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توج العربي املنقوص عدديا بطالً 
لبطولة ك��أس أمير الكويت ف��ي كرة 
القدم في نسختها ال�58 االثنني بعد 
ف��وزه على الكويت حامل اللقب 1-2 
بعد التمديد على استاد جابر األحمد 
ال��دول��ي، في ختام منافسات املوسم 
2019-2020 بعدما ط��ال بسبب 
التأجيل امل��ف��روض م��ن واق���ع تفشي 

فيروس »كورونا« املستجد.
سجل العاجي برنارد هنري )84( 
وعلي خلف )120+1( هدفي العربي 
الذي لعب بعشرة العبني منذ الدقيقة 
66 بعد طرد علي عتيق لنيله بطاقتني 
صفراوين، وعبدالله البريكي )26( 

هدف الكويت.
وج��رد العربي غرميه الكويت من 
لقبه بطال للمسابقة في االعوام االربعة 
املاضية وللمرة ال��� 15 ف��ي تاريخه 
ومنعه م��ن حتقيق ثالثية ال���دوري 
وكأسي األمير وول��ي العهد، علما أن 
»العميد« وصل إلى النهائي للمرة ال� 

25 في تاريخه.
واملواجهة هي الثامنة بني اجلانبني 
ف��ي نهائي ال��ك��أس، ففاز العربي في 
املواجهات األربع االولى، قبل أن ينتزع 
منه »العميد« هذا التفوق ويحقق اللقب 
على حسابه في آخ��ر ث��الث نهائيات، 
ليعود العربي ويثأر من منافسه في 

النسخة احلالية.
من جهته، وضع العربي حداً حلالة 
اجلفاء مع الكأس التي دامت 12 موسماً 
وحقق لقبه ال� 16 ليتعادل مع غرميه 
التقليدي القادسية كأكثر املتوجني 

بالبطولة الغالية.
استهل امل��درب��ان امل��ب��اراة بأغلب 
العناصر امل��ت��وق��ع��ة، وأب��ق��ى م��درب 
»الكويت« الهولندي رود كرول صانع 
األلعاب فيصل زايد والظهير مشاري 

غنام احتياطيني، فيما اش��رك مدرب 
العربي، اللبناني باسم مرمر كال من 
االسباني تشافي توريس وعبدالله 
عمار ب��دال م��ن محمد صفر والغاني 

عيسى يعقوبو املوقوف.
التهديد االول ج��اء بعد م���رور 8 
دقائق بفضل عبدالله البريكي بتسديدة 
مرت بجانب مرمى احل��ارس سليمان 

عبدالغفور الذي اضطر بعدها للخروج 
من مرماه إلبعاد كرة امامية للعاجي 
جمعة سعيد. وفي أول هجمة للعربي، 
طالب العبو »االخ��ض��ر« بركلة جزاء 

بعد عرضية العاجي ب��رن��ارد هنري 
انقذها حسني حاكم من دون ان تلمس 
يده، ليحتكم احلكم سعد الفضلي إلى 
تقنية احلكم املساعد »في آيه آر« لتأكد 

عدم جود أي خطأ )21(.
افتتح الكويت التسجيل بعد ركلة 
ح���رة للبريكي م��ن منتصف ملعب 
منافسه مرت من اجلميع لتستقر على 

ميني عبدالغفور )26(.
وأخطأ دفاع العربي مجدداً فتهيأت 
ال��ك��رة ل��ي��وس��ف ن��اص��ر ال���ذي ح��اول 
اسقاطها فوق عبدالغفور الذي عاد الى 
مرماه في الوقت املناسب واخرجها الى 
ركنية )34(. وقابل ناصر عرضية من 
البريكي »طائرة« بجانب القائم مفوتاً 
فرصة اخرى لتعزيز التقدم )40( قبل 

صافرة نهاية الشوط األول.
بدأ العربي الشوط الثاني بإجراء 
تبديل مع اشراك حسني أشكناني بدالً 
من عبدالله عمار، لكنه تعرض لنكسة 
بعدما طرد احلكم علي عتيق إثر نيله 

انذارين متتاليني )66(.
وم��ع دخ���ول فيصل زاي���د ب���دالً من 
عبدالله البريكي، كاد يضيف الهدف 
ال��ث��ان��ي م��ن اول مل��س��ة اث���ر ان��ف��راده 
باحلارس لكنه تأخر في التسديد لينقذ 

عبدالغفور املوقف )73(.
وأجرى مرمر تبديلني دفعة واحدة 
بإشراك جمعة عبود وعلي خلف بدالً 
من عبدالله الشمالي ومحمد فريح.ورد 
كرول بالدفع بيعقوب الطراروة مكان 
ناصر. فيما تعرض الزنكي إلصابة 
عضلية وغ���ادر امللعب ت��ارك��اً مكانه 

لشاهني اخلميس.
وع��ل��ى ن��ح��و غ��ي��ر م��ت��وق��ع، متكن 
هنري من خطف هدف التعادل للعربي 
بعدما حول عرضية عبود على ميني 
ال��ق��الف ف��ي غفلة م��ن ال��دف��اع )84(.
واستلم العربي زم��ام االفضلية في 
الدقائق األخيرة رغم النقص العددي 
وسط تراجع غريب للكويت، ليتوجه 
الفريقان بعدها إلى شوطني إضافيني، 
حيث خطف البديل علي خلف هدف 
الفوز في الدقيقة االول��ى من الوقت 
احمل��ت��س��ب ب���دل ض��ائ��ع م��ن ال��ش��وط 

اإلضافي الثاني.

جانب من تتويج النادي العربي

16 في تاريحه خطف فوزًا قاتاًل من الكويت وتوج بكأس أمير البالد للمرة الـ 

العربي يعود ملنصات التتويج

دوري أبطال آسيا.. السد يلحق بالنصر 
إلى ثمن النهائي وفوز كاسح للشارقة

حل��ق السد القطري بالنصر 
السعودي الى الدور ثمن النهائي 
لدوري أبطال آسيا الذي يستكمل 
في قطر بسبب تداعيات فيروس 
ك���ورون���ا، فيما دخ���ل ال��ش��ارق��ة 
صراع التأهل بقوة بتحقيقه فوزا 
كاسحا تاريخيا على التعاون 
ال��س��ع��ودي��ة ب��س��داس��ي��ة نظيفة 
اإلثنني في اجلولة اخلامسة قبل 

األخيرة من دور املجموعات.
ف��ي املجموعة ال��راب��ع��ة، قدم 
ال��ع��ني اإلم���ارات���ي ه��دي��ة ثمينة 
للسد ومنحه بطاقة العبور الى 
ثمن النهائيقبل جولة على ختام 
دور املجموعات، وذلك بإجباره 
سباهان أصفهان اإلي��ران��ي على 
االكتفاء بالتعادل السلبي على 

ملعب جاسم بن حمد بالسد.
وضمن السد اللحاق بالنصر 
ال��ى ثمن النهائي بعد انتزاعه 
ت��ع��ادال ق��ات��ال م��ن األخ��ي��ر 1-1 
بفضل هدف للمهاجم اجلزائري 
بغداد بوجناح الذي حرم الفريق 
السعودي من ف��وز راب��ع تواليا 

وَحسِم صدارة املجموعة.
ودخل النصر الى املباراة التي 
أقيمت على »أرض« ال��س��د في 
ملعب ج��اس��م ب��ن ح��م��د، ضامنا 
تأهله الى الدور الثاني، وبدا في 
طريقه لنيل نقطته الثالثة عشرة 
وحسم ال��ص��دارة لصاحله رغم 
افتقاده خلدمات هدافه املغربي 
عبد ال��رزاق حمدالله، صاحب 9 
أه��داف في 8 مباريات متتالية، 
وعبدالفتاح عسيري اللذين فضل 
امل��درب البرتغالي روي فيتوريا 

إراحتهما.
وتقدم الفريق السعودي منذ 
الدقيقة 22 بهدف خالد الغنام 
وحتى الدقيقتني األخيرتني من 
ال��وق��ت األص��ل��ي قبل أن يخطف 
بوجناح التعادل لفريق اإلسباني 

تشافي هرنانديس.
وف����رض ب��وجن��اح ال��ت��ع��ادل 
ال��ث��ان��ي ب��ني ال��ف��ري��ق��ني ف��ي ه��ذه 
املجموعة )ت��ع��ادال 2-2 في 11 
شباط/فبراير(، مانحا فريقه 
نقطته التاسعة واللحاق بالنصر 
ال��ى ال���دور ال��ث��ان��ي قبل م��ب��اراة 
اجل��ول��ة األخ��ي��رة اخلميس ضد 
س��ب��اه��ان نتيجة ف���ارق النقاط 
اخلمس بني الفريقني )9 مقابل 
4(، فيما يتصدر النصر بفارق 
ث��الث نقاط عن الفريق القطري 
)11( قبل مواجهته األخيرة مع 

العني )نقطتان(.

الدحيل في صدارة
املجموعة الثالثة

وفي املجموعة الثالثة، تربع 
الدحيل القطري على الصدارة 
بعدما انتزعها من برسبوليس 
اإلي��ران��ي بالفوز عليه -1صفر 
على استاد التعليمية في الدوحة، 
فيما دخل الشارقة الصراع على 
إحدى بطاقتي ثمن النهائي بعد 
فوز تاريخي كاسح على التعاون.
وي��دي��ن ال��دح��ي��ل بتعويض 
خسارته اجلمعة أم��ام الشارقة 
)2-4( وف��وزه الثالث الى املعز 
علي ال��ذي سجل الهدف الوحيد 
ف��ي الدقيقة 60 م��ن ركلة ج��زاء 
بعد تعرض البرازيلي أدميلسون 
جونيور للعرقلة داخ��ل منطقة 

اجلزاء من شجاعي خليل زاده.
ورفع الفريق القطري رصيده 
الى 9 نقاط في الصدارة بفارق 
نقطتني ع��ن ك��ل م��ن ال��ش��ارق��ة 
وب���رس���ب���ول���ي���س، وث�����الث عن 
التعاون ال��ذي ت��راج��ع ال��ى ذيل 
الترتيب بعد هزمية الكبيرة أمام 

الفريق اإلماراتي.
وت���ق���ام اجل���ول���ة ال��س��ادس��ة 
األخ�����ي�����رة اخل���م���ي���س ح��ي��ث 
يلتقي ال��دح��ي��ل م��ع ال��ت��ع��اون، 

وبرسبوليس مع الشارقة.
ق��ال م���درب ال��دح��ي��ل املغربي 
وليد الركراكي »حققنا فوزاً مهماً 
على منافس صعب... لكننا في 
الوقت نفسه لم ننجز شيئا بعد 

في مسألة التأهل لثمن النهائي، 
ويتعني علينا الفوز على التعاون 
في املباراة األخيرة من أجل تأمني 
العبور وق����ادرون على حتقيق 

هدفنا«.
وأض���اف »االحت���اد اآلس��ي��وي 
صحح خطأ احلكم عندما ألغى 
البطاقة احلمراء التي نالها مهدي 
بن عطية أم��ام الشارقة، وأشكر 
اللجنة التي اتخذت ه��ذا القرار 
النه في صالح كرة القدم، وبتلك 
الطريقة ميكن السيطرة على 

هفوات احلكام«.
واس��ت��ع��اد ال��دح��ي��ل خ��دم��ات 
البلجيكي ادميلسون جونيور 
وك���رمي ب��وض��ي��اف ع��ق��ب غياب 
طويل بسبب اإلصابة، فيما شارك 
املغربي مهدي بن عطية بعد قرار 
االحت��اد اآلس��ي��وي رف��ع البطاقة 
احلمراء التي نالها جنم يوفنتوس 
اإليطالي وبايرن ميونيخ األملاني 
السابق، في املباراة املاضية أمام 
الشارقة. ورأى صاحب الهدف 
امل��ع��ز ال���ذي اختير أف��ض��ل العب 
في املباراة، أنه »خضنا النهائي 
األول في إطار بحثنا عن التأهل 
الى الدور الثاني، وما زال أمامنا 
نهائي آخ��ر ام��ام التعاون نريد 
الفوز فيه من اجل تأمني العبور 

بأفضل صورة«.
وأع���������رب ع�����ن س���ع���ادت���ه 
»بالتسجيل للمباراة الثالثة على 
التوالي، وتلك هي مهمتي كرأس 
حربة في الفريق، لكن يبقى األهم 

هو الفوز«. بدوره قال يحيى غول 
محمدي مدرب برسبوليس »كنا 
نطمح للخروج بنتيجة إيجابية، 
لكننا ف��ي ال��وق��ت نفسه ل��م نفقد 
ف��رص التأهل، وان ك��ان عبورنا 
م��ش��روط بالفوز على الشارقة 

وقادرون على اجناز املهمة«.
الشارقة يواصل انتفاضته

وب���ع���د ف�����وزه ف���ي اجل��ول��ة 
املاضية على الدحيل 4-2، واصل 
ال��ش��ارق��ة انتفاضته وعروضه 
الهجومية القوية بفوز تاريخي 
ساحق على التعاون بسداسية 
نظيفة سجلها سيف راشد )45( 
والبرازيلي ويلتون سواريز )49 
و57 و61( ومحمد عبد الباسط 
)55( وال��ب��رازي��ل��ي اآلخ��ر كايو 

فرنانديز)68(.
وُيعد الفوز األكبر للشارقة في 
تاريخ مشاركته بالبطولة منذ 
فوزه على الهالل السعودي أيضا 

5-2 في نسخة 2004.
ك��م��ا ت��ع��د اخل��س��ارة االق��س��ى 
للتعاون ال��ذي بدأ مشاركته في 

البطولة منذ نسخة 2017.
وقال محمد السهالوي مهاجم 
ال��ت��ع��اون إن »ال��ش��ارق��ة استغل 
كل فرصة ليفوز بهذه النتيجة 
الكبيرة، ونحن اه��درن��ا فرصة 
التقدم ف��ي ال��ش��وط األول. رغم 
اخلسارة فرصتنا ما زالت قائمة 
للتأهل ون��أم��ل ان توقظنا هذه 
الهزمية وأن نقدم األف��ض��ل في 

اللقاء القادم«.

لقطة من مباراة السد والنصر

بعد الفوز ببطولة روما للتنس.. 
ديوكوفيتش األكثر تتويجًا في املاسترز
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إعادة انتخاب 
روبياليس رئيسًا 

لالحتاد اإلسباني 
2024 حتى 

اع����ي����د ان���ت���خ���اب ل��وي��س 
روب��ي��ال��ي��س رئ��ي��س��ا ل��الحت��اد 
االسباني لكرة القدم حتى عام 
2024، ف��ي االنتخابات التي 
اجريت اإلثنني في مقر االحتاد 
الوطني للعبة في الس روزاس، 
شمال مدريد. وحصل روبياليس 
على 95 صوتا، مقابل 10 أوراق 
ب��ي��ض��اء. وت��رش��ح روبياليس 
م��ن��ف��ردا للمنصب بعدما قرر 
ح����ارس م��رم��ى ري����ال م��دري��د 
السابق واملنتخب الوطني إيكر 

كاسياس أن يسحب ترشيحه.
وت��ول��ى روبياليس رئاسة 
االحت��اد الوطني للعبة في 17 
مايو 2018 خلفا ألنخل فيار 
املقال من منصبه من قبل محكمة 
التحكيم الرياضي )»كاس«( في 

21 ديسمبر 2017.
وس���ي���ك���ون روب���ي���ال���ي���س، 
الالعب واحملامي السابق والذي 
ت���رأس أي��ض��اً راب��ط��ة الالعبني 
االسبان، رئيسا الحتاد اللعبة 
ف��ي ب���الده خ��الل ك��أس أوروب���ا 
واأللعاب األوملبية اللتني تأجلتا 
من الصيف احلالي ال��ى صيف 
2021 بسبب تفشي فيروس 

كورونا املستجد.

ان��ف��رد ال��ص��رب��ي ن��وف��اك ديوكوفيتش 
املصنف اول عامليا بالرقم القياسي لعدد 
األل��ق��اب في دورات األل��ف نقطة للماسترز 
وال��ذي ك��ان يتقاسمه مع االسباني رافايل 
ن���ادال، بتتويجه بطال ل��دورة روم��ا للمرة 
اخلامسة بفوزه على االرجنتيني دييغو 
ش��ف��ارت��زم��ان 7-5 و6-3، فيما تخلصت 
الرومانية سيمونا هاليب الثانية عامليا من 
عقدة نهائي ال���دورة اإليطالية، مستفيدة 
من انسحاب بطلة العام املاضي التشيكية 
كارولينا بليشكوفا بداعي االصابة في فخذها 

االيسر.
عند الرجال، احتاج ديوكوفيتش وصيف 
العام املاضي إلى ساعة و53 دقيقة الحراز 
لقبه اخلامس على االرض اإليطالية الترابية، 
بعد أعوام 2008 و2011 و2014 و2015، 

في حني خسر النهائي خمس مرات أيضا.
ورف��ع الصربي رصيده ال��ى 36 لقبا في 
دورات األل��ف نقطة للماسترز، مقابل 35 
ل��ن��ادال املصنف ثانيا عامليا وح��ام��ل لقب 
ال��دورة العام املاضي والذي خرج من الدور 

ربع النهائي أمام شفارتزمان بالذات.
وق��ال »ديوكو« )33 عاما( ال��ذي حتضر 
بأفضل طريقة ممكنة لبطولة روالن غاروس 
الفرنسية التي تنطلق االسبوع املقبل »لقد 
ك��ان اسبوعا رائ��ع��ا، حتى لو ان��ي لم العب 

بأفضل مستوى لي. أنا راض«.
ورفع الصربي عدد انتصاراته هذا العام 
الى 31 فوزا من 32 مباراة، وكانت خسارته 
ال��وح��ي��دة نتيجة استبعاده م��ن فالشينغ 

م��ي��دوز بشكل مثير بسبب ض��رب��ه اح��دى 
حكمات اخلطوط بالكرة دون قصد خالل 
مباراته مع االسباني بابلو كارينو بوستا 
في ثمن النهائي، حيث أصابها في حنجرتها 

وسقطت على األرض.
وخ���اض ش��ف��ارت��زم��ان )28 ع��ام��ا( أول 
نهائي له في دورات األلف نقطة للماسترز 
بعد فوزه األحد في دور األربعة على الكندي 
دن��ي��س ش��اب��وف��ال��وف. ف��رض شفارتزمان 
املصنف 15 عامليا إيقاعه منذ البداية مقابل 
تأخر ديوكوفيتش في دخول أجواء املباراة 
حتت زخات املطر، فكسر االرجنتيني ارسال 
منافسه في افتتاح املجموعة االولى، وتقدم 
-2صفر على ارساله، قبل أن يكرر الكسر 

مجددا في الشوط الثالث ويتقدم 3 -صفر.

1 جائزة أملانيا الكبرى للفورموال 
20 ألف متفرج قد تستقبل 

ستقام ج��ائ��زة أيفل الكبرى لسباق 
الفورموال واحد على حلبة نوربورغرينغ 
االمل��ان��ي��ة أم��ام 20 ال��ف متفرج، بشرط 
االح��ت��رام ال��ص��ارم ل��الج��راءات الصحية 
جتاه فيروس كورونا املستجد كما اعلنت 

السلطات احمللية.
وت��ق��ام امل��رح��ل��ة احل��ادي��ة ع��ش��رة من 
اص��ل سبعة عشر سباقا، من 9 ال��ى 11 
اكتوبر على حلبة نوربورغرينغ التي لم 
تستضف اي سباق منذ عام 2013 عندما 
توج االملاني سيباتيان فيتل في سيارة 

ريد بول.
ويأتي ه��ذا ال��ق��رار في اط��ار القوانني 
املوضوعة على صعيد املناطق االملانية، 
في ما يتعلق باالحداث الرياضية والتي 
جتيز ملء 20 في املئة من سعة اي ملعب 
او منشأة رياضية كما اش��ار كانتون 

أهرفايلر في بيان رسمي.
ووض��ع املنظمون اج����راءات صحية 

صارمة حيث ستكون بطاقات الدخول 
الكترونية ويظهر عليها اسم الشخص 
ال���ذي يحملها ف��ق��ط. ام��ا ال����زوار الذين 

يقطنون مناطق خطيرة من ناحية انتشار 
ال��وب��اء فلن يستطيعوا ش��راء بطاقات 

الدخول.

1 جائزة أملانيا الكبرى للفورموال 

نوفاك ديوكوفيتش


