
هـذا احلـال حتى الـدقـيـقة 82 ح
ـعـروف ــاني ا احــتـسب احلـكم األ
صلحة فيليكس بريش ركلة جزاء 
أصــــحـــاب األرض بـــعــــد تـــعـــرض
الالعب خوسـيه كاييـخون للـعرقلة
داخل منطـقة اجلزاء عـلى يد أندي

روبرتسون
. الـنـجم البـلـجـيـكي الرائع درايس
ميرتينز انبرى لتنفيذ ركلة اجلزاء
واسـتـطـاع حتـويــلـهـا بـنـجـاح إلى
هـــــدف رغـم مـــــحـــــاولـــــة أدريــــان
سها بالفعل التصدي للكـرة حيث 
ولكنه لم يستطع منع الهدف. وفي
الـدقـيــقـة الـثـانـيــة من عـمـر الـوقت
احملتسب بـدالً من الضائع أضاف
هـاجم اإلسبـاني والعب توتـنهام ا
اإلجنــلــيــزي الـســابق فــيــرنــانـدو
يـورنـتي الــهـدف الـثـانـي لـنـابـولي
مـسـتـغالً خـطــأ دفـاعـيـاً فـادحـاً من
جانب العبي الريـدز من التسديدة
األولى لـه عـلى مـرمى الــلـيـفـر ومن

اللمسة رقم 14 للكرة !. 
بـهــذه الـنــتـيــجـة يـزاحـم نـابـولي
فـــــريق ريـــــد بـــــول ســــالـــــزبــــورج
الــنــمــســاوي عــلى صــدارة جــدول
تـــرتـــيب فـــرق اجملـــمـــوعــة ولـــكن
يـــتـــفـــوق األخـــيـــر بـــفـــضل فـــارق
األهـداف بـعـد الـفـوز الـكـاسح عـلى

جينك البلجيكي بسداسية.
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أفــــــــــــــــــــــلــت
برشـلونة
اإلســبـان
ي من فخ
اخلسارة
أمـــــــــــــــام
مــــــــــضـــــــــيــــــــــفه
ـــاني بـــوروســيـــا دورتـــمـــونـــد األ
بـالــتـعــادل بــدون أهـداف في لــقـاء
أقـــيم بــيـــنــهــمـــا مــســاء اول امس
الثالثاء في ملعب سـيجنال إيدونا
بــارك حلـســاب مــبـاريــات اجلــولـة
األولى من دور اجملـموعـات بدوري
أبــطـال أوروبــا. خـســر بــرشـلــونـة
خــدمـات ظـهـيــره األيـسـر خـوردي
ألـــبـــا فـي أول نـــصف ســـاعـــة من
ـــيــدان لـــزمـــيــله ــبـــاراة وتــرك ا ا
ســــيـــــرجي روبـــــيــــرتــــو. وحــــاول
أصحـاب األرض مبـاغتـة برشـلونة
بـهــدف في الـفـتـرة األول لـكن تـألق
ـاني مـارك أنـدري تيـر شـتـيجن األ
الـالفـت حــــــــــــــال دون وصــــــــــــــول
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صرح الـنجم البرتـغالي كريسـتيانو رونـالدو مهاجم فـريق يوفنتـوس اإليطالي لكـرة القدم بأنه وعد
بالـزواج من صديـقته جـورجينـا رودريغـيز عـارضة األزيـاء اإلسبـانيـة ذات يوم. وأكـد رونالدو في
مـقـابـلـة تـلـفـزيـونـيـة أجـراهـا مع اإلعالمي بـيـرس مـورغـان أنه يـحب جـورجـيـنـا وهي والـدة طـفلـته
وتـشـاركه أيـضـا تـربـيـة أوالده الـثالثـة اآلخـرين وقـال: "لـقـد سـاعـدتـني كـثـيـرا. بـالـطـبع أنـا أحـبـهـا.
سـنتـزوج يـوما مـا بـالتـأكـيد. إنه حـلم أمي أيـضـا". وأضاف الـدون رونـالدو أفـضل العب في الـعالم
خـمس مرات: "إنـه شيء رائع. هي صـديقـتي... أفـتح الـقـلب لـهـا فتـفـتح الـقـلب لي". وارتـبط رونـالدو
بعـالقة عـاطـفيـة مع جـورجيـنـا منـذ حـزيران 2016 وأجنبـا طـفلـة أطلـقـا علـيـها اسم أالنـا مـارتيـنا
وأعـلــنـا خـطــبـتـهـمــا في الـعـام 2018. ولـدى رونــالـدو ابن بـكــر من أم غـيــر مـعـروفــة لإلعالم وهـو
كريستيانو جونيور يبلغ من العمر تسعة أعوام كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا أسماهما

إيفا وماتيو في حزيران 2017.
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ـــدرب الـــهـــولــنـــدي اروين كـــثف ا
كـومـان مــدرب مـنـتــخب عـمـان من
درجات في اجلولة تواجده على ا

األولـى من مــــواجــــهــــات الــــدوري
الـعـمــاني عـمــانـتل بــاإلضـافـة الى
ــبـــاراة الــتي خــاضــهــا الــنــصــر ا
الــعـمــاني في افـتــتـاح مــنـافــسـات

دوري ابـطـال الـعـرب الـتي أقـيـمت
ضــــد نـــادي اجلـــزيــــرة االمـــاراتي
وانــتــهت بــفــــــوز األخــيــر بــهـدف

وحيد . 

وتـــواجــد كـــومـــان مـع مـــســـاعــده
العمـاني مهنا سـعيد بعـد حتقيقه
ـؤهـلـة اول فـوز في الـتـصـفــيـات ا
وكـاس لــنــهـــائــيــات اســيــا 2023 
الــعـالم 2022 ضــد الـهــنـد ورافق
اداء الالعـــــــــــــــبـــــــ اجلـــــــدد في
ـنتـخب الـعـماني مالحـظـات عدة ا
لـــكن مـــســـئـــولــ فـي االحتـــــــــاد
دافـعـوا عن مـســــــــتـوى الالعـب
مـؤكـدين بـأن اجلـهـاز الفـني راهن
عـــلـى وجــــوه شـــابــــة جــــديـــــــــدة
ـــســـانـــدة ـــزيـــد من ا ويـــحـــتـــاج 
لــــــتــــــحـــــقــــــيـق رؤيــــــته فـي هـــــذه

التصفيات. 
ـسـتـمر ـراقـبـة ا ويـؤكـد بـرنـامج ا
لـلــمـدرب الـهـولــنـدي عن إمــكـانـيـة
اســــتـــدعــــاء العـــبــــ إضـــافــــيـــ
ـنــتـخب الــعـــــــــمـاني لـصــفـوف ا
ـقـبـلـة بـاإلضـافـة ـرحـلـة ا خالل ا
الى مــتــابــعـة مــســتــوى الالعــبـ
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جنح فريـق نادي نـابولي اإليـطالي
في حتـقيق فـوز ثـم عـلى حـساب
ليفربول اإلجنليـزي بنتيجة هدف

مقابل ال شيء. 
واسـتـضاف أمـراء اجلـنـوب حامل
لـــقـب دوري أبـــطـــال أوروبـــا عـــلى
ملـعب ساو بـاولو حلـساب اجلـولة
االفـتــتـاحــيــة من دور اجملـمــوعـات
لــلــمـســابـقــة األوروبــيـة الــعـريــقـة.
انــتــهى الــشــوط األول من مــبــاراة
الــقــمــة في اجملــمــوعــة اخلــامــســة
بــنــتـيــجــة الـتــعــادل الـســلــبي بـ
الفـريق واسـتمرت الـنتيـجة على
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ـديـر الفـني إلنـتـر مـيالن بـأصـابع االتـهام إلى ـدرب اإليـطـالي أنـطونـيـو كـونـتي ا أشـار ا
نفسه بـعد تـعادل الـفريق اإليطـالي مع سالفيـا براج الـتشـيكي في ملـعب جوسـيبي مـياتزا
ـثـله في مـسـتـهل مـشـوار الـفـريـقـ في دور اجملـمـوعات مـسـاء اول امس الـثالثـاء بـهـدف 
ببـطـولة دوري أبـطـال أوروبا. وصـرح كـونتي عـقب الـلقـاء قائالً  لم نـكن جيـدين في إيـجاد
ـبـاراة لــعب سالفـيـا بـراج بــأسـلـوب هـجــومي عـكس مـا تــلـعب به الـفـرق احلــلـول خالل ا
األخـرى أمـامـنـا نـال مـنـا الـتـعب وبـكل تـأكـيـد لـست راضـيًـا عن أداء فـريـقي في الـلـقـاء .
ـسـؤول األول عن الـنــتـيـجـة ويـجب أن أعــمل عـلى تـطـويـر ـدرب مـفـيـدًا  ”أنـا ا وأضــاف ا
باراة التي سـنلعـبها هذه قـبلة وألني لم أفـهم حقا طـبيعـة ا وحتسـ الفريق في الـفترة ا
ليـست كرة القـدم التي نتـدرب من أجلهـا شخصـية الفـريق يجب أن نتـطور خاصـة عندما
ـشـكـلـة لم تـكن بـدنـية عـلى ـبـاريات .”واسـتـطـرد كونـتي  ”ا يـكـون هـناك صـعـوبـات في ا
ـقابل تفـوقوا علـينا في كل شيء تـقريبًا.” نافس وفي ا اإلطالق فـنحن ركضـنا أكثـر من ا

مــنــافـســات اجملــمـوعــة الــسـابــعـة
بدوري أبطال أوروبا. 

وتــقــدم ســان بــطــرســبــرج بــهـدف
سـجـله سـردار أزمـون فـي الـدقـيـقة
فيس ديباي لصالح 41 وتعادل 
لــيــون في الــدقــيــقــة 50 من ركــلــة

جزاء.
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فــاز أيـاكس أمـسـتـردام الـهـولـنـدي
اول امس الثـالثاء عـلى ضيـفه ليل
الــفــرنــسي بــثالثــيــة نــظــيــفــة في
مـســتـهل مــشـوار الــفـريــقـ بـدور
اجملـمـوعات بـدوري أبـطـال أوروبا
بـاراة التي احـتضـنهـا ملعب في ا

(يوهان كرويف أرينا). 
وجـاءت ثالثـيـة الـفـريق الـهـولـندي
عن طـريـق كـويـنـسي بـرومـيس في
الدقيقة  18وإدسون ألفاريز دقيقة
 50ونيكوالس تاجليافيكو دقيقة
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وبـهـذه الـنـتـيـجـة يـتـصـدر أياكس
اضي لنصف وسم ا الذي وصل ا
نــهـائي الـبـطـولـة ثم خـرج عـلى يـد
تـوتــنـهـام اإلجنــلـيـزي اجملــمـوعـة
بـثالث نقـاط ويأتي بـعده فـالنـسيا
ثـانـيــا بـفـارق األهــداف بـعـد فـوزه
بهدف عـلى تشيـلسي الذي حل مع
ركزين الـثالث والرابع دون ليل بـا

أي رصيد.

دورتـمـونـد لهـدفه لـيـنتـهي الـشوط
األول عـــلـى وقع الـــتـــعـــادل بـــدون

أهداف.
وعــــــــقب االســـــــتــــــــراحـــــــة واصل
دورتـمونـد سعيـه لتـسجيـل الهدف
األول  وتـــوغل جــادون ســـانـــشــو
داخل مـــــنــــطــــقـــــة اجلــــزاء وجنح
احلــصــول عــلى ركــلــة جــزاء بــعـد
خــطــأ عــلى نـيــلــســون سـيــمــيـدو.
وانـــبـــرى مـــاركـــو رويس لـــركـــلـــة
اجلــزاء في الــدقـيــقـة  57 لــكـنه لم
يــنــجح فـي هــز الــشــبـــاك بــعــدمــا
تصدى للكرة مواطنه تير شتيجن.
وبـــعـــد ذلك بـــدقـــيـــقــتـــ ســـحب
إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة
العــبه الـشــاب أنــســو فــاتي الـذي
أصــــبح أصــــغــــر العب في تــــاريخ
الـنـادي يـشـارك في دوري األبـطال
ودفع بـالنـجم األرجنـتيـني ليـونيل
مــيـسي في أول ظـهــور في مـبـاراة
وسم. رسمية له مع البارسا هذا ا
ولم يــنــجح مــيــسي فـي مــســاعـدة
بـرشــلـونـة عــلى الـوصـول لــشـبـاك
ـبـاراة عـلى دورتـمـونـد لـتـنــتـهي ا
وقع الـتــعـادل الـســلـبي ويــتـقـاسم
الـــفـــريــقـــان نـــقـــاط الـــلــقـــاء. وفي
اجملـمـوعـة ذاتـهـا جنـا إنـتـر مـيالن
ـــة في عـــقــر داره أمــام من الـــهــز
ـــتــواضع سالفــيــا بــراغ ضــيــفه ا
الــتـشــيـكي (ا-1) في الــلـقــاء الـذي
جــمـعــهـمـا اول امس الــثالثـاء في
وسم مـستـهل مـشـوارهمـا ضـمن ا
اجلديد لدوري أبطال أوروبا. تقدم
الـفــريق الـتــشـيــكي بـهــدف سـجـله
مهاجمه النيجـيري بيتر أوالينكا
في الــــدقـــيـــقـــة 63 ومـن ثم أنـــقـــذ
الالعب الــشــاب نـيــكــولــو بـاريال
ة في فريق "أفاعي" إنتـر من الهز
الـوقت الـقـاتل عـنـدمـا كـان الـلـقـاء
يـلـفظ أنـفاسه األخـيـرة عـلى مـلعب
"جـوزيبي مـيـاتزا" بـضـواحي سان
سـيرو فـي مديـنـة ميالنـو. واكـتفى
كل من الـفــريـقــ بـنـقــطـة واحـدة
بعد هذا التعادل وتقاسما صدارة

وت" السادسة. مجموعة "ا
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ـاني مـفـاجأة من فـجـر اليـبـزيج األ
العيـار الثقـيل بعد أن عاد بـالنقاط
الثالث من معقل بنفـيكا البرتغالي
بـالـفـوز ( 1-2) اول امس الـثالثـاء
فـي أولى جــــــوالت اجملــــــمــــــوعـــــة
الـســابـعــة بـدوري أبــطـال أوروبـا.
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ــــتـــــواجــــدين في األســــاســــيــــ ا
ـــنــتــخب ويــخــوضــون صــفــوف ا
جتــــــاربــــــهــــــــم الــــــكــــــرويــــــة مع

انديتــــــهم .
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بحث االحتاد الـعماني لـكرة القدم
مع فريق عـمل من االحتـاد الدولي
لـــكـــرة الـــقـــدم (فـــيـــفـــا) واالحتـــاد
االســـيــوي لـــكــرة الــقـــدم مــشــروع
انشاء فـندق للمنـتخبات الـعمانية
واألنــديــة فـي الــعــاصــمــة مــســقط
ومــبــنى لإلدارة الــفــنــيـة لـالحتـاد
تـقـام عـلى مـنـشـآت مـلـعب الـسيب
الرياضي بـدعم من برنامج " جول

" الشهير. 
وســــبق لـالحتــــاد الــــعـــــمــــاني ان
اسـتـفاد من الـبـرنـامج في عدد من
ــــشــــاريع كــــمـالعب لــــلــــتــــدريب ا
ــلــعب الــسـيب وارضــيـة تــارتــان 
ــبــنى احلــالي بــحـيث وجتــهـيــز ا

 اروين كومان مدرب
منتخب عمان

النجم
البرازيلي

نيمار 
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أعـلـنت مـحـكمـة الـتـحـكـيم الـريـاضي "كاس"
اول امس الــثالثــاء خــفض عــقــوبــة إيــقـاف
ـشـاركـة مع الـنــجم الـبـرازيــلي نـيـمـار عـن ا
فـريـقه بـاريس سـان جـيـرمـان الـفـرنـسي في
دوري أبــطـال أوروبــا لـكــرة الــقـدم من ثالث
. ووافــقت احملـكـمـة مـبـاريــات إلى مـبـاراتـ
الـتي تـتـخـذ من مـدينـة لـوزان الـسـويـسـرية
مـقــراً لـهـا بـشــكل جـزئي عـلـى االسـتـئـنـاف
الــــذي تـــقـــدم بـه الـــنـــادي وأغــــلى العب في
العـالم ضـد العـقـوبة الـتي فـرضهـا االحتاد
اضي الـقـاري للـعـبـة (ويـفـا) في حـزيـران ا
بــإيــقــاف نـيــمــار ثالث مــبــاريـات النــتــقـاده
الـتـحـكـيم بـعـد خـروج فريـقه مـن الدور ثـمن

النهائي للمسـابقة القارية على
يــد مــانـشــســتــر يـونــايــتـد
اإلنـكـلـيـزي. وسـيـكون
بــــإمـــكـــان نـــيـــمـــار
شاركـة في مباراة ا
بـــــــــــاريـس ســــــــــان
جـيرمـان أمـام كـلوب
بروج البلجيكي في
الثاني والعشرين
مـن تـــــــشــــــــرين
ــقـــبل االول ا
ضــــــــــــــــمـن

وعـلى ملـعب (الـنور) يـدين الـفريق
اني بالـفضل في هـذا االنتصار األ
هاجمه الدولي التاريخي والثم 
الـشاب تـيمـو فـيرنـر مسـجل هدفي
ـبــاراة في الـدقــيـقــتـ 69 و78. ا
ـهاجـم السـويـسري بـيـنـما تـكـفل ا
هـاريس سـيـفيـروفـيتـش بتـسـجيل
هـدف الـشـرف لـبـطل الـبـرتـغال في

الدقيقة 84. 
وبـهـذه الــنـتـيـجـة يــنـفـرد اليـبـزيج
بصدارة اجملموعـة السابعة بثالث
نــقـــاط مـــســتـــغال تـــعـــادل طــرفي
اجملموعـة اآلخرين أوليمـبيك ليون
وزيـنيت سـان بـطرسـبـرج الروسي
(1-1) في فــرنــســا. بـيــنــمــا يــقـبع
"الـنسـور" في قـاع اجملمـوعـة بدون
نـقـاط مـقـابل نـقـطـة لـكل مـن لـيون
ـــركـــزيـن الـــثـــاني وزيـــنـــيت فـي ا

والثالث على الترتيب. 
وفـي ثــاني جــوالت اجملــمـوعــة في
الــثـــاني من تـــشــريـن أول الــقــادم
سيستـقبل زينيت فريق بـنفيكا في
روســيــا بــيــنــمــا ســيــرحل لــيــون
ــــواجــــهــــة ــــانــــيــــة  لألراضـي األ
اليـبزيج. وخـيم الـتعـادل اإليـجابي
باراة التي جمعت 1-1 على ا

لـيـون الـفـرنـسي مع ضـيـفه زيـنيت
ســان بـطـرسـبــرج الـروسي الـيـوم
الــثـالثــاء فـي اجلــولـــة األولى من

مارك
أندريه

ــرحـلــة الـثــالـثــة من مـبــاريـات اجملــمـوعـة ا
األولى. وغـــاب نـــيـــمــــار عن مـــبـــاراة ســـان
جـيـرمـان أمــام ريـال مـدريـد اإلسـبـاني امس
األربعـاء وسيـغـيب ايضـا امام غـلطـة سراي

الـتـركي بــدايـة الـشـهـر
قبل. ا

مــــبـــكــــر ســـجـــلـه مـــدافــــعه زيـــاد
الـــصــحــفـي في الــدقـــيــقــة  11من
انـطالق صــافـرة الــبـدايــة. لـكن رد
الـهالل جـاء قـاسيـا بـإحـرازه ثالثة
أهـــداف مــتـــتـــالـــيــة عـــبـــر كل من
الـبــيـروفي أنـدريه كـاريـلـو وسـالم
الـدوسـري واإليـطـالي ســبـاسـتـان
جـيـوفيـنـكـو في الـدقائق (44و48 
باراة 79) على الترتيب من عمر ا
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تـــأهل نـــادي الــهـالل الــســـعــودي
لـــلـــدور نـــصف الـــنـــهــائـي لــدوري
أبـطــال آسـيـا لــلـمـرة الــرابـعـة في
آخر 6 سـنـوات مـنذ 2014 لـيـحـفر
ـيز بـ أنديـة القارة اسمه بـرقم 
اآلســـيــويـــة والــســـعــوديـــة. وكــان
الـــــهالل قـــــد وصل ألول مـــــرة إلى
ــسـمى الـدور نــصف الــنــهـائي بــا
اجلــديـد لــدوري أبــطــال آســيـا في
2010 م كــــــرر ذلك  4مــــــرات خالل
ـاضــيـة مـرتـ مـنـهم الـسـنـوات ا
تــأهـل لــلــنــهــائـي ولم يــفــز في أي
مـنــهـمــا. وأصــبح الـهالل الــنـادي
الــســعـــودي الــوحــيــد الــبــاقي في
الـــبــطــولــة اآلســـيــويــة بــعــد وداع
ـاضي أمام السد النصـر اإلثن ا
واالحتــاد أمـــام الــهالل وقـــبــلــهــا
األهلي في دور الـ 16أمـام الـزعيم.
وتـــــأهل الـــــهالل إلى الـــــدور قــــبل
سـابقـة بعـد أن فاز الـنهـائي من ا
بــــنـــتــــيـــجـــة (1-3© في مـــجــــمـــوع
ـبـاراتـ بـعـد الـتـعـادل الـسـلبي ا
في مباراة الذهـاب التي أقيمت في
مدينـة جدة.  وتقـدم االحتاد بهدف
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ة على يد وسقط تشـيلسي بالـهز
ـبـاراة األولى لـهـما فـالـنـسـيـا في ا
سـابـقة ضـمن اجملـموعـة الـثامـنـة 
دوري أبــــــطــــــال أوروبــــــا. وعــــــاد
تـــشــيـــلــسي إلـى مــســـابــقــة دوري
أبـــطـــال أوروبـــا بـــعــد غـــيـــابه عن
اضي حيث كانت وسم ا نسخة ا
ـــدربه اإلجنــلـــيــزي الـــبــدايـــة له و
ة بـنـتـيـجة فـرانك المـبـارد بـالـهـز
هــــدف مـــقــــابل ال شيء. واســــتـــلم
فـــرانك المــــبـــارد مـــهــــمـــة تـــدريب
وسم احلالي “البلوز ”خالل ا

خلـفاً لإليطـالي ماوريسـيو ساري
باراة األوروبيـة الثانية له وهذه ا
كــــــــــــمـــــــــــدرب واألولـى فـي دوري
األبــطــال بــعــد خــوضه مــواجــهـة
كــــأس الــــســــوبــــر األوروبي ضــــد

ليفربول. 
ــبـاراة عــلى نـتــيـجـة واسـتــمـرت ا
التعـادل السلـبي دون أهداف حتى
الدقيقة 74 عندما سجل اإلسباني
رودريـجيـو هدف الـفوز لـفالـنسـيا.
وكـاد تشـيـلسي أن يـعدل الـنـتيـجة
في الـدقـيـقة 88 لكـن العب الوسط

روس باركلي أهدر ركلة جزاء. 
وبذلك تـمكن فالـنسيـا من تعويض
ـة بـخــمـسـة أهــداف مـقـابل الـهــز
ــاضــيــة من هــدفــ في اجلــولــة ا

الدوري اإلسباني.
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ــاني مـارك أنـدريه تــيـر شـتـيـجـن العب بـرشـلـونــة الـتـألق عـلى ـرمى األ واصل حـارس ا
رة ضد مواطنه صعيد الـتصدي لركالت اجلـزاء في مسابقـة دوري أبطال أوروبا وهـذه ا
بـاراة التي جمـعتهمـا ضمن اجلولـة األولى من دور اجملموعات. بـوروسيا دورتـموند في ا
اني ماركو وحـصل بوروسيـا دورتموند عـلى ركلة جـزاء في الشوط الثـاني حيث تقـدم األ

Æ57 رويس لتنفيذها لكن تير شتيجن تصدى لها في الدقيقة
 وبذلـك يكـون تـيـر شـتـيـجن قـد تصـدى لـركـلـة اجلـزاء الـرابعـة من ست ركـالت جزاء وقف
ـتـلك احـصـائـية ضـدهـا في مـسـابـقـة دوري أبـطـال أوروبـا. وال يـوجـد أي حـارس مـرمى 
أفضـل منه من نـاحـية الـتـصدي لـركالت اجلـزاء وفقـاً حلـساب “أوبـتا ”اخملـتص بـاألرقام
واإلحـصائـيـات ويـتعـادل شـتـيجـن بهـا مع أنـدريـا بيـاتـوف مـنذ الـبـدء بـجمع الـبـيـانات في
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واصل األوروغــويــاني لــويس ســواريــز مــهــاجم بــرشــلــونـة
اإلســبـاني رقـمه الــسـلـبي فـي دوري أبـطـال أوروبـا وذلك
بعد انتـهاء مباراة فريـقه ضد مضيفه بـوروسيا دورتموند
اني اول امس الـثالثاء بـالتـعادل بـدون أهداف في األ
اجلـولــة االفـتــتــاحـيــة لــدور مـجــمــوعـات دوري أبــطـال
أوروبــا. وفـشـل الـدولي األوروغــويـانـي في مـســاعـدة
البـارسـا على الـعودة بـ3 نـقـاط من مـلعـب سيـجـنال
إيــدونـا بــارك مـعـقـل دورتـمــونـد. وبـحــسب شــبـكـة
"سـكواكـا" لإلحـصائـيات فـإن صـيام سـواريز عن
التـهديف خارج الـديار في دوري األبـطال تواصل
لـلعـام الرابع عـلى التـوالي. وأشارت الـشبـكة إلى
فـشل سـواريـز في هـز شـبـاك أي منـافس في أي
مباراة خـارج الديـار بالبـطولة األوروبـية في آخر

19 مباراة. 
وبــدأت مــعــانــاة العـب لــيــفــربـــول الــســابق في
باريـات األوروبية خارج الديار منذ مشاركته ا
ضد بـاتي بوريسوف الـبيالروسي في تشرين
االول 2015 حينما فاز البرسا على مضيفه
(0-2). ويـعـد رومـا اإليـطـالي آخـر ضـحـايا
العب األوروبية خارج أرضه سـواريز في ا
حـينـمـا هز شـبـاك اجلـيالـوروسي بـهدف في
ــبـيـكـو ـبـاراة الــتي أقـيـمت عــلى مـلـعب األو ا

وانتهت بالتعادل (1-1) ي ايلول 2015.

الــتي جــرت عــلى مــلــعب "جــامــعـة
ــــلك ســـعــــود" في الــــعـــاصــــمـــة ا
الرياض. وسيـواجه الهالل نظيره
الـــســـد الـــقـــطـــري في الـــدور قـــبل
الـنـهـائي من الـبـطـولـة في تـشرين

قبل.  أول ا
وفي مـبـاراة أخرى اسـتـفاد أوراوا
من نــتـيـجــة الـتــعـادل أمــام ضـيـفه
شــنــغـــهــاي الــصــيــني  1-1الــيــوم
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قـرر االحتاد الـدولي لرفع األثـقال اسـتبـعاد
ــشــاركــة في بــطــولـة مــنــتـخـب مـصــر من ا
الـعــالم الــتي انــطــلـقـت امس األربــعـاء في

تايالند بسبب قضية منشطات. 
ــنـشـطـات الـتــابـعـة لالحتـاد ورفـعت جلـنـة ا
الدولـي لرفع األثقـال توصـية بـإيقـاف مصر
ــشـــاركــة في الـــبــطـــــــوالت الـــدولــيــة عن ا
اخلـاصة بـالـلـعـبـة لـثـبـوت تـعاطي 7 ربـاع

نشطات.  ا
وتنص الالئحة على أنه في حالة زيادة عدد
ـنــشــطـات اإليــجــابــيـة عن 3 يـتم عــيــنــات ا

إيقاف البلد بالكامل. 
كتـب التنفيذي لالحتاد الدولي لرفع وقرر ا
األثـقـال اسـتـبـعـاد مـصـر من بـطـولـة الـعـالم
بجانب منح الـفرصة لهـا لتقد طعن خالل

الثالثاء في إياب ربع نهائي دوري
أبطـال آسيـا ليـقطع بطـاقة الـعبور
ـــربع الــــذهـــبـي. وســـاعـــدت إلـى ا
أفـضـلـيـة الـتـسـجـيل خارج األرض
الـفــريق الـيــابـاني لــلـحــاق بـنـادي
الـسد الـقطـري إلى نـصف النـهائي
بعد أن تعادل مع منافسه الصيني

2-2 ذهاباً. 
ـــبــاراة وجـــاء الــهـــدف األول في ا
بـفـضل قـائـد أواروا كـوروكي الذي
أرسـل كــــــرة بــــــرأسـه ارتــــــطــــــمت
بـــالــــعـــارضـــة ومن ثم بـــاحلـــارس
الــصـيـني يـان جـونـلـيـنغ وحتـولت

للمرمى (39). 
وتـمـكن وانغ شـيـنـتـشـاو من إدراك
التـعادل بـتسديـدة على الـطائر من
داخل منطقة اجلزاء (60) لكنها لم
تــكن كــافـيــة لــتـأهل الــفــريق الـذي
يـــضـم في صــــفـــوفه الــــبــــرازيـــلي
أوسـكار والـنـمسـوي أرنـاتوفـيتش
) إلى نــصف (لـــعــبــا كـــأســاســيـــ
تأهل النهائي. وسيـنتظر أوراوا ا
من مبـاراة مواطنه كـاشيمـا أنتلرز
القـاته في وغـوانــغـزو الـصــيـنـي 

سابقة. قبل نهائي ا

يكون مـقرا رسمـيا لالحتاد وهو
االمــــر الــــذي انـــعــــكـس بــــصـــورة
إيــــجــــابــــيــــة عــــلى واقـع االحتـــاد
الـــعــمـــاني وحتــقـــيق االســـتــقــرار

هامه الداخلية واخلارجية. 
ـــشـــروع ومـن شـــأن فـــكـــــــــــرة ا
اجلــديـد ان يـسـاعــد الـعـــــــــديـد
من األنـــديــة خـالل مــنـــافــســات
الــدوري من تـــقــلــيص نــفــقــات
اإلقــامـة الــتي تــكــلف خــزيــنـة
األندية أمـوال طائلـة وتعوق
في تـنـفــيـذ بـرامج الــتـطـويـر
ـتـوقع ـفــتـرضـة ومـــــــن ا ا
ــشـروع ان تـتــــحـول فــكـرة ا
الى خــــــطـــــة عــــــــــــــمل يــــــتم
إجنازهـا على ارض الواقع في
اقرب فرصـة مــــــــن توقيــــــــت
إقـــرار مــنـــحــة جــول اخملـــصــصــة
لـالحتــــاد الـــــعــــمــــــــــــاني لـــــكــــرة

الــــــقدم .

21 يوما قبل تفعيل الالئحة بإيقاف نشاط
. وتـعـود األزمة إلى ـدة عـام مصـر دولـيا 
بـطولة إفريـقيا لـلناشئـ التي أقيمت خالل
شـــهــــر كـــانـــون االول 2016 في مـــصـــر.
وشكل االحتـاد الدولي لـلعبـة جلنـة منفـصلة
للتـحقيق في واقعة تورط 7 العب مصري
ــنــشـطــات وذلك من نــاشــئـ فـي تـنــاول ا
خالل الـعــيـنـات الـتي  سـحـبـهـا مـنـهم في
مـعـسـكـر أقيم بـالـفـيـوم عام 2016 وهـو ما

 اإلعالن عنه في حزيران 2017. 
وأثـبـتت الـتـحـقـيـقـات الـتي أجـرتـهـا الـلـجـنـة
تناول الالعبـ للمنشطات ليتم اتخاذ قرار
باسـتبعـاد مصـر من بطـولة الـعالم فـيما لم

يتم الكشف عن مدة إيقاف مصر. 
نشطات و فتح حتقـيق موسع لدى جلنة ا

باالحتاد الدولي للتأكد من حقيقة األمر.


