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قمة نارية بني الساملية والكويت
في دوري التصنيف
تخطف قمة م��واج��ه��ات اجلولة
ال��ث��ام��ن��ة ال���ت���ي جت��م��ع ال��س��امل��ي��ة
م��ع الكويت ال��ي��وم األرب��ع��اء ضمن
منافسات دوري التصنيف األنظار في
ظل رغبة الثنائي في االنقضاض على
الصدارة ،ويلعب اليوم أيضا اليرموك
مع اجلهراء.
الساملية والكويت راب��ع وثالث
الترتيب بـ  12نقطة والقادمني من
انتصارين ف��ي الظهور األول بعد
ال��ت��وق��ف يطمحان مل��واص��ل��ة نغمة
االنتصارات من أجل انتزاع الصدارة
أو على األق��ل تضييق اخل��ن��اق على
املتصدر في حال فاز النصر.
الساملية قادم مبعنويات مرتفعة
بعد إس��ق��اط القادسية ف��ي ح�ين أن
األبيض منتشي بتألق الوافد اجلديد

أحمد العكايشي وإن ك��ان الظهور
أمام الرهيب يختلف بشكل كبير عن
مواجهة اليرموك ف��ي ظ��ل ال��ف��وارق
الفنية.
السماوي بقيادة محمد املشعان
يعرف إمكانات فريقه ويلعب على
قراءة منافسة وهو ما جنح فيه أمام
األصفر وميني النفس بتكراره مع
األب��ي��ض ،متسلحا بخبرات القائد
م��س��اع��د ن���دا م��ع ح��س�ين امل��وس��وي
وباتريك فابيانو إلى جانب النجوم
الواعدة مبارك الفنيني ،فواز عايض
ومحمد الهويدي.
على اجل��ان��ب اآلخ��ر يعول ك��رول
مدرب الكويت على أحمد العكايشي
مع فيصل زاي��د وأحمد ح��زام بالشق
الهجومي ف��ي غ��ي��اب جمعة سعيد

م��ع ت��واج��د ط�لال الفاضل وعبدول
سيسوكو ودميبلي إل��ى جانب فهد
حمود وعبد العزيز بن ناجي.

اليرموك واجلهراء

ويواصل اليرموك بسجل خال من
النقاط رحلة البحث عن أول انتصار
أم��ام اجل��ه��راء املنتشي بالفوز على
الفحيحيل وبلوغ النقطة .9
ال��ي��رم��وك ب��ق��ي��ادة ف��ن��ي��ة ج��دي��د
للوطني أحمد حيدر يطمح لدفعة
معنوية لتغيير الصورة معوال على
يوسف جنف وعذبي شهاب مع وسام
اإلدري��س��ي وع��دي الدباغ في الوقت
ال��ذي يعتمد فيه اجلهراء على أحمد
تيتي م��ع يوسف الرشيدي وأدام��ا
تراوري.

لقطة من مباراة سابقة بني الساملية والكويت

الهالل يعزز صدارته للدوري السعودي بثنائية في شباك النصر
ح��س��م ال���ه�ل�ال دي���رب���ي ال��ري��اض
لصاحله أم��ام ج��اره النصر بهدفني
دون مقابل ،اإلثنني على ملعب امللك
فهد الدولي ،ضمن اجلولة اخلامسة
من دوري كأس األمير محمد بن سلمان
للمحترفني.
وس��ح��ل ه��دف��ي ال��ه�لال بافيتمبي
جوميز من ركلة جزاء وصالح الشهري
بالدقيقتني  60و.8+90
وواصل الهالل انتصاراته وصدارته
لترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 13
نقطة ،فيما جتمد رصيد النصر عند 3
نقاط متلقيا خسارته الرابعة ليستقر
في املركز قبل األخير.

الشوط األول

فرض الهالل سيطرته على الكرة منذ
البداية ،وح��اول إح��داث اخلطورة من
اجلانبني ولكن الدفاع واحلارس براد
جونز تصدوا للمحاوالت الهاللية.
وح�����اول ال��ن��ص��ر ه��ج��وم��ي��ا عبر
جونزالو مارتينيز ولكن دفاع الهالل
كان يقظا وأبعد اخلطورة عن مرماه.
أخطر الفرص الهاللية ج��اءت بعد
عرضية متقنة من جيوفينكو جتاه
جوميز اخلالي من الرقابة داخل منطقة
اجلزاء ليسددها برعونة بجوار القائم
األيسر.
وت��ب��ادل العبو النصر التمريرات
القصيرة في منطقة الوسط ،من أجل
فتح ثغرة الخ��ت��راق دف��اع��ات الهالل،
ولكنه ل��م يستطع بسبب التنظيم
الدفاعي من جاجن هيون سو ورفاقه.
وحاول النصر اللعب على اجلانبني،
وخصوصا من سلطان الغنام باجلانب
األمي��ن ولكن عرضياته تعامل معها
جاجن والبليهي كما يجب.
وأطلق جونزالو مارتينيز تسديدة
أرضية غير متقنة م��رت بسالم على

احتفال العبي الهالل بعد نهاية املباراة

مرمى الوطيان بالدقيقة .26
وضغط الهالل هجوميا بقوة ولكن
دفاع النصر استبسل أمام مرماه وأبعد
اخلطورة بالشكل األمثل.
وبالدقيقة  ،28م��رر أمي��ن يحيى
للقادم من اجلانب األمين بسرعته إلى
داخل منطقة اجلزاء (سلطان الغنام)
وأطلق تسديدة ميينية قوية أبعدها
احلارس الوطيان لضربة ركنية.
وأش��ه��ر احل��ك��م األوروج���وي���ان���ي
أندريس كونها ،بطاقة صفراء في وجه
الالعب سلطان الغنام بعد تدخل قوي
على قدم جيوفينكو.
واستمرت اخل��ط��ورة النصراوية
خصوصا من اجلانب األمين وانطالقات
سلطان الغنام وعرضياته اخلطيرة.
وطالب الهالل احلكم األوروجوياني
كونها ،باحتساب ركلة اجلزاء بداعي
ملسة على عبدالله اخليبري بالدقيقة
 ،43ولكن بعد عودته وحديثه مع
غرفة الفار ،أمر باستمرار اللعب وعدم

وجود أي شيء.
وكاد النصر أن يضيف الهدف األول
بالدقائق األخيرة ،بعد تسديدة يسارية
مم��ي��زة م��ن س��ل��ط��ان ال��غ��ن��ام أبعدها
ال��وط��ي��ان ،لتصل لالعب النصراوي
ال��ذي مررها خلالد الغنام ليسددها
بيمناه بجوار القائم األيسر.
وأعقبها جونزالو مارتينيز بتسديدة
من ضربة حرة مباشرة ولكن الوطيان
ت��ص��دى ل��ه��ا ،لينتهي ال��ش��وط األول
بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

زج البرتغالي روي فيتوريا مدرب
النصر ،باملهاجم والهداف عبدالرزاق
حمدالله بديال خلالد الغنام.
وتبادل الفريقان الهجمات اخلطيرة
والسيطرة على الكرة ،ولكن النتيجة
لم تتغير ،بسبب احلضور اجليد من
الدفاع واحلارسني.
واحتسب احلكم ركلة جزاء لصالح

«األوملبية املصرية» متنع حضور
رئيس الزمالك نهائي أبطال أفريقيا
أرسلت اللجنة األوملبية املصرية الثالثاء كتاباً
إلى احت��اد كرة القدم املصري ،أعلمته فيما مبنع
حضور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في
نهائي دوري أبطال إفريقيا بني فريقه واألهلي،
املقرر يوم اجلمعة املقبل.
وق��ال��ت اللجنة ف��ي املخاطبة الرسمية إنه
“باإلشارة إلى قرار مجلس إدارة اللجنة األوملبية
املصرية بتاريخ  2020/10/4بإيقاف مرتضى
أحمد منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي ملدة 4
سنوات وعدم اعتماد متثيله لنادي الزمالك لأللعاب
الرياضية ،يرجى التفضل من سيادتكم باتخاذ
كافة اإلجراءات الالزمة واحلرص على عدم حضور
منصور مل��ب��اراة نهائي دوري أب��ط��ال إفريقيا”.
وكانت اللجنة األوملبية املصرية أوقفت منصور
أرب��ع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في
أكتوبر املاضي ،لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه،
طالبة إجراء انتخابات لرئيس بديل ،فيما رفض
منصور قبول تنفيذ ال��ق��رار متسلحاً بحصانته
النيابية.
وغ �رّم��ت الرئيس اجل��دل��ي للزمالك مئة ألف
جنيه مصري (نحو  6400دوالر أميركي) بعد
التحقيق ف��ي ش��ك��اوى م��ق��دم��ة م��ن شخصيات
رياضية “يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي
الزمالك بسبهم وقذفهم واإلساءة لهم وللمؤسسات
الرياضية التي ميثلونها ،مستخدما في ذلك قناة
ال��زم��ال��ك الفضائية وال��ت��ي أخرجها ع��ن دوره��ا
الرياضي” .وس� ّم��ت اللجنة الئحة طويلة من
الشخصيات تضمنت رئيس النادي األهلي محمود
اخلطيب ،رئيس الزمالك األسبق ممدوح عباس،
نائب رئيس الزمالك هاني العتال وعضو املجلس
عبدالله ج��ورج ،رئيس اللجنة اخلماسية الدارة
ال��ك��رة ع��م��رو اجلنايني ورئ��ي��س جلنة احلكام
الرئيسية ،رئيس احت��اد ك��رة اليد هشام نصر،

مرتضى منصور

ورئيس االحتاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.
وك��ان منصور أعلن في وقت سابق نيته حضور
نهائي دوري أبطال إفريقيا بني الزمالك واألهلي.
لكن اللجنة استندت في ق��رار املنع أيضاً إلى
انتهاء “املدة القانونية للتظلم أمام مجلس إدارة
اللجنة األوملبية املصرية ،وعدم الطعن على القرار
الصادر في التظلم أمام مركز التسوية والتحكيم
ال��ري��اض��ي امل��ص��ري طبقا مل��دون��ة السلوكيات
واألخالقيات والقيم ،باإلضافة إلى ص��دور قرار
محكمة القضاء اإلداري ف��ي الطعن امل��ق��دم من
مرتضى منصور ضد ق��رار مجلس إدارة اللجنة
األوملبية املصرية برفض الشق املستعجل وإحالة
الدعوى للمفوضني ،ما يعني سريان تنفيذ القرار
املطعون فيه”.
وأك���دت أن منع منصور م��ن حضور النهائي
على استاد القاهرة الدولي يأتي “حرصاً منا على
االلتزام باللوائح والقوانني وسمعة مصر بصفة
عامة أمام مسؤولي االحتاد اإلفريقي ،وسمعة نادي
الزمالك بصفة خاصة كأحد أهم القالع الرياضية
في مصر وأفريقيا ،وعدم وقوعه حتت طائلة أي
عقوبات بناء على عدم أحقيته في احلضور”.

لوسيانو فييتو بعد تدخل من مايكون
على قدم األرجنتيني أثناء تسديده،
عقب العودة لتقنية الفيديو ،لينفذها
بافيتمبي جوميز مب��ه��ارة بالشباك
بالدقيقة .60
وأدخل فيتوريا ،املغربي نورالدين
أم��راب��ط لتنشيط اجلبهة الهجومية
واستبدل عبدالله اخليبري وكذلك
اس��ت��ب��دل عبداملجيد الصليهم وزج
بالالعب علي احلسن بديال له.
وكاد النصر أن يعدل النتيجة بهدف
أول بالدقيقة  65بعدما أطلق جونزالو
مارتينيز م��ن ض��رب��ة ح��رة مباشرة
اص��ط��دم��ت ف��ي سلمان ال��ف��رج خالل
وج��وده في احلائط البشري ،وفشل
احل��ارس حبيب الوطيان في اخلروج
للكرة ليقابلها عبد اإلل���ه العمري
برأسية خطيرة بجوار القائم األمين.
وس��ج��ل حمدالله ه��دف��ا بالدقيقة
 66بعد جملة جميلة ومتريرة متقنة
م��ن أمي���ن ي��ح��ي��ى ل��ل��ه��داف امل��غ��رب��ي

ال��ذي أسكنها الشباك ،ولكن احلكم
األوروج��وي��ان��ي أل��غ��اه بعد ال��ع��ودة
لتقنية الفيديو لوجود أمرابط متسلال
في بداية الهجمة.
واستبدل امل���درب الهاللي ،قائده
سلمام الفرج وأدخل محمد كنو بديال
عنه .وبالدقيقة  ،76أطلق نورالدين
أم���راب���ط ت��س��دي��دة ق��وي��ة م��ن خ��ارج
منطقة اجلزاء أبعدها احلارس الهاللي
الوطيان ،لتعود حلمدالله ويسدد مرة
أخ��رى بجسد املدافع وتخرج لضربة
ركنية للنصر.
وك���اد سلطان ال��غ��ن��ام أن يسجل
ال��ت��ع��ادل ب��ع��د مت��ري��رة بالكعب من
أم��راب��ط ،لينطلق وي��س��دد ك��رة قوية
بيمناه يبعدها حارس الهالل لضربة
ركنية.
وأخ�����رج م����درب ال���ه�ل�ال ،جنمه
ال��ب��ي��روف��ي ك��اري��ل��و وأدخ���ل املهاجم
السوري عمر خربني بالدقيقة .82
واس��ت��م��رت احمل���اوالت الهجومية
اخلطيرة من الطرفني وباألخص للنصر
بحثا ع��ن التسجيل ،وس��ط تدخالت
قوية من الالعبني واعتراضات منهم
على احلكم األوروجوياني.
وكاد البديل عبدالرحمن العبيد أن
يسجل هدف التعادل من تسديدة قوية
بيسراه ولكنها م��رت ب��ج��وار القائم
األمين للوطيان.
وأعقبها حمدالله بضربة رأسية
قوية ولكن احل��ارس الهاللي أبعدها
ببراعة.
وش��ن العبو ال��ه�لال هجمة مرتدة
سريعة ليمررها جوميز للمنطلق
سريعا البديل صالح الشهري ليضعها
مبهارة من فوق احلارس براد جونز،
مسجال الهدف الثاني بالدقيقة الثامنة
من الوقت بدل الضائع ،ويحسم الهالل
الديربي لصاحله بثنائية نظيفة.

االحتاد األملاني :جلسة مصغرة
مع لوف قبل االجتماع املصيري
كشف تقرير إخباري أمس
ال��ث�لاث��اء أن���ه س��ي��ج��رى عقد
جلسة مصغرة م��ع يواخيم
ل��وف املدير الفني للمنتخب
األمل��ان��ي ،قبل اجتماعه مع
االحت��اد األمل��ان��ي املقرر في 4
ديسمبر املقبل.
وذك���رت صحيفة “بيلد”
أن��ه��ا علمت أن فريتز كيلر
رئيس االحتاد األملاني ونائبه
األول بيتر بيترز سيشاركان
في اجللسة املصغرة مع لوف.
وك��ان االحت��اد األمل��ان��ي قد
أع��ل��ن اإلث��ن�ين أن���ه سيجري
م��ن��اق��ش��ات ب��ش��أن ال��وض��ع
احل���ال���ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب األول
وم��س��ت��ق��ب��ل ي��واخ��ي��م ل��وف،
الشهر املقبل.
وأوض��ح االحت��اد أن��ه بعد
االجتماع ،سيقدم التفاصيل
بشأن املناقشات التي جرت
وكذلك اخلطوات املقبلة ،وذلك
في الوقت املناسب.
وتابع البيان“ :فيما يتعلق
ب��ال��ش��ق ال��ري��اض��ي م��ن أج��ل
حتليل أسباب الهزمية الثقيلة
ف��ي إشبيلية وأي��ض��ا على
املستوى الشخصي للتعاطي
مع خيبة األم��ل الكبيرة .هذا
جزء من اإلجراءات”.
وجت���در اإلش����ارة إل���ى أن
املنتخب األمل��ان��ي سيخوض
مبارياته املقبلة ف��ي م��ارس

برقان يفرض التعادل
على كاظمة
فرض برقان التعادل على كاظمة ( )1-1في املباراة التي جمعتهما
ضمن اجلولة الثامنة لدوري التصنيف أول من أمس.
كاظمة تقدم عبر شبيب اخلالدي بالدقيقة  74وتعادل لبرقان
جيوفاني في الدقيقة .75
وبلغ كاظمة النقطة  13في الوقت الذي وصل فيه رصيد برقان إلى
 9نقاط.
خرج الشوط األول أقل من املتوسط حيث تقاسم الفريقان األفضلية
على فترات فجاءت البداية لبرقان بفضل حتركات املزعج نيكوالس
كوفي العائد بعد غياب مع جيوفاني في اجلانب الهجومي مع مساندة
يوسف سعد إال أن هذه األفضلية لم تتحول لتهديد حقيقي على مرمى
حسني كنكوني حارس كاظمة.
في الوقت الذي حتولت فيه دفة األم��ور ملصلحة البرتقالي بعد
م��رور رب��ع ساعة م��ن خ�لال حتقيق أفضلية نسبية باالستحواذ
ومحاولة فتح اللعب عبر اجلبهة اليمني عن طريق عمر احلبيتر
لتزويد شبيب اخلالدي وبندر بورسلي بالكرات العرضية التي مرت
بسالم على مرمى عبد الرحمن الشريفي ليخرج الشوط األول سلبيا.
تغيير احلال بالشوط الثاني حيث تصدرت الرغبة في التسجيل
املشهد واندفع كاظمة بحثا عن هدف التقدم ،في الوقت الذي سعى
فيه برقان عبر محاوالت عكسية سريعة في خطف هدف السبق ،ونال
فواز محمد طردا ليستكمل برقان آخر  30دقيقة بـ 10العبني.
وجنح شبيب اخلالدي في منح البرتقالي الهدف األول مع الدقيقة
 74من هجمة سريعة ،ولم مينح برقان منافسة فرصة االحتفال
بالهدف ومتكن من معادلة النتيجة سريعا عن طريق البرازيلي
جيوفاني  75بعد متريره عرضية لعبد العزيز القطان.
شدد كاظمة من محاوالته مجددا الستعادة املقدمة إال أن دفاع
وحارس برقان وقفوا حملاوالتهم باملرصاد مع حتركات عكسية على
أمل خطف الفوز لم تسفر عن جديد لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي
بهدف ملثله.

السعودية تستضيف أول
سباق ليلي في «فورموال »E
أعلنت سلسلة بطوالت السيارات الكهربائية أمس الثالثاء أن
السعودية ستستضيف أول سباق ليلي على اإلطالق في بطولة العالم
فورموال ئي بإقامة سباقني متتاليني في الدرعية في فبراير املقبل.
وق��ال املنظمون إنه سيتم االستعانة بأضواء كاشفة منخفضة
االستهالك وستعمل كلها بالطاقة املتجددة.
وتستضيف الدرعية سباقا في فورموال ئي منذ  2018وسيكون
السباقان هما الثالث والرابع في بطولة العالم التي ستنطلق في
تشيلي.
ومن املنتظر أن تستضيف السعودية سباقا في بطولة العالم
فورموال  1ألول مرة العام املقبل وسيكون ليال في جدة خالل الشهر
اجلاري.

بيرنلي يحقق فوزه األول منذ
انطالق الدوري اإلجنليزي
على حساب كريستال باالس

يواخيم لوف

ح���ي���ث ي����خ����وض خ�ل�ال���ه
 3م��ب��اري��ات ،وه��ي األخ��ي��رة
للفريق قبل أن يجرى اإلعالن
ع��ن قائمة املنتخب لبطولة
ك��أس األمم األوروب��ي��ة التي
تنطلق في يونيو املقبل.
ويتولى لوف “ 60عاما”
تدريب املنتخب األملاني منذ
 2006إذ فاز مع الفريق بلقب
مونديال البرازيل  2014لكن
حملة ال��دف��اع ع��ن اللقب في
نسخة روسيا  2018شهدت
مأساة حقيقية للماكينات.
وودع��ت أملانيا املونديال

املاضي من دور املجموعات
بجانب الضجة التي صاحبت
استبعاد ج��ي��روم بواتينج
وت���وم���اس م���ول���ر وم��ات��س
هوميلس من الفريق.
وح����ص����ل ل������وف ال�����ذي
ميتد عقده حتى ك��أس األمم
األوروبية ،التي تأجلت للعام
املقبل بسبب فيروس كورونا
وك��ذل��ك حتى م��ون��دي��ال قطر
 ،2022على مساندة واسعة
عقب اخل���روج م��ن مونديال
روسيا مع منحه الوقت الكاف
إلعادة بناء الفريق.

حقق بيرنلي فوزه األول في املوسم بتغلبه على ضيفه كريستال
باالس 1-صفر اإلثنني في املرحلة التاسعة من ال��دوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم.
ويدين بيرنلي بالفوز إلى النيوزيلندي كريس وود الذي سجل
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من اللقاء ،مانحاً فريقه
نقطته اخلامسة فقط ليصعد إلى املركز السابع عشر أمام فولهام (4
نقاط) ووست بروميتش ألبيون ( )3وشيفيلد يونايتد ( ،)1علما ً بأن
األخيرين باتا الفريقني الوحيدين من دون فوز حتى اآلن.
وفي املقابل ،جتمد رصيد كريستال باالس عند  13نقطة في املركز
العاشر بعد تلقيه هزميته الثانية في آخر ثالث مراحل والرابعة هذا
املوسم ،واألولى على ملعب بيرنلي منذ سبتمبر .2017
وتأثر باالس بغياب مهاجمه اإليفواري ويلفريد زاها إلصابته
بفيروس كورونا املستجد ،بحسب ما أفاد مدربه روي هودجسون
في وقت سابق اإلثنني ،قائال “لقد جاءت نتيجته إيجابية لسوء احلظ
وبالتالي وضع نفسه في احلجر الذاتي”.
وشكل غياب زاها الذي وصل إلى  199مباراة في الدوري املمتاز،
ضربة لباالس السيما أن ابن الـ 28عاما سجل  5أهداف مع متريرتني
حاسمتني هذا املوسم.
وفي مباراة أخرى وضع وولفرهامبتون حدا لسلسلة انتصارات
ساوثهامبتون في البرمييرليج بعد أن فرض عليه التعادل اإليجابي
بهدف ملثله في اللقاء الذي جمعهما اإلثنني على ملعب (مولينو).
جاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني ،حيث بادر الضيوف بالتقدم في
النتيجة في الدقيقة  58بتوقيع النجم املخضرم ثيو والكوت.

