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السد يحسم مواجهتة أمام الدحيل ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

فرحة عارمة لالعبي السد القطري

حسم السد مواجهته القطرية م��ع غرميه احمللي
الدحيل وبلغ ال��دور رب��ع النهائي من مسابقة دوري
أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز عليه  1-3في إياب
ثمن النهائي ،ليخرج العبه السابق اإلسباني تشافي
هرنانديز منتصرا من أول امتحان له كمدرب للفريق.
ودخ��ل السد اللقاء على استاد جاسم بن حمد مع
أفضلية التعادل الذي حققه ذهابا خارج ملعبه ،1-1
وبالتالي كان يكفيه التعادل السلبي او الفوز بأي نتيجة
للتأهل الى ربع النهائي.
وق��د جنح في حتقيق اخليار الثاني بفضل ثالثة
أه��داف ألك��رم عفيف ( )20وعبد الكرمي حسن ()35
وأحمد ياسر ( 90+1خطأ في مرماه) ،فيما كان هدف
الدحيل من نصيب البرازيلي إيدميلسون جونيور
(.)56
وأكمل الدحيل اللقاء بعشرة الالعبني في ثوانيه
األخيرة بعد طرد محمد مونتاري.
ويلتقي السد في الدور ربع النهائي النصر السعودي
في  26احلالي ذهابا و 16سبتمبر إيابا.
وضمن السد األهم بالنسبة له وهو اللعب في بطولة

العالم لألندية املقررة في الدوحة خالل ديسمبر حتى
لو لم يتوج بلقب دوري األب��ط��ال ،وذل��ك لكونه بطال
ل��ل��دوري القطري .وال تسمح ق��وان�ين بطولة العالم
لألندية في مشاركة فريقني من دولة واحدة ،وبالتالي
لو جنح الدحيل في ازاح��ة السد وواص��ل طريقه حتى
الفوز باللقب القاري ،فكان سيمثل قطر في البطولة فيما
سيكون وصيفه بديال للسد في مونديال األندية.
وكان تشافي «سعيدا بالتاهل الى الدور ربع النهائي
ل��دوري ابطال آسيا بعد الفوز على الدحيل احد اقوى
الفرق في الشرق االوس��ط» ،مقرا «السد كان افضل في
الذهاب وعانينا كثيرا اليوم خاصة في الشوط الثاني».
ورأى أنه «كان باالمكان تسجيل العديد من االهداف
وأضعنا العديد من الفرص في الشوط االول .انا سعيد
لتطور الالعبني وطريقة اللعب اجلديدة التي نطبقها
وهذا هو املهم في فلسفتي اجلديدة .وفي احملصلة ،الفوز
منحنا التأهل».
وعن مواجهة النصر الذي تخطى الوحدة اإلماراتي
 3-4مبجموع مباراتي الذهاب واإلي���اب ،فتوقع أن
«ت��ك��ون م��ب��اراة صعبة للغاية وق��د ش��اه��دت النصر

السعودي في لقائه مع الوحدة اإلماراتي ،وهدفنا هو
العبور ال��ى ال��دور نصف النهائي ،لكن تفكيرنا اآلن
منصب على املواجهة الثالثة مع الدحيل السبت القادم
في الكأس السوبر القطرية».
ومن جهته ،رأى مدرب الدحيل البرتغالي روي فاريا
أنه «كنا نستحق نتيجة افضل مما حدث عطفا على ما
قدمناه في املباراتني .اليوم ارتكبنا بعض االخطاء مكنت
السد من التسجيل وصعبت االم��ور علينا .سنحت لنا
بعض الفرص ومتكنا من تسجيل هدف وحيد».
وفي مجريات الفصل الثاني من املواجهة القطرية،
فرض الدحيل سيطرته في بداية اللقاء وحصل على
العديد من الفرص دون أن يترجمها الى أه��داف ،فجاء
رد رد السد قاسيا إذ افتتح التسجيل من كرة وصلت
الى الكوري اجلنوبي نام تاي هي الذي مررها بينية
إلى اجلزائري بغداد بوجناح ،فأفلت األخير من الدفاع
وانطلق وم��رر عرضية على ح��دود املنطقة إل��ى أكرم
عفيف الذي سددها مباشرة داخل الشباك (.)20
وف��رض السد سيطرته بعد الهدف وك��ان قريبا من
الوصول الى الشباك مجددا ،لكن احلظ عاند بوجناح

بعدما ارتدت محاولته من القائم األمين (.)23
وبعد سلسلة من الفرص للسد ،جنح صاحب األرض
في تعزيز النتيجة في الدقيقة  35من ركلة حرة نفذها
عبد الكرمي حسن من مشارف املنطقة صاروخية الى
سقف الشباك.
وجاءت بداية الشوط الثاني اكثر ندية وجنح الدحيل
في العودة الى أجواء اللقاء حني انطلق علي عفيف من
اليسار ومرر كرة عرضية وصلت في نهاية املطاف الى
إيدميلسون خارج املنطقة ،فسددها البرازيلي ارضية
على ميني احلارس (.)56
وحاول السد الرد وكان قريبا من االبتعاد مجددا عن
ضيفه بفارق هدفني ،إال أن القائم وقف في وجه بوجناح
( ،)65ثم ارتدت الهجمة وحصل الدحيل على خطأ في
اجلهة اليمنى كاد أن يؤدي الى هدف بالنيران الصديقة
بعدما حتولت الكرة من قدم االسباني غابي الى عارضة
فريقه ( .)66وحسم السد اللقاء متاما في الدقيقة األولى
من الوقت بدل الضائع إثر ركلة حرة على اجلهة اليسرى
وصلت عبرها الكرة الى عبد الكرمي حسن الذي سددها
فارتدت من أحمد ياسر وتهادت في شباك فريقه.

الهالل يحجز بطاقته إلى ربع النهائي من محطة أهلي جدة
حجز الهالل السعودي بطاقته الى الدور ربع النهائي
من مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم ،وذلك رغم
خسارته أمام ضيفه ومواطنه األهلي صفر -1في إياب
ثمن النهائي.
وكان الهالل حسم لقاء الذهاب خارج ملعبه بنتيجة
 ،2-4ما جعل األهلي بحاجة الى الفوز بثالثية نظيفة
من أجل خطف البطاقة من مواطنه ،وبالتالي الهدف الذي
سجله عبد الفتاح عسيري في الدقيقة  42لم يكن كافيا
لقلب الطاولة على مضيفه.
وبعد أن تخلص من عقبة األهلي ،يجد الهالل نفسه
أمام مواجهة سعودية أخرى في ربع النهائي حيث يلتقي
االحتاد الذي عاد اإلثنني بفوز مثير على مضيفه ذوب آهن
أصفهان اإليراني  ،3-4بعد أن فاز أيضا ذهابا على ملعبه
 .1-2وبدأ األهلي املباراة مهاجما سعيا لتعويض خسارة
ال��ذه��اب لكن دون أن يشكل خطورة باستثناء فرصة
واضحة من ركلة حرة للصربي دانيال اليكسيتش لم جتد
طريقها الى الشباك .وجاءت أولى الفرص الفعلية لصالح
الهالل في الدقيقة  29عندما انطلق الفرنسي بافيتمبي
غوميس بالكرة وشق طريقه بني مدافعني ،قبل أن يسددها
من حافة املنطقة لكن احلارس محمد العويس أبعدها إلى
ركنية .وعادت احلياة الى األهلي عندما سجل هدف التقدم
عبر عبدالفتاح عسيري الذي سقطت الكرة أمامه بعدما
ارتدت من الدفاع ،فسددها من مشارف املنطقة الى الشباك

إيقاف  5رباعني روس
بناء على بيانات
من مختبر موسكو
أعلن االحتاد الدولي لرفع األثقال أول
من أمس عن إيقاف خمسة رباعني روس
بشكل موقت ،وذلك لالشتباه بتعاطيهم
املنشطات بناء على البيانات التي جُ مِعَ ت
من مختبر موسكو.
وأش��ار االحت��اد الدولي لرفع األثقال
ف��ي بيان أن الرباعني اخلمسة أوقفوا
«على أس��اس التحقيقات التي أجراها
ال��ب��روف��ي��س��ور (ري��ت��ش��ارد) ماكالرين
وإدارة االستقصاء والتحقيقات في
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات (وادا)
بشأن برنامج التنشط (املمنهج) في
روسيا».
وكشف االحت��اد الدولي عن األسماء
اخلمسة الذين أوقفوا موقتا ،وأبرزهم
روسالن ألبيغوف ( 31عاما) الذي توج
ببرونزية وزن م��ا ف��وق  105كلغ في
أوملبياد لندن  2012وبلقب بطل العالم
عامي  2013و ،2014وبطلة العالم
ل��وزن ما دون  63كلغ لعام  2013تيما
تورييفا.
أم��ا األس��م��اء ال��ث�لاث��ة األخ����رى ،فهي
دافيد بيدجانيان (وصيف بطل العالم
لعام  2013في وزن ما دون  105كلغ)،
أوليغ تشني (وصيف بطل العالم لعامي
 2011و 2013ملا دون  69كلغ) وايغور
كليمانوف (وصيف بطل أوروبا ملا دون
 69كلغ لعام .)2019
وات��خ��ذ ق��رار اي��ق��اف ه��ؤالء الرباعني
بعد اع���ادة حتليل العينات املجموعة
من مختبر موسكو ملكافحة املنشطات
ال��ذي استعاد رخصته ال��ع��ام املاضي
بعد ثالثة أعوام من االيقاف على خلفية
فضيحة التنشط املمنهج برعاية الدولة
بني عامي  2011و ،2015وال��ذي بلغ
ذروت���ه خ�لال دورة األل��ع��اب األوملبية
الشتوية  2014في مدينة سوتشي ،ما
دف��ع اللجنة االوملبية الدولية إليقاف
نظيرتها الروسية ،قبل أن ترفع العقوبة
عنها في  28فبراير .2018
وف��ي أوائ���ل يوليو امل��اض��ي ،ذك��رت
«وادا» أنه مت التعرف على قرابة 300
ري��اض��ي روس���ي يشتبه ف��ي تعاطيهم
املنشطات بعد حتليل اآلالف من العينات
ال��ت��ي مت جمعها م��ن مختبر موسكو،
مضيفة أنه مت إرس��ال بيانات  43منهم
الى االحتادات ذات الصلة.
وق���ام ح��ت��ى اآلن احت����ادان دول��ي��ان
فقط بايقاف رياضيني على أساس هذه
البيانات ،هما البياتلون ورف��ع األثقال
الذي ذكر أنه أوقف موقتا الروس اخلمسة
بسبب «خ���ط���ورة ال��ش��ك��وك بحصول
انتهاكات لقانون مكافحة املنشطات».
وأش�����ار االحت�����اد أي��ض��ا ال����ى أن���ه،
وبالتعاون مع الوكالة العاملية ملكافحة
امل��ن��ش��ط��ات وم��ق��ره��ا ل����وزان« ،ال ت��زال
التحقيقات مستمرة مما قد ي��ؤدي الى
اكتشاف ح���االت ج��دي��دة ف��ي املستقبل
القريب».
وأن����ذرت «وادا» ف��ي ب��داي��ة يوليو
االحت����ادات ال��دول��ي��ة ب��أن��ه إذا ل��م تبدأ
املالحقات بحق الرياضيني املشتبه بهم
على الرغم من البيانات الواردة ،حتتفظ
الوكالة العاملية بحقها في رفع القضية
الى محكمة التحكيم الرياضي «كاس».

ديوكوفيتش يتقدم
في سينسناتي للتنس
العبو الهالل السعودي يحيون جماهيرهم بعد التأهل

( .)42وتواصل بحث األهلي عن هدف ثان في الشوط
الثاني ،مع تركيز الهالل على إغالق منطقته .وكانت أخطر
فرص األهلي عندما انطلق جيانيني من الرأس األخضر
ومر عن مدافع قبل أن يسدد الكرة من زاوية ضيقة ،لكنها
هزت الشباك اجلانبية .وانتظر بعدها اجلمهور حتى

الدقيقة  76ليشهد الفرصة التالية على املرمى ،وكانت
لصالح الهالل عبر اإليطالي سيباستيان جوفينكو من
ركلة حرة تصدى لها احلارس محمد العويس ( .)76ومع
اندفاع األهلي نحو الهجوم بعد مشاركة املهاجم السوري
عمر السوما ،اعتمد الهالل على الهجمات املرتدة وسنحت

له فرصة خطيرة بعد انفراد جوفينكو الذي سدد في القائم
لكن احلكم كان رافعا لرايته بداعي التسلل ( .)85ورد
األهلي عبر عبدالرحمن غريب الذي لعب متريرة عرضية
وصلت ال��ى القائم البعيد حلسني املقهوي ال��ذي سدد
بتسرع في الشباك اخلارجية (.)88

لتسوية قضية االحتيال الضريبي

كوستا يوافق على دفع  1.7مليون يورو
واف��ق مهاجم اتلتيكو مدريد االسباني دييغو
كوستا على تسديد مبلغ  1,7مليون يورو ملصلحة
الضرائب االسبانية التي سبق واتهمته بالتهرب
الضريبي ،وف��ق م��ا أف���ادت صحيفة «ال موندو»
االسبانية أول من أمس.
وذكرت املصلحة أن الالعب البرازيلي االصل قام
بإخفاء مبلغ تقاضاه عام  2014من صفقة رعاية مع
شركة «أدي��داس» للمستلزمات الرياضية قبل فترة
وجيزة من انتقاله الى تشلسي االنكليزي قادما من
اتلتيكو الذي عاد اليه في يناير .2018
ومبوجب اتفاق مع مصلحة الضرائب ،سيعترف
ابن الثالثني عاما بأنه مذنب وسيدفع غرامة قدرها
 1,1مليون يورو.
كما أش���ارت الصحيفة ال��ى أن��ه سيحكم عليه
بالسجن ملدة ستة اشهر ،امنا سيفلت من العقوبة
بتسديده مبلغ قدره  600الف يورو.
وسيصبح االتفاق رسميا في إحدى محاكم مدريد
يوم الرابع من اكتوبر.
متحدث باسم مصلحة الضرائب لوكالة
ٌ
وق��ال
فرانس برس إنه ال يستطيع التعليق على ملفات
الضرائب الفردية.
وك��ان كوستا ،ال��ذي اخ��ت��ار ع��ام  2013متثيل
منتخب اسبانيا على حساب بلده االم البرازيل،
ق��د أص��ي��ب خ�ل�ال م���ب���اراة ف��ري��ق��ه ال���ودي���ة ام��ام

رياضة

يوفنتوس االيطالي يوم السبت والتي انتهت بفوز
«روخيبالنكوس» بنتيجة  .1-2وقد يغيب ملدة شهر
عن املالعب وفق ما أفادت تقارير اسبانية.
إمنا كوستا ال��ذي توج بلقب ال��دوري االسباني
مع اتلتيكو ع��ام  ،2014سيغيب بجميع االح��وال
عن امل��ب��اراة االفتتاحية لفريقه ي��وم السبت ضمن
منافسات اجلولة االول��ى من الليغا ام��ام خيتافي،
حيث سينهي عقوبة ايقاف لثماني مباريات بعدما
أه��ان احلكم وجذبه في ذراع��ه خالل مباراة فريقه
امام برشلونة في الدوري االسباني املوسم املاضي.
وانضم كوستا الذي انتقل الى تشلسي من اتلتيكو
مدريد في صيف  2014بصفقة بلغت  35مليون
يورو ،الى قائمة من الالعبني الذين وجدوا أنفسهم
في نزاع مع مصلحة الضرائب االسبانية.
ففي شهر يوليو الفائت ،أصدرت محكمة اسبانية
حكما بالسجن مل��دة عامني مع وق��ف التنفيذ بحق
املهاجم البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو بتهمة
االحتيال الضريبي عندما كان العبا في صفوف ريال
مدريد.
ودف��ع رون��ال��دو ال��ذي انتقل ال��ى يوفنتوس في
صيف  2018بعد تسع سنوات قضاها في النادي
امللكي ،مبلغ  18,8مليون يورو كغرامات وضرائب
متأخرة ،وفق ما أشارت مصادر قضائية اسبانية.
أما االرجنتيني ليونيل ميسي ،جنم برشلونة،

دييغو كوستا

فدفع غرامة قدرها مليوني ي��ورو في ع��ام 2016
وحكم عليه بالسجن  21شهرا مع وقف التنفيذ ،قبل

أن يتم تخفيض هذه العقوبة الحقا مقابل غرامة
اضافية قدرها  252الف يورو.

جت���اوز ن��وف��اك دي��وك��وف��ي��ت��ش بعض
املتاعب املبكرة ف��ي مباراته األول���ى منذ
انتصاره في
وميبلدون الشهر املاضي ليهزم سام
كويري  5-7و 1-6في بطولة سينسناتي
للتنس لألساتذة الليلة املاضية.
وسدد حامل اللقب واملصنف األول عامليا
إرساله الساحق رقم  15في نقطة املباراة
ليعوض بدايته البطيئة في أجواء مشمسة.
وقال الالعب الصربي متحدثا عن تأخره
2صفر أم��ام منافسه األمريكي صاحبضربات اإلرس��ال القوية «ارتكبت ثالثة
أخطاء م��زدوج��ة في الشوط األول ،كنت
متوترا جدا في البداية.
«أن����ا س��ع��ي��د ح��ق��ا ب��ت��ج��اوز م��ث��ل ه��ذا
التحدي».
وق��ال ديوكوفيتش ،ال��ذي تغلب على
روج����ر ف��ي��درر ف��ي ن��ه��ائ��ي ملحمي في
وميبلدون ،إنه بحاجة لبعض الوقت من
أجل جتاوز فيض املشاعر الناجت عن هذه
املباراة التي ال تنسى.
وأض��اف الالعب الصربي عن انتصاره
ف��ي خمس مجموعات «ك��ان��ت واح���دة من
أكثر املباريات امللحمية التي شاركت فيها
واألكثر إرهاقا من الناحية الذهنية».
وتابع «ولذلك تطلب األمر بعض الوقت
من أجل إعادة شحن طاقتي ،خاصة رأسي.
جسدي كان في حالة جيدة».
وت��ف��وق ال��س��وي��س��ري ستانيسالس
ف��اف��ري��ن��ك��ا ع��ل��ى ال��ب��ل��غ��اري ج��ري��ج��ور
دمييتروف  7-5و 4-6و 6-7في مباراة
متقلبة بالدور األول.
وتعافى دمييتروف بعد كسر إرساله
مرتني في املجموعة احلاسمة ليتعادل -5
 ،5وبعد أن كسر فافرينكا اإلرسال مجددا
جنح الالعب البلغاري في دفع اللقاء إلى
شوط فاصل.
وت��ق��دم ال�لاع��ب السويسري 4-صفر
لكن دمييتروف كافح مجددا قبل أن يختتم
فافرينكا اللقاء بإرسال ساحق.
وتغلب األمريكي الشاب فرنسيس تيافو
على الفرنسي جايل مونفيس  6-7و3-6
وانتفض الكندي دينيس شابوفالوف
ليهزم البرتغالي جواو سوزا
 6-2و 3-6و.2-6

