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«الليجا» ترفض دوري السوبر األوروبي
برشلونة - د ب أ:

رفض خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم، 
نــادي برشلونة  رئيس  وكــان  السوبر األوروبــي.  دوري  إقامة بطولة 
اإلسباني المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو قد تسبب في إثارة ضجة 
في كرة القدم العالمية، عندما قال خالل استقالته إن مجلس إدارته 

وافق على مشاركة النادي في المسابقة االفتراضية الجديدة.
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الليلة لقاء سوريا في التصفيات القارية

الدوحة - [:

مع  السلة  لــكــرة  الــوطــنــي  منتخبنا  يلتقي 
السابعة  فــي  وذلـــك  ســوريــا  منتخب  نظيره 
مساء اليوم في الجولة الثالثة من المجموعة 
نهائيات  إلــى  المؤهلة  للتصفيات  الخامسة 
الــمــبــاراة  وتــقــام  المقبلة،   ٢٠٢١ آســيــا  كــأس 
بصالة نادي الغرافة. مواجهة الليلة ال مجال 
فيها للعنابي غير االنتصار، حيث إنها الثالثة 
له في دور المجموعة، ولعب مباراتين في 
أمام  وخسر  التصفيات،  من  األولى  النافذة 
الــســعــوديــة فــي جـــدة وإيـــــران فــي طــهــران، 
المنتخب  عــلــى  الـــفـــوز  إلـــى  الـــيـــوم  ويــحــتــاج 

المنتخب  عــلــى  الـــفـــوز  ثـــم  ومـــن  الـــســـوري، 

الجولة  فــي  المقبل  االثــنــيــن  يــوم  الــســعــودي 

الــرابــعــة مـــن الــتــصــفــيــات وذلــــك مـــن أجــل 

بالمجموعة.  المنافسة  أجـــواء  فــي  الــدخــول 

ومنتخب سوريا لعب مباراتين وله ٣ نقاط 

مــن الــفــوز عــلــى الــســعــوديــة والــخــســارة من 

االنتصار  يحقق  أن  ويطمح  إيــران  منتخب 

فــي لــقــاء الــيــوم مــن أجــل الــوصــول للنقطة 

ال  المجموعة  وصافة  في  والبقاء  الخامسة 

ينافسه  الــذي  السعودي  المنتخب  أن  سيما 

سيكون  الــثــانــي  الــمــركــز  عــلــى 

عــلــى مـــوعـــد مـــع لـــقـــاء صعب 

جًدا أمام إيران.

عنابي السلة في مواجهة آسيوية مصيرية
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اليوم في المرحلة الـ ١٢ من الدوري الفرنسي

باريس - أ ف ب:

جــيــرمــان  ســـان  بــاريــس  يستضيف 
الثانية  المرحلة  في  بــوردو  المتصدر 
اليوم،  الفرنسي  الـــدوري  مــن  عشرة 

في آخر اختباراته قبل رحلة محفوفة 
ــــد تـــرافـــورد في  بــالــمــخــاطــر إلـــى أول
دوري  في  يونايتد  مانشستر  ضيافة 
في  مصيره  تحدد  قد  أوروبــا  أبطال 
وفي  الموسم.  هذا  القارية  المسابقة 

مع  مارسيليا  يلتقي  المباريات  بقية 
إيتيان،  سانت  مع  وليل  الــيــوم،  نانت 
بريست  مــع  ميتز  ديــجــون،  مــع  نيس 
انجيه  النـــس،  مــع  مونبلييه  لــوريــان، 

مع موناكو، نيم مع ليون.

ســـان جيــــرمـــان فـــي مواجهة بــوردو

إقــالة مــدرب 
بوتــافوجــو

ساو باولو - رويترز:

البرازيلي  بوتافوجو  أقال 
ــــه رامــــــون  الـــمـــتـــعـــثـــر مــــدرب
ديـــــــاز بـــعـــد ثــــالثــــة أســـابـــيـــع 
قــيــادة  وبــــدون  تعيينه  مــن 
مــــبــــاراة.  أي  فــــي  الـــفـــريـــق 
في  المنافس  الــنــادي  وقــدم 
الــــــدوري الـــبـــرازيـــلـــي لــكــرة 
الــقــدم مــدربــه األرجــنــتــيــنــي 
العاشر  في  اإلعــالم  لوسائل 
لكنه  الـــحـــالـــي،  الــشــهــر  مـــن 
موعد  بسبب  بالده  إلى  عاد 
ســابــق فــي الــمــســتــشــفــى ولــم 

الحين. ذلك  يعد   منذ 

الدوحة - [: 

ــثــالــث مــن  ســلــم اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــجـــزء ال
لكرة  آسيا  كأس  الستضافة  الترشح  ملف 
كافة  يتضمن  والـــذي   ٢٠٢٧ لــلــعــام  الــقــدم 
مــتــطــلــبــات الــضــمــان الــحــكــومــي الــمــتــوافــقــة 
القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  شــروط  مع 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــضــافــة الــبــطــولــة. ويــعــد 
دولــة  بــه  تتعهد  الــذي  الــحــكــومــي  الــضــمــان 
قـــطـــر هــــو بـــمـــثـــابـــة الــــتــــزام وتـــأكـــيـــد عــلــى 
الخاصة  التنظيمية  الــشــروط  كافة  تــوافــر 
المعايير  ألعلى  وفًقا  البطولة  باستضافة 
الــكــرة  اتــحــاد  إلــيــهــا  يسعى  والــتــي  العالمية 

 ،٢٠٢٧ آســيــا  كــأس  فــي  بــهــا  لــلــعــمــل 

وذلــــــــــك بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع جـــمـــيـــع 

الــدولــة  فــي  الــعــالقــة  ذات  األطــــراف 

من  المعتمد  الزمني  للجدول  وفًقا 

ِقــبــل االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 

والمعايير. الشروط  كافة  متضمنًا 

ويـــأتـــي هـــذا الــتــعــهــد كــجــزء مـــن رؤيـــة 

النهوض  تشمل  والتي   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر 

بــــقــــدرات الــــدولــــة فـــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت، 

والــمــســاهــمــة فــي اســتــثــمــارات كــبــيــرة في 

به  تشهد  ما  وهو  القادمة  السنوات 

الــمــشــاريــع الــعــمــالقــة الــتــي تــزدهــر 

يوم. بعد  يوًما  قطر  بها 

تسليم الضمان الحكومي لكأس آسيا

الدوحةـ [:

دوري  صـــدارة  عــلــى  قبضتَه  الــســد  فــريــُق  أحــكــم 
حساب  على  أمس  مساء  الفوَز  حّقق  بعدما  الّنجوم 
الُمباراة  في  هدٍف  ُمقابل  أهداف  بثالثة  صالل  أّم 
في  جاسم  بن  ثاني  استاد  على  بينهما  جمعت  التي 
أهداف  سّجل  الــدوري،  من  السابعة  الجولة  ختام 
وســانــتــي   ،٣٥ الــدقــيــقــة  فـــي  عــفــيــف  أكــــرم  الــلــقــاء 
وحسن  جــزاء،  ركلة  من   ٥٠ الدقيقة  في  كــازورال 
هدف  سّجل  بينما  للسد،   ٩١ الدقيقة  في  الهيدوس 

ُعمر  من   ٤٠ الدقيقة  في  جشمي  روزبه  صالل  أّم 
اللقاء.

نقطة   ١٩ إلــى  الــســد  رصــيــُد  يرتفع  الــفــوز  وبــهــذا 
األهلي  عن  نقاط  ثــالث  بفارق  بالصدارة  ُمنفرًدا 
أقرب ُمنافسيه الذي يمتلك في رصيده ١٦ نقطة، 

نقاط. أربع  عند  صالل  أّم  رصيد  تجّمد  بينما 
في  االنتصارات  نغمَة  الدحيل  استعاد  جهته،  من 
حساب  على  حّققه  الذي  السهل  فوزه  بعد  الدوري 
الــخــريــطــيــات بــأربــعــة أهـــداف ُمــقــابــل هــدف واحــد 

أمس. مساء 

الذي  األّول  شوطها  في  المواجهَة  الدحيُل  وأنهى 
في  علي  معز  أحرزها  التي  الجميلة  الثالثية  شهد 
١٣ و٤٠، ورامين رضائيان في الدقيقة  الدقيقتَين 
قليًال  الخريطيات  وضعية  تحّسنت  حين  في   ،٣٧
الفارق  تقليص  في  إسماعيل  خلدون  العبه  ونجح 
خالد  أحــرز  بينما   ،٥٦ الدقيقة  في  جميل  بهدف 
األخيرة  الدقيقة  في  الرابع  الدحيل  هدف  محمد 

اللقاء. ُعمر  من 
وكان الغرافة قد بدأ ُمباريات أمس باكتساح الخور 
مساء  أُقيمت  الــتــي  الــُمــبــاراة  فــي   (٦-٣) عليه  بالفوز 

م الغرافة ٢-١. سجل  أمس، وانتهى شوُطها األّوُل بتقدُّ
 ٤٢) الدقيقتَين  فــي  األمــيــن  هــمــام  الــغــرافــة  أهـــداف 
و٥٠)، وأحمد الجانحي (هدَفين) في الدقيقتَين (٧٥ 
و٩٠)، وهدف لكل منه جاتشول كو في الدقيقة ١٦، 
الخور  أهــداف  وسّجل   ،٦٠ الدقيقة  في  عالء  وأحمد 
 ٤) الدقائق  في  وليانردو  البريكي،  ونايف  رفائيل، 
و٧٤ و٧٩).. وبهذه النتيجة رفع فريُق الغرافة رصيده 

إلـــى ١٢ نــقــطــة فـــي الــمــركــز الــثــالــث.. 
وتجّمد رصيُد الخور عند ٤ نقاط في 

44--55المركز قبل األخير.
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مـــواجهتــان مـــن العيــار الثقيــل باآلسيـــويـة  
صراع صيني ياباني قوي اليوم في الطريق للدور الثاني 

ــــا ــــام ــــوه ــــوك ــــحــــث عـــــــن تــــعــــطــــيــــل ي ــــب كـــــــانـــــــافـــــــارو فـــــــي تـــــحـــــد أمـــــــــــام إنـــــيـــــيـــــســـــتـــــا.. وشـــــنـــــغـــــهـــــاي ي

فتحي:  رجائي   - متابعة 

دوري  مــبــاريــات  تــتــواصــل   
اإلياب  جولة  مع  آسيا  أبطال 
ألندية  المجموعات  دور  من 
حيث  اآلسيوية  الــقــارة  شــرق 
األولــى  مــبــاراتــان  الــيــوم  تقام 
تـــجـــمـــع بـــيـــن فـــريـــق فــيــســيــل 
جوانجزو  مع  الياباني  كوبي 
إيــفــرجــرانــد الــصــيــنــي وتــقــام 
الـــــــمـــــــبـــــــاراة فـــــــي الـــــــواحـــــــدة 
ظــــهــــًرا فــــي اســــتــــاد الــجــنــوب 
الـــــمـــــونـــــديـــــالـــــي وذلــــــــــك فـــي 
المجموعة  ُمــواجــهــات  إطـــار 

لسابعة. ا
 والـــثـــانـــيـــة تـــقـــام الـــســـاعـــة 
نفس  وعــلــى  عـــصـــًرا  الــرابــعــة 
الــمــلــعــب وتــجــمــع بــيــن فــريــق 
مـــاريـــنـــوس  اف  يـــوكـــوهـــامـــا 
الصيني  شنغهاي  مع  الياباني 
ولـــكـــن فـــي إطــــار مــنــافــســات 

الثامنة. المجموعة 
تـــعـــد  الــــــيــــــوم  ــــا  مــــواجــــهــــت  
تــــواصــــًال لـــلـــصـــراع الـــمـــوجـــود 
فـــــي الـــبـــطـــولـــة حــــالــــًيــــا بــيــن 
ونظيراتها  الصينية  األنــديــة 
الــــيــــابــــانــــيــــة، حـــيـــث يـــتـــواجـــد 
فـــي كـــل مــــبــــاراة طــــرف مــن 
األندية  شــك  وبــال  الدولتين، 
األربــــعــــة تـــطـــمـــح فــــي الـــفـــوز 
النهائي  ثُمن  للدور  والتأهل 
فـــي الـــبـــطـــولـــة الســـيـــمـــا مــثــًال 
فــريــق كــوبــي الــيــابــانــي الـــذي 
الذي  الفوز  بعد  بالفعل  تأهل 

الماضية. الجولة  في  حققه 
وبــــــدون شـــك مـــع تــواصــل 
الــــــــجــــــــوالت فـــــــي الــــبــــطــــولــــة 
الحسم  مــن  العملية  تقترب 
ـــيـــة  ـــمـــان والـــــــــوصـــــــــول إلـــــــــى ث
فـــرق تــنــافــس عــلــى الــوصــول 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي هي 
الـــهـــدف اإلســتــراتــيــجــي لــكــل 

هــــذه الـــفـــرق والـــتـــي ســتــقــام 
ملعب  على  ديسمبر   ١٩ يــوم 
الـــجـــنـــوب الـــمـــونـــديـــالـــي بــيــن 
فــريــق بــرســبــولــيــس اإليــرانــي 
شرق  أندية  من  الُمتأهل  مع 
الــــقــــارة. والــــمــــبــــاراة األولــــى 
الــــيــــوم تـــجـــمـــع بـــيـــن فــيــســيــل 
كـــوبـــي الــيــابــانــي وجــوانــجــزو 
إيـــفـــرجـــرانـــد الــصــيــنــي فــهــي 
تـــعـــد ُمــــواجــــهــــة مــــن الـــعـــيـــار 
الفريقين. لقوة  نظًرا  الثقية 

 الـــفـــريـــق الـــيـــابـــانـــي حــجــز 
نجمه  بقيادة  التأهل  بطاقة 
الـــعـــالـــمـــي أنــــدريــــس إنــيــيــســتــا 
االنــتــصــار  يُــحــقــق  أن  ويُـــريـــد 

فــــي لــــقــــاء الــــيــــوم مــــن أجـــل 
الصدارة.  في  الجدارة  تأكيد 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه فــريــق 
جــــوانــــجــــزو إيــــفــــرجــــرانــــد ال 
بــــديــــل أمـــــامـــــه غـــيـــر الـــفـــوز 
بــــقــــيــــادة مـــــدربـــــه الـــعـــالـــمـــي 
فابيو  الكبير  اإليطالي  النجم 
إيطاليا  مع  المتوج  كانافارو 
بــلــقــب بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
بــلــقــب  والـــفـــائـــز   ٢٠٠٦ عــــام 
العام  ذلــك  فــي  العــب  أفــضــل 
ألبعد  يصل  أن  يــريــد  والـــذي 
نـــقـــطـــة فـــــي هــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
والــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى الـــــقـــــدرات 
الــتــدريــبــيــة الــعــالــيــة لـــه. ولــن 

تــكــون هـــذه الـــمـــبـــاراة ســهــلــة 
ــفــريــق  ــل الســـيـــمـــا بـــالـــنـــســـبـــة ل
إال  يــمــتــلــك  ال  الـــذي  الــصــيــنــي 
المركز  ويحتل  واحدة  نقطة 
ـــمـــجـــمـــوعـــة  الـــــثـــــالـــــث فــــــي ال
بــعــد فـــريـــق ســــوون الـــكـــوري 
معهما  يلعب  الــذي  الجنوبي 
يعني  والفوز  المجموعة  في 

التأهل. في  له  اآلمال  تجدد 
صعبة  الــمــجــمــوعــة  وهـــذه   
نظًرا  خــاص  طابع  ولها  جــًدا 
فقط  فـــرق   ٣ تــضــم  لــكــونــهــا 
تعظيم  جواهر  انسحاب  بعد 

الماليزي.
 وهــــذه الـــُمـــواجـــهـــة ثــأريــة 

بــالــنــســبــة لـــلـــفـــريـــق الــصــيــنــي 
خـــــاصـــــة أنــــــــه خــــســــر أمــــــام 
ساعة   ٧٢ منذ  كوبي  فيسيل 
هدف  مقابل  أهــداف  بثالثة 
لرد  يسعى  شــك  وبــال  واحـــد، 
االعـــتـــبـــار مـــن أجــــل تــجــديــد 
والتأكيد  الــتــأهــل  فــي  اآلمـــال 
منافسه  عن  يقل  ال  أنه  على 

المستوى.  في 
والــــــُمــــــواجــــــهــــــة الــــثــــانــــيــــة 
الــيــوم ســتــجــمــع بــيــن فــريــقــي 
وشنغهاي  الياباني  يوكوهاما 
الـــصـــيـــنـــي فـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة 
الُمتصدر  بين  فهي  الثامنة، 
نقاط  تــســع  بــرصــيــد  الــيــابــانــي 

والــــوصــــيــــف الـــصـــيـــنـــي بــســت 
نقاط.

فـــــــــوز  أن  شــــــــــــك  وال 
ـــ  يــوكــوهــومــا يــؤهــلــه لــــدور ال
الــمــقــابــل  وفــــي  رســـمـــًيـــا،   ١٦
يـــســـعـــى شـــنـــغـــهـــاي لــتــعــطــيــلــه 
معه  لــيــتــســاوى  عــلــيــه  بــالــفــوز 
ويقترب  الــنــقــاط  رصــيــد  فــي 
ـــمـــن  مـــــن الــــتــــأهــــل لـــــلـــــدور ثُ
الــنــهــائــي، وفـــي نــفــس الــوقــت 
بالمجموعة  الُمنافسة  إشعال 
والـــتـــي تــضــم مــعــهــمــا فــريــقــا 
جــيــونــبــك هــيــونــداي مــوتــورز 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي وســيــدنــي 

األسترالي. 

٤ أهداف تتنافس 
على األفضل 

 شركة تسويقية ترعى 
االتحاد اآلسيوي 

اآلسيوي  االتــحــاد  في  اإللكتروني  الموقع  أعلن   
لــكــرة الــقــدم األهــــداف الــُمــرّشــحــة مــن أجـــل الــفــوز 
الجولة  مباريات  في  لألسبوع  اليانز  هدف  بجائزة 
الثالثة من دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠ لمنطقة الشرق، 
الصيني  بكين  العــب  آالن  مــن  كــل  يتنافس  حيث 
تيغراو  وجونيور  جلوري)  (بيرث  ستاينز  ودانــيــال 

(أولسان هيونداي) ودوغالس (فيسيل كوبي). 

 أعلن االتــحــاد اآلســيــوي لكرة الــقــدم عــن توقيع 
ميجو»  موبايل  «تشاينا  شركة  مع  رعاية  اتفاقية 
التوقيع  وجاء   ،٢٠٢٤ وحتى   ٢٠٢١ عام  من  للفترة 
كرة  تسويق  شركة  خــالل  من  االتفاقية  هــذه  على 
القدم اآلسيوية الشريك التجاري الحصري لالتحاد 
و٢٠٢٨-٢٠٢٥   ٢٠٢٤-٢٠٢١ لــلــدورتــيــن  اآلســيــوي 
ميجو  موبايل  تشاينا  ستقوم  االتفاقية  وبموجب 
المنتخبات  بطوالت  لجميع  شاملة  تغطية  بتوفير 
الوطنية واألندية في االتحاد اآلسيوي، بما في ذلك 
العالم  لــكــأس  اآلســيــويــة  للتصفيات  النهائي  الـــدور 
الصين،  فــي   ٢٠٢٣ آســيــا  وكـــأس  قــطــر،  فــي   ٢٠٢٢
إلى جانب دوري أبطال آسيا من عام ٢٠٢١ وحتى 
تكنولوجية  حــلــول  بتقديم  ســتــقــوم  حــيــث   ،٢٠٢٤
مميزة وخبرة ُمثيرة بكرة القدم لجماهير اللعبة 
موبايل  «تشاينا  وانضّمت  الصين.  في  الُمتحّمسة 
ميجو» إلى أسرة شركاء االتحاد اآلسيوي، لتصبح 
الوطنية  المنتخبات  لبطوالت  إقليمي  راعــي  أول 
الشركاء  مجموعة  استحداث  تم  حيث  الصين،  في 
اإلقــلــيــمــيــيــن مـــن قــبــل شــركــة تــســويــق كـــرة الــقــدم 
 ،٢٠٢٤-٢٠٢١ للفترة  اآلســيــوي  واالتــحــاد  اآلسيوية 
األســـواق  فــي  المحلية  الــشــراكــات  تــنــويــع  أجـــل  مــن 
الــرئــيــســيــة، وفـــي ذات الــوقــت تــوفــيــر أعــلــى قيمة 

لفرص التسويق على المستوى العالمي. 

 أعرب صانع األلعاب والنجم العالمي 
فريق  قائد  إنييستا»  «أندريس  اإلسباني 
بطولة  في  حالًيا  الياباني  كوبي  فيسيل 
لشرق  الــقــدم  لــكــرة  آســيــا  أبــطــال  دوري 
القارة المقام في الدوحة عن رغبته في 
زيارة قطر مرة أخرى في كأس العالم 

.٢٠٢٢
 وقــــال إنــيــيــســتــا فــي لــقــاء مــع وســائــل 
الذي  التعليمية،  المدينة  باستاد  اإلعالم 
وصفه بالرائع، متطلًعا للقدوم إلى قطر 
ولكنه   -  ٢٠٢٢ العالم  كأس  في  للتواجد 
بعد   - المرة  هذه  في  بالتأكيد  يلعب  لن 
مشاركته  عقب  الــدولــي  اللعب  اعــتــزالــه 

في كأس العالم األخيرة روسيا ٢٠١٨.

أريــد  قـــال:  الحالية  طموحاته  وعــن   
أبعد  إلــى  الــيــابــانــي  كــوبــي  فيسيل  قــيــادة 
أبطال  دوري  بطولة  في  ُممكنة  نقطة 
خاصة  باللقب  والتتويج  بل  الحالية  آسيا 

أنه مؤهل لهذا بالفعل.
 وكـــــان إنــيــيــســتــا تــــوج بــأفــضــل العــب 
أمــام  فريقه  خاضها  الــتــي  الــمــبــاراة  فــي 
جــوانــجــزو إيــفــرجــرانــد الــصــيــنــي والــتــي 
انـــتـــهـــت بـــفـــوز فــيــســيــل بـــثـــالثـــة أهـــــداف 
مقابل هدف واحد وأحرز خاللها هدًفا 
زيارة  استطاعته  بعدم  إنييستا  واعترف 
صــديــقــه الــمــقــرب تــشــافــي هــيــرنــانــديــز - 
مدرب السد - بسبب اإلجراءات الصحية 
والخاصة  البطولة  في  الُمتبعة  الصارمة 

والتي  (كوفيد-١٩)،  ببروتوكوالت 
صديقه،  ُمــقــابــلــة  مــن  تمكنه  لــن 
اتصال  على  كانا  أنهما  إلى  ُمشيًرا 

قبل سفره إلى قطر.
إنييستا  أنــدريــس  الــالعــبــان  ومــثــل   
وتــشــافــي هــيــرنــانــديــز - الــُمــقــيــم في 
٢٠١٥ وســفــيــر كــأس  قــطــر مــنــذ عـــام 
رائـــًعـــا  ثــنــائــًيــا   -  ٢٠٢٢ قــطــر  الـــعـــالـــم 
وشراكة ناجحة في خط الوسط سواء 
مـــع بــرشــلــونــة أو مــنــتــخــب إســبــانــيــا، 
في  ألقاب  بسبعة  مًعا  الثنائي  وفاز 
الــــدوري اإلســبــانــي وأربــعــة ألــقــاب 
دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس 

العالم.

لـــم ألتقِ تشــــافــــي لهـــذه األسبــاب
 تمنى زيارة قطر في المونديال.. إنييستا: 

والت يد-١٩)، 
صديقه ابــلــة 
اتصا على  نا 

ر.
إني أنــدريــس   
الــُمــقــيــم يــز -
وســفــيــر ٢٠
ثــنــائــًيــا  - ٢
خط الوسط
نــتــخــب إســبــا
ألقاب سبعة 
وأربــعــة ألــقــا

ا وبطولة كأس

تي
ه، 
ل 

ييستا 
م في

كــأس 
رائـــًعـــا 
 سواء
انــيــا،
في
اب 
س 

أولسان يهزم جلوري
 في الوقت القاتل 

 خطف فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الفوز في الوقت 
سّجلها  وثنائية  األسترالي  جلوري  بيرث  أمــام  مباراته  من  القاتل 
في آخر ٣ دقائق، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس على استاد 
المجموعة  منافسات  من  الرابعة  الجولة  ضمن  التعليمية  المدينة 
 (٨٧) اين-سونغ  كيم  اللقاء  هدفي  سّجل  البطولة.  مــن  الــســادســة 
وجونيور نيغراو (٨٩).. وبهذه النتيجة رفع فريق أولسان هيونداي 
بيرث  فريق  وبقي  المجموعة..  صــدارة  في  نقاط   ١٠ إلى  رصيده 

جلوري بال رصيد من النقاط في المركز األخير من المجموعة.
 وكانت المباراة قوية وُمثيرة حيث سيطر التعادل السلبي على 
في  الفوز  هدفي  هيونداي  أولسان  يُسجل  أن  قبل  المباراة  نتيجة 

وقت ُمتأخر من اللقاء. 

للدور  الصيني  بكين  فريق  تأهل   
دوري  بـــطـــولـــة  مـــن  الـــنـــهـــائـــي  ـــمـــن  ثُ
الــذي  الــفــوز  بعد  وذلــك  آسيا  أبــطــال 
حــقــقــه أمـــس عــلــى فــريــق مــيــلــبــورن 
ـــــي بـــثـــنـــائـــيـــة  ـــــرال فــــيــــكــــتــــوري األســـــت
نــظــيــفــة فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت 
بنادي  حمد  بــن  جــاســم  ملعب  على 
الـــســـد، ضــمــن الــجــولــة الـــرابـــعـــة مــن 
في  الخامسة  المجموعة  منافسات 
وســّجــل   .٢٠٢٠ آســيــا  أبــطــال  دوري 
هــدفــي الــلــقــاء جــونــاثــان فــيــيــرا (٩) 

وبـــهـــذا   ..(٣٥) يـــونـــيـــنـــغ  ـــــغ  وزهـــــان
الــــفــــوز رفــــع فـــريـــق بــكــيــن رصـــيـــده 
الكاملة  الــعــالمــة  ُمــحــقــًقــا  نــقــطــة   ١٢
صــدارة  وفــي  األربــعــة  مبارياته  مــن 
الــمــجــمــوعــة وتــجــمــد رصـــيـــد فــريــق 
في  نقاط   ٣ عند  فيكتوري  ميلبورن 

المجموعة. في  الثالث  المركز 
الــفــوز  الصيني  الــفــريــق  واســتــحــق   
األفضل  الــطــرف  كــان  حيث  باللقاء 
على  ومــتــمــيــًزا  قــويًــا  عــرًضــا  وقــــّدم 

الشوطين. مستوى 

بكين يهزم ميلبورن ويتأهل

 الفريق التايالندي يهزم سيول 

على  الفوز  الياباني  طوكيو  فريق  حقق   
في   ٢-١ بنتيجة  الصيني  شنهوا  شنغهاي 
استاد  على  أمس  يوم  أقيمت  التي  المباراة 
ضمن  الـــدوحـــة،  فـــي  التعليمية  الــمــديــنــة 
المجموعة  منافسات  من  الرابعة  الجولة 

السادسة في دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠.
 (٨٢) آبي  وشوتو   (٦١) لياندرو  وسّجل   
جيوفاني  أحــرز  حين  في  طوكيو،  هدفي 
شــنــهــوا..  شــنــغــهــاي  هــــدف   (٨٦) مــوريــنــو 
رصيده  طوكيو  فريق  رفع  النتيجة  وبهذه 
الى٧ نقاط قفز بها للمركز الثاني وتراجع 
برصيد  الــثــالــث  للمركز  شــنــهــوا  شنغهاي 
نادي  تمسك  ثانية،  مــبــاراة  وفــي  نقاط.   ٦
تــشــيــانــغــراي يــونــايــتــد الـــتـــايـــالنـــدي بــآمــال 

سيول  ســي  إف  على  فـــوزه  بعد  المنافسة 
المباراة  في   ٢-١ بنتيجة  الجنوبي  الكوري 
الــتــي أقــيــمــت يـــوم أمـــس أيــًضــا عــلــى اســتــاد 
جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة 
الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة.

 وســّجــل الــبــرازيــلــي أوســيــمــار بــيــل (٤٠ 
و٨٩) هدفي تشيانغراي يونايتد، في حين 
إف  هـــدف   (٥٩) يــونــغ  تشو-  بـــارك  أحـــرز 
الفريق  حصل  النتيجة  وبهذه  سيول..  سي 
التايالندي على أول ٣ نقاط له في البطولة، 
وبقي كما هو في المركز الرابع، في حين 
تجّمد رصيد إف سي سيول الكوري عند ٦ 
المنافسة  لتشتعل  الثاني  المركز  في  نقاط 

في هذه المجموعة.

فـــوز طوكيــو عــلى شنغهــاي
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الدوحة- [: 

ـــجـــزء  ســــّلــــم اتـــــحـــــاد الـــــكـــــرة ال
الـــــثـــــالـــــث مــــــن مــــلــــف الــــتــــرشــــح 
الســـتـــضـــافـــة كـــــأس آســــيــــا لـــكـــرة 
الـــــذي   ،٢٠٢٧ لــــلــــعــــام  الـــــقـــــدم 
الضمان  متطلبات  كافة  يتضمن 
شروط  مع  المتوافقة  الحكومي 
االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لـــكـــرة الــقــدم 
البطولة. باستضافة  يتعلق  فيما 
ويــعــد الــضــمــان الــحــكــومــي الــذي 
تــتــعــهــد بـــه دولـــــة قــطــر الـــتـــزاًمـــا 
وتـــأكـــيـــًدا لـــتـــوافـــر كـــل الـــشـــروط 
باستضافة  الــخــاصــة  التنظيمية 
الــبــطــولــة وفــًقــا ألعــلــى الــمــعــايــيــر 
اتحاد  إليها  يسعى  التي  العالمية 
آسيا  كــأس  فــي  بها  للعمل  الــكــرة 
مــع  بــــالــــتــــعــــاون  وذلـــــــك   ،٢٠٢٧
في  العالقة  ذات  األطراف  جميع 
الـــدولـــة وفــًقــا لــلــجــدول الــزمــنــي 
ـــمـــد مـــــن قــــبــــل االتـــــحـــــاد  ـــمـــعـــت ال
متضمنًا  الــقــدم  لــكــرة  اآلســـيـــوي 
والمعايير.ويأتي  الشروط  كافة 
هــــذا الــتــعــهــد كـــجـــزء مــــن رؤيــــة 
تشمل  التي   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر 
الـــنـــهـــوض بــــقــــدرات الــــدولــــة فــي 
في  والمساهمة  المجاالت،  كافة 
اســتــثــمــارات كــبــيــرة فــي الــســنــوات 
الـــــقـــــادمـــــة وهــــــو مـــــا تـــشـــهـــد بــه 
تزدهر  التي  العمالقة  المشاريع 

تعد  يوم.كما  بعد  يوًما  قطر  بها 

من  صريًحا  تأكيًدا  الخطوة  هذه 

بتأدية  التزامه  عن  الكرة  اتحاد 

جــمــيــع مــتــطــلــبــات االســتــضــافــة، 

مــرتــكــًزا إلـــى خــبــرات مــتــراكــمــة 

اكتسبه  هــائــل  تنظيمي  ورصــيــد 

مـــن خــــالل تــنــظــيــم الــكــثــيــر مــن 

األحـــداث الــريــاضــيــة الــكــبــري في 

ــتــصــبــح الـــدوحـــة  دولــــــة قـــطـــر، ل

أتـــم  عـــلـــى  الرياضة-  -عاصمة 

كاملة  جــاهــزيــة  وفــي  االســتــعــداد 

يشارك  التي  البطولة  الستضافة 

فيها ٢٤ منتخبًا تلعب ٥١ مباراة.

وهـــــو مــــا يـــفـــرض الـــحـــاجـــة إلـــى 

مالعب   ١٠ إلى   ٨ بين  ما  تجهيز 

بــمــواصــفــات عــالــمــيــة الحــتــضــان 

معايير  أعــلــى  وفـــق  الــمــنــافــســات 

حــجــم  أن  الســــيــــمــــا  الـــــــجـــــــودة، 

الكثير  يتطلب  الــحــالــي  الــبــطــولــة 

مـــن اإلنــــشــــاءات وتــوفــيــر أفــضــل 

الــمــرافــق لــالعــبــيــن والــجــمــاهــيــر 

قيمة  مع  يتوافق  وبما  والشركاء 

المستوى  على  آسيا  كأس  ومكانة 

وتنفرد  تتميز  ما  وهو  العالمي، 

بــه قــطــر بــكــل تــأكــيــد، خــصــوًصــا 

مــــع تــنــظــيــمــهــا لــنــهــائــيــات كـــأس 

من  ســيــتــركــه  ومــا   ٢٠٢٢ الــعــالــم 

اآلســـيـــويـــة  لـــلـــقـــارة  كـــبـــيـــر  إرث 

والـــعـــالـــم أجــــمــــع.وكــــان االتـــحـــاد 

الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، قــد سلم 

فــي  الـــمـــلـــف  مــــن  األول  الــــجــــزء 

أغسطس  من  والعشرين  السادس 

الجزء  تسليم  أعقبه  ثم  الماضي، 

الــثــانــي مـــن الــمــلــف والــمــتــضــمــن 

التاسع  في  القانونية  المتطلبات 

الماضي  أكــتــوبــر  مــن  والــعــشــريــن 

الـــــذي تــضــمــن كـــافـــة مــتــطــلــبــات 

شــــــروط االســـتـــضـــافـــة ومــــعــــَزًزا 

بـــــإرث دولـــــة قـــطـــر الــكــبــيــر فــي 

مــــجــــال اســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــوالت 

واألحـــــــداث الـــريـــاضـــيـــة الــقــاريــة 

لعالمية. وا

تسليم الجزء الثالث من ملف طلب استضافتنا لكأس آسيا 
يتضمن كافة متطلبات الضمان الحكومي المتوافقة مع الشروط

مــنــتــخــبـًـا  ٢٤ ــة  ــارك ــش ــم ب  ٢٠٢٧ ـــي  ف ــة  ــب ــق ــرت ــم ال ــة  ــول ــط ــب ال ــة  ــاف ــض ــت الس ـــزة  ـــاه ج الــــدوحــــة 

٤٨ ســاعـة راحـة لالعـبـي الـوكــرة
بعد الفوز المهم على حساب السيلية

للتعافي أسبوعين  يحتاج  وفراس  السد  مواجهة  قبل  يعود  الهاشمي 

ــر ــي ــب غـــضـــب عــــــربــــــاوي ك
على التحكيم واألداء وإدارة المدرب األيسلندي للفريق

متابعة- صابر الغراوي:

الــقــدم  لــكــرة  األول  الــفــريــق  حــصــل 
بــنــادي الــوكــرة عــلــى راحـــة سلبية من 
التدريبات لمدة ٤٨ ساعة أمس واليوم 
على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء 
الغد في بداية رحلة التجهيزات لخوض 
مباراة الجولة الثامنة من بطولة دوري 
نــجــوم QNB، أمـــام فــريــق الــســد مساء 
الــثــالثــاء الــمــقــبــل.وجــاء قــــرار الــمــدرب 
األســـبـــانـــي بــارتــلــومــي مــاركــيــز لــوبــيــز 
بعد  لالعبيه  السلبية  الراحة  هذه  بمنح 
المجهود الكبير الذي بذله الجميع في 
مــبــاراة الــوكــرة األخــيــرة الــتــي خاضها 
النواخذة  حسمها  والــتــي  السيلية  أمــام 
هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  لصالحهم 

واحد مساء أمس األول.
جــاســم  أن  ـــــى  إل اإلشـــــــــارة  تــــجــــدر 
الــهــاشــمــي الــظــهــيــر األيـــســـر لــلــفــريــق 

كــــان قـــد انـــضـــم لــقــائــمــة الــمــصــابــيــن 
بيومين  األخيرة  السيلية  مباراة  قبل 
لإلصابة  تعرض  أن  بعد  وذلك  فقط 
فــــي «األنـــــكـــــل» خـــــالل الـــتـــدريـــبـــات، 
وتـــجـــري مـــحـــاوالت الــجــهــاز الــطــبــي 
اإلصابة  هذه  من  لعالجه  حالًيا  معه 
ـــســـد  وتــــجــــهــــيــــزه قــــبــــل مـــــواجـــــهـــــة ال

بـــذلـــك. يــســمــح  الـــوقـــت  أن  بـــاعـــتـــبـــار 
أمــــا بــالــنــســبــة لـــفـــراس دحـــبـــور الـــذي 
الخلفية  العضلة  في  إلصابة  تعرض 
يحتاج  فــإنــه  تــقــريــبًــا،  أســبــوعــيــن  قــبــل 
من  التعافي  قبل  آخرين  ألسبوعين 
قائمة  في  يبقى  لن  وبالتالي  اإلصابة 

منير. خالد  سوى  المصابين 

متابعة- رجائي فتحي: 

هـــــــاجـــــــم الــــــعــــــربــــــاويــــــة 

عــبــدالــهــادي الــرويــلــي حكم 

مـــبـــاراة الــعــربــي أمـــام قطر 

والـــــتـــــي خــــســــرهــــا الـــفـــريـــق 

بـــثـــالثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة، وذلـــــك 

ـــــعـــــدم احـــــتـــــســـــاب ضـــربـــة  ل

جـــــــزاء لــمــصــلــحــة الـــفـــريـــق 

فـــي كــــرة لــمــســت يـــد حــامــد 

إســـــمـــــاعـــــيـــــل العــــــــب قـــطـــر 

احتساب  عــدم  أن  مــؤكــديــن 

ــا  ــبً هــــــذه الــــكــــرة كــــانــــت ســب

فـــي تـــحـــول الــنــتــيــجــة.وقــال 

بن  حــمــد  بــن  خليفة  الــشــيــخ 

النادي  رئيس  ثاني  آل  جبر 

العربي السابق: إنه في زمن 

األخطاء  استمرار   «VAR»

مقبول  غير  أمر  التحكيمية 

تغريدة  فــي  تــمــاًمــا.وأضــاف 

 :(Twitter) مــوقــع  على  لــه 

عالمة  يمثل  هــذا  بــصــراحــة 

اســتــفــهــمــام كــبــيــرة.وتــابــع: 

رغـــــم عـــــدم رضـــــا الــجــمــيــع 
أن  إال  والنتيجة  األداء  عــن 
عــلــى الــجــمــيــع الـــهـــدوء وحــل 
األمـــــــــور بـــحـــكـــمـــة والـــنـــظـــر 
واختيار  الحلول  جميع  إلــى 
الـــتـــوقـــيـــت الـــمـــنـــاســـب لــكــل 
حــــل، وعـــلـــى الــجــمــيــع أيــًضــا 
اإلدارة  مجلس  مــع  الــوقــوف 
في  للنادي  عونًا  نكون  وأن 
هــــذه الــمــرحــلــة خـــاصـــة أن 
المقبلة  الــثــالث  الــمــبــاريــات 

صعبة.

وفـــي نــفــس الــوقــت تسود 
أوســـــــاط الـــعـــربـــاويـــة حــالــة 
مــن عــدم الــرضــا عــن األداء 
الـــــذي قـــدمـــه الــفــريــق ليس 
فــي لــقــاء األمــس أمــام قطر 
المباريات  فــي  ولــكــن  فقط 
األخـــيـــرة لــلــفــريــق الــــذي لم 
يـــعـــد يـــــــؤدي بـــنـــفـــس الـــقـــوة 
الــســابــقــة وهــــو األمـــــر الـــذي 
المركز  يحتل  الفريق  جعل 
الترتيب  جــدول  في  العاشر 

برصيد ٥ نقاط فقط.

ـــــــن الــــكــــثــــيــــر مـــن  وأعـــــــل
العرباوية عن عدم رضاهم 
عن إدارة المدرب األيسلندي 
هـــيـــمـــيـــر هـــالـــجـــريـــمـــســـون 
لــلــفــريــق فــي مــبــاريــات هــذا 
الفريق  افتقد  حيث  الموسم 
ـــاريـــات  ـــمـــب لـــلـــحـــلـــول فـــــي ال
غيابات  هناك  أن  وصحيح 
صفوفه  في  ومؤثرة  مهمة 
الــمــدرب  يستطع  لــم  ولــكــن 
تـــجـــهـــيـــز الـــــــبـــــــدالء الــــذيــــن 
الفارق  يصنعوا  أن  يمكنهم 
ــمــبــاريــات  فـــي مــثــل هــــذه ال
لحسمها  العربي  يحتاج  التي 
في  وضعة  تعديل  أجــل  من 

جدول الترتيب.
ــــعــــربــــي إلــــى  ويــــحــــتــــاج ال
تـــصـــحـــيـــح األخـــــطـــــاء حــيــث 
إنــــه لــعــب ٧ مـــبـــاريـــات فــاز 
فــــي مـــــبـــــاراة وتـــــعـــــادل فــي 
اثــنــيــن وخـــســـر ٤ مــبــاريــات 
وهـــو األمــــر الــــذي أثــــار قلق 

العرباوية.

اليوم.. قطر والعربي يواجهان السد والشمال

الـريـان يقتـحـم مربــع دوري الطـائــرة
متابعة- فريد عبدالباقي:

اقـــتـــحـــم فـــريـــق الــــريــــان الـــمـــربـــع 
للكرة  العام  دوري  لبطولة  الذهبي 
-٢٠٢٠ لــمــوســم  الــطــائــرة «رجــــال» 
عــلــى  تــغــلــب  أن  بــعــد  وذلــــك   ،٢٠٢١
دون  أشـــواط  ثــالثــة  بنتيجة  األهــلــي 
و٢٥-٢٢   ٢٥-١٧» نــتــائــج  بــواقــع  رد 
الذي  اللقاء  خالل  وذلك  و٢٥-٢٢»، 
بصالة  أمــس  مــســاء  الفريقين  جمع 
ـــطـــائـــرة ضـــمـــن مـــبـــاريـــات  اتــــحــــاد ال

الدوري. من  السابعة  الجولة 
رصيده  الريان  رفــع  الفوز  وبهذا 

الــرابــع  الــمــركــز  فـــي  نــقــطــة   ١٣ إلـــى 
مــتــســاويًــا مـــع الــعــربــي الــــذي يــحــتــل 
رصيد  تجمد  بينما  الثالث،  المركز 
١١ نــقــطــة فــي الــمــركــز  األهــلــي عــنــد 

لخامس. ا
وفـــي مــبــاراة ثــانــيــة، فـــاز الــوكــرة 
أشــواط  ثــالثــة  بنتيجة  الــغــرافــة  على 
و٢٥- نتائج «٢٥-٢١  بواقع  رد  دون 
واصــل  الــفــوز  وبــهــذا  و٢٥-١١»،   ١٨
الــفــريــق الـــوكـــراوي ســلــســلــة نــتــائــجــه 
الــجــيــدة مــع مــدربــه مــحــمــد مــجــدي 
 ١٠ لــيــحــتــل الــمــركــز الــســابــع بــرصــيــد 
الغرافة  رصيد  تجمد  بينما  نقاط، 

الثامن. المركز  في  نقاط   ٣ عند 
هـــذا، وتــســتــكــمــل الــيــوم مــبــاريــات 
الــــجــــولــــة الــــســــابــــعــــة، حـــيـــث يــلــتــقــي 
٤:٠٠ عــصــًرا،  ــــ قــطــر مــع الــســد فــي ال
 ٦:٣٠ ـــــ والــعــربــي مـــع الــشــمــال فـــي ال

. ًء مسا
ويــســعــى الــفــريــق الــقــطــراوي إلــى 
تــــأمــــيــــن اســـــتـــــمـــــراره فـــــي وصــــافــــة 
نــقــطــة،   ١٤ يــمــتــلــك  حــيــث  ـــــدوري  ال
أجواء  السدواي  الفريق  يدخل  بينما 
يحتل  نقاط   ٣ جعبته  في  اليوم  لقاء 

األخير. وقبل  التاسع  المركز 
وفـــــي الـــمـــقـــابـــل، تــــبــــدو حـــظـــوظ 

الـــعـــربـــي كــبــيــرة فـــي تــخــطــي عــقــبــة 
الـــــشـــــمـــــال لـــــــفـــــــارق اإلمـــــكـــــانـــــيـــــات 
والـــخـــبـــرات بــيــن الـــالعـــبـــيـــن، حــيــث 
الكؤوس)  (أغلى  بطل  العربي  يحتل 
ـــمـــوســـم الـــمـــنـــصـــرم الـــمـــركـــز  فــــي ال
وفـــوزه  نــقــطــة،   ١٣ بــرصــيــد  الــثــالــث 
الـــيـــوم يــعــنــي االقــــتــــراب مـــن فــريــق 
 ١٨ بـــرصـــيـــد  ـــمـــتـــصـــدر  ال الــــشــــرطــــة 
نــقــطــة، بــيــنــمــا يــأمــل فــريــق الــشــمــال 
صــاحــب الــمــركــز الــعــاشــر واألخــيــر 
بــــرصــــيــــد نـــقـــطـــة واحـــــــــدة تــحــقــيــق 
ــــــادة رصــــــيــــــده مـــن  ــــــزي مـــــفـــــاجـــــأة ل

لنقاط. ا
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ــة   ــســداســي ــســح الـــخـــور ب ــت ــك ـــة ي ـــراف ـــغ الســد يُحـّصن صــدارة الـدوري بنقــاط أم صــالل ال
رفع رصيده في بنك الدوري لـ ١٩ نقطة في ختام الجولة السابعة  في مباراة جيدة المستوى شهدت تسجيل ٩ أهداف 

متابعة - رجائي فتحي: 

 اكــتــســح فـــريـــق الـــغـــرافـــة فــريــق 
الخور بالفوز عليه بنتيجة ٦-٣ في 
المباراة التي أقيمت مساء أمس في 
دوري  بطولة  من  السابعة  الجولة 
األول  الــشــوط  وانتهى  قطر  نــجــوم 

منها بتقدم الغرافة ٢-١.
 ســّجــل أهــــداف الــغــرافــة هــّمــام 
و٥٠)   ٤٢) الدقيقتين  فــي  األمــيــن 
وأحـــمـــد الــجــانــحــي (هــــدفــــان) في 
لكل  وهــدف  و٩٠)   ٧٥) الدقيقتين 
مـــن وجـــاتـــشـــول كـــو فـــي الــدقــيــقــة 
 ٦٠ الدقيقة  فــي  عــالء  وأحــمــد   ١٦
، وســجــل أهـــــداف الـــخـــور رفــائــيــل 
ونـــايـــف الــبــريــكــي ولـــيـــانـــردو في 
وبــهــذه  و٧٩).  و٧٤   ٤) الـــدقـــائـــق 
النتيجة رفع فريق الغرافة رصيده 
الثالث.  المركز  في  نقطة   ١٢ إلــى 
نقاط   ٤ عند  الخور  رصيد  وتجّمد 

في المركز قبل األخير.
 جاءت المباراة قوية وُمثيرة من 
واستحق  الفريقين،  العبي  جانب 
فريق الغرافة االنتصار الكبير الذي 
حققه في اللقاء، ونجح العبوه في 
العودة للقاء بعد تقدم الخور بهدف 
وأمتع العبوه الجميع باألداء القوي 

والمتميز. 
الخور  العبو  وقع  المقابل  وفي   
الدفاعية  األخــطــاء  من  العديد  في 
السداسية  هــذه  فــي  ساهمت  الــتــي 
حيث أن العبيه نجحوا في تسجيل 
أهــداف   ٦ استقبلوا  ولكنهم  ثالثية 

ليتلقوا هذه الخسارة الكبيرة.
شوط مثير

وشهد  ُمثيًرا  األول  الشوط  جاء   
الفريقين،  مــن  أهـــداف   ٣ تسجيل 

بـــدأ الــخــور بــصــورة قــويــة وســّجــل 
على  لُيسيطر  الغرافة  وعــاد  هدًفا 

األداء ويسجل ثنائية.
هـــاجـــم الــفــريــقــان مـــن الــبــدايــة 
حيث لم ينتظر فريق الخور كثيًرا 
التقدم  في  ونجح  الشباك  هز  في 
بــعــد ٤ دقـــائـــق فــقــط عـــن طــريــق 
حيث  رفائيل،  البرازيلي  ُمحترفه 
جاء من كرة مّررها هالل محمد 
سّددها  الذي  رفائيل  إلى  ووصلت 
الخور  ليتقدم  الــمــرمــى  فــي  قــويــة 

بهدف.

 وعــاد الغرافة ودخــل في أجواء 
ــلــقــاء ولــــم يــنــتــظــر كــثــيــًرا ونــجــح  ال
فـــي تــســجــيــل هــــدف الـــتـــعـــادل عن 
لعبها  كرة  من  كو  جاتشول  طريق 
أحــمــد عــــالء داخــــل الــمــنــطــقــة إلــى 
إلى  للخلف  ومــّررهــا  هني  سفيان 
على  قوية  تسديدة  أطلق  الــذي  كو 
يسار الحارس في المرمى ليتعادل 

الفريقان ١-١.
 وتعّرض المهدي علي لإلصابة 
ــــــدًال مـــنـــه تــمــيــم  ـــعـــب ب وخــــــرج ول
وواصــل   ٤٠ الدقيقة  فــي  المهيزع 

الغرافة هجومه ونجح في تسجيل 
الـــهـــدف الــثــانــي وهـــو األجـــمـــل عن 
طريق الظهير األيسر همام األمين 

في الدقيقة ٤٢.
 الــهــدف جــاء مــن كــرة استلمها 
وانطلق  اليسرى  الجهة  من  هّمام 
ولعبها  وخدعه  بالحارس  وانــفــرد 
«لوب» في الزاوية البعيدة لتسكن 
 ،٢-١ الـــغـــرافـــة  ويـــتـــقـــدم  الـــشـــبـــاك 
وانتهى الشوط بتقدم الغرافة ٢-١.

أهداف عديدة
 جـــــاء الــــشــــوط الـــثـــانـــي مــثــيــًرا 

مــن  أهــــــداف   ٦ تــســجــيــل  وشـــهـــد 
في  الغرافة  نجح  حيث  الفريقين 
تــســجــيــل الــهــدف الــثــالــث بــصــورة 
األمين  هّمام  طريق  عن  ُمبكرة 
وصلته  عــنــدمــا   ٥٠ الــدقــيــقــة  فــي 
ُمنفرد  وهــو  قوية  ولعبها  الكرة 
.٣-١ النتيجة  لتصبح  المرمى  في 
إضافة  في  عالء  أحمد  ونجح   
 ٦٠ الــهــدف الـــرابـــع فــي الــدقــيــقــة 
تمريرة  واستقبل  انطلق  عندما 
ولعبها  وانفرد  األمين  هّمام  من 
بـــيـــســـراه فــــي الـــمـــرمـــى لــتــصــبــح 

.٤-١ النتيجة 
 وهـــاجـــم الـــخـــور بـــشـــدة بــحــثًــا 
الخور  ونجح  الفارق  تقليص  عن 
الدقيقة  في  النتيجة  تقليص  في 
منها  سّجل  رأس  ضربة  مــن   ٧٤
استقبل  عندما  الــهــدف  البريكي 
محمد  هــالل  لعبها  حــرة  ضــربــة 
عـــلـــى يــــســــار الـــــحـــــارس لــتــصــبــح 

.٤-٢ النتيجة 
 ولــــم يــنــتــظــر الـــغـــرافـــة كــثــيــًرا 
عــن  الــــخــــامــــس  بــــالــــهــــدف  ورد 
في  الجانحي  أحمد  البديل  طريق 
أحمد  انــفــرد  عندما   ٧٥ الدقيقة 
عــالء ومـــّرر لــه الــكــرة ولــم يجد 

المرمى. إيداعها  في  صعوبة 
 ونـــجـــح الـــخـــور فـــي الــدقــيــقــة 
بالهدف  الــفــارق  تقليص  فــي   ٧٨
الـــثـــالـــث عــــن طــــريــــق لـــيـــونـــاردو 
عندما سّدد كرة قوية على يمين 

.٥-٣ النتيجة  لتصبح  الحارس 
 وفـــي الــدقــيــقــة األخـــيـــرة من 
الــلــقــاء أضـــاف الــجــانــحــي الــهــدف 
الــــــســــــادس مـــــن تــــمــــريــــرة هــنــي 
ويــنــتــهــي   ٦-٣ الــنــتــيــجــة  لــتــصــبــح 

بها.  اللقاء 

متابعة - حسام نبوي: 

على  قبضته  السد  فريق  أحكم   
صدارة دوري النجوم بعدما حقق 
أم  حساب  على  أمــس  مساء  الــفــوز 
صالل بثالثة أهداف ُمقابل هدف 
بينهما  جمعت  الــتــي  الــمــبــاراة  فــي 
عــلــى اســـتـــاد ثــانــي بـــن جــاســم في 
ختام الجولة السابعة من الدوري. 
عفيف  أكــرم  اللقاء  أهـــداف  سّجل 
كــازورال  وسانتي   ٣٥ الدقيقة  فــي 
فــي الــدقــيــقــة ٥٠ مــن ركــلــة جــزاء 
وحـــســـن الـــهـــيـــدوس فـــي الــدقــيــقــة 
أم  هـــدف  ســّجــل  بينما  لــلــســد،   ٩١
الدقيقة  في  جشمي  روزبــه  صالل 
الفوز  وبــهــذا  الــلــقــاء،  عمر  مــن   ٤٠
نقطة   ١٩ إلــى  الــســد  رصــيــد  يرتفع 
ُمـــنـــفـــرًدا بـــالـــصـــدارة بـــفـــارق ثــالث 
ُمنافسيه  أقــرب  األهلي  عن  نقاط 
الذي يمتلك في رصيده ١٦ نقطة، 
عند  صالل  أم  رصيد  تجّمد  بينما 

أربع نقاط.
تحفًظا  الــمــبــاراة  بــدايــة  شهدت   
كــبــيــًرا مـــن قــبــل أم صــــالل الـــذي 
حـــــــرص عــــلــــى الــــلــــعــــب بــطــريــقــة 
دفــاعــيــة بــحــتــة، وهــــو مـــا اضــطــر 
هجماته  في  التنوع  لُمحاولة  السد 
مـــن أجـــل فـــك الــشــفــرة الــدفــاعــيــة 
تراجعوا  الــذيــن  صــالل  أم  لالعبي 
االعتماد  مع  ملعبهم  ُمنتصف  إلى 
على الهجمات الُمرتدة، واستمرت 
الـــــُمـــــحـــــاوالت والــــنــــديــــة مــــن كــال 
الفريقين حتى الدقيقة ٣٥ عندما 
نجح أكرم عفيف في تسجيل أول 
أهــــداف الــلــقــاء مــن ُمــتــابــعــة لكرة 
عــريــضــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 

لُيسجلها وتسكن الشباك.
أم  نـــجـــح   ٤٠ الـــدقـــيـــقـــة  وفـــــي   
في  الـــتـــعـــادل  إدراك  مـــن  صــــالل 
في  السد  العبي  من  دفاعية  غفوة 

للصقور،  الخطرة  الهجمات  أولى 
حيث اصطدمت كرة طولية لعبها 
لــورنــس مــن ضــربــة ثــابــتــة بــطــارق 
ـــمـــان لـــتـــســـقـــط أمـــــــام روزبــــــه  ســـل
في  يُسّددها  المرمى  أمام  جشمي 
الــشــبــاك ُمــســجــًال هـــدف الــتــعــادل، 
كاد  األول  الشوط  ينتهي  أن  وقبل 
تاباتا أن يُسّجل الهدف الثاني للسد 
من تصويبة رائعة للغاية من على 
بابا  أبعدها  الجزاء  منطقة  حــدود 
بصعوبة  صـــالل  أم  حـــارس  مــالــك 

ركنية  إلــى  لتتحول  بالغة  وبــراعــة 
وينتهي  خــطــرة،  هــجــمــة  وتــضــيــع 
لكل  بهدف  بالتعادل  األول  الشوط 

فريق. 
 وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي جــــاءت 
الــبــدايــة ســاخــنــة عــن طــريــق السد 
الــــــــذي دخــــــل بـــكـــل قــــــوة ، وفـــي 
اللقاء  حكم  احتسب   ٤٨ الدقيقة 
عمر  عرقلة  إثــر  للسد  جــزاء  ركلة 
يحيى ألكرم عفيف داخل منطقة 
كـــازورال  ســانــتــي  ليلعبها  الـــجـــزاء، 

ُمــســجــًال الــهــدف الــثــانــي لــلــســد في 
بعدها  تشافي  وبــدأ   ،٥٠ الدقيقة 
بعبد  بالدفع  التغييرات  أجــراء  في 
الــكــريــم حــســن وحــســن الــهــيــدوس 
الفاعلية  وزيادة  الصفوف  لتدعيم 
الهجومية على أمل إضافة المزيد 
من األهداف، وتواصلت الهجمات 
من كال الفريقين وكاد رابح يحيى 
أن يُسّجل الهدف الثاني ألم صالل 
في الدقيقة ٧٢ من تصويبة رائعة 
ارتدت من العارضة وتضيع فرصة 

 ٨٠ الدقيقة  وفــي  ُمــحــقــق،  هــدف 
عن  للسد  تهديف  فــرصــة  أتيحت 
طريق بغداد الذي سّدد كرة قوية 
ببراعة،  مالك  بابا  أبعدها  للغاية 
ضغًطا  األخيرة  الدقائق  وشهدت 
ــا مـــن قــبــل الـــســـد لــتــعــزيــز  ــًي ــتــتــال ُم
استطاع   ٩١ الدقيقة  وفي  تفوقه، 
حسن الهيدوس أن يُضيف الهدف 
الزعيم  أفضلية  على  ليؤكد  الثالث 
السد  بــفــوز  الــلــقــاء  لينتهي  بثالثية 

بثالثة أهداف مقابل هدف. 

 بطاقة المباراة

 بطاقة المباراة

تشكيلتا الفريقين

 بطاقة المباراة

الغرافة والخور الفريقان

ثاني بن جاسم بنادي الغرافةالملعب

الجمعة ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٠التاريخ

دوري النجومالمناسبة

السابعةالجولة

٦-٣ للغرافة النتيجة

٢-١ للغرافة الشوط األول

جاتشول كو ق ١٦ وهمام األمين ق ٤٢ للغرافة األهداف
ورفائيل ق ٤ للخور 

ال يوجد اإلنذارات

ال يوجد الطرد

ال يوجد ضربات الجزاء

يوسف الشرشني وطالب سالم وماجد هديرس والحكم الحكام
الرابع محمد المزيد ومقيم الحكام سليم محمد 

وراقبها ماكسات 

السد وأم صالل  الفريقان

 الجمعة ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٠   التاريخ

 ثاني بن جاسم بنادي الغرافة الملعب

    دوري QNBالمناسبة  

السابعةالجولة      

٣-١ للسدالنتيجة

١-١ الشوط األول

أكرم عفيف في الدقيقة ٣٥ وسانتي كازورال في الدقيقة األهداف
٥٠ وحسن الهيدوس في الدقيقة ٩١ للسد وروزبه 

جشمي ألم صالل في الدقيقة ٤٠ 

محمد أحمد الشمري وجمعة البورشيد وعبدالمجيد الحكام
الكربي ورابع عبدالهادري الرويلي 

أكرم عفيف وطارق سلمان للسد وعمر يحيى أم صاللاإلنذارات

ال يوجدالطرد

ركلة جزاء للسد في الدقيقة ٤٨ركالت جزاء

ـــــــان  ـــــــرس ـــــــف ال مــــــــــن  ـــــــة  ـــــــل ـــــــات ق ــــــــة  ــــــــي ــــــــاع دف ــــــــــــاء  وأخــــــــــــط ــــــود  ــــــه ــــــف ــــــل ل قــــــــــــــوي  أداء 

• لعب للغرافة: صــالح زكــريــا (حــراســة الــمــرمــى) والــمــهــدي علي 

(تميم المهيزع ق ٤٠) ويوسف مفتاح وجاتشول كو وعثمان اليهري 

(أحمد الجانحي ق ٧٤) وأحمد عالء (جوناثان كودجيا ق ٨٥) وهيكتور 

وعثمان  هني  وســفــيــان  األمــيــن  وهــّمــام  قــديــورة  وعـــدالن  مورينيو 

اليهري. 

ومحمد  ورفائيل  المرمى)  (حراسة  جبريل  بابا  للخور:  ولعب   •

الجابري (عبداهللا العريمي ق ٥٧) وهالل محمد ومصعب عبدالمجيد 

(أنــس  صــادق  والناجي  البريكي  ونــايــف  فيتفا  وجيانيس  ولــيــونــاردو 

الفاضل ق ٤٦) وأحمد المهندي (ثامر جمال ق ٦٦) ويوكي كوباياشي. 

هّمام األمين: العريمي:محمد وعد:  أيمن عبد النور: 

 عّبر هّمام األمين العب الغرافة عن سعادته باالنتصار 
بسداسية،  الخور  أمام  األمس  لقاء  في  فريقه  حققه  الذي 
والخور  الــدوري  بطولة  في  للفريق  ُمهمة  نقاط   ٣ وقــال: 
تقدم بهدف ونجحنا في العودة وتسجيل األهداف والفوز 

باللقاء.

لثالثة  استقبالنا  رغـــم  كــبــيــرة  مــبــاراة  لعبنا  وأضــــاف:   
أهداف في اللقاء وهذا يعود لقلة التركيز في بعض األحيان 

ولكن األهم أننا فزنا باللقاء وهذا هو األهم.
 واختتم: «تنتظرنا مباراة مهمة أمام األهلي في الجولة 

الُمقبلة، نحاول التركيز وتجنب األخطاء للفوز بها». 

 أكد محمد وعد العب السد على أن مباراة الفريق أمام 
أم صالل لم تكن سهلة كما يعتقد البعض، أم صالل كان نًدا 
قويًا وقّدم مباراة جيدة، والسد دخل اللقاء من أجل تحقيق 
المطلوب  حققنا  وقد  الثالث  النقاط  على  والحصول  الفوز 
لنا  بالنسبة  للغاية  مهم  الــفــوز  قــائــًال:  وأضـــاف  اللقاء.  مــن 

في  التفريط  وعــدم  المباريات  جميع  في  الفوز  نريد  ألننا 
أي نقطة لالستمرار في صدارة جدول الترتيب والُمنافسة 
ترفع  االنتصارات  قائًال:  حديثه  واختتم  اللقب.  على  بقوة 
مــعــنــويــات الــالعــبــيــن وتــزيــد مــن حماسهم ورغــبــتــهــم في 

تقديم األفضل دائًما.  

أعاد عبداهللا العريمي العب الخور خسارة فريقه الثقيلة 
إلى األخطاء الدفاعية القاتلة التي وقع فيها الفريق وقال: 
ويلعب  ُمتناسق  فريقه  إن  حيث  الــفــوز  استحق  الــغــرافــة 

بصورة جيدة ونحن وقعنا في أخطاء عديدة. 
  وأضـــاف: سّجلنا ثالثة أهــداف وهــذا أمــر جيد ولكن 

استقبلنا ٦ أهــداف وهــذا أمــر سيئ ويحتاج إلــى عــالج في 
المرحلة المقبلة. 

وتـــابـــع: الــفــريــق يــحــتــاج إلـــى وقـــت لــتــحــقــيــق االنــســجــام 
عالج  نفسه  الوقت  وفــي  الجديدة  العناصر  بين  المطلوب 

األخطاء الدفاعية. 

نــبــارك  صـــالل:  أم  العـــب  عــبــدالــنــور،  أيــمــن  قـــال   
لــلــســد الـــفـــوز فــهــو يــســتــحــق االنـــتـــصـــار، نــحــن لــديــنــا 
لـــيـــوم أمــــام الــســد  العـــبـــون أكـــفـــاء ودخــلــنــا مـــبـــاراة ا
إيجابية،  نتيجة  تحقيق  على  العزم  عاقدون  ونحن 
الســــد  ونــجــح  ذلــك  تحقيق  مــن  نتمكن  لــم  أنــنــا  إال 

الفوز.  تحقيق  في 
وبتركيز  دفاعية  بطريقة  لعبنا  قائًال:  وأضاف   
شــديــد لــتــقــديــم مــســتــوى جــيــد، ولــكــن الــســد فــريــق 
رغم  جيًدا  ًء  أدا قّدم  جيد  فريق  لدينا  ونحن  قوي، 

أفضل.  القادم  اهللا  شاء  وإن  الخسارة 

ثـــالث نقـــــاط مهمـــــة  األخــطاء الدفــاعـية وراء الخســـارة حقـقــــنا المـطـلـــــوب قّدمنا مباراة جيدة رغم الخسارة 

الـدحـــــــيـل يـعــــــــود لالنتــــــصـــــــــــارات بالـخـــــريطــــــيـات 
 أنهى المباراة في شوطها األول وحسم فوزه بثالثية 

متابعة - صابر الغراوي: 

في  االنــتــصــارات  نغمة  الدحيل  فريق  استعاد   
الدوري بعد فوزه السهل الذي حققه على حساب 
واحد  هــدف  مقابل  أهــداف  بأربعة  الخريطيات 

مساء أمس في ختام منافسات الجولة السابعة.
 وأنهى الدحيل الُمواجهة في شوطها األول الذي 
شهد الثالثية الجميلة التي أحرزها معز علي في 
الدقيقتين ١٣ و٤٠ ورامين رضائيان في الدقيقة 
٣٧، في حين تحّسنت وضعية الخريطيات قليًال 
ونجح العبه خلدون إسماعيل في تقليص الفارق 
خالد  أحرز  بينما   ،٥٦ الدقيقة  في  جميل  بهدف 
محمد هدف الدحيل الرابع في الدقيقة األخيرة 

من عمر اللقاء.
 بهذه النتيجة عاد الدحيل إلى المربع الذهبي 
وتواجد في المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 
الخريطيات  رصيد  تجّمد  حين  فــي  نقطة،   ١٢

عند ٦ نقاط وبقي في المركز التاسع. 
لُمنافسه  فرصة  أي  الدحيل  فريق  يترك  لم   
للدخول في أجواء المباراة وشن هجوًما ضاغًطا 
مــنــذ الــلــحــظــات األولــــى بــحــثًــا عــن هـــدف ُمبكر 
لـــدرجـــة أنــــه أهـــــدر ثـــالثـــة أهــــــداف مـــؤكـــدة من 

زمن  من  دقائق   ١٠ أول  في  صريحة  انــفــرادات 
وعبداهللا  مرتين  في  دودو  طريق  عن  المباراة 
األحرق الذي ارتدت تسديدته من القائم األيمن.

 ولم ينتظر العبو الدحيل كثيًرا قبل أن يجنوا 
حيث  الــكــبــيــرة  الهجومية  االنــتــعــاشــة  هـــذه  ثــمــار 
البرازيلي  عرضية  استغالل  فــي  علي  معز  نجح 
إدمــيــلــســون وقــابــل الــكــرة بــرأســيــة جميلة داخــل 
الدقيقة  في  المباراة  أهداف  أول  ُمحرًزا  الشباك 

.١٣
 هدأ الملعب بعض الشيء عقب هذا الهدف مع 
الذي  األمــر  الدحيل  فريق  لصالح  األفضلية  بقاء 
بعض  لشن  الخريطيات  لالعبي  الفرصة  أعطى 
الهجمات ولكنها لم تشّكل خطورة حقيقية على 

مرمى البكري.
 وانــتــفــض الــدحــيــل ُمـــجـــدًدا فـــي الــدقــيــقــة ٣٦ 
عــنــدمــا ســـــّدد رامـــيـــن رضـــائـــيـــان فـــي الــعــارضــة 
ووضــع  دودو  عرضية  استغل  ُمــبــاشــرة  وبعدها 
الكرة برأسه داخل الشباك ُمحرًزا الهدف الثاني 
علي  معز  أضـــاف  ثــم   ،٣٧ الدقيقة  فــي  لفريقه 
هدف الدحيل الثالث في الدقيقة ٤٠ بعد هجمة 
الذي  إدميلسون  ثم  دودو  قادها  جميلة  ُمرتدة 
وضع الكرة جميلة على قّدم معز ليضعها سهلة 

داخل شباك شهاب الليثي لتنتهي أحداث الشوط 
األول بتقدم الدحيل بثالثية نظيفة.

الخريطيات  وضعية  تحّسنت  الثاني  الــشــوط   
بشكل نسبي خالل الفترات األولى من عمر الشوط 
الثاني مع بقاء خطورة الدحيل من الجانبين عن 

طريق إدميلسون ودودو.
اللقاء  ألجــواء  فريقه  إسماعيل  خلدون  وأعــاد   
بتسديدة  جميًال  هدًفا  سّجل  أن  بعد  ثانية  مــرة 
محمد  لــمــرمــى  الــُيــمــنــى  الـــزاويـــة  سكنت  مــاكــرة 
األول  الهدف  عن  ُمعلنة   ٥٦ الدقيقة  في  البكري 
للخريطيات، وبعدها أهدر رشيد انفراًدا صريًحا.
 الــدقــائــق األخــيــرة مــن عــمــر الــمــبــاراة مــّرت 
التغييرات  ورغــم  الجانبين  من  وبطيئة  هادئة 
اللعب  أن  إال  الــمــدربــان  أجــراهــا  الــتــي  الــعــديــدة 
الُمواجهة  تشهد  ولم  الملعب  وسط  في  انحصر 
في  محمد  خالد  نجح  حتى  جديدة  أحــداث  أيــة 
رائــعــة  بطريقة  لفريقه  الــرابــع  الــهــدف  إضــافــة 
عندما اقتحم منطقة الجزاء وأطلق قذيفة قوية 
الليثي  شــهــاب  لــمــرمــى  اليمنى  الـــزاويـــة  سكنت 
المباراة  حكم  أطــلــق  وبعدها   ،٩٠ الدقيقة  فــي 
ــا فـــوز الــدحــيــل بــأربــعــة أهـــداف  صــافــرتــه ُمــعــلــنً

ُمقابل هدف واحد. 

الدحيل والخريطيات الفريقان

الجمعة ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٠   التاريخ

عبداهللا بن خليفة بالدحيل  الملعب

دوري QNB  المناسبة 

السابعة  الجولة

٤-١ للدحيل  النتيجة

٣-صفر  الشوط األّول

معز علي د ١٣ ود٤٠ ورامين رضائيان األهداف
د٣٧ وخالد محمد د ٩٠ للدحيل 

وخلدون إسماعيل د٥٦ للخريطيات  

حمد السبيعي وفيصل الشمري وناصر الحكام
الدوس والرابع حسين عبداهللا ومقيم 

الحكام عبداهللا البلوشي ومراقب المباراة 
خالد الكواري 

المهدي الخماسي من الخريطيات ومحمد اإلنذارات
البكري من الدحيل  

ال يوجد  الطرد

ال يوجدركالت جزاء

تشكيلتا الفريقين
• لــعــب لــلــســد: مشعل بــرشــم (حــراســة الــمــرمــى) ويــونــج جونج 
وطارق سلمان (بيدرو ميجيل ٧٧) ومحمد وعد (عبدالكريم حسن 
٦٢) ونام تاي هي (هاشم علي ٨٨) وبغداد بونجاح ورودريجو تاباتا 
وأكرم  كازورال  وسانتي  توريس  وجيليرمي   (٦١ الهيدوس  (حسن 

عفيف ومصعب خضر (خوخي بوعالم ٨٨). 
يحيى  وعمر  المرمى)  (حراسة  مالك  بابا  صــالل:  ألم  ولعب   •
وعادل  أوركوما  ومــوزاس  جشمي  محمد  وروزبــه  كوي  ولورتنس 
 (٥٥ تريسور  (محمد  اليزيدي  ونــاصــر    (٨٩ حميد  (ايليس  علوي 
وإسماعيل  عــبــدالــنــور  وأيــمــن  يحيى  ورابــــح  إبــراهــيــم  وإســمــاعــيــل 

محمود. 

تشكيلتا الفريَقين

البكري  محمد  للدحيل:  لعب   •
(حـــــــراســـــــة الـــــمـــــرمـــــى) ومـــحـــمـــد 
وإدميلسون  يــاســر  وأحــمــد  مــوســى 
ورامين   (٨٠ محمد  (عبدالرحمن 
رضــائــيــان (إســمــاعــيــل مــحــمــد ٨١) 
األحرق  وعبداهللا  بوضياف  وكريم 
البريك  وسلطان   (٦٣ مارتن  (لويز 
 (٦٤ مــونــتــاري  (محمد  علي  ومــعــز 

وخالد محمد ودودو.
• ولـــعـــب لــلــخــريــطــيــات: شــهــاب 
ــــي (حــــــــراســــــــة الـــــمـــــرمـــــى)  ــــث ــــي ــــل ال
ساكو  وعمر  محمد  وعبدالرحمن 
وخلدون  سعد  ومحمود  وبــازمــان 
إســـمـــاعـــيـــل (ســــيــــاف الـــكـــربـــي ٧٢) 
ومحمد عثمان والمهدي الخماسي 
(أحمد عبدالحي ٥٤) ومنساه إيفان 
وعبدالمجيد   (٨٥ حسن  (عــبــداهللا 

عناد ورشيد تيبركانين.

خالدون إسماعيل: 

قــــــال خــــالــــدون 
إســـمـــاعـــيـــل العـــب 
لم  الــخــريــطــيــات: 
جّيد  بشكل  نلعب 
األّول  الــشــوط  فــي 
من المباراة، وكان 
ــــعــــديــــد  هــــــنــــــاك ال
مــن األخــطــاء التي 
دخول  في  تسّببت 
األهـــداف،  مرمانا 
قام  الشوَطين  بين 
بتصحيح  المدرب 
األخـــــــطـــــــاء، وفــــي 
الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي 
قــــدمــــنــــا مـــســـتـــوى 

أفضل نوًعا ما. 

لم نقــّدم مســتوى جـــيًدا
خالد محمد: 

تقّدم خالد محمد العب الفريق الُكروي بنادي الدحيل 
محبي  ولجميع  لزمالئه  بالتهنئة  الرابع  الهدف  وصاحب 
الـــنـــادي بــاالنــتــصــار الــكــبــيــر الــــذي تــحــّقــق مــســاء أمـــس على 
الــخــريــطــيــات، وقــــال خــالــد فـــي تــصــريــحــات عــقــب نهاية 
المباراة: الحمد هللا نجحنا في العودة لالنتصارات واستطعنا 
أن نحقق نتيجة كبيرة لم نحققها منذ فترة طويلة، وهذا 
النتائج  وتحقيق  العطاء  لمواصلة  الدافع  سيمنحنا  بالتأكيد 
الكرة  على  االستحواذ  حاولنا  خالد:  وقــال  نرجوها.  التي 
نصل  جعلنا  مــا  وهــو  األهــــداف  وإحــــراز  األول  الــشــوط  فــي 
مثل  الــُكــبــرى  والــفــرق  مـــرات،  ثــالث  الخريطيات  لشباك 
الدحيل يمكن أن يحدث لها تراجع ولكن بالتأكيد ستكون 
العودة وهذه الُمباراة انطالقة جديدة للفريق في الدوري، 
وسنواصل العمل من أجل تجويد األداء في قادم الُمباريات.

الفوز سيمنحنا الدافع 
القوي للعودة 
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حـــقـــق الـــمـــهـــر «مـــنـــيـــر دو 
سولّي» (منجز ×َرَهب) ملك 
عـــبـــداهللا بـــن فــهــد الــعــطــيــة 
أورور  بجائزة  مريًحا  فوًزا 
الجائزة  بشوط  تفوقه  بعد 
الـــمـــصـــنـــف والـــمـــخـــصـــص 
لــلــخــيــل الــعــربــيــة األصــيــلــة 
لــمــســافــة  ســــنــــوات   ٣ عـــمـــر 
الــمــدرب  بــإشــراف  ٢٠٠٠م 
تـــــومـــــا فـــــورســـــي وبــــقــــيــــادة 
الـــخـــيـــال جـــولـــيـــان أوجــــيــــه، 
أقيم  الــذي  السباق  فــي  وذلــك 
مساء الخميس ٢٦ نوفمبر  على 
ليحرز  بــفــرنــســا،  تــولــوز  مــضــمــار 

فــي  األول  فـــــوزه  الــــواعــــد  الــمــهــر  هــــذا 
الجدير  ومــن  فقط،  الثالثة  مشاركته 
في  كانت  الثانية  مشاركته  أن  بالذكر 
شوط من الفئة األولى وجاء فيها رابًعا 
عــلــى الــرغــم مــن قــلــة خــبــرتــه وأنــــه ال 

يزال في بداية مسيرته.
أورور،  جــائــزة  شــوط  انطالقة  ومــع 
أخذ  من  (نيشان)  «سوكو»  المهر  كان 
بزمام المبادرة وشغل المقدمة مبكًرا، 
وخــلــفــه مـــبـــاشـــرة الــمــهــر «مــنــتــصــر» 
ظل «منير  بينما  كايرو)،  دو  (جوسكو 
بجوار  الثالث  المركز  فــي  ســولــّي»  دو 
الــحــاجــز، وعــنــد وصـــولـــه إلـــى الــمــســار 
الــمــســتــقــيــم انـــدفـــع «مــنــيــر دو ســولــّي» 
ليحرز  التقدم  وواصل  المقدمة  ليحتل 
وجاء «سوكو»  طول،  بفارق  رائًعا  فوًزا 
للمهر  الثالث  المركز  كان  بينما  ثانًيا، 

الشقب  ملك  مونلو)  (المأمون  «هزام» 
ريسنغ.

وبدت السعادة واضحة على المدرب 
الفوز  بذلك  أحــرز  الــذي  فورسي  توما 
عــلــى  الـــثـــالـــث  لـــلـــعـــام  أورور  بـــجـــائـــزة 
«منير  أداء  على  معلًقا  وقــال  التوالي، 
دو سولّي» وفوزه بها هذا العام: «قدم 
ولكن  رائــًعــا،  يكن  لــم  وإن  جــيــًدا،  أداًء 
هذا هو أسلوبه، فهو دائًما يقدم أقل ما 
يمكن لتحقيق هدفه، ومن المؤكد أن 
أسلوبه سوف يتطور مع الوقت، وأتوقع 
أن يكون جواًدا له شأنه العام القادم»، 
من  ســولــّي»  دو  «منير  المهر  ويعتبر 
الـــجـــيـــاد الــمــتــخــصــصــة فـــي الــمــســافــات 
خالل  قطر  إلــى  يتوجه  وقــد  الطويلة، 
النهائي  القرار  ولكن  الشتوي،  الموسم 

لم يصدر بعد.

أكبر  من  سولّي»  دو  «منير  ويعتبر 
مالكه  بــشــرائــهــا  قـــام  الــتــي  اإلضـــافـــات 
ونشأ  العطية،  فهد  بن  عبداهللا  الشاب 
من  وهو  سوبوا،  مربط  في  المهر  هذا 
إنــتــاج مــربــط دو ســولــّي، الـــذي يــديــره 
ابن  وهــو  ديموناز،  وبيير  ليزا  من  كل 
(ابـــن  الـــرائـــع «مــنــجــز»  واألب  الــفــحــل 
«َرَهــب»  الفرس  وأمــه  «كيسبروي»)، 
(ابـــنـــة «عــــامــــر»)، وهــــي أخــــت الــبــطــل 
العالمي  قطر  بكأس  الفائز  «جــنــرال» 
للخيل العربية األصيلة من الفئة األولى 
مرتين، ويوجد حالًيا في مربط غراند 
البطلة  الفرس  أخت  وأيًضا  كورجون، 
«الــدهــمــاء» الــتــي حــقــقــت ٢٥ انــتــصــاًرا 
أثناء مسيرتها على مضامير السباقات، 
وكان من بينها ٤ انتصارات في جائزة 

قطر الدولية.

«مـنير دو سولّي» يفـوز بجائزة أورور المصـنفة
في السباق الذي أقيم على مضمار تولوز بفرنسا

١٩٧ سيارة و٥٤ رمًزا بمهرجان المؤسس للهجن
ينطلق اليوم بمشاركة كبيرة في ميداني الشحانية ولبصير

تــــنــــطــــلــــق صــــــبــــــاح الـــــيـــــوم 
المؤسس  مهرجان  منافسات 
بن  محمد  بــن  جاسم  الشيخ 
العربية  الهجن  لسباق  ثــانــي 
األصـــيـــلـــة، ويــســتــمــر حــتــى ٩ 
بمشاركة  الــمــقــبــل،  ديــســمــبــر 
واســعــة مــن هــجــن أصــحــاب 
ــــســــعــــادة الـــشـــيـــوخ  الـــســـمـــو وال
على  الــقــبــائــل،  أبــنــاء  وهــجــن 
بالميدانين  شوًطا   ٣٣٨ مدار 
(الــــشــــحــــانــــيــــة ولــــبــــصــــيــــر)، 
و  رمــًزا   ٥٤ اللجنة  ورصــدت 

للفائزين. سيارة   ١٩٧
مالك  من  الكثير  وينتظر 
الــــهــــجــــن وعــــــشــــــاق ريــــاضــــة 
التراث في قطر انطالقة هذا 
يعد  الذي  الكبير،  المهرجان 
الرئيسية  الــمــهــرجــانــات  أول 
 ،٢٠٢٠-٢٠٢١ الــمــوســم  لــهــذا 
ويـــحـــظـــى الـــمـــهـــرجـــان هـــذا 
ومالية  عينية  بجوائز  الــعــام 
 ٢٦) رمـــــًزا   ٥٤ بــلــغــت  قــيــمــة 
أبرزها  فضًيا)  و(٢٨  ذهبًيا) 
وكذلك  الــذهــبــيــان،  السيفان 
ـــزيـــن  ـــفـــائ ـــل ل ــــــارة  ســــــي  ١٩٧
ــــــى تــتــنــافــس  بـــالـــمـــراكـــز األول
ـــهـــجـــن مـــــن خـــالل  عـــلـــيـــهـــا ال
ــلــمــيــدانــيــن  ل شــــوًطــــا   (٣٣٨)
لجميع  ولــبــصــيــر  الــشــحــانــيــة 
الحقايق  مــن  السنية  الــفــئــات 
حـــــتـــــى الـــــحـــــيـــــل والـــــــزمـــــــول 
على  التراثي  الهجن  وســـباق 

مدار الـ ١٢ يوًما.
ويــــــــشــــــــهــــــــد مـــــــهـــــــرجـــــــان 
ـــعـــديـــد مــن  ـــمـــوســـم ال هـــــذا ال
ــــمــــفــــاجــــآت لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن  ال
على  والــمــضــمــريــن،  الــمــالك 
صــعــيــد عـــدد الــســيــارات الــتــي 
ســـيـــارة   ١٩٧ ــــــى  إل وصــــلــــت 
كــــجــــوائــــز عـــيـــنـــيـــة مـــمـــيـــزة، 
والــــرمــــوز الـــتـــي تُـــســـجـــل فــي 
تـــاريـــخ الــمــشــاركــيــن بــخــالف 
ــلــة  ــهــائ الــــجــــوائــــز الـــنـــقـــديـــة ال
مراكز  للعشرة  ُرصــدت  التي 
ـــــــــى فـــــي كـــــل األشــــــــواط  األول
الــنــقــديــة وأشــــواط الــســيــارات 
وهــــي جـــوائـــز كــبــيــرة تُــحــفــز 
الــمــشــاركــيــن عــلــى الــتــنــافــس 
ـــجـــمـــيـــع فــي  الـــــقـــــوي بــــيــــن ال
تـــظـــاهـــرة تـــراثـــيـــة لــريــاضــة 

واألجداد. اآلباء 
وتـــبـــلـــغ الـــــرمـــــوز الــفــضــيــة 
الـــــمـــــرصـــــودة لـــهـــجـــن أبـــنـــاء 
الـــقـــبـــائـــل لـــــألشـــــواط الـــعـــامـــة 
الحقايق  ســن  مــن  رمــــًزا   ٢٨
والــزمــول  الحيل  ســن  وحــتــى 

و  اإلنتاج  أشواط  على  موزعة 

والعمانيات. العامة  األشواط 

أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــألشــــواط 

الـــمـــفـــتـــوحـــة فـــقـــد تــــم رصـــد 

لــلــحــقــايــق  ذهـــبـــيـــة  رمــــــوز   ٤

ذهــبــيــة  رمـــــــوز   ٦ والـــلـــقـــايـــا 

ذهــبــيــة  رمــــــوز   ٦ ولـــلـــجـــذاع 

ذهــبــيــة  رمــــــوز   ٦ الـــثـــنـــايـــا  و 

٤ رمـــوز  والــحــيــل والــــزمــــول 

 ٢٦ ذهـــبـــيـــة بـــعـــدد إجـــمـــالـــي 

ذهبًيا. رمًزا 

التراثي الهجن  سباق 

ومــــــن الــــمــــتــــعــــارف عــلــيــه 

حــــــرص الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة 

التراثي  الــســبــاق  تنظيم  على 

الكبرى  المهرجانات  ضمن 

ومــنــهــا مــهــرجــان الــمــؤســس 

رياضة  على  للحفاظ  وذلــك 

إقباًال  مايشهد  ودائًما  التراث 

هـــائـــًال، وتــخــصــص األشــــواط 

من  العمرية  للفئات  الثالثة 

البشري،  للراكب  عاًما  ١٨ـ٤٥ 

بالمراكز  للفائزين  ورصدت 

األولـــــــــى لـــــألشـــــواط الـــثـــالثـــة 

ســـيـــارة  بــــواقــــع  ســـــيـــــارات   ٣

لــكــل فـــائـــز، وجـــوائـــز نــقــديــة 

لـــلـــفـــائـــزيـــن بـــالـــمـــراكـــز مــن 

عشر. الخامس  إلى  الثاني 

الختامي اليوم 

قـــامـــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة 

لـــســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن بــتــحــويــل 

(الحيل  اإلنتاج  رمــوز  شوطي 

ــــــزمــــــول) فــــي مـــهـــرجـــان  وال

الختامي،  اليوم  إلى  المؤسس 

ـــــعـــــادة فـــإن  وكــــمــــا جــــــرت ال

هــــذه األشــــــواط تــســبــق الــيــوم 

ونظًرا  للمهرجان،  الختامي 

ألنها ال تقل أهمية عن رموز 

الــعــمــانــيــات ورمــــوز الــمــفــتــوح 

رموز  شوطي  إضافة  تم  فقد 

اإلنــتــاج إلــى مــنــافــســات الــيــوم 

٦ أشـــواط  الــخــتــامــي لــتــصــبــح 

٤ أشواط. بدًال من 

ــــافــــســــات  وتُـــــخـــــتـــــتـــــم مــــن

أبناء  لهجن  العامة  األشــواط 

ـــــعـــــاء الــمــقــبــل  الـــقـــبـــائـــل األرب

بـــــــــأشـــــــــواط الـــــفـــــضـــــة لـــســـن 

الــحــيــل والـــزمـــول بــاإلضــافــة 

ـــــشـــــوط الــــســــيــــف الــــذهــــبــــي  ل

لــلــحــيــل الــمــفــتــوح (لـــألشـــواط 

تشهد  أن  ويــتــوقــع  الــعــامــة)، 

تــــلــــك األشـــــــــــــواط كــــالــــعــــادة 

تــنــافــًســا كــبــيــًرا عــلــى الــجــوائــز 

واأللــقــاب  والــنــقــديــة  العينية 

ومــــــــن الـــــجـــــوائـــــز الـــعـــيـــنـــيـــة 

ــمــة الـــســـيـــارات الــفــخــمــة  الــقــّي

 SPORT روفـــــــــــر  ريــــــنــــــج 

والـــخـــنـــجـــر الـــفـــضـــي لـــشـــوط 

الــزمــول اإلنــتــاج ورنــج روفــر 

 A U T O B I O G R A P H Y

ـــفـــة الـــفـــضـــيـــة لـــشـــوط  ـــشـــل وال

الــحــيــل اإلنـــتـــاج ورنــــج روفـــر 

والـــــخـــــنـــــجـــــر   VOGUE

ــــفــــضــــي لـــــشـــــوط الـــــزمـــــول  ال

ــــــــــج روفــــــر  عـــــمـــــانـــــيـــــات ورن

 A U T O B I O G R A P H Y

حيل  لشوط  الفضية  والشلفة 

الفضي  والخنجر  العمانيات 

 ١٫٥٠٠٫٠٠٠ نــقــديــة  وجــائــزة 

ريـــــــــــــال لـــــــشـــــــوط الـــــــزمـــــــول 

شوط  جائزة  وتبلغ  المفتوح، 

مــاليــيــن   ٥ الــمــفــتــوح  الــحــيــل 

بالمركز  للفائز  قطري  ريال 

الذهبي. والسيف  األول 

(ذهبي) الختام  مسك 

الختامي  اليوم  نفس  وفي 

ســـــيـــــكـــــون مـــــســـــك الــــخــــتــــام 

مــــــع أشـــــــــــواط الــــــذهــــــب فــي 

الفترة  في  الثانية  االنطالقة 

ـــــتـــــي تُـــســـطـــر  الـــمـــســـائـــيـــة وال

ـــــخ الـــمـــنـــافـــســـات،  ـــــاري فـــــي ت

مـــن خـــالل أشـــــواط الــقــمــة و 

الـــتـــحـــدي وقــــد ُرصــــــدت لــهــا 

جـــوائـــز عــيــنــيــة ضــخــمــة رنــج 

والخنجر   VOGUE روفـــر 

ــــذهــــبــــي لــــشــــوط الــــزمــــول  ال

الــــعــــمــــانــــيــــات ورنــــــــج روفـــــر 

 A U T O B I O G R A P H Y

والـــشـــلـــفـــة الـــذهـــبـــيـــة لــشــوط 

و١٫٠٠٠٫٠٠٠  عمانيات  الحيل 

ـــجـــر الـــذهـــبـــي  ـــخـــن ريـــــــال وال

لـــشـــوط الــــزمــــول الـــمـــفـــتـــوح، 

وتــبــلــغ قــيــمــة جــائــزة الــشــوط 

الــــرئــــيــــســــي لـــلـــحـــيـــل لــهــجــن 

أصـــحـــاب الـــســـمـــو والـــســـعـــادة 

مــلــيــون   ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ الــشــيــوخ 

ريـــال قــطــري بــاإلضــافــة إلــى 

الذهبي. السيف 

متابعة - حسام نبوي:

الدوحة - الراية :

أكــــــــد عــــــبــــــداهللا بــــــن مــحــمــد 

الــــكــــواري نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة 

أن  الــهــجــن  لــســبــاقــات  المنظمة 

االســــتــــعــــداد لــــهــــذا الـــمـــهـــرجـــان 

الــكــبــيــر بـــدأ مــبــكــًرا وكــــان على 

قـــــدم وســــــاق، وكـــــان الــتــركــيــز 

فــي الــتــجــهــيــزات عــلــى الــنــواحــي 

الـــوقـــائـــيـــة واالحــــتــــرازيــــة الــتــي 

تــــــوفــــــر كــــــــل نــــــــواحــــــــي األمــــــــن 

والــســالمــة لــجــمــيــع الــمــوجــوديــن 

فـــــي الــــشــــحــــانــــيــــة، مـــــن مــــالك 

ومــــــضــــــمــــــريــــــن ومــــتــــابــــعــــيــــن 

ومنظمين. وجماهير 

هـــنـــاك  إن  قــــــائــــــًال:  أضــــــــاف 

وكافة  اللجنة  بين  تــاًمــا  تــعــاونـًـا 

الـــجـــهـــات فـــي الـــدولـــة وخــاصــة 

والــــريــــاضــــة،  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 

اتباع  أجــل  مــن  الصحة  ووزارة 

وتطبيقه،  الصحي  البروتوكول 

ولــــــــن يــــســــمــــح بــــــالــــــوجــــــود فـــي 

تطبيق  اليحمل  لمن  الشحانية 

احــــــتــــــراز، وضـــــــــــرورة ارتــــــــداء 

الــكــمــامــات واســـتـــخـــدام وســائــل 

االجتماعي. والتباعد  التطهير، 

تقليًدا  هناك  إن  قائًال  وأشــار 

تتويج  عند  اتباعه  سيتم  جديًدا 

يتم  فــلــن  بـــالـــرمـــوز،  الــفــائــزيــن 

بالتوجه  فقط  للفائز  إال  السماح 

لــلــمــنــصــة لـــلـــتـــتـــويـــج، ولـــــن يــتــم 

الــســمــاح لــلــمــرافــقــيــن بــالــدخــول 

التتويج. لقاعة 

وقـــــال أيــــًضــــا: مــــن الــمــتــوقــع 

قــــوة  الــــمــــنــــافــــســــات  تـــشـــهـــد  أن 

الــمــالك  كــل  أن  -خاصة  ونــديــة 

يــــــشــــــاركــــــون بـــــأفـــــضـــــل حـــــالل 

قوية  أرقاًما  نشهد  وأن  لديهم- 

جيدة  الطقس  حالة  أن  خاصة 

تقديم  لــلــمــطــايــا  ويــمــكــن  حــالــًيــا 

جيدة. مستويات 

عبداهللا الكواري: اهتمام تام بالتدابير االحترازية

ال
وذ
مسا
مــضــم

في
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عــنــابي الســـلـة فـي مواجهــة آسيـوية مصــيرية 
الليلة لقاء منتخب سوريا في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية

ــــــل لــــلــــنــــهــــائــــيــــات ــــــأه ــــــت ـــــــــــــــال فــــــــي ال ــــــصــــــار لـــــتـــــجـــــديـــــد اآلم ــــــت ــــــاالن ـــــب ب ـــــال ـــــط مــــنــــتــــخــــبــــنــــا م

متابعة - رجائي فتحي: 

لكرة  الــوطــنــي  منتخبنا  يلتقي 

ســوريــا  منتخب  نــظــيــره  مــع  الــســلــة 

وذلـــــك فـــي الــســابــعــة مـــســـاء الــيــوم 

المجموعة  من  الثالثة  الجولة  في 

إلى  المؤهلة  للتصفيات  الخامسة 

نهائيات كأس آسيا ٢٠٢١ المقبلة.. 

وتقام المباراة بصالة نادي الغرافة.

فيها  مــجــال  ال  الــلــيــلــة  مــواجــهــة 

إنها  حيث  االنــتــصــار  غير  للعنابي 

الــمــجــمــوعــة  دور  فـــي  لـــه  الــثــالــثــة 

األولى  النافذة  في  مباراتين  ولعب 

مـــن الــتــصــفــيــات وخـــســـرهـــا أمـــام 

ــــــران في  الــســعــوديــة فـــي جــــدة وإي

الفوز  إلــى  الــيــوم  ويحتاج  طــهــران، 

ثم  ومـــن  الـــســـوري  المنتخب  عــلــى 

ـــفـــوز عــلــى الــمــنــتــخــب الــســعــودي  ال

يـــوم االثــنــيــن الــمــقــبــل فـــي الــجــولــة 

من  وذلــك  التصفيات  من  الرابعة 

أجــل الــدخــول فــي أجـــواء المنافسة 

بالمجموعة.

مباراتين  لعب  سوريا  ومنتخب 

ــــــه ٣ نــــقــــاط مـــــن الـــــفـــــوز عــلــى  ول

منتخب  مــن  والــخــســارة  السعودية 

االنتصار  يحقق  أن  ويطمح  إيــران 

فــي لــقــاء الــيــوم مــن أجـــل الــوصــول 

لــلــنــقــطــة الـــخـــامـــســـة والـــبـــقـــاء فــي 

وصـــافـــة الــمــجــمــوعــة الســيــمــا وأن 

ينافسه  الـــذي  الــســعــودي  المنتخب 

عــلــى الــمــركــز الــثــانــي ســيــكــون على 

مــوعــد مــع لــقــاء صــعــب جــــًدا أمــام 

باحثًا  اللقاء  العنابي  ويدخل  إيران. 

عــن االنــتــصــار ويــقــوده جــهــاز فني 

جــديــد بــقــيــادة الــصــربــي مــيــودراغ 

بـــيـــريـــســـيـــتـــش ومــــســــاعــــده هـــاشـــم 

زيدان، ويسعى ألن تكون له بصمة 

وأن  الســيــمــا  الــمــنــتــخــب  أداء  عــلــى 

المدرب السابق بانياتوس لم ينجح 

منذ  رسمية  مباراة  بــأي  الفوز  في 

أن تسلم مهمة العنابي وخسر معه 

فــي كــل الــمــبــاريــات، ولــذلــك يأمل 

مــيــودراغ  بــدايــة  تــكــون  أن  الجميع 

نفسه  يقدم  وأن  العنابي  مع  قوية 

بصورة أفضل من سلفه القبرصي.

إعـــداد  فــتــرة  منتخبنا  وخــــاض 

قوية منذ أن انتهت منافسات كأس 

فريق  بها  تــوج  والــتــي  األمــيــر  سمو 

الــعــربــي، وقــبــلــهــا خــضــع الــالعــبــون 

لفترة إعداد بدنية قوية مع هاشم 

وكان  البدنية  اللياقة  ومعد  زيــدان 

الــــهــــدف مــنــهــا تــجــهــيــز الــالعــبــيــن 

التصفيات،  لــهــذه  صـــورة  بــأفــضــل 

الماضية  الفترة  في  العنابي  ولعب 

مـــبـــاراتـــيـــن وديـــتـــيـــن مــــع فــريــقــي 

الــــوكــــرة واألهــــلــــي لـــلـــوقـــوف عــلــى 

مستوى جميع العناصر حتى يتسنى 

المناسبة  التشكيلة  اختيار  للمدرب 

وهــذا  المباريات  فــي  بها  للعب  لــه 

أمر مهم.

ويــــمــــلــــك الــــعــــنــــابــــي مــجــمــوعــة 

يعول  الذين  الالعبين  من  متميزة 

ـــمـــدرب بــصــفــة أســاســيــة  عــلــيــهــم ال

مقدمتهم  وفــي  المباراة  هــذه  في 

ــمــنــتــخــب مــحــمــد يــوســف  قـــائـــد ال

ومـــعـــه عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـعـــد أحـــد 

وكذلك  قطر  في  الالعبين  أفضل 

مــصــطــفــى فــــــودة صـــانـــع األلـــعـــاب 

المميز مع بقية العناصر الموجودة 

رشدي  وخالد  تــاال  معمر  بالفريق 

ديانج  وبابكر  عيسى  أبــو  وفيصل 

يحيى  وعبدالرحمن  سعد  وعــمــر 

عناصر  وكــلــهــم  درويـــــش  وأحـــمـــد 

جيدة يعول عليها المدرب اليوم.

ويــفــتــقــد الــعــنــابــي فـــي مــواجــهــة 

الــــــيــــــوم الــــنــــجــــوم مـــحـــمـــد حــســن 

عــبــدالــمــعــطــي «مــــيــــزو» ومــحــمــد 

وذلك  موجيك  وأمير  عبدالعزيز 

بسبب اإلصابة التي لحقت بهم في 

سبق  الــذي  األخير  العنابي  معسكر 

العنابي  أراد  وإذا  الـــمـــبـــاراة.  هـــذه 

إكــمــال الــمــشــوار فليس أمــامــه من 

اليوم  لقاء  في  الفوز  ســوى  فرصة 

أمر  وهــذا  المقبل  االثنين  لقاء  ثم 

أنــه  تــعــنــي  خـــســـارة  أي  ألن  مــهــم 

ســيــكــون خــــارج دائـــــرة الــمــنــافــســة، 

األمــر  هــذا  العنابي  العــبــو  ويـــدرك 

أجل  من  قــوة  بكل  يلعبون  وســوف 

والــدخــول  األول  االنــتــصــار  تحقيق 

في دائرة المنافسة بالمجموعة.

استعداًدا ألغلى بطوالت الرماية

:] الدوحة- 

اخـــتـــتـــمـــت صــــبــــاح أمــــــس عـــلـــى مــجــمــع 

مـــيـــاديـــن لـــوســـيـــل لـــلـــرمـــايـــة الـــتـــدريـــبـــات 

الـــرســـمـــيـــة لـــمـــســـابـــقـــة الـــــشـــــوزن إســكــيــت 

بطولة  برنامج  ضمن  تأتي  والتي  مختلط 

للرماية  الــمــفــدى  الــبــالد  أمــيــر  سمو  كــأس 

ـــتـــي نــظــمــت خــالل  والــــقــــوس والـــســـهـــم وال

ــثــانــي عــشــر وحــتــى الــثــامــن  الــفــتــرة مـــن ال

والـــعـــشـــريـــن مـــن شــهــر فـــبـــرايـــر الــحــالــي، 

المسابقات  من  المختلط  منافسات  وتعد 

لرياضة  الــدولــي  االتــحــاد  مــن  المستحدثة 

الرماية وشارك التدريب نخبة من أبطال 

ختام  موعد  هو  اليوم  أن  إلى  يشار  اللعبة، 

ـــتـــي أقـــيـــمـــت فــي  مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة وال

تراب  والدبل  والتراب  اإلسكيت  مسابقات 

والــبــنــدقــيــة والــمــســدس والـــقـــوس والــســهــم 

وتــبــدأ الــمــســابــقــات عــنــد الــســاعــة الــتــاســعــة 

العطية  ناصر  منافساتها  ويخوض  صباًحا 

الشرشني. وريم  صالح  ومسعود 

الدراجــات المائيــة تشعــل شاطئ كتـارا ختام تدريبات اإلسكيت بلوسيل
تحضيرات قوية لتنظيم الجولة الختامية

ــام ــخــت ـــحـــر مــســك ال ـــــع فــــئــــات.. واالســــتــــعــــراض ال ـــي أرب ــر ف ــي ــث ـــــراع م ص
متابعة- صابر الغراوي: 

يشهد شاطئ الحي الثقافي 
«كتارا» اليوم السبت انطالقة 
أحـــــــداث الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
والــــخــــتــــامــــيــــة مــــــن بـــطـــولـــة 
ــــدراجــــات الــمــائــيــة  ــــل قـــطـــر ل
 ٢٠٢٠ الــــريــــاضــــي  لـــلـــمـــوســـم 
الدوحة  نــادي  ينظمها  والتي 
برئاسة  البحرية  للرياضات 

خليفة السويدي.
وكـــمـــا كــــان مــتــوقــًعــا فــإن 
هذه الجولة ستشهد مشاركة 
وأشهر  أقــوى  من  كبير  عــدد 
األبــــطــــال الـــذيـــن يــتــنــافــســون 
وشــراســة  بــقــوة  بينهم  فــيــمــا 
طـــمـــًعـــا فــــي الــــفــــوز واعـــتـــالء 
مــنــصــات الــتــتــويــج فـــي جــولــة 
ـــــك من  مــســك الـــخـــتـــام، وذل
ـــتـــنـــافـــس فــــي أربــــع  خــــــالل ال
فــــــئــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة وهـــــــي: 
واقـــــف مــحــتــرفــيــن وجــالــس 
ســـتـــوك مــبــتــدئــيــن وجـــالـــس 
ســتــوك مــحــتــرفــيــن وجــالــس 
ســوبــر ســتــوك، إضــافــة لفئة 
االســــتــــعــــراض الــــحــــرة فـــري 
ــبــه أنــهــى  ســـتـــايـــل. ومــــن جــان
ــلــريــاضــات  نــــــادي الــــدوحــــة ل

االســتــعــدادات  كــافــة  البحرية 

ـــيـــات هـــذه  النــــطــــالقــــة فـــعـــال

من  والــتــي  الختامية  الجولة 

منافسة  تــشــهــد  أن  الــمــتــوقــع 

شــــــــرســــــــة وحـــــــامـــــــيـــــــة مـــن 

هذه  بقمة  للفوز  المشاركين 

أنه  باعتبار  الختامية  الجولة 

نتيجتها  ضــوء  على  سيتحدد 

بطل الموسم الرياضي ٢٠٢٠ 

للدراجات المائية.

تـــبـــدأ  أن  الــــمــــقــــرر  ومــــــن 

الختام  مسك  جولة  فعاليات 

الــــتــــي تــــقــــام عـــلـــى فــتــرتــيــن 

صــبــاحــيــة ومــســائــيــة وحــســب 

من  اعتباًرا  الزمني  الــجــدول 

الــســابــعــة صـــبـــاًحـــا بــالــفــحــص 

الــــفــــنــــي عــــلــــى الـــــــدراجـــــــات 

أهلية  مــن  للتأكد  المشاركة 

كـــــل دراجـــــــــة حـــســـب فــئــتــهــا 

الرئيسية  الــســبــاقــات  لــخــوض 

وحـــســـب الـــلـــوائـــح، بــعــد ذلــك 

ــنــويــري  ــت ـــمـــاع ال يــعــقــد االجـــت

اإللزامي للمشاركين للتعرف 

عـــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــخـــاصـــة 

شرح  لتقديم  إضافة  بالسباق 

تـــوضـــيـــحـــي لـــمـــســـار الـــســـبـــاق 

«الكورس».

وعشر  التاسعة  فــي  وتــبــدأ 

دقـــــائـــــق الــــتــــجــــارب الــــحــــرة 

للمشاركة على كورس السباق 

ـــــك  وذل دقــــيــــقــــة   ٥٠ لــــمــــدة 

السباق  مــســار  عــلــى  لــلــتــعــرف 

أصــعــب نــقــاط الـــــــدوران في 

الــــكــــورس، إضـــافـــة لــلــوقــوف 

ــتــجــهــيــزات  عـــلـــى مـــســـتـــوى ال

الــفــنــيــة لـــكـــل مــتــســابــق قــبــل 

خـــــــوض غـــــمـــــار الـــمـــنـــافـــســـة 

الرسمية.

ـــجـــمـــيـــع فــي  ــــكــــون ال وســــي

على  دقــيــقــة  و٤٠  الـــعـــاشـــرة 

منافسات  انطالقة  مع  موعد 

لفئة  األول  الرئيسي  السباق 

واقــــــــف مـــحـــتـــرفـــيـــن، يــلــيــه 
لفئة  األول  الرئيسي  السباق 
جــالــس ســتــوك مــبــتــدئــيــن ثم 
لفئة  األول  الرئيسي  السباق 
جـــالـــس ســـتـــوك مــحــتــرفــيــن 
وتــخــتــتــم الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة 
األول  الـــرئـــيـــســـي  بـــالـــســـبـــاق 
لــفــئــة جـــالـــس ســـوبـــر ســتــوك 
لفترة  الجميع  يخلد  بــعــدهــا 
ــتــنــاول وجــبــة الــغــداء  راحــــة ل

واالستعداد للفترة المسائية.
وتــــبــــدأ فـــعـــالـــيـــات الــفــتــرة 
وعشر  الــثــانــيــة  فــي  المسائية 
دقـــــائـــــق مـــــن خــــــالل إقـــامـــة 
الفئات  لجميع  الثاني  السباق 
وتـــكـــون الــبــدايــة بــســبــاق فئة 
سباق  ثــم  محترفين  واقـــف 
مبتدئين  ســتــوك  جــالــس  فئة 
ويليه سباق فئة جالس ستوك 
سباقات  وتختتم  محترفين، 
فئة  بسباق  الخامسة  الجولة 
جـــالـــس ســـوبـــر ســـتـــوك عــلــى 
بشكل  الــفــعــالــيــات  تختتم  أن 
كـــامـــل بـــاالســـتـــعـــراض الــحــر 
الرابعة  وفــي  ستايل»  «فــري 
والـــــنـــــصـــــف تـــــقـــــام مــــراســــم 
موقع  فــي  للفائزين  التتويج 

السباق أمام مقر النادي.

عبدالرحمن الهتـمي: 
جـــاهــزون للقـاء سـوريـا

لقاء سعودي - إيراني

الوطنية  المنتخبات  مــديــر  الهتمي  عــبــدالــرحــمــن  أعــلــن 
جــاهــزيــة  عـــن  الــســلــة  كــــرة  اتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو 
التصفيات  في  اليوم  مساء  سوريا  مواجهة  لخوض  العنابي 
والمعنويات  المباراة  لهذه  جاهزون  نحن  وقال:  اآلسيوية 
ويقدم  يــشــارك  أن  يريد  العــب  وكــل  عالية  الالعبين  عند 

المباراة. هذه  في  لديه  ما  أفضل 
الثقة  لدينا  يكون  وأن  قوة  بكل  نلعب  أن  علينا  وأضاف: 
فــي قــدراتــنــا عــلــى تــقــديــم األفــضــل فــي الــلــقــاء، وفــي نفس 
النهاية  صافرة  حتى  ثانية  أول  من  قوة  بكل  األداء  الوقت 
كبيًرا  جهًدا  وتحتاج  قوية  تكون  ما  دائًما  السلة  ومباريات 
صعبة،  المباراة  أن  إلى  الهتمي  وأشار  بها.  الفوز  أجل  من 
مؤكًدا أنه ال توجد مباراة سهلة في اللعبة سواء في ملعبك 
وفي  المنتخب  العبي  في  كبيرة  ثقتنا  وقــال:  خارجه  أو 
التوفيق  لهم  وأتمنى  الليلة  قــوة  بكل  األداء  على  قدرتهم 

اهللا. بإذن  االنتصار  وتحقيق 

اإليراني  نظيره  مع  السلة  لكرة  السعودي  المنتخب  يلتقي 
نادي  بصالة  عصًرا  الرابعة  الساعة  المباراة  تقام  حيث  اليوم 
الغرافة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة 
الخامسة. المجموعة  لــحــســاب  وذلـــك  آســيــا  كـــأس  لنهائيات 

المركز  فــي  وهــو  الــمــبــاراة  هــذه  الــســعــودي  المنتخب  ويــدخــل 
من  والــخــســارة  منتخبنا  على  بالفوز  نقاط   ٣ برصيد  الثالث 
وهو  اإليــرانــي  المنتخب  يدخلها  حين  فــي  الــســوري  المنتخب 
في صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من الفوز في مباراتيه 
المباراة  ستكون  الوطني.ولذلك  ومنتخبنا  سوريا  حساب  على 
قوية بين المنتخبين مع وجود أفضلية نسبية فيها للمنتخب 
اإليراني الذي يضم عدًدا من الالعبين العمالقة الذين يعطون 
األفضلية دائًما للمنتخب اإليراني في مبارياته في أي بطولة 
يشارك فيها.والمنتخب اإليراني هو المرشح األبرز للتأهل من 
يريد  السعودي  والمنتخب  األول  المركز  في  المجموعة  هذه 

أن يفوز للحفاظ على حظوظ الحصول على البطاقة الثانية.



روبرتسون يطلق 
مؤسسة خيرية

فورتاليزا يتعادل 
مع جوياس

ريو دي جانيرو- د ب أ:

تــــعــــادل فـــورتـــالـــيـــزا 
في   ١-١ جـــويـــاس  مـــع 
جمعت  الــتــي  الــمــبــاراة 
على  الــفــريــقــيــن  بــيــن 
مــــلــــعــــب «بـــــالســـــيـــــدو 
أديـــــرالـــــدو كــاســتــيــلــو» 
فــــي إطــــــار مــنــافــســات 
الــــمــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة 
والعشرين من الدوري 
البرازيلي لكرة القدم.

ورفـــــــع فـــورتـــالـــيـــزا 
نقطة   ٢٩ إلــى  رصيده 
فـــي الــمــركــز الــتــاســع، 
نـــقـــطـــة   ١٦ مـــــقـــــابـــــل 
المركز  فــي  لــجــويــاس 

العشرين األخير.

لندن - رويترز:

أطــــــــــــلــــــــــــق آنــــــــــــــدي 
روبـــــرتـــــســـــون مـــدافـــع 
دوري  بطل  ليفربول 
لكرة  الممتاز  إنجلترا 
خيرية  مؤسسة  القدم 
ــــــالده اســكــتــلــنــدا  فــــي ب
بـــــــهـــــــدف مـــــســـــاعـــــدة 
األطـــفـــال الــمــعــرضــيــن 
لـــلـــمـــخـــاطـــر. وتــحــمــل 
الـــمـــؤســـســـة اســـــم إيــــه.
إلــى  إشـــــارة  فـــي  أر٢٦ 
اســــــــــم روبــــــرتــــــســــــون 
ورقــــــــــــــــــم قــــمــــيــــصــــه 
وســـــــتـــــــوفـــــــر فــــرصــــة 
ــــتــــدريــــب والــتــعــلــيــم  ال
الدعم  وكذلك  والعمل 
لـــألطـــفـــال الــمــصــابــيــن 
بــــــأمــــــراض خـــطـــيـــرة. 
وقـــال روبــرتــســون عن 
ذلــك «طـــوال مسيرتي 
دوًمـــا  سعيت  المهنية 
ـــــمـــــســـــاعـــــدة ودعــــــــم  ل
الــمــؤســســات الــخــيــريــة 
والـــمـــحـــتـــاجـــيـــن كــلــمــا 
تــســّنــى لـــي ذلـــك لكني 
كنت أريد فعل المزيد 

من هذه األعمال».
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روما - أ ف ب:

أعلن نادي إنتر اإليطالي أنه سجل خسارة 
قدرها ١٠٢٫٤ مليون يورو في العام المالي 
٢٠١٩-٢٠٢٠، بسبب إجراءات اإلغالق العام 

المستجد.  كـــورونـــا  فــيــروس  تفشي  جــــراء 
الذي  ميالن  إنتر  عن  صــادر  لبيان  ووفــًقــا 
انــضــم إلـــى األنـــديـــة اإليــطــالــيــة الــرئــيــســيــة، 
حقق  فقد  األحــمــر،  المؤشر  ضمن  وكلها 
النادي رقم أعمال بلغ ٣٧٢٫٤ مليون يورو، 

بانخفاض قدره ٤٥ مليون يورو عن العام 
الــســابــق. وأوضــــح الــبــيــان أن رقـــم األعــمــال 
تأثر منذ مارس ٢٠٢٠، بداية اإلغالق العام 
حول  المتخذة  للتدابير  نتيجة  إيطاليا،  في 

العالم للحد من انتشار «كوفيد - ١٩».

برلين - د ب أ:

كــشــف االتـــحـــاد الــدولــي 
 (FIFA) الــــقــــدم  ـــكـــرة  ل
المصنفة  المنتخبات  عن 
ــــــام عـــلـــى إجـــــراء  قـــبـــل أي
قــــــــرعــــــــة الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــات 

األوروبــــــــــيــــــــــة الــــمــــؤهــــلــــة 
بقطر،   ٢٠٢٢ العالم  لكأس 

والـــمـــقـــرر إجــــراؤهــــا بــمــديــنــة 
من  السابع  في  السويسرية  زيورخ 

المقبل. ديسمبر 
البلجيكي  الــمــنــتــخــب  ويــخــوض 
الـــتـــصـــفـــيـــات ضـــمـــن مــنــتــخــبــات 

حافظ  بــعــدمــا  األول  الــمــســتــوى 
التصنيف  صدارة  على  الفريق 
العالمي لمنتخبات كرة القدم 

.(FIFA) والصادر عن
كــمــا يــنــضــم إلــــى الــمــنــتــخــب 

الــبــلــجــيــكــي فــي الــمــســتــوى األول 
ـــتـــخـــبـــات فــــرنــــســــا وإنــــجــــلــــتــــرا  مـــن
والـــبـــرتـــغـــال وإســـبـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
وكـــرواتـــيـــا والـــدنـــمـــارك وألــمــانــيــا 

وهولندا.
وتـــــوزع هــــذه الــمــنــتــخــبــات على 
في  الــمــقــررة  العشر  المجموعات 
للحروف  طبًقا  وذلك  التصفيات، 

الترتيب. على  األبجدية 
ثــــم تـــــــوزع الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـــــــ٤٥ 
المجموعات  على  بالقارة  األخرى 
الـــعـــشـــر مـــن خــــالل الـــقـــرعـــة عــلــى 
كل  فـــي  الــمــنــتــخــبــات  تــتــنــافــس  أن 
بنظام  سويًا  بعضها  مع  مجموعة 

خــالل  وذلــــك  ــــن  دوري مــن  دوري 
نوفمبر  حــتــى  مـــارس  مــن  الــفــتــرة 

.٢٠٢١
التي  العشرة  المنتخبات  وتتأهل 
تتصدر هذه المجموعات في نهاية 
 ٢٠٢٢ مـــونـــديـــال  إلــــى  الــتــصــفــيــات 
المنتخبات  تخوض  فيما  مباشرة 
الثاني  المركز  تحتل  التي  العشرة 
فــــي هـــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات مــلــحــًقــا 

فاصًال.
كـــمـــا يـــخـــوض الـــــــدور الـــفـــاصـــل 
أفــــضــــل اثـــنـــيـــن مــــن الــمــنــتــخــبــات 
الفائزة بصدارة مجموعات دوري 

الــثــانــيــة  نسختها  فــي  أوروبـــــا  أمـــم 

تأهلهما  عـــدم  حـــال   ٢٠٢١-٢٠٢١

األوروبية  التصفيات  عبر  مباشرة 

الــمــرتــقــبــة وعـــدم تــأهــلــهــمــا لــلــدور 

الفاصل من خالل التصفيات.

 (FIFA) لـــتـــصـــنـــيـــف  ــــا  وطــــبــــًق

الـــجـــديـــد، ســتــصــنــف الــمــنــتــخــبــات 

األوروبية  القارة  في  األخرى  الـ٤٥ 

التصفيات  قــرعــة  عــلــى  أيـــام  قــبــل 

المستوى  التالية:  المستويات  على 

 - بولندا   - ويلز   - سويسرا  الثاني: 

السويد - النمسا - أوكرانيا - صربيا 

- تركيا - سلوفاكيا - رومانيا.

المستوى الثالث: روسيا - المجر 

الــتــشــيــك  جــمــهــوريــة   - أيـــرلـــنـــدا   -

الــشــمــالــيــة  أيـــرلـــنـــدا   - الـــنـــرويـــج   -

- أيــســلــنــدا - اســكــتــلــنــدا - الــيــونــان - 

فنلندا.

ــــــرابــــــع: الـــبـــوســـنـــة  الـــمـــســـتـــوى ال

مونتنجرو   - سلوفينيا   - والهرسك 

- مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة - ألــبــانــيــا - 

بــلــغــاريــا - بــيــالروســا - جــورجــيــا - 

لوكسمبورج.

الــمــســتــوى الــخــامــس: أرمــيــنــيــا - 

أذربيجان   - فــارو  جــزر   - قبرص 

كازاخستان   - كوسوفو   - استونيا   -

- ليتوانيا - التفيا - أندورا.

الـــمـــســـتـــوى الــــســــادس: مـــالـــطـــا - 

جبل   - لــيــشــتــنــشــتــايــن   - مـــولـــدوفـــا 

طارق - سان مارينو.

األولى  الستة  المراكز  تشهد  ولم 

تغيير  أي  الــعــالــمــي  التصنيف  فــي 

عن النسخة السابقة من التصنيف، 

بلجيكا  مــنــتــخــبــات  احــتــلــت  حــيــث 

وفـــرنـــســـا والـــــبـــــرازيـــــل وإنـــجـــلـــتـــرا 

الستة  المراكز  وإسبانيا  والبرتغال 

األولى.

وتـــــبـــــادل مــنــتــخــبــا األرجـــنـــتـــيـــن 

وأوروجـــــــــواي مــوقــعــيــهــمــا، حــيــث 

صــــعــــد الـــمـــنـــتـــخـــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــــلــــمــــركــــز الـــــســـــابـــــع وتــــراجــــعــــت 

الثامن. للمركز  أوروجواي 
وتــــقــــدم كــــل مــــن الــمــنــتــخــبــيــن 
مرتبتين  واإليــطــالــي  الــمــكــســيــكــي 
لــيــدخــال ضــمــن الـــمـــراكـــز الــعــشــرة 
األولــــــى، حــيــث احـــتـــال الــمــركــزيــن 
ــتــاســع والـــعـــاشـــر عــلــى الــتــرتــيــب،  ال
الــكــرواتــي  المنتخب  تــراجــع  فــيــمــا 
مــن الــمــركــز الــتــاســع إلـــى الــحــادي 

عشر.

العنابي ٥٩ عالميًا 

األول  الـــوطـــنـــي  مــنــتــخــبــنــا  جــــاء 
لكرة القدم في صدارة المنتخبات 
في  وجــاء  آلسيا  المنتمية  العربية 
الـــمـــركـــز الـــخـــامـــس عـــربـــًيـــا بــشــكــل 
وتبعه  عــالــمــًيــا   ٥٩ والــمــركــز  عـــام 
 ٦٧ المركز  في  السعودي  المنتخب 

عالمًيا.
على  التونسي  المنتخب  وحافظ 
مــوقــعــه فـــي صـــــدارة الــمــنــتــخــبــات 
الــعــربــيــة بــالــنــســخــة الــجــديــدة من 
المركز  فــي  ظــل  حيث  التصنيف، 
الــــســــادس والـــعـــشـــريـــن، وجـــــاء في 
المنتخبات  بــيــن  الــثــانــيــة  الــمــرتــبــة 
السنغالي  المنتخب  بعد  األفريقية 
ــبــة واحــــــدة إلــى  الـــــذي تـــقـــدم مــرت

عالمًيا. العشرين  المركز 
وعــلــى الــمــســتــوى الــعــربــي، حلت 
مــنــتــخــبــات الــــجــــزائــــر والـــمـــغـــرب 
خلف  التالية  المراتب  في  ومصر 
و٣٥   ٣١ الــمــراكــز  واحــتــلــت  تــونــس 

و٤٩ على الترتيب عالمًيا.

FIFA يحدد ألوروبا معالم الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ 
حسم المستويات الستة للمنتخبات قبل قرعة تصفيات المونديال

اإلنتر يخسر 
١٠٢ مليون 

يورو

نــــوفــــمــــبــــر ٢٠٢١ فـــــي  ـــم  ـــت ـــخـــت وت مــــــــارس  فـــــي  تـــنـــطـــلـــق  والــــمــــبــــاريــــات  ـــر  ـــب ـــســـم دي  ٧ ــــقــــرعــــة  ال

ر،
يــنــة

من  بع 

بلجيكي 
خــبــات 

حافظ 
يف
قدم

خــب
ل األ

لندن - د ب أ:

أكـــــــــد فـــــــرانـــــــك المــــــبــــــارد 
تشيلسي  لنادي  الفني  المدير 
يــكــون  أن  عــلــيــه  فــريــقــه  أن 
حينما  لــلــهــجــوم»  «مــســتــعــًدا 
يــواجــه ضــيــفــه تــوتــنــهــام الــغــد 
فـــــي ديـــــربـــــي لــــنــــدن ضــمــن 
الدوري  من  العاشرة  الجولة 
اإلنـــجـــلـــيـــزي الـــمـــمـــتـــاز لــكــرة 

القدم.
بقيادة  توتنهام  ويتقاسم 
مـــدربـــه الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مــــوريــــنــــيــــو صـــــــــدارة جـــــدول 
تــرتــيــب الــــدوري اإلنــجــلــيــزي 
 ٢٠ مــــع لـــيـــفـــربـــول بـــرصـــيـــد 
نــقــطــة لـــكـــل مــنــهــمــا بـــفـــارق 
نــــقــــطــــتــــيــــن عـــــــن تـــشـــيـــلـــســـي 

الثالث. المركز  صاحب 
اعتباره  في  تشيلسي  ويضع 
تـــوتـــنـــهـــام  عــــلــــى  ـــــفـــــوز  ال أن 
سيصعد به إلى الصدارة حال 
برايتون  أمام  ليفربول  تعثر 

ــــخــــرج لـــيـــفـــربـــول  الـــــيـــــوم. وي

ـــمـــواجـــهـــة  ــــقــــب ل ــــل حـــــامـــــل ال

اليوم. ظهر  برايتون 

مـــانـــشـــســـتـــر  يـــــعـــــانـــــي  وال 

بيب  مـــدربـــه  بــقــيــادة  ســيــتــي 

إصـــابـــة  أي  مـــن  جـــــوارديـــــوال 

اكي،  ناثان  المدافع  باستثناء 

حــــيــــث اســــتــــأنــــف الـــمـــهـــاجـــم 

األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي ســــيــــرخــــيــــو 

ـــــرو الــــتــــدريــــبــــات بــعــد  أجـــــوي

أربطة  في  إصابة  من  تعافيه 

بعد  مــبــاشــرة  جــــاءت  الـــســـاق 

الركبة،  في  جراحة  تجاوزه 

يتعجل  لــن  جـــوارديـــوال  لــكــن 

فــــي الــــدفــــع بـــالـــالعـــب خـــالل 

اليوم. بيرنلي  أمام  المباراة 

ويــلــتــقــي الـــيـــوم إيـــفـــرتـــون 

كما  يونايتد  لــيــدز  ضيفه  مــع 

يــلــتــقــي شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد مع 

مــضــيــفــه وســـــت بــرومــيــتــش 

البيون.

ـــغـــد مــانــشــســتــر  ويـــلـــتـــقـــي ال

يــــــونــــــايــــــتــــــد مـــــــــع مـــضـــيـــفـــه 

مع  وأرســنــال  ساوثهامبتون 

ولفرهامبتون.

ــــــوم  أمــــــــــــا ي

االثــــــــــنــــــــــيــــــــــن 

ــــــتــــــقــــــي  فــــــيــــــل

لــيــســتــر ســيــتــي 

مــــــع فــــولــــهــــام 

واســــتــــون فــيــال 

مــــــــــع مــــضــــيــــفــــه 

هام. وست 

مواجهات نارية في الدوري اإلنجليزي
البايرن يستعيد ديربي لندن يرسم مالمح المنافسة

توليسو

ميونيخ - د ب أ:

 أكد هانزي فليك المدير 
ميونيخ  بايرن  لفريق  الفني 
توليسو  كــورنــتــيــن  مــشــاركــة 
ــــاراة الـــفـــريـــق أمــــام  فــــي مــــب
شتوتجارت اليوم في الدوري 
ــــي (بــــونــــدزلــــيــــجــــا)،  ــــمــــان األل
موقف  بعد  يتحدد  لم  بينما 
في  شوله  نيكالس  مشاركة 
الــمــبــاراة مــن عــدمــه. وقــال 
الفني  المدير  فليك  هانسي 
صحفي  مؤتمر  فــي  للفريق 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة: ســيــتــواجــد 
وكورنتين  بــافــارد  بنيامين 
تـــولـــيـــســـو فــــي الــــفــــريــــق. أي 
سنضطر  أخــــــرى  قــــــــرارات 
لــالنــتــظــار لــمــا بــعــد الـــمـــران 
بعد  توليسو  ويــعــود  النهائي. 
تــــعــــافــــيــــه مــــــن مـــشـــاكـــل 
عضلية، بينما أصيب 
بـــــافـــــارد واضـــطـــر 
لـــــلـــــخـــــروج مـــن 
مـــــبـــــاراة فــريــقــه 
في دوري أبطال 
أوروبــــــــــا أمـــــام 

سالزبورج.

لندن - رويترز:

قال بيب جوارديوال مدرب مانشستر 

ســيــتــي إنـــــه يـــأمـــل أن يـــــرد ســيــرجــيــو 

أجــــويــــرو ســريــًعــا عــلــى الــــنــــادي بــشــأن 

األرجنتيني  المهاجم  لكن  مستقبله، 

يــجــب أن يــركــز عــلــى اســتــعــادة أفضل 

مــســتــويــاتــه عــقــب إصـــابـــة فـــي ركــبــتــه. 
إلى  انضم  الذي  أجويرو،  عقد  وينتهي 
سيتي في ٢٠١١ ويتصدر قائمة هدافي 
النادي على اإلطالق برصيد ٢٥٥ هدًفا 
الموسم  بنهاية  المسابقات،  كافة  فــي 
ويمكنه التفاوض مع أندية أخرى من 
البالغ  المهاجم  وتعرض  المقبل.  يناير 
عــمــره ٣٢ عــاًمــا إلصــابــة فــي عضالت 

التعادل  خــالل  الخلفية  الفخذ 
١-١ على أرض وســت هــام في 
وذلك  الماضي،  الشهر  الــدوري 

مشاركته  مــن  واحـــد  أســبــوع  بعد 
أساسًيا هذا الموسم عقب خضوعه 

ــــــــجــــــــراحــــــــة فــــي  ل
الركبة.

جوارديوال يترقب موقف أجويرو

جـــهـــة

ســـتـــر

بيب

صـــابـــة

اكي،

اجـــم

خــــيــــو

بــعــد

ربطة

الركبة، في  جراحة  تجاوزه 

يتعجل لــن  جـــوارديـــوال  لــكــن 

فــــي الــــدفــــع بـــالـــالعـــب خـــالل

اليوم. بيرنلي  أمام  المباراة 

ويــلــتــقــي الـــيـــوم إيـــفـــرتـــون

كما يونايتد  لــيــدز  ضيفه  مــع 

يــلــتــقــي شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد مع

مــضــيــفــه وســـــت بــرومــيــتــش

البيون.

ـــغـــد مــانــشــســتــر ويـــلـــتـــقـــي ال

مع  وأرســنــال  ساوثهامبتون 

ولفرهامبتون.

ــــــوم أمــــــــــــا ي

االثــــــــــنــــــــــيــــــــــن

ــــــتــــــقــــــي فــــــيــــــل

لــيــســتــر ســيــتــي 

مــــــع فــــولــــهــــام 

واســــتــــون فــيــال 

مــــــــــع مــــضــــيــــفــــه 

هام. وست 

وكورنتين  بــافــارد  بنيامين 
تـــولـــيـــســـو فــــي الــــفــــريــــق. أي
سنضطر أخــــــرى  قــــــــرارات 

لــالنــتــظــار لــمــا بــعــد الـــمـــران 
بعد  توليسو  ويــعــود  النهائي. 
تــــعــــافــــيــــه مــــــن مـــشـــاكـــل 
عضلية، بينما أصيب 
بـــــافـــــارد واضـــطـــر
مـــنن لـــــلـــــخـــــروجج

مـــــبـــــاراة فــريــقــه 
في دوري أبطال 
أوروبــــــــــا أمـــــام 

سالزبورج.

عــقــب إصـــابـــة فـــي ركــبــتــه. 
إلى  انضم  الذي  أجويرو،   
٢٠ ويتصدر قائمة هدافي 
هدًفا  إلطالق برصيد ٢٥٥
الموسم  بنهاية  مسابقات، 
وض مع أندية أخرى من 
البالغ  المهاجم  وتعرض  ل. 
ععععضالضالالضالضضالضالضالتتتت ففـفـفـففيييييييييـييـيـي ــــــةةةةةة ببببابابابابا ــــــ إلإلإلإلإلإلإلصإلصإلصإلصإلصإل ــــــااااا ـــاـااـااامممممًمً

التعادل خــالل  الخلفية  الفخذ 
على أرض وســت هــام في ١-١

وذلك  الماضي،  الشهر  الــدوري 
مشاركته مــن  واحـــد  أســبــوع  بعد 

أساسًيا هذا الموسم عقب خضوعه 
ــــــــجــــــــراحــــــــة فــــي ل

الركبة.

أجــــويــــرو ســريــًعــا عــلــى الــــنــــادي بــشــأن

األرجنتيني المهاجم  لكن  مستقبله، 

أأأأأأأفضفضضفضضفضفضفضلللللللللل اااااسسـسـسسـستـتـتـتتتـــــــععـعـعـعـااـااـاااددةددةدةدةة عععععـــــلـلـللـللىىىىىـىـىىـى ررررـرـرـررككـككـككزززززـززـززز ييييييــيـي أ أأأأأأأننننننن ييييييييــــججججججـجـجـجـجببببـببـبـببـبب

ي
ويمكنه التفا
المقبل يناير 
عـعـععـعـــ ٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٣٢٢ ععععــــــمـــمـمـمررررـرـرـرـرـررهههه

لمناقشة عودته لصفوف المنتخب

ستوكهولم - د ب أ:

التقى يانه أندرسون المدير الفني للمنتخب 
ــــــدي لــــــكــــــرة الــــــقــــــدم،  ــــــســــــوي ال
الــنــجــم الــمــخــضــرم زالتــــان 
لمناقشة  إبراهيموفيتش، 
مـــا أظـــهـــره الـــالعـــب من 
رغـــبـــة فـــي الــــعــــودة مــن 
جــــــديــــــد إلـــــــــى صــــفــــوف 
االتحاد  وذكر  المنتخب. 
ـــكـــرة الـــقـــدم  الــــســــويــــدي ل
اإلنترنت  على  موقعه  عبر 
برفقة  توجه  أنــدرســون  أن 
سويستراند  هــاكــان 
األمـــــــيـــــــن 

العام لالتحاد، إلى ميالنو للقاء إبراهيموفيتش. 
استعداًدا  زالتان  أبدى  عندما  أندرسون:  وقال 
للعب في المنتخب، كان من الطبيعي والمهم 
أن نلتقي به ونناقش األمر بأسرع شكل ممكن 
وكــان  الــســرعــة.  بــهــذه  بــه  باالجتماع  سعيد  أنــا 
عقب  الدولي  اللعب  اعتزل  قد  إبراهيموفيتش 
 ،(٢٠١٦ (يورو  الماضية  األوروبية  األمم  كأس 
بعد أن سجل ٦٢ هدًفا خالل ١١٦ مباراة دولية، 
تاريخ  فــي  الــهــدافــيــن  أبـــرز  قائمة  اعتلى  وقــد 
المنتخب. وتوج إبراهيموفيتش مهاجم ميالن 
العب  ألفضل  الذهبية  الكرة  بجائزة  اإليطالي 
في  عــشــرة  الثانية  للمرة  ســويــدي،  قــدم  كــرة 
محتملة  عودة  موضوع  أثير  وبعدها  مسيرته. 
إلبراهيموفيتش إلى المنتخب السويدي، خالل 
الــســويــديــة.  ــبــالدت»  ــون «أفــت لصحيفة  حــديــثــه 
سأجيب  سألتني،  إذا  إبراهيموفيتش:  وقـــال 
بصدق بكلمة نعم إنني أفتقد المنتخب الوطني 

هذا ليس سًرا.

جلسة بين مدرب السويد وإبرا

مدريد - رويترز:

أعــرب زيــن الدين زيــدان مــدرب ريال 
األولى  الدرجة  دوري  لقب  حامل  مدريد 
اإلســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم عـــن أســـفـــه مــرة 
أخرى الزدحام جدول المباريات في ظل 
اســتــمــرار اإلصـــابـــات بــيــن صــفــوف فريقه 

قبل مواجهة االفيس في المسابقة اليوم.
لريال  الثالثة  االفيس  مواجهة  وستكون 
غضون  في  مباريات  عشر  ضمن  مدريد 

٣٢ يوًما.
وأصــر زيــدان، الــذي سيخوض المباراة 
بينهم  لإلصابة  العبيه  من  العديد  بــدون 
كريم  والمهاجم  رامــوس  سيرجيو  القائد 

بنزيما، على أن االعتناء بسالمة الالعبين 
أمر واجب.

وقال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: 

يكون  أن  نريده  الموسم  بداية  في  «نحن 

تغيرت،  األمــور  لكن  قبل،  من  كان  مثلما 

عندما  بالالعبين  االعــتــنــاء  هــو  يهمني  مــا 

يتعرض أحد الالعبين لإلصابة أعاني من 

المباريات  هــذه  كــل  ظــل  فــي  اآلن  أجلهم 

المتتالية يجب أن نعتني بهم».

بــاإلضــافــة إلـــى رامــــوس وبــنــزيــمــا، أكــد 

زيدان أنه سيفتقد العب الوسط فيدريكو 

ألفارو  المدافعين  على  فضًال  بالبيردي، 

لوكا  أن  كما  كاربخال،  وداني  أودريــوزوال 

يوفيتش ال يزال يعاني من (كوفيد- ١٩).

زيدان يهاجم جدول المباريات!
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