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بعد أن ُرِفَض طلبه بتأجيل املباراة، 
اضطر الهالل السعودي حامل اللقب 
الى خوض مباراته مع شهر خودرو 
االي���ران���ي االح���د ف��ي دوري اب��ط��ال 
اسيا في كرة القدم بغياب 15 العبا 
إلصابتهم بفيروس »كوفيد19-« 
أبرزهم هدافه الفرنسي بافيتيمبي 
غوميس والع���ب وس��ط��ه االيطالي 
سيباستيان جوفينكو، لكن ذلك لم 
مينعه ذلك من حجز بطاقته الى الدور 
ثمن النهائي بتعادله السلبي في 
اجل��ول��ة اخلامسة قبل األخ��ي��رة من 

منافسات املجموعة الثانية.
وط��ال��ب ال��ه��الل السبت االحت��اد 
القاري تأجيل مباراته التي أقيمت 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب اجل���ن���وب ب��ال��وك��رة 
)تستكمل املسابقة في قطر بسبب 
تداعيات فيروس كورونا املستجد(، 
بعد اكتشاف 10 إص��اب��ات جديدة 
بفيروس »كوفيد- 19« في صفوفه، 

لكن االحتاد االسيوي رفض طلبه.
وش�����ارك ال���ه���الل بتشكيلة من 
االحتياطيني وف��ري��ق الشباب بعد 
ارت��ف��اع ع��دد اإلص��اب��ات ف��ي صفوفه 
بالفيروس ال��ى 15 حالة، ما فرض 
عليه خ��وض اللقاء بثالثة العبني 
فقط على دكة البدالء، أحدهم حارس 

مرمى.
وأوض������ح ال���ن���ادي ال��س��ع��ودي 
على حسابه ف��ي تويتر السبت أن 
»الفحوصات التي أجرتها بعثته 
السبت كشفت إصابة عشرة أفراد من 
أعضاء البعثة بفيروس كورونا منهم 

الثالثي علي آل بليهي، متعب املفرج 
و)الفرنسي( بافيتيمبي غوميس«، 
وس��ت��ة أع��ض��اء م��ن األج��ه��زة الفنية 
واإلداري��ة والطبية، موضحا »ليصل 
إج��م��ال��ي ع���دد ال��الع��ب��ني امل��ص��اب��ني 
بفيروس ك��ورون��ا إل��ى خمسة عشر 

العبا«.
وكان الهالل أعلن على عدة دفعات 
منذ السبت امل��اض��ي إص��اب��ة محمد 
البريك )ظهير(، سلمان الفرج )العب 
الوسط قائد الفريق(، حمد العبدان 
)الع��ب وس��ط(، ن��واف العابد )العب 
وس��ط(، عبدالله اجلدعاني ون��واف 
ال��غ��ام��دي ومحمد ال��واك��د )ح��راس 
م��رم��ى(، عبدالله احلافظ )م��داف��ع(، 
ياسر الشهراني )ظهير(، غوميس 
)م��ه��اج��م(، جوفينكو )الع��ب وسط 
هجومي(، سالم الدوسري )العب سط 
هجومي(، صالح الشهري )مهاجم(، 
علي آل بليهي )مدافع( ومتعب الفرج 
)مدافع(، باالضافة إلى عدة اداريني 
بينهم سعود كريري )اداري الفريق(، 
ليصل اج��م��ال��ي االص��اب��ات ال��ى 24 

حالة.
وغ��ادر قائد الفريق سلمان الفرج 
االحد احلجر الصحي بعد أن ظهرت 
نتائج املسحة الطبية سلبية للمرة 
الثانية. كما ظهرت نتائج املسحة 
األول��ى للثنائي محمد البريك وحمد 
العبدان سلبية واجريا مسحة ثانية 
للتأكد وف���ق ب��روت��وك��ول االحت���اد 
اآلس���ي���وي ال����ذي ي��ش��ت��رط وج���ود 
مسحتني سلبية مل���غ���ادرة احلجر 

الصحي.
ووافق االحتاد اآلسيوي على طلب 
ال��ه��الل اس��ت��ب��دال اث��ن��ني م��ن ح��راس 
املرمى بآخرين وفقا لالئحة البطولة 
والتي تنص على أن��ه يحق للنادي 
استبدال احلراس املصابني في حال لم 

يكن هناك بديل.
استدعى املدرب الروماني رازفان 
لوتشيسكو ثنائي ف��ري��ق الشباب 
ح��ارس��ي امل��رم��ى عبدالله البيشي 
واح��م��د اجل��ب��ي��ع وامل��ه��اج��م تركي 
املطيري املسجلني ضمن قائمة الفريق 

االسيوية.
كما اضطر الهالل الستدعاء قائده 
السابق محمد الشلهوب ال��ذي أعلن 
اعتزاله قبل عشرة ايام، ووليد األحمد 

العب درجة الشباب.
وتنص لوائح االحت��اد اآلسيوي 
ع��ل��ى ال��س��م��اح ل��أن��دي��ة بتسجيل 
»ح���ارس مرمى ج��دي��د« عبر خطاب 
يذكر خالله أن جميع احلراس البدالء 
مصابون، ويحتاجون ألكثر من 30 
يوما للتعافي. كما يشترط أن يكون 
تقدمي الطلب قبل 24 ساعة من خوض 

املباراة اجلديدة.
وعلى الرغم من استطاعة حامل 
اللقب خوض املباراة بشكل قانوني 
لوجود 14 العًبا في قائمته، بينهم 

حارسا مرمى، إال أنه طلب تأجيلها.
وتنص امل��ادة »4.3« من اللوائح 
اخلاصة للبطولة خالل فترة كورونا 
ان ال��ف��ري��ق ال���ذي ميلك أق��ل م��ن 13 
الع��ًب��ا، مب��ن فيهم ح��ارس م��رم��ى، ال 

ميكنه خ��وض امل���ب���اراة، لكن ميكن 
لالحتاد اآلسيوي تأجيل املباراة في 
ظ��روف استثنائية وإع��ادة جدولتها 
إذا كان ذلك ممكًنا، بالنظر إلى جدول 

املسابقات اآلسيوية والدولية.
لكن الطلب ال��ذي تقدم ب��ه حامل 
اللقب لم يلق أذانا صاغية عند االحتاد 
ال��ق��اري، ف��وج��د نفسه مضطرا الى 
خوض املباراة التي ظهر فيها، ورغم 
ال��ظ��روف الصعبة، ب��ص��ورة جيدة 
وك��ان الطرف األفضل خالل الشوط 

األول.
وعلى عكس مجريات اللعب كاد 
شهر خ���ودرو أن يخطف هدفا لوال 
تدخل مدالله العليان الذي ابعد الكرة 
برأسه لركنية )38(، قبل أن يتدخل 

الدفاع اإليراني ويبعد كرة خطر ألمير 
كردي الى ركنية )43(.

وس��دد مدالله العليان ك��رة قوية 
من خ��ارج منطقة اجل��زاء لكنها علت 
العارضة بقليل )45(، ثم الحت في 
ال��وق��ت ب��دل الضائع فرصة للهالل 
لكن منصور البيشي اط��اح بها فوق 
ال��ع��ارض��ة. وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، 
واصل الهالل أفضليته وكان قريبا من 
التسجيل لوال تألق احلارس اإليراني 
محمد جافاد الذي تصدى لكرة هتان 

باهبري )69(.
وت��ب��ادل ال��ف��ري��ق��ان ف��ي ال��دق��ائ��ق 
املتبقية الهجمات لكنها ل��م تشكل 

خطورة على املرميني.
وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة 

ذات��ه��ا، اك��ت��ف��ى ش��ب��اب األه��ل��ي دب��ي 
اإلم��ارات��ي بالتعادل مع باختاكور 
األوزب���ك���ي ص��ف��ر-ص��ف��ر ع��ل��ى ذات 
امللعب، لتبقى األفضلية لأخير بفارق 
نقطة قبل اجلولة األخيرة األربعاء 
حيث يلتقي الهالل مع شباب األهلي 
دبي على ستاد خليفة الدولي، وشهر 
خ���ودرو م��ع باختاكور على ستاد 

اجلنوب.
ويتصدر الهالل برصيد 11 نقطة، 
م��ق��اب��ل 8 ل��ب��اخ��ت��اك��ور و7 لشباب 
األه��ل��ي، ف��ي ح��ني ن��ال شهر خ��ودرو 

نقطته األولى.
وانضم الهالل في دور ثمن النهائي 
إلى مواطنيه األهلي والنصر اللذين 

ضمنا قبله بطاقتيهما الى هذا الدور.

وفي املجموعة األولى التي شهدت 
انسحاب الوحدة اإلم��ارات��ي وإلغاء 
نتائجه بسبب إصابة العبني بفيروس 
»كوفيد19-«، فرط الشرطة العراقي 
بفرصة اللحاق باألهلي السعودي 
الى ثمن النهائي بتعادله مع استقالل 
طهران اإلي��ران��ي 1-1، بعد أن كان 
متقدما عبر م��ازن فياض )26(، قبل 
أن يدرك البديل أمير أرسالن مهطري 

التعادل )68(.
وبقي الشرطة ثانيا بأربع نقاط، 
بفارق نقطتني خلف األهلي وثالث 
أم���ام استقالل ط��ه��ران ال���ذي يلتقي 
الفريق السعودي في اجلولة األخيرة، 
فيما أنهى الفريق العراقي مبارياته في 

املجموعة نتيجة انسحاب الوحدة.

العبو الهالل السعودي

مبابي يقود سان جيرمان للفوز
على نيس في الدوري الفرنسي

املالعب القطرية ستعود بالفائدة على كل الدول اآلسيوية
وجه االيراني يحيى غول محمدي الشكر إلى دولة قطر 
واالحت��اد القطري لكرة القدم على تشييد هذه االستادات 

املبهرة.
وقال مدرب بيرسبوليس: »لقد أتيحت لي الفرصة كالعب 
واآلن كمدرب للتجّول في أنحاء العالم، لكن لم تسبق لي 
رؤية استادات لكرة القدم بهذه الروعة والتقنيات املتطورة«، 
ورأى أن هذه االستادات لن تعود بالفائدة على قطر وحدها 

بل هي جلميع بلدان قارة آسيا.
وأضاف احملمدي لم تستطع دولة أخرى خالف دولة قطر 
أن تتحلى بهذا القدر من الشجاعة لإلقدام على استضافة 

منافسات دوري أبطال آسيا.
كما أعرب مدرب بيرسبوليس عن امتنانه إلى كل من أسهم 
في عودة منافسات كرة القدم من جديد، وأن نتمكن جميعاً من 
املنافسة في هذه البطولة هنا في قطر. وأرجو كل التوفيق 

والنجاح ألسرة كرة القدم القطرية.
ومتنى يحيى في سياق حديثه أن تتعلم دول آسيا من 
جتربة قطر وأن يعمل اجلميع على تعزيز اجلهود الرامية إلى 
دعم كرة القدم في القارة، وهي بال شك مهمة ليس بالسهلة، 
لكن ميكننا حتقيقها في أنحاء آسيا من خ��الل التخطيط 
والعمل اجلاد مسترشدين بجهود أسرة كرة القدم في قطر 

واجلهات املعنية بالدولة في هذا الصدد. مالعب مبهرة في قطر

رغم كورونا.. الهالل السعودي يحجز 
بطاقته في ثمن نهائي أبطال آسيا

ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقب 
»الليغا« بتعادل مخيب مع سوسييداد

اس��ت��ه��ل ري���ال م��دري��د حملة 
ال��دف��اع ع��ن لقبه ف��ي ال���دوري 
االس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم بتعادل 
سلبي مخيب م��ع مضيفه ري��ال 
س��وس��ي��ي��داد ض��م��ن منافسات 

املرحلة الثانية االحد.
ول���م ي��ش��ارك ف��ري��ق امل���درب 
الفرنسي زي��ن الدين زي��دان في 
افتتاح املوسم األسبوع املاضي 
نتيجة خوضه ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروب���ا حيث خسر أمام 
مانشستر سيتي اإلنكليزي في 

أغسطس املاضي.
وت���وج ري���ال ب��ط��ال ل��ل��دوري 
للمرة 34 في تاريخه في يوليو 
املاضي ليطف اللقب من غرميه 
التقليدي برشلونة الذي احتكر 

اللقب ملوسمني متتاليني.
وبدأ زي��دان املباراة مبشاركة 
»حرسه« القدمي الذي يعول عليه 
مرة جديدة السيما القائد األبدي 
س��ي��رخ��ي��و رام�����وس وامل��ه��اج��م 
الفرنسي كرمي بنزمية واألملاني 
طوني ك��روس والكرواتي لوكا 
مودريتش، اضافة الى النروجي 
املوهوب الشاب مارتني اوغ��ارد 
ام��ام فريقه السابق بعد ان عاد 
ال��ى ال��ن��ادي امللكي بعد موسم 

اعارة مع سوسييداد.
ول���م ي��ج��ر زي����دان أي تعاقد 
حتى اآلن، لكنه تخلى عن صانع 
األل��ع��اب ال��ك��ول��وم��ب��ي خاميس 
رودريغيز إليفرتون اإلنكليزي 
ب��ع��د أن ل��ع��ب ف���ي امل��وس��م��ني 

امل��اض��ي��ني م��ع ب��اي��رن ميونيخ 
األملاني على سبيل اإلع��ارة، فيما 
ع��اد اجل��ن��اح ال��وي��ل��زي غاريث 
ب��اي��ل مل��وس��م اع���ارة ال��ى ناديه 
السابق توتنهام االنكليزي الذي 
التحق به ايضا الظهير سيرخيو 
ريغيلون، واملدافع االمين املغربي 
أش����رف حكيمي ل��ص��ال��ح إنتر 
ميالن اإليطالي بعدما كان معارا 
منذ يوليو 2018 لبوروسيا 

دورمتوند األملاني.
وك������ان ن������ادي ال��ع��اص��م��ة 
االسبانية حقق اللقب املوسم 
الفائت بعد فوزه بعشر مباريات 
متتالية منذ ع���ودة املنافسات 

إث��ر توقف ألشهر بسبب تفشي 
فيروس كورونا املستجد.

وه��دد بنزمية ه��داف الفريق 
املوسم املاضي في ال��دوري )21 
هدفا( اوال بتسديدة من خارج 
املنطقة استقرت بسهولة بني 
ي��دي احل���ارس اليكس رمييرو 
)14(. وأتيحت فرصة للقائد 
رام���وس عندما وصلته الكرة 
داخ��ل املنطقة اث��ر ركلة ركنية، 
سددها بقوة ارت��دت من املدافع 
آيني مونيوز، حيث طالب راموس 
بركلة جزاء للمسة يد على االخير 
)36(. وأهدر بنزمية فرصة هدف 
محقق عندما اقتنص البرازيلي 

فينيسيوس جونيور تشتيت 
خ��اط��ئ م��ن رمي��ي��رو، ف��م��رر كرة 
خالصة ال��ى الفرنسي املتمركز 
ف��ي موقع جيد ام��ام امل��رم��ى، اال 
انه حاول التمرير ولم يجد احدا 
)38(. أما أبرز فرص فريق املدرب 
اميانويل ألغواسيل الذي اقصى 
النادي امللكي من ربع نهائي كأس 
اسبانيا املوسم الفائت، فأتت عن 
طريق السويدي ألكسندر أيزاك 
الذي سدد كرة من داخل املنطقة 
تصدى لها احل��ارس البلجيكي 

تيبو كورتوا برجله )43(.
يذكر ان سوسييداد ال يزال في 
انتظار خوض املباراة النهائية 

لكأس امللك عن املوسم الفائت امام 
اتلتيك بلباو التي أرجئت بسبب 
اجلائحة ولم يحدد بعد موعدها 
اجلديد لرغبة الفريقني في خوض 

املباراة بحضور اجلماهير.
وبدأ سوسييداد، الذي متركز 
في املراكز املؤهلة لدوري االبطال 
بداية املوسم الفائت قبل ان ينهار 
ب��ع��د اس��ت��ئ��ن��اف امل��ن��اف��س��ات في 
يونيو ليكتفي مب��رك��ز س��ادس 
مؤهل للدوري األوروبي، الشوط 
الثاني من حيث انهى االول حيث 
وصلت الكرة الى أندر يارينيتشيا 
داخ���ل املنطقة س��دده��ا بيسراه 

بجانب القائم )47(.
وت��ص��دى م��ي��ن��ي��رو حمل��اول��ة 
بنزمية القوية من خارج املنطقة 
)62(. وش��ه��دت امل���ب���اراة في 
ال��دق��ي��ق��ة 63 دخ���ول املخضرم 
داف��ي��د سيلفا ال���ذي وص���ل ال��ى 
ال��ن��ادي الباسكي من مانشستر 
سيتي االنكليزي ملدة عامني، في 
صفقة شكلت مفاجأة في سوق 
االنتقاالت بعد ان كان انتقاله الى 

التسيو االيطالي شبه مؤكد.
واكتفى ري��ال بنقطة يتيمة 
على أن ي��ب��دأ ك��ل م��ن برشلونة 
واتلتيكو مدريد موسمهما األحد 
27 سبتمبر احلالي حني يلتقي 
األول مع ضيفه فياريال والثاني 
م��ع ضيفه غ��رن��اط��ة، بعد منحا 
قسطا من الراحة بعد وصولهما 
الى ال��دور ربع النهائي ملسابقة 

دوري األبطال.

 لقطة من مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد
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حقق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزا 
ثانيا تواليا لكن بسهولة هذه املرة على مضيفه 
نيس 3 -صفر، االح��د في املرحلة الرابعة من 
الدوري الفرنسي التي شهدت تعثر سانت إتيان 
للمرة األولى بتعادله مع مضيفه نانت 2-2 لكنه 

بقي في الصدارة.
وك���ان س��ان ج��رم��ان استهل موسمه مثخنا 
باالصابات، فيروس كورونا املستجد وااليقافات، 
فخسر مباراتني قبل ان يفوز بصعوبة على ميتز 
ويحقق انتصاره الثاني االحد على ارض الفريق 

اجلنوبي نيس.
وبدا فريق العاصمة مقنعا امام نيس، حتى في 
ظل غياب بعض جنومه يتقدمهم البرازيلي نيمار 

املوقوف بعد احداث مباراة مرسيليا )صفر- 1(.
وحمل املهاجم العائد من االصابة بكورونا 
كيليان مبابي )21 عاما( ثقال هجوميا ترجمه 
قبل نهاية الشوط االول بركلة جزاء حصل عليها 
)38(. ثم انطلق بسرعة رهيبة قبل االستراحة 
ممهدا لهدف ث��ان سجله االرجنتيني أنخل دي 

ماريا )1+45(.
وك��ان م��درب س��ان ج��رم��ان االمل��ان��ي توماس 
توخل قد ح��ذر قبل امل��ب��اراة »ال تنتظروا الكثير 
منه«، وذلك حماية لبطل العالم العائد بعد غياب 
وال��ذي لم يشارك في متارين جماعية حتى يوم 

اجلمعة.
ودفع مدافع نيس اجلزائري يوسف عطال ثمن 
تألق بطل العالم على املمّر االيسر، وكان مبابي 
قريبا من حتقيق الثنائية )7 و11 و25 و64 

و69( قبل خروجه في الدقيقة 79.
ودّق البرازيلي ماركينيوس املسمار االخير 
في نعش نيس محّوال كرة رأسية لعبها دي ماريا 

.)66(
وب���رز ال��ع��ائ��د م��ن ك��ورون��ا اي��ض��ا احل���ارس 
الكوستاريكي كيلور نافاس بصده عدة كرات )53 
و78 و88( من محاوالت نيس النادرة في املباراة.

وأشاد توخل بحارسه الكوستاريكي العائد، 
قائال »قدمنا مباراة جيدة في نيس بفوزنا -3
صفر، لكن يجب أال ننسى بأن نيس حصل على 

فرص صريحة ونافاس قدم مباراة كبيرة«.
وقال املدرب األملاني إنه تفاجأ باألداء الذي 
قدمه مبابي »بعد حصة مترينية وحيدة 
مع الفريق. يؤكد كل يوم أن بإمكانه القيام 
بأشياء مذهلة، وأنه قادر على خلق الفارق. 
هذا األمر ساعدنا كثيرا لكني شاهدت مجهودا 
من الفريق بأكمله على الرغم من غياب البعض 

لالصابة أو اإليقاف«.
وك��ان املهاجم االرجنتيني م��اورو ايكاردي 
قريبا من التسجيل لكرة كرته ارت��دت من القائم 

)57(، علما بانه لم يسجل منذ 29 فبراير املاضي.
وبعد اصابة االسباني خوان برنات واالملاني 
تيلو كيهرر، خرج العب الوسط السنغالي ادريسا 

غي مصابا بكاحله منتصف الشوط االول.
وعلق توخل على ذلك بالقول »نعاني كثيرا 
ونحن مرهقون حقا بعد هذه املباريات الثالث. 
سيستفيد الالعبون يومني أو ثالثة الستعادة 
عافيتهم. بالنسبة إلدريسا غ��ي، فتلقى ضربة 

لكننا ال نعتقد بأن األمر خطير«.
وعلى ملعب »ال بوجوار«، بدا سانت إتيان في 
طريقه لتحقيق الفوز بهدفني نظيفني للمباراة 
الرابعة تواليا بعد أن تقدم على مضيفه نانت 

بفضل عادل عوشيشي )2( وإيفان ماكون )66(.
لكن املضيف ال��ذي لم يحقق سوى فوز واحد 
في بداية هذا املوسم، عاد الى اللقاء متأخرا بهدف 
للنيجيري م��وزي��س س��امي��ون )71( ث��م خطف 
التعادل بواسطة البلجيكي رينو اميون )85(، 
واضعا حدا ملسلسل انتصارات سانت اتيان لكن 
من دون أن يتسبب بخسارته للصدارة، إذ بقي في 
املركز األول بعشر نقاط وبفارق األهداف عن رين 

الفائز السبت على موناكو 1-2.
وف���رط ليل بفرصة حسم أق���وى مواجهات 
املرحلة والعودة من ملعب »فيلودروم« اخلاص 
مبرسيليا وصيف البطل بفوزه الثالث تواليا 
ونقطته العاشرة، بعد أن تقدم على فريق املدرب 
البرتغالي أندريه فياش بواش منذ الدقيقة 47 
بهدف سجله البرازيلي لويس أراوخ��و وحتى 
الدقيقة 85 ح��ني أدرك فالير ج��رم��ان التعادل 
ألصحاب األرض وجنبهم هزميتهم الثانية تواليا 
بعد التي تعرض لها في املرحلة املاضية أمام 

سانت اتيان على أرضه أيضا صفر2-.
ورف���ع ليل رص��ي��ده ال��ى 8 ن��ق��اط ف��ي املركز 

اخلامس، مقابل 7 ملرسيليا في املركز الثامن.
وبعد أن افتتح املوسم بخسارة أمام رين )1-
2(، واصل مونبلييه استفاقته بتحقيقه فوزا ثالثا 
تواليا وهذه املرة بنتيجة كبيرة على ضيفه أجنيه 
بأربعة أه��داف ألرنو سوكيه )18( واجلزائري 
أن��ي ديلور )43 و60( وف��ل��وران موليه )86(، 

مقابل هدف للكاميروني ستيفان باهوكني )25(.
وبهذا الفوز، صعد مونبلييه الى املركز الثالث 
برصيد 9 نقاط، بفارق األهداف أمام لنس الفائز 

السبت على بوردو 1-2.
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