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تتجه األنظار اليوم اإلثنني صوب 
استاد جابر الدولي، حيث تقام القمة 
املرتقبة بني ناديي العربي والكويت 
في نهائي كأس سمو األمير بنسخته 

الـ58 .
وكان االحتاد الكويتي لكرة القدم، 
قــد منح فريقي العربي والكويت، 
الــفــرصــة خلـــوض حــصــة تدريبية 
لكل منهما، على ستاد جابر األحمد 

الدولي.
ووصل العربي إلى املباراة النهائية 
بعد الــفــوز على الــيــرمــوك بركالت 
الترجيح )5-4(، بعد انتهاء الوقتني 
األصلي واإلضافي بالتعادل السلبي، 
في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد 

الصداقة والسالم في نادي كاظمة.
ومن املتوقع أن يشراك اإلسباني 
تشافي توريس مع كتيبة العربي 
في املباراة النهائية وذلك بعد تأجيل 

سفره.
وأقــدم توريس على هذه اخلطوة 
تقديرا لدور النادي العربي وجماهيره 
الوفية في دعمه طــوال مشواره مع 

الفريق.
ويسعى توريس إلنهاء مشواره 
مــع األخــضــر باملساهمة فــي حتقيق 
لقب أغلى الكؤوس من خالل رد الدين 
للكويت بالفوز واقتناص اللقب بعدما 
سبق وانتزع منهم األبيض لقب كأس 

ولي العهد في املوسم اجلاري.
وبلغ الكويت املباراة النهائية بعد 
الفوز على كاظمة )8/7( بركالت 
الــتــرجــيــح، بــعــد أن انــتــهــى الــوقــت 
األصلي واإلضافي بالتعادل )1-1(، 

في نصف النهائي.
.تقدم األبيض عن طريق فيصل 
ـــد فــي الــدقــيــقــة )42( مــن ركلة  زاي
جـــزاء، وتــعــادل بندر بورسلي في 
الدقيقة )50(. أضــاع للكويت أمجد 

عطوان، وسجل »يعقوب الطراروة، 
شاهني اخلميس، سامي الصانع، فهد 
الــهــاجــري، فهد حــمــود، عبد العزيز 

ناجي وعبدول سيسوكو«.
فيما أضاع لكاظمة الثنائي حامد 

ــوس وخــالــد العبيد، وسجل  ــاري م
»حمد حربي، عبد الله الفهد، شبيب 
اخلالدي، ناصر فرج، محمد العازمي 

وبندر بورسلي«.
وخرجت املباراة حتكيميا بشكل 

مثالي بقيادة احلكم يوسف النصار، 
الــذي طلب كاظمة استبداله إال أن 

االحتاد جدد الثقة فيه لقيادة اللقاء.
وكــان االحتــاد الكويتي قج رفض 
االحتجاج الذي تقدم به نادي كاظمة، 

على مشاركة العــب الفريق السابق 
يوسف ناصر، مع الكويت بصفته 
العــب هــاو في مباراتهم بالدور قبل 

النهائي لكأس األمير.
ــاد الكويتي رفضه  وحصن االحت

لالحتجاج املقدم من إدارة السفير، 
بنشر كتاب رد من االحتــاد الدولي 
لكرة الــقــدم »فيفا«، على استفسار 
سابق لــالحتــاد فــي 3 أغسطس عن 
مدى انطباق املادة 3 من الئحة أوضاع 
وانتقاالت الالعبني على حالة الالعب 

يوسف ناصر.
وابــرز رد الفيفا الذي وصل في 7 
أغسطس، والذي جاء فيه أن االحتاد 
ســيــكــون مــؤهــال للمضي قــدمــا في 
تسجيل الــالعــب، باعتباره هــاو مع 
نادي الكويت، شريطة أن تكون آخر 
مــبــاراة له كمحترف، كانت قبل 30 

يوما من تاريخ تسجيله كهاو.
مــن جانبه أبــدى الهولندي رود 
ـــدرب الــكــويــت، سعادته  كــــرول، م
بنجاح األبيض بالوصول إلى املباراة 
النهائية وتقدمه خطوة أخــرى في 

طريق االحتفاظ بلقب كأس األمير.
وأوضـــح كـــرول فــي تصريحات 
ــض يــعــانــي من  ــي صــحــفــيــة، أن األب
اإلجهاد، في ظل ضغط املباريات، بعد 
التوقف إلى جانب خوض األشــواط 

اإلضافية في آخر مباراتني.
وقـــال إن تــركــيــزه خـــالل الفترة 
القادمة، ينصب على جتهيز الالعبني 
وحتضيرهم بشكل مثالي ملواجهة 

النهائي، من أجل حتقيق الثالثية.
وشـــدد كـــرول على أن التخطيط 
للموسم اجلديد، ســواء على صعيد 
ملف التحضيرات أو صفقات الفريق 
ــواء برحيل العبني أو استقطاب  س
جــدد، أمــر مؤجل، حلني االنتهاء من 

بطولة كأس األمير.

صراع مرتقب بني العربي والكويت

الهالل يطلب تأجيل مباراته 
ضد شهر خودرو بسبب 

10 حاالت جديدة لفيروس
احتفل األهلي بإحرازه لقب الدوري 
املصري لكرة القدم للمرة اخلامسة 
توالياً بتعادل سلبي مع ضيفه مصر 
املقاصة السبت على ملعب القاهرة 
الدولي ضمن منافسات املرحلة الثامنة 

والعشرين.
وقبل انطالق املباراة اصطف العبو 
املقاصة في ممر شرفي احتفاالً بالعبي 
األهــلــي الــذيــن ضمنوا اللقب األحــد 
بخسارة الزمالك أمام أسوان صفر- 1.

ورفع األهلي رصيده إلى 73 نقطة 
في املركز األول، ومصر املقاصة الى 

37 نقطة في املركز السادس.
وسجل عمرو السولية هدفاً لألهلي 
لــم يحتسبه احلكم بعد اللجوء إلى 

تقنية املساعدة بالفيديو )13(، ثم أبعد 
حارس املقاصة محمود حمدي ودفاعه 
فرصاً خطرة للسنغالي اليو بادجي 
ومحمد مجدي »افــشــه« والنيجيري 
جونيور أجايي، وتألق محمد الشناوي 
في الــذود عن مرماه بتصديه النفراد 

الظهير أحمد محسن )22(.
وأشهر حكم املباراة محمد احلنفي 
البطاقة احلمراء لالعب املقاصة محمد 
ــش )59( بعدما اعــتــرض البديل  دب
السنغالي اليو ديانغ وهو في طريقه 
نحو املــرمــى ليكمل فريقه املــبــاراة 

بعشرة العبني.
وتــعــادل طنطا مع ضيفه اف سي 

لقطة من مباراة األهلي واملقاصةمصر سلبياً.

قمة مرتقبة بني العربي والكويت في نهائي كأس األمير

رين يقلب الطاولة على موناكو في الدوري الفرنسي
انتزع رين الصدارة مؤقتا 
بقلبه الــطــاولــة عــلــى ضيفه 
مــونــاكــو عندما حــول تخلفه 
ــل  الـــى فـــوز 2-1، فيما واص
لنس العائد حديثا الى دوري 
االضواء انطالقته القوية بفوزه 
الثمني على ضيفه بوردو 1-2 
السبت في املرحلة الرابعة من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ــي املـــبـــاراة االولــــى، كــان  ف
ــادئ بالتسجيل  ــب مــونــاكــو ال
عبر مهاجمه الدولي التونسي 
ــدر )28(،  االصــل وســام بــن ي
لكن ريــن انتفض فــي الشوط 
الثاني وحتديدا الدقائق العشر 
ــرة الــتــي سجل خاللها  ــي االخ
هدفني قلبا بهما الطاولة على 
ــق االمـــــارة عــبــر ستيفن  ــري ف
نزونزي )81( وأدريان تروفير 

.)1+90(
ومــنــي مــونــاكــو بخسارته 
االولــى هذا املوسم بعد تعادل 
وانتصارين فتراجع الى املركز 
الرابع بعدما جتمد رصيده عند 

سبع نقاط.

وفي الثانية، كان لنس في 
طريقه الــى حتقيق فــوز سهل 
عندما تقدم بهدفني للكاميروني 
إنياسيوس غاناغو بتسديدة 
ــل  ــن داخ ــن زاويــــة صعبة م م
املنطقة )47( والكونغولي 

الــدميــوقــراطــي غــايــل كاكوتا 
)59 من ركلة جزاء( طرد على 
اثرها مدافع بوردو بول بايس 
ــــزاء اثــر  لتسببه بــركــلــة اجل
عرقلته غاناغو داخل املنطقة، 
لكن الضيوف فرضوا االثارة في 

الدقائق االخيرة بعدما قلصوا 
الفارق عبر النيجيري صامويل 
كالو في الدقيقة اخلامسة من 
ــدل الضائع بضربة  الــوقــت ب
رأسية اثر متريرة عرضية من 

اجلزائري األصل ياسني عدلي.

فرحة العبي رين

انطالقة جيدة لفيورنتينا 
ومتعثرة لروما في »الكالتشيو«

سجل غايتانو كاستروفيلي اول اهداف الدوري االيطالي 
لكرة القدم ملوسم 2020-2021 ليقود فيورنتينا الى الفوز 

على تورينو 1 -صفر السبت.
واذا كانت املــبــاراة اقيمت من دون جمهور، فــان وزير 
الرياضة فيتشنزو سبادافورا سمح اللف مناصر لكل فريق 

في التواجد في املدرجات اعتبارا من االحد.
في فلورانسا، حمل املهاجم الفرنسي املخضرم فرانك 
ريبيري شارة قائد فيورنتينا في مباراة فريقه االولى هذا 
املوسم، في حني خاض تورينو املباراة الرسمية االولى 

بقيادة مدربه اجلديد ماركو جانباولو.
وتألق حارس مرمى تورينو سالفاتوري سيريغو في 
ــذود عن مرماه وتصدى حملاولتني خطيرتني للعاجي  ال

كريستيان كوامي اوخر الشوط االول.
وجاء احلسم في الدقيقة 78 عندما مرر فيديريكو كييزا 

كرة متقنة باجتاه كاستروفيلي ليسددها داخل الشباك.
وظن قائد تورينو اندريا بيلوتي بانه ادرك التعادل 
لفريقه في الوقت بدل الضائع لكن هدفه لم يحتسب بداعي 

التسلل.
واكتفى روما الذي انهى املوسم املاضي في املركز اخلامس 

بالتعادل السلبي مع مضيفه هيالس فيرونا.
وكانت عارضة الفريقني جنمة املــبــاراة، النها صدت 
محاولتني الدريان تاميزي )45( وفيديريكو دمياركو )80( 

من فيرونا، ومحاولة ليوناردو سبيناتسوال لروما )85(.
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األهلي البطل يكتفي بالتعادل 
السلبي مع املقاصة

سالم الدوسري آخر املصابني بكورونا في الهالل

جنــا فــيــاريــال مــن فــخ ضيفه إيبار 
عندما قلب تخلفه إلــى فــوز 2-1 هو 
األول بقيادة مدربه أوناي إميري السبت 
في افتتاح املرحلة الثانية من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وكــان إيبار البادئ بالتسجيل عبر 
أنريكي غارسيا كيكي في الدقيقة 50 
بتسديدة بيسراه اثر متريرة من ايدو 
إتشبوسيتو، وأدرك جــيــرار مورينو 
التعادل ألصحاب األرض في الدقيقة 63 
عندما تلقى كرة من الدولي النيجيري 

صــامــويــل تشاكويزي داخـــل املنطقة 
وسددها بيمناه داخــل املرمى، قبل أن 
يسجل باكو الكاسير هــدف الفوز في 
ــر متــريــرة مــن مورينو  الدقيقة 71 اث

سددها من زاوية صعبة داخل املرمى.
وعوض فياريال تعثره افتتاحا على 
أرضه أمام العائد هويسكا )1-1( في 
أول مباراة رسمية بقيادة مدربه اجلديد 
إميــري الــذي خلف خافي كاييخا رغم 
إنهاء املوسم املاضي في املركز اخلامس 

وضمان املشاركة في »يوروبا ليغ«.

وانــفــرد فــيــاريــال بــالــصــدارة مؤقتا 
برصيد أربع نقاط بفارق االهداف أمام 
سلتا فيغو الــذي حقق فــوزه االول هذا 
املوسم بعد تعادله مع مضيفه ايبار 
سلبا، عندما تغلب على ضيفه فالنسيا 
ــي ياغو  ــدول 2-1 بثنائية لــهــدافــه ال

أسباس.
ومنح أسباس التقدم لسلتا فيغو في 
الدقيقة 13، وأدرك فالنسيا التعادل عبر 
األوروغوياني ماكسيميليانو غوميز 
)46(، قبل أن يسجل أســبــاس هدفه 

الثاني والفوز في الدقيقة 57.
ومني فالنسيا بخسارته االولى بعد 
فوزه الكبير على ضيفه ليفانتي 4-2 في 

املرحلة االولى.
واستهل خيتافي مشواره هذا املوسم 
بــفــوز صعب على ضيفه اوســاســونــا 
بــهــدف وحــيــد سجله خــاميــي مــاتــا في 
الــدقــيــقــة 54. وهـــي املـــبـــاراة االولـــى 
خليتافي هذا املوسم بعدما تأجل لقاؤه 
ضد جاره ريال مدريد حامل اللقب في 

لقطة من مباراة فياريال وإيباراملرحلة االولى.

فياريال ينجو من فخ إيبار ويحقق فوزه األول بقيادة إميري في الليغا

طالب مجلس إدارة نادي الهالل السعودي لكرة القدم، بطل مسابقة 
دوري أبطال آسيا، السبت االحتاد االسيوي للعبة بتأجيل مباراته 
ضد شهر خودرو اإليراني املقررة األحد ضمن اجلولة اخلامسة من 
دور املجموعات للمسابقة القارية، بعد اكتشاف 10 حاالت جديدة 

لفيروس كورونا املستجد في صفوفه.
وأوضح النادي السعودي على حسابه في تويتر أن »الفحوصات 
التي أجرتها بعثته السبت كشفت إصابة عشرة أفــراد من أعضاء 
البعثة بفيروس كورونا منهم الثالثي علي آل بليهي، متعب املفرج 
و)الفرنسي( بافيتيمبي غوميس«، وستة أعضاء من األجهزة الفنية 
واإلداريــة والطبية، موضحا »ليصل إجمالي عدد الالعبني املصابني 

بفيروس كورونا إلى خمسة عشر العبا«.
وكــان الهالل أعلن السبت املاضي إصابة خمسة العبني بفيروس 
»كوفيد- 19« هم محمد البريك )مدافع(، سلمان الفرج )قائد الفريق(، 
محمد الواكد )احلارس البديل(، صالح الشهري )مهاجم( وحمد العبدان 

)العب وسط(، باالضافة إلى سعود كريري )اداري الفريق(.
وأعلن الهالل في اليوم التالي إصابة العب وسطه نواف العابد 
بالفيروس، قبل أن يكشف اخلميس عن ارتفاع العدد الى عشرة العبني 
بإصابة عبدالله اجلدعاني، ونواف الغامدي )حارسا مرمى(، واملدافع 

عبدالله احلافظ وياسر الشهراني.


