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النصر والريان يتأهالن لدور 
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فرحة العبي النصر السعودي

 أصبح النصر رابع فريق سعودي في دور 
املجموعات لـــدوري أبــطــال آسيا لكرة القدم 
بعدما سحق آيه.جي.إم.كيه األوزبكي في الدور 

التمهيدي األخير الثالثاء.
وانــضــم إليه فــي دور املجموعات الريان 
القطري بفوزه 3-1 على سايبا اإليراني بينما 
ودع النصر اإلماراتي والغرافة القطري البطولة 
بخسارتهما أمــام باختاكور األوزبكي وزوب 

آهان اإليراني على الترتيب.
وضمن الهالل واألهلي واالحتــاد اللعب في 
دور املجموعات مباشرة بينما تعني على النصر 
خوض الدور التمهيدي األخير ليكمل الرباعي 

السعودي في البطولة.
وأتيحت فرصتان للفريق األوزبــكــي الذي 
يشارك في دوري األبطال ألول مرة في الشوط 
األول الذي لم يشهد الكثير من األحداث، وانتظر 
النصر حتى الدقيقة 55 ليفتتح التسجيل عن 

طريق القائد عمر هوساوي.
ــغــامن تــفــوق الفريق  وضــاعــف ســلــطــان ال
الــســعــودي بعد سبع دقــائــق أخـــرى وجعل 
جوليانو النتيجة -3صفر في الدقيقة 80 قبل 
أن يختتم العب الوسط البرازيلي الرباعية في 
الدقيقة الثالثة من الوقت احملتسب بدل الضائع.
وافتتح سايبا التسجيل مبكرا في الدوحة 
عن طريق أرمان رمضاني في الدقيقة الثالثة، 

وعـــادل جلمني ريــفــاس النتيجة للريان في 
الدقيقة 27. وانهار الفريق اإليراني أخيرا أمام 
ضغط الريان في الدقيقة 89 عندما حول البديل 
املخضرم سيباستيان سوريا كرة رودريجو 
تاباتا العرضية في الشباك بضربة رأس قبل 
أن يضيف ريفاس هدفا ثالثا في الدقيقة األخيرة 

ليؤكد انتصار الفريق القطري.
وفرط الغرافة في تقدمه بهدفني على أرضه 
في الدوحة عن طريق أحمد عالء الدين ومهدي 
طارمي في الشوط األول، لتهتز شباكه بثالثة 
أهداف بعد االستراحة ويخسر 3-2 أمام زوب 

آهان.
وســجــل دراجــــان ســيــران مــن ركــلــة جــزاء 
ومارات بيكمايف ليمنحا باختاكور التقدم قبل 
أن يقلص ألفارو نيجريدو، مهاجم مانشستر 
سيتي السابق، الفارق للنصر اإلمــاراتــي في 
الدقيقة 59. وأضـــاع نيجريدو ركــلــة جــزاء 
احتسبت للفريق اإلمــاراتــي فــي الدقيقة 14 

باستاد آل مكتوم.
وسيلعب النصر السعودي وزوب آهــان 
في املجموعة األولــى التي تضم أيضا الوصل 
اإلماراتي والــزوراء العراقي في ظهوره األول 
بدوري األبطال، بينما يلعب الريان في املجموعة 
الثانية بجانب االحتاد السعودي ولوكوموتيف 

طشقند األوزبكي والوحدة اإلماراتي.

24 من دوري فيفا  ضمن منافسات اجلولة الـ 

القادسية يختبر قوته أمام كاظمة
قبل املعترك اآلسيوي

عماد غازي

يسعى القادسية إلى مواصلة 
الضغط على غرميه التقليدي 
ـــك حينما  ـــادي الــكــويــت وذل ن
يواجه كاظمة اليوم اخلميس 
على ستاد محمد احلمد ضمن 
منافسات اجلولة الرابعة عشر 
من دوري فيفا املمتاز لكرة القدم. 
ويحتل القادسية املركز الثاني 
ـــدول املــســابــقــة برصيد  ــي ج ف
26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن 
الكويت املتصدر صاحب الـ 30 
نقطة مع وجود مباراة مؤجلة 
للعميد نظرا ملشاركته في ملحق 
دوري أبطال آسيا، فيما ميلك 
كــاظــمــة 21 نقطة ويــأتــي في 

املركز اخلامس.
ـــذه اجلـــولـــة على  وتـــقـــام ه
مدار 3 أيام، حيث تفتتح اليوم 
اخلميس مبواجهة الكويت مع 
الفحيحيل على اســتــاد نــادي 
الكويت في متام الساعة 4:55 
دقيقة، ويلتقي فــي املواجهة 
الثانية القادسية مع كاظمة في 
الساعة 7:25 دقيقة، وتستكمل 
مباريات اجلولة غــدا اجلمعة 
بلقاء واحــد يجمع بني الشباب 
مع اجلــهــراء على استاد نادي 
الشباب، وتختتم املرحلة يوم 
السبت مبواجهتي العربي مع 
النصر على استاد صباح السالم 
والساملية مــع التضامن على 
استاد ثامر وتقام املواجهتني في 

متام الساعة 4:55 دقيقة.
ويسعى األصفر إلى جتاوز 
عقبة كــاظــمــة للحصول على 
ــة مــعــنــويــة قــبــل خــوض  ــع دف
غمار منافسات كــاس االحتــاد 
ــدد نائب رئيس  اآلســيــوي وش

جهاز الكرة في القادسية، نواف 
املطيري، على أهمية الفوز في 
قادم املباريات بالدوري املمتاز، 
مــن أجــل احلــفــاظ على حظوظ 
الــفــريــق األصــفــر فــي املنافسة 
على اللقب. وقــال املطيري: إن 
القادسية مطالب بتقدمي كل 
اجلهد خالل الفترة املقبلة، بعيداً 
عن حسابات املنافسني، مشيراً 

إلــى أن اجلـــوالت املتبقية لن 
تكون سهلة على جميع الفرق.

واعــتــرف أن فــوز القادسية 
قد يشكل ضغطاً على صاحب 
ــدارة فــريــق الــكــويــت، مع  ــص ال
االعـــتـــراف أن األبــيــض ميلك 

خبرات كبيرة.
وحـــــول مــواجــهــة كــاظــمــة 
املقبلة، أوضـــح املــطــيــري، أن 

األصــفــر اســتــعــاد جــهــود أحمد 
الظفيري، وعبدالله ماوي، إلى 
جانب احملترف إكسل ماي، فيما 
يغيب سلطان العنزي بداعي 

اإليقاف.
ــدد املطيري على أهمية  وش
مــواجــهــة كــاظــمــة، الســيــمــا أن 
املباراة تعتبر البروفة األخيرة 
ــروت،  ــي ـــى ب ـــادرة إل ـــغ قــبــل امل

ملواجهة العهد اللبناني، في 
مستهل مشوار األصفر في كأس 

االحتاد اآلسيوي.
وكان القادسية، طلب تأجيل 
مباراته مع كاظمة، النشغاله 
بالتحضير للعهد اللبناني، 
إال أن جلنة املسابقات قدمت 
املباراة 24 ساعة، لتقام اليوم 

بدالً من غدا اجلمعة.

جانب من تدريبات نادي القادسية

أعلنت »شنايدر إلكتريك« ، الشركة العاملية 
الــرائــدة في مجال التحول الرقمي إلدارة وأمتتة 
الطاقة، عن رعايتها لدوري كأس األمير محمد بن 

سلمان للمحترفني لكرة القدم.
وجــاء ذلــك عقب توقيع اتفاقية شراكة حلول 
الطاقة الذكية املبتكرة التي وقعها رئيس مجلس 

إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفني مسلي آل 
معمر، والرئيس التنفيذي للشركة املهندس جنيب 
النعيم. ومت اإلعـــالن عــن االتفاقية خــالل مؤمتر 
صحافي مشترك بني شنايدر إلكتريك والرابطة، 
عقد بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة األمــيــر عبدالعزيز بــن تركي الفيصل، 

وممثل السفير الفرنسي لوران جيالرد، ومستشار 
التعاون في السفارة الفرنسية، إلى جانب عدد من 

كبار مسؤولي الشركة والهيئة والرابطة.
ومن جانبه، أكد مسلي آل معمر بأن دخول قطاع 
جديد إلــى االستثمار الرياضي كقطاع التحول 

الرقمي واحللول الذكية، يعتبر خطوة متقدمة.


