مع  «تعاقدنا  فــولــر:  رودي  لباير  الــحــالــي 
أن  بإمكانه  كبيرة،  خبرة  صاحب  العــب 

يُساعدنا بسرعة».
وتـــابـــع: «نـــظـــًرا إلــــى ازدحــــــام بــرنــامــج 
الــعــمــل فــي األســابــيــع الــتــي تــقــام مــبــاراتــان 
خاللها، كان هذا االنتقال مهًما جًدا لتوازن 

فريقنا».
عاًما   ٢٨ البالغ  األيمن  الظهير  وسيلعب 
مع فريقه الجديد على سبيل اإلعارة لمدة 
عام، مع خيار الشراء بصفقة تقدر قيمتها 
بحسب  يـــورو،  مليون   ١٢ إلــى   ١٠ بين  مــا 

تقارير صحافية.
الموسم  هــذا  ليفركوزن  باير  ويخوض 
األوروبي «يوروبا  الدوري  ُمسابقة  تحدي 
لــيــج»، إضــافــة إلــى مــبــاريــاتــه فــي الـــدوري 
شهر من موعده  المحلي الذي انطلق بعد 
«كوفيد-  جائحة  تفشي  بسبب  االعتيادي 
مدة  تقليص  إلــى  أدى  الـــذي  األمـــر   ،«١٩

اإلجازة الشتوية إلى أسبوعين فقط.

مدريد- أ ف ب:

 ســيــكــون نــــادي بــرشــلــونــة 
ليونيل  األرجنتيني  نجمه  مع 
مـــيـــســـي ومــــــدربــــــه الـــجـــديـــد 
الـــهـــولـــنـــدي رونــــالــــد كـــومـــان 
يستهل  عندما  المجهر  تحت 
غــًدا  فــيــاريــال  أمــام  مبارياته 
ضــمــن الــمــرحــلــة الــثــالــثــة من 
ــــي لـــكـــرة  ــــان الــــــــــدوري اإلســــب
ـــعـــد فــــتــــرة راحـــــة  ـــــقـــــدم، ب ال
إضافيين  أسبوعين  استمرت 
الرتــــــبــــــاطــــــه بـــاســـتـــحـــقـــاقـــه 
األوروبــــــــــــــــي فــــــي الــــمــــوســــم 

الماضي.

البقاء  وقــرر «الــبــرغــوث»   
في كاتالونيا على األقل لمدة 
انتهاء  تاريخ  إضافي،  موسم 
عــقــده مــع فــريــقــه فــي يونيو 
على  غــــًدا  وســيــكــون   ،٢٠٢١
ملعب «كامب نو» قبلة أنظار 

عالم الكرة المستديرة.
وتقام المباراة خلف أبواب 
ُمــــوصــــدة بـــوجـــه الــجــمــاهــيــر 
بــســبــب اإلجـــــراءات الــصــارمــة 
لــمــنــع تــفــشــي وبـــــاء فــيــروس 
وستكون  المستجد،  كــورونــا 
قــدرات  على  للحكم  مناسبة 
الــــُمــــدرب الـــجـــديـــد ومـــدافـــع 
في  كــومــان  السابق  برشلونة 

بعدما  له،  رسمي  ظهور  أول 
قـــــرر الـــتـــخـــلـــي عــــن تـــدريـــب 
إلى  واالنتقال  بــالده  منتخب 
سيتيين  لكيكي  خلًفا  إسبانيا 
إثــــر مــوســم ُمــخــيــب لــآلمــال 

على كافة الصعد.
 مــــن نـــاحـــيـــتـــه، ســيــحــاول 
بدايته  تعويض  مدريد  ريــال 
ُمستهل  في  لآلمال  الُمخيبة 
ـــطـــًال  دفــــــاعــــــه عــــــن لــــقــــبــــه ب
لــــلــــدوري الــمــحــلــي بــتــعــادلــه 
سوسييداد  ريال  أمام  السلبي 
فـــي األســــبــــوع الـــثـــانـــي بــعــدمــا 
حـــصـــل عـــلـــى أســـبـــوع راحــــة، 
وذلــــــك عـــنـــدمـــا يـــحـــل الـــيـــوم 

خارج  الثانية  للمباراة  ضيًفا 
ــــــال بــيــتــيــس  ــعــبــه عـــلـــى ري مــل
صــاحــب الــمــركــز الــثــانــي في 
من  نقاط   ٦ برصيد  الــدوري 
فوزين أمام أالفيس ١-صفر 
وبلد الوليد ٢-صفر، ليتخلف 
بـــفـــارق األهــــــداف فــقــط عن 

الُمتصدر المفاجأة غرناطة.
أتلتيكو  يــســتــهــل  وبـــــدوره   
مـــــــدريـــــــد مـــــبـــــاريـــــاتـــــه بـــعـــد 
صعب  بلقاء  راحــة  أسبوعين 
من  الُمتصدر  غرناطة  أمــام 
بيلباو  أتــلــتــيــك  عــلــى  فـــوزيـــن 
أالفيس  وديبورتيفو  ٢-صفر 

.٢-١

الــــــــــــــ  ويــــــــــــتــــــــــــســــــــــــلــــــــــــح   
«كـــولـــتـــشـــونـــيـــروس» بــثــالــث 
أفــــضــــل هـــــــداف فــــي تـــاريـــخ 
هـــــدًفـــــا)   ١٩٨) بــــرشــــلــــونــــة 
الــمــهــاجــم ســـواريـــز الــُمــنــتــقــل 
ولكنه  صــفــوفــه،  إلـــى  حــديــثًــا 
ألفارو  مهاجمه  جهود  خسر 
إلى  العودة  قّرر  الذي  موراتا 
اإلعارة  سبيل  على  يوفنتوس 
لـــمـــوســـم واحــــــد مـــقـــابـــل ١٠ 

ماليين يورو.
ديبورتيفو  الــيــوم  ويــلــتــقــي 
فالنسيا  خيتافي،  مع  أالفيس 
ريال  مع  إلتشي  هويسكا،  مع 

سوسييداد.

 الريــال يســعى للتعــويض أمــام بيتيــس 
 ضمن مباريات المرحلة الثالثة من الليجا 

 يواجهان أوجسبورج وليفركوزن في المرحلة الثالثة من البريميرليج

لندن - د ب أ:

انطالقته  ُمــواصــلــة  إلـــى  لــيــفــربــول  يتطلع   
المثالية بتحقيق االنتصار الثالث على التوالي 
فــي بــدايــة مــشــوار الــدفــاع عــن لقب الـــدوري 
يُواجه  لكنه  القدم،  لكرة  الممتاز  اإلنجليزي 
مــهــمــة صــعــبــة عــنــدمــا يــخــوض مــبــاراتــه في 
حيث  الــيــوم،  تنطلق  الــتــي  الــثــالــثــة  الــمــرحــلــة 
يــصــطــدم مــســاء االثــنــيــن الــمــقــبــل فـــي خــتــام 
الــمــرحــلــة مـــع أرســـنـــال الــــذي أظــهــر تــطــوًرا 

واضًحا خالل الموسم الجديد.
ـــمـــواجـــهـــة بـــيـــن لــيــفــربــول  وســـتـــتـــجـــدد ال
وأرسنال في الدور الرابع من كأس الرابطة. 
كـــذلـــك تــشــهــد مــنــافــســات الــمــرحــلــة الــثــالــثــة 
حققت  الــتــي  الــفــرق  مــن  اثنين  بين  صــداًمــا 
يلتقي  حيث  األوليين،  المرحلتين  في  الفوز 

يحل  بينما  إيــفــرتــون،  مــع  بـــاالس  كــريــســتــال 
األهــــداف،  بــفــارق  الــمــتــصــدر  ســيــتــي،  ليستر 

ضيًفا على مانشستر سيتي مساء الغد.
في  ــا  قــويً عــرًضــا  سيتي  مانشستر  وقــــّدم 
مــبــاراتــه األولــــى أمــــام ولــفــرهــامــبــتــون وبــدا 
اللقب  على  ُمــجــدًدا  بقوة  للمنافسة  ُمستعًدا 

هذا الموسم.
مباراة  خاض  الــذي  يونايتد  مانشستر  أما   
االنتصار  تحقيق  إلــى  فيتطلع  أيــًضــا،  واحــدة 
اليوم  برايتون  على  ضيًفا  يحل  عندما  األول 
فــي افــتــتــاح مــنــافــســات الــمــرحــلــة، كــمــا يحل 
تشيلسي ضيًفا على وست بروميتش ألبيون.

 وتــشــهــد الــمــرحــلــة نــفــســهــا لـــقـــاء بــيــرنــلــي 
نيوكاسل  مــع  وتــوتــنــهــام  ســاوثــهــامــبــتــون  مــع 
وشيفيلد يونايتد مع ليدز يونايتد ووست هام 

مع ولفرهامبتون وفولهام مع أستون فيال. 

برلين - أ ف ب:

 يــطــمــح كــــل مــــن بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
واليبزيج إلى تأكيد انطالقتهما القوية عندما 
أوجــســبــورج  أمـــام  قــواعــدهــمــا  خـــارج  يلعبان 
المرحلة  في  التوالي  على  ليفركوزن  وباير 
الــثــانــيــة مــن الــــدوري األلــمــانــي لــكــرة الــقــدم.
ترسانته  عــلــى  دورتــمــونــد  بــوروســيــا  ويــعــول 
الـــواعـــدة مــن الــمــوهــوبــيــن الــذيــن تــألــقــوا في 
المرحلة األولى وهم النروجي إرلينج هاالند 
(٢٠ عاًما) مسجل ثنائية (٥٤ من ركلة جزاء 
عاًما)   ١٧) رينا  جيوفاني  واألمريكي  و٧٧)، 
الجزاء،  ركلة  وصائد   (٣٥) التسجيل  مفتتح 
واإلنجليزي جود بيلينجهام (١٧ عاًما) صانع 
الهدف األول، وُمواطنه جايدون سانشو (٢٠ 

عاًما) صانع الهدف الثالث.
ويــخــتــتــم بـــايـــرن مــيــونــيــخ الــمــرحــلــة غـــًدا 

بمواجهة مضيفه هوفنهايم.
 وكّشر النادي البافاري عن أنيابه في افتتاح 
شالكه  ضيفه  على  التاريخي  بفوزه  الموسم 
تنازله  أن  مــؤكــًدا  نظيفة،  أهـــداف  بثمانية 
لن  سنوات   ٨ منذ  يكتسحه  الذي  اللقب  على 
على الرغم من اإلشارات القوية  يكون سهالً 

لمنافسيه دورتموند واليبزيج. 
ــتــقــي الـــجـــريـــحـــان شـــالـــكـــه وفـــيـــردر  ــل  وي
حيث  الــيــوم  أيــًضــا  ساخنة  قمة  فــي  بريمن 
وبوروسيا  كولن،  مع  بيليفيلد  أرمينيا  يلعب 
وماينتز  برلين،  يونيون  مع  مونشنجالدباخ 
مع شتوتجارت، ويلعب غًدا أيًضا فرايبور مع 

فولفسبور. 

 مهمة خاصة لدورتموند واليبزيج تشيلسي في ضيافة وست بروميتش

اإلنتر يتسلح بفيدال أمام فيورنتينا 

قمة ُملتهبة بين سانت إيتيان ورين

روما - د ب أ: 

 يرغب أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي إلنتر ميالن أن 
ليوفنتوس.   شراسة  واألكثر  األقــوى  المنافس  هو  فريقه  يكون 
ويبدو أن انتقال التشيلي أرتورو فيدال إلى صفوف اإلنتر لبى 
كثيًرا من االحتياجات الخططية لدى كونتي الذي يفتتح فريقه 
مسيرته في الموسم الجديد للدوري اإليطالي اليوم بالمواجهة 
أتاالنتا  المسابقة.ويحل  من  الثانية  المرحلة  في  فيورنتينا  مع 

ضيًفا على تورينو اليوم في افتتاح مباريات المرحلة الثانية.

باريس - أ ف ب:

الــذي  جــيــشــار»  ملعب «جـــوفـــروا  إلـــى  الــيــوم  االنــظــار  تتجه 
يحتضن قمة الُمتصدرين سانت إيتيان ورين برصيد ١٠ نقاط 

في المرحلة الخامسة لبطولة فرنسا.
ويتربص شريكا المركز الثالث مونبلييه والنس بالُمتصدرين 
القواعد  خــارج  الُمتناول  في  اختباًرا  منهما  كل  يخوض  عندما 

أمام ديجون األخير ونيم الخامس عشر على التوالي.
ضيفه  أمــام  اليوم  سهالً  اختباًرا  مارسيليا  يخوض  بــدوره، 
ميتز السابع عشر في سعيه إلى استعادة نغمة االنتصارات التي 

غابت عنه في مباراتيه األخيرتين. 



 إصابة 
نديدي

مويز يقود 
وست هام 

من المنزل !

رويترز:  - لندن 

إيــرفــيــن  آالن  قــال 
مويز  ديفيد  مساعد 
مــــــدرب وســـــت هـــام 
ســـيـــقـــود  مـــــويـــــز  إن 
الــفــريــق فــي مــبــاراتــه 
اإلنجليزي  بالدوري 
ولفرهامبتون  أمــام 
ال  حيث  المنزل  مــن 
يـــزال يــخــضــع لــلــعــزل 

الذاتي.
إن  إيرفين:  وقال 
األعــــراض لــم تــظــهــر 
عـــلـــى مـــويـــز وديــــوب 
ـــــــــن وتـــــســـــيـــــر  وكـــــــــول
ــــتــــعــــافــــي  ــــيــــة ال عــــمــــل

جيد. بشكل 

لندن - رويترز:

بـــــريـــــنـــــدان  قــــــــــال   
رودجــــــــــــــــرز مـــــــدرب 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي أمـــس 
العـــب  إن  الـــجـــمـــعـــة: 
الـــــــوســـــــط ويــــلــــفــــريــــد 
لمدة  سيغيب  نــديــدي 
١٢ أسبوًعا بعد جراحة 
فــــــي أعـــــلـــــى الـــفـــخـــذ. 
وأصـــيـــب نـــديـــدي في 
الـــــــفـــــــوز يـــــــــوم األحـــــــد 
بيرنلي  على  الــمــاضــي 
بـــالـــدوري اإلنــجــلــيــزي 
الـــمـــمـــتـــاز وغــــــاب عــن 
خسرت  التي  التشكيلة 
أمام أرسنال في كأس 
الرابطة. وكان الالعب 
الــنــيــجــيــري الــبــالــغ من 
يشغل  عــاًمــا   ٢٣ العمر 
بــشــكــل ُمـــؤقـــت مــركــز 
قلب الدفاع في غياب 
الُمصاب جوني إيفانز. 
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أمستردام - رويترز:

 قال فرانك دي بور إنه يتوق للعمل مع 

جيل مميز من الالعبين الهولنديين ويثق 

النجاح  حــافــة  على  بـــالده  منتخب  أن  فــي 

قيادة  بــور  دي  وتــولــى  الــقــدم.  كــرة  بعالم 

اإلعــالم  وسائل  أمــام  تقديمه  وتــم  هولندا 

ليخلف رونالد كومان الذي انتقل لتدريب 

 ١١٢ خاض  الــذي  بور  دي  وقــال  برشلونة. 

عند  للمدرب  مساعًدا  وكان  دولية  مباراة 

 :٢٠١٠ العالم  كــأس  لنهائي  هولندا  تأهل 

كنت  جيدة  نتائج  ولتحقيق  للفوز  هنا  «أنا 

فخوًرا كالعب عند ارتداء قميص المنتخب 

وهــــذه لــحــظــة مــمــيــزة حــًقــا بــالــنــســبــة لي 

كمدرب للمنتخب». 

مارسيليا يضم 
هنريكه 

 هاالند يلجأ إلى 
حّمامات الجليد! 

مارسيليا - أ ف ب:

ـــيـــا مــع  ـــل تــــعــــاقــــد مـــارســـي
اليافع  الــبــرازيــلــي  الــمــهــاجــم 
ـــــكـــــه مـــن  ـــــري ـــــــس هـــــن ـــــــوي ل
بوتافوجو لمدة ٥ أعوام.ولم 
قيمة  عن  مارسيليا  يكشف 
الــعــقــد لــكــن تــقــاريــر قـــّدرت 
و١٢   ١٠ بــيــن  مـــا  الــصــفــقــة 
مليون يــورو. ورّحــب مالك 
ـــادي األمـــريـــكـــي فــرانــك  ـــن ال
مـــاكـــورت فــي بــيــان رسمي 
بــالــحــصــول عــلــى «مــوهــبــة 

برازيلية هامة». 

دورتموند - د ب أ:

لـــــم يــــتــــرك الـــنـــرويـــجـــي 
إيـــرلـــيـــنـــج هــــاالنــــد ُمــهــاجــم 
فــريــق بــوروســيــا دورتــمــونــد 
ُمــــحــــاولــــة  فــــــي  جــــهــــد  أي 
بما  كالعب،  أدائــه  لتحسين 
فــــي ذلـــــك أخـــــذ حـــّمـــامـــات 
نظارات  واســتــخــدام  الجليد 
خـــاصـــة لــكــي يــســتــغــرق في 
نــــــومــــــه. وصـــــــــــّرح هــــاالنــــد 
ناخريشتن)  (رور  لصحيفة 
هــذه  أن  «أرى  األلـــمـــانـــيـــة 
ـــادة  ـــزي وســــائــــل ُمـــنـــاســـبـــة ل
تــــحــــســــيــــن الـــــمـــــســـــتـــــوى».  
«أستخدم  هاالند:  وأضاف 
في  الخاصة  النظارات  هذه 
في  تساعدني  إنــهــا  الــمــســاء، 
الــحــصــول عــلــى نــــوم أعــمــق 

وأفضل». 

دي بور: جيل 
هولندا ينتظره 
مستقبل باهر  

سليم: أحمد   - متابعة 

أكـــــــــدت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 

تــجــهــيــز  واإلرث  لــلــمــشــاريــع 

اســــــتــــــاد الـــــجـــــنـــــوب بــتــقــنــيــة 

تصميم  من  متطورة  تبريد 

وتــنــفــيــذ خــــبــــراء مــحــلــيــيــن، 

للُمساعدة  قاعة  إلــى  إضافة 

الـــحـــّســـيـــة تـــوفـــر لــألشــخــاص 

آمــنــة  مــســاحــة  الــتــوّحــد  ذوي 

المباريات. حضورهم  خالل 

الجنوب  استاد  ويستضيف   

دوري  مــــنــــافــــســــات  ــــا  حــــالــــُي

أبـــــطـــــال آســــيــــا حـــيـــث أبـــهـــر 

االســــتــــاد كـــافـــة الــمــشــاركــيــن 

والتي  الُمجمعة  البطولة  في 

توقف  بعد  المنافسات  تعود 

كورونا. فيروس  بسبب 

للمشاريع  العليا  وأشـــارت 

تــــزويــــد  أن  إلـــــــى  واإلرث 

االســـــتـــــاد بـــتـــقـــنـــيـــة الـــتـــبـــريـــد 

الـــُمـــتـــطـــورة يـــأتـــي مـــن أجـــل 

ضـــمـــان راحــــــة الــُمــشــجــعــيــن 

والـــالعـــبـــيـــن خـــــالل بــطــولــة 

 قطر٢٠٢٢.

التبريد  تقنية  وتــســتــفــيــد   

مــن شــكــل بــنــاء االســـتـــاد في 

الــــحــــد مـــــن تـــغـــلـــغـــل الــــريــــاح 

يعني  ما  داخله،  إلى  الحارة 

ـــمـــثـــل  يُ االســــــتــــــاد  شــــكــــل  أن 

منطقة  داخــلــه  عــازًال  جـــداًرا 

التبريد  تقنية  وتعمل  باردة. 

الـــمـــتـــطـــورة بـــشـــكـــل رئــيــســي 

برودة  على  الُمحافظة  على 

الـــمـــنـــطـــقـــة الـــداخـــلـــيـــة مــتــى 

بحيث  لذلك،  الحاجة  دعت 

والالعبون  المشّجعون  ينعم 

ـــــحـــــة خـــــالل  ـــــري بـــــــأجـــــــواء ُم

المباريات.

الــوكــرة  اســتــاد  ويستخدم   

الهواء،  بتدوير  تُعرف  تقنية 

ُمعين  قدر  سحب  يتم  حيث 

من الهواء الذي جرى تبريده 

مرة  تبريده  لُيعاد  بالفعل، 

أخـــــرى قــبــل دفـــعـــه مـــجـــدًدا 

إلــــى الــــخــــارج. وتـــعـــد تــقــنــيــة 

الـــتـــبـــريـــد الـــُمـــســـتـــخـــدمـــة فــي 

االســتــاد أكــثــر كــفــاءة، عــالوة 

عــلــى ذلـــك، تــم تــطــويــر خط 

جـــديـــد مـــن مـــخـــارج الـــهـــواء 

الـــــمـــــوجـــــودة تـــحـــت مـــقـــاعـــد 

الــجــمــاهــيــر لــتــوصــيــل الــهــواء 

الـــُمـــبـــّرد لــلــُمــتــفــرج بــطــريــقــة 

لــطــيــفــة. وفـــي الــمــقــابــل يُــعــد 

استادات  ثاني  الجنوب  استاد 

 ٢٠٢٢ قـــــطـــــر  مــــــونــــــديــــــال 

ــة،  الـــتـــي تـــضـــم غـــرفـــة حــســّي

بــعــد اســـتـــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي 

الــــذي أعـــلـــن عـــن جــاهــزيــتــه 

الســــــتــــــضــــــافــــــة مــــــبــــــاريــــــات 

 ٢٠١٧ مــايــو  فــي  الــمــونــديــال 

عــــقــــب خــــضــــوعــــه لـــعـــمـــلـــيـــة 

هذه  وتــوّفــر  شاملة.  تجديد 

الـــقـــاعـــة الـــمـــتـــطـــورة، أجـــــواًء 

التوحد  أطفال  تالئم  مثالية 

واالضـــــطـــــرابـــــات الــعــصــبــيــة 

ـــؤكـــد تــوفــيــر  الـــســـلـــوكـــيـــة.  وي

العالم  كأس  أن  حّسية  غرفة 

فــــي قـــطـــر بـــطـــولـــة لــلــجــمــيــع 

ُمرّحب  فالكل  استثناء،  دون 

بـــهـــم، خـــاصـــة األفـــــــراد مــن 

ذوي اإلعاقات التي قد تعوق 

حــــضــــورهــــم واســـتـــمـــتـــاعـــهـــم 

مــــع اآلخــــريــــن بــالــفــعــالــيــات 

الـــريـــاضـــيـــة الــــكــــبــــرى، مــثــل 

مـــبـــاريـــات كــــرة الــــقــــدم. مــا 

مع  الفئة  هذه  استمتاع  يوفر 

المباريات  بــأجــواء  عائالتهم 

فـــي مــســاحــة آمــنــة ُمــجــهــزة 

واألجـــهـــزة  األدوات  بــكــافــة 

أن  من  وبالرغم  المتطورة.  

استادات  في  الحّسية  القاعة 

ضــمــن  تـــأتـــي  ال  الـــمـــونـــديـــال 

ُمــتــطــلــبــات االتـــحـــاد الــدولــي 

إال   ،(FIFA) الـــقـــدم  لـــكـــرة 

وشركاءها  العليا  اللجنة  أن 

الـــــتـــــزمـــــوا بـــمـــنـــح األولـــــويـــــة 

إلتــــاحــــة كــــافــــة االســـــتـــــادات 

ومــرافــقــهــا لــــذوي اإلعـــاقـــة، 

تلبي  الــتــي  الــخــطــط  ووضــــع 

أو  الــــبــــدنــــيــــة  مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم 

اإلدراكية. 

قاعة الُمساعدة الحّسيةمن مميزات استاد الجنوب  
 توفر أجواء مثالية تالئم أطفال التوحد واالضطرابات العصبية السلوكية

اســتــثــنــاء   دون  لــلــجــمــيــع  ــة  ــول ــط ب  ٢٠٢٢ مـــونـــديـــال  أن  يـــؤكـــد  ــزة  ــي ــم ــم ال الــقــاعــة  ــر  ــي ــوف ت

نــوعــهــا  ـــن  م ـــدة  ـــري ف تـــبـــريـــده  ــة  ــي ــن ــق وت  .. والــالعــبــيــن  لــلــمــشــجــعــيــن  راحـــــة  يـــوفـــر  االســــتــــاد 

جّدد عقد نجم السلة هارتز 

الدوحة - [:   

 تـــعـــاقـــد فـــريـــق كـــــرة الـــســـلـــة الــــريــــان مــع 
الخنجي،  وعمر  هوليس  إشماعيل  األمريكي 
وجـــــّدد تــعــاقــد مــيــهــو هـــارتـــز، وذلــــك خــالل 
الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الــــذي عــقــد أمـــس بمقر 
النادي في حضور علي عتيق العبداهللا المدير 
رئيس  الــعــبــداهللا  وراشــــد  لــلــنــادي،  التنفيذي 

جهاز كرة السلة.
كبيرة  إضافة  الجديدة  التعاقدات  وتعتبر 
بقوة  المنافسة  فــي  الــطــامــح  الــريــان  لــفــريــق 
الموسم.ويلعب  هــذا  في  البطوالت  كل  على 
فريق السلة بنادي الريان أولى مبارياته أمام 
الوكرة يوم ٣ أكتوبر المقبل في بطولة كأس 
قطر في إطار عملية عودة النشاط واستئناف 

البطوالت من جديد. 
 وكــان اتــحــاد كــرة السلة قــد أعلن جــدول 
من  اعتباًرا  تنطلق  التي  قطر  كأس  مباريات 
 ١٣ يــوم  حتى  وتستمر  المقبل  أكتوبر   ٣ يــوم 
مــن نــفــس الــشــهــر بــمــشــاركــة ٩ أنــديــة وهــي: 
والشمال  والوكرة  والعربي  والغرافة  الريان 
والــــســــد واألهــــلــــي وقـــطـــر والـــــخـــــور. وتـــقـــام 
المغلوب  خـــروج  بــنــظــام  الــبــطــولــة  مــبــاريــات 
 ٢٠١٩-٢٠٢٠ الحالي  للموسم  البطل  لتحديد 
جائحة  بسبب  المباريات  فيه  تأجلت  والــذي 
المباريات  تلعب  أن  مــقــرًرا  وكـــان  كــورونــا، 
فـــي شــهــر أبـــريـــل الــمــاضــي ولــكــن تــقــرر أن 
وتستمر  التوقيت..  هذا  في  المنافسات  تعود 
المنافسات في البطولة حتى الوصول للمباراة 
أكتوبر   ١٣ الثالثاء  يوم  ستقام  والتي  النهائية 

المقبل. 

الريان يتعاقد مع إشماعيل والخنجي 

انجلترا ـ [:

عاد المهر «كاميكو» (كيتنز 
مــلــك  ســــتـِـــل)  ×سويتر  جـــــوي 
لمنصات  ليميتد  ريسنغ  قطر 
األلــقــاب  أكــبــر  وحــصــد  التتويج 
ـــــفـــــوزه بـــشـــوط  مـــــن جــــديــــد ب
من  ستيكس  جــويــل  شـــادويـــل 
المهجنة  للخيل  الثانية  الفئة 
األصــيــلــة عــمــر ٣ ســـنـــوات فما 
عــلــى  ١٦٠٠م  لــمــســافــة  فـــــوق 
بإنجلترا  نــيــومــاركــت  مــضــمــار 
ســبــتــمــبــر   ٢٥ الــجــمــعــة  مـــســـاء 
من  بــطــل  ـــه  أن مـــؤكـــًدا   ،٢٠٢٠
أبطال ونجوم سباقات الفئات 
بلقبين  الــفــوز  لــه  سبق  بعدما 
من الفئة األولى كان آخرهما 
في شهر مايو هذا العام وعلى 
مـــضـــمـــار نـــيـــومـــاركـــت أيـــًضـــا 
عندما فاز بلقب ١٠٠٠ غينيس 

جــديــًدا  قــيــاســًيــا  رقــًمــا  محقًقا 

لزمن الفوز يومها.

 وبــإشــراف الــمــدرب أنــدرو 

بولدنغ وبقيادة الخّيال أوشين 

مــيــرفــي تــقــدم الــمــهــر األحــمــر 

للمنافسة  ســنــوات  الــثــالث  ذو 

عــلــى لــقــب جـــديـــد فـــي شــوط 

وظل  ستيكس،  جويل  شادويل 

منذ  المقدمة  شاغلي  يُــالحــق 

بـــدايـــة الـــشـــوط، وعــلــى الــرغــم 

شاب  الذي  النسبي  الهدوء  من 

من  األولــى  المراحل  في  أداءه 

انتظر «كاميكو»  فقد  الشوط، 

حتى آخر ٤٠٠م لُيظهر وجهه 

سرعته  مــن  ويــزيــد  الحقيقي 

بشكل رائع ليتقدم على الجميع 
مــنــتــزًعــا الـــفـــوز بـــفـــارق نصف 
طول، وجاء في المركز الثاني 
ريالتي»  «ريغال  القوي  الجواد 
مايكل  سير  المدرب  بإشراف 
رايان  الخّيال  وبقيادة  ستاوت 
مــــــور، وخـــلـــفـــه بــنــصــف طـــول 
الجواد  الثالث  المركز  في  آخر 
«بــنــبــاتــل» بـــإشـــراف الــمــدرب 
الخّيال  وبقيادة  ســرور  سعيد 
أن  أي  ديــــــتــــــوري،  فــــرانــــكــــي 
جوادين  على  تفوق  «كاميكو» 
يـــقـــودهـــمـــا اثــــنــــان مــــن أبــــرز 
وكــان  بــل  الــعــالــم،  فــي  الخيالة 
وهو وجواد آخر أصغر الجياد 
الــُمــشــاركــة فــي الــشــوط عــمــًرا، 
عن  زائــــًدا  ـــا  وزنً حمل  أنــه  كما 
الــجــيــاد األخــــرى األكــبــر عــمــًرا 
مــنــه ألنــــه مـــن أبـــطـــال الــفــئــة 

األولى. 

المهـــر «كــاميكــو» يتــألــق بإنجـلتـــرا
فاز بلقب شادويل جويل ستيكس من الفئة الثانية 

ً

مدريد - رويترز:

 قــــال زيــــن الـــديـــن زيـــــدان مـــدرب 

ريال مدريد إنه ال يرغب في ضم أي 

العب جديد قبل غلق باب االنتقاالت، 

حتى رغم ظهور فريقه ُمفتقًدا القوة 

الهجومية خالل تعادله بدون أهداف 

في  سوسييداد  ريـــال  ُمستضيفه  مــع 

مباراته االفتتاحية بالدوري اإلسباني. 
وعــلــى غــيــر الــُمــعــتــاد لــم ينشط ريــال 
مـــدريـــد فـــي فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت منذ 
فــوزه بــالــدوري في يوليو، ولــم يضم 
جاريث  رحيل  رغــم  جديد  العــب  أي 
بــيــل وخــامــيــس رودريــجــيــز وأشـــرف 
حكيمي وسيرجيو ريجيلون. واستعاد 
ــــال مـــدريـــد فــقــط الــثــالثــي بــورخــا  ري
مايورال وألفارو أودريوزوال ومارتن 

وأمام  إعارتهم.  انتهاء  بعد  أوديجارد 
ســوســيــيــداد اضــطــر زيـــــدان إلشـــراك 
ســيــرجــيــو أريــــبــــاس ومــــارفــــن بـــارك 
للفريق  اللعب  لهما  يسبق  لــم  وهــمــا 
األول. لــكــن فــي حــديــثــه إلـــى وســائــل 
اإلعــــــالم قــبــل مــــبــــاراة ريـــــال مــدريــد 
ضد  ملعبه  خــارج  الموسم  في  الثانية 
سعيد  أنـــه  زيــــدان  أكـــد  بيتيس،  ريـــال 

بالالعبين الموجودين في حوزته. 

لسنــا فـي حـاجــة لالعبين جـدد
زيدان مدرب ريال مدريد:

رويترز:

ل زيــــن الـــديـــن ز

دريد إنه ال يرغب

جديد قبل غلق با

غم ظهور فريقه

مية خالل تعادله

س ريـــال  ستضيفه 

زيد

مدريد -

قــــال

ريال مد

العب ج

حتى رغ

الهجوم

ُمس مــع 

ميالنو - رويترز:

 قال «أنطونيو كونتي» مدرب إنتر ميالن 

أمس الجمعة إن انتقاداته العلنية والُمتكررة 

األولــى  الــدرجــة  دوري  فــي  الُمنافس  للنادي 

ــقــاشــات  ـــقـــدم مـــجـــرد «ن اإليـــطـــالـــي لـــكـــرة ال

صادقة» مع الموظفين. وتبقى عالقة كونتي 

بإدارة إنتر تحت األنظار مجددا في موسمه 

يوفنتوس  هيمنة  إلنهاء  يسعى  عندما  الثاني 

على لقب الدوري في تسعة مواسم متتالية.

الــمــزاج:  بتقلب  المعروف  الــمــدرب  وقــال 

وأنسى  غالبًا  نفسي  على  أقسو  أنني  «أعتقد 

االستمتاع بالرحلة». 

كونتي ينفي خالفاته مع اإلنتر
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