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قـرر أن يخوضها األحـد بعد تعـليقات كـتبها العب { لندن - وكاالت - قـررت قناة تلـفزيون سي سي تي في الصـينية عـدم بث مباراة فريق األرسـنال اإلجنليـزي التي من ا
. ونأى نادي األرسـنال بنفسه عن وجـهات النظر الـتي ينشرها سلمـة في الص وسط النادي اإلجنلـيزي مسعود أوزيل عـلى حسابه على تويـتر عن معاملـة أقلية اإليـغور ا
ز الصيـنية تصريحات أوزيل بأنها "زائفة" اني على مواقع الـتواصل االجتماعي واصفة آرائه بأنها "دائمـا سياسية وكأنه منظمة". ووصفت صـحيفة غلوبال تا الالعب األ

عنية بكرة القدم".  زاعمة أنها أثارت استياء "السلطات ا
". وأعلنت شبكة التلفزيون الصينية سي سي تي في شاعر اجلمـاهير الصيني وقال االحتاد الصيـني لكرة القدم إن تصريحات العب األرسنال "غير مقبولة" وقد "أضرت 
باراة األرسـنال أمام مانشستر سـيتي. وفي تغريدته على موقع التـواصل االجتماعي تويتر وصف أوزيل وهو إنها ستـنقل مباراة توتنهام أمـام وولفز بدال من النقل احلي 
سلم على ما يتعرضون له. ونفت الص أن تكون هناك معاملة سيئة لإليغور مسلم أقليـة اإليغور الصينية بأنهم "محاربون يقاومون االضطهاد" منتقدا الص وصمت ا
ـسلـمة - يُـرجح أنهم تـعرضـوا لالعـتقـال دون محـاكمـة في بعض ـسـلمـ في البالد. لـكن جمـاعات حـقـوقيـة تقـول إن حوالي مـليـون شـخص - أغلـبهم من أقـليـة اإليغـور ا ا

هني" في إطار مكافحة التطرف الديني العنيف. قابل تزعم السلطات الصينية إنهم "يتلقون التعليم في مراكز التأهيل ا السجون شديدة احلراسة  في ا
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{ زيـورخ - وكـاالت - أسـفـرت قـرعـة
دور الـ 16لــــبـــطـــولـــة دوري أبـــطـــال
أوروبــــا مـــســـاء امـس االثـــنـــ عن
مـواجهـات نـارية سـيـخوضـهـا فريـقا
ريــال مــدريــد اإلســبــاني ولــيــفــربـول
اإلجنـــلـــيـــزي. وجـــاءت قـــرعـــة دوري
أبـطــال أوروبـا عـلـى الـنـحــو الـتـالي:
اني ستواجه بروسيا دورتمـوند األ
بــاريـس ســان جــيــرمــان الــفــرنــسي
وريال مدريد اإلسباني سيصطدم مع
مــانـــشــســـتــر ســـيـــتي اإلجنــلـــيــزي
وأتالنـــتـــا اإليـــطـــالـي ســـيـــلـــعب مع
فالـنسيـا اإلسبـاني وأتليـتكـو مدريد
اإلســبــاني ســيــكــون عـلـى مـوعــد مع
مـواجهـة أمـام حامل الـلـقب ليـفـربول
اإلجنـلـيـزي وتــشـيـلـسي اإلجنـلـيـزي
ســيـــواجه فـــريق بـــايـــرن مـــيــونـــيخ
ــاني أمـا فــريق لـيــون الـفــرنـسي األ
ســيـلـتــقي مع يـوفــنـتــوس اإليـطـالي
وســيــخــوض تــوتــنــهــام هــوتــســبــر
اإلجنــلــيــزي مــواجــهــة أمــام اليــبــزغ
ـاني وسـيـلـتـقي فـريق بـرشـلـونـة األ

اإلســـبـــانـي مع نـــابـــولي اإليـــطـــالي.
وتقضي تـلك القواعـد بعدم مـواجهة
أي فـريــقـ من دولـة واحــدة في تـلك
الـقـرعـة كـمـا حتـظـر أيـضـا مـواجـهة

فـريــقـ تـصـدرا مــجـمـوعـتــيـهـمـا أو
ـركــز الــثـاني. كــمـا فــريـقــ احــتال ا
حتــظـــر الــقــرعــة أيــضــا أن يــتــواجه
فريقان كـان مع بعضهـما البعض في

قرر أن جترى نفس اجملموعة. ومن ا
مـبـاريات دور الـ 16من دوري أبـطال
أوروبــا في الــفــتــرة بــ  18شــبــاط

و 18آذار .2020

الـى ذلك كــــــشـف االحتــــــاد األوروبي
ـثـالـيـة لـكـرة الـقــدم عن الـتـشـكـيـلـة ا
لــدور اجملـــمــوعــات بــبــطــولــة دوري
أبـــطـــال أوروبـــا. ونـــشـــر احلـــســاب
الـرسـمي لـدوري أبـطـال أوروبا عـلى
ــثــالي وفــقًـا "تــويــتــر" الــتــشــكــيل ا
لـلـنــقـاط الـتي حـقــقـهـا الالعـبـون في
لــــــعـــــبــــــة "فــــــانـــــتــــــازي" خالل دور
اجملــمــوعــات. وشـهــدت الــتــشـكــيــلـة
تـواجـد مـحـمـد صالح جنم لـيـفـربول
وأشـرف حـكـيــمي العب بـوروسـيـا
دورتـمونـد بـيـنـما تـغـيب لـيـونيل
ميسي (بـرشلونـة) وكريسـتيانو
رونـــالــدو (يــوفـــنــتــوس). وجــاء
ــــثـــــالي لــــدور الــــتـــــشــــكــــيـل ا
اجملـمـوعـات كـالـتـالي: حـراسة
ـرمى: كيـلـور نـافـاس (باريس ا
سـان جـيـرمـان). الـدفـاع: خوان
بــيــرنــات (بــاريس)  –حــكــيــمي
(دورتموند) - نيكـوالس تاليافيكو

(أياكس). الـوسط: صالح (ليـفربول)
 –حـــكــيـم زيــاش (أيـــاكس)  –ســون
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الـــكــــأس. ويـــتـــأهـب الـــفـــريق األول
ــواجـــهــة مــونــتــيــري لــلـــيــفــربــول 
ـكــســيــكي يــومــغــد األربـعــاء في ا
الـدور قــبـل الــنـهــائـي من مــونــديـال
األنـديـة. وقـال كـلـوب: "أجـبـرنـا عـلى
التصرف بهذا الشكل... وأعتقد أنها
فـرصــة جــيــدة حـقــا أمــام الالعــبـ
الشبان أن يواجهوا هذا (مباراة في
دور الثمانية ببطولة الكأس)". وبدال
ـواجـهـة من أن يـخــوض لـيـفـربـول ا
عـلى مــلـعب أسـتـون فـيال بـتـشـكـيل
يـضم جنــومـا بـارزين أمـثـال مـحـمـد
صالح وفـيرجـيل فـان دايك وسـاديو
مـاني وألـيسـون بـيكـر سـيخـوضـها
بــفــريـق من الــشــبـــان أمــثــال ريــان
بريوسـتر وهارفي إليـوت. وسينوب
نيل كريتشلي مدرب فريق حتت 23
عــامــا في لــيــفــربــول عن كــلـوب في
قـيـادة الـفـريق في مـواجـهـة أسـتـون
فيال. وقال كـريتشلي في تـصريحات
لصحيفة "ليفربول إيكو" :"ال بد أنها
سـتـكون فـرصـة هـائلـة لـنـا جمـيـعا".
وأضاف: "سيكون أمرا مشرفا لي أن
أقـود فـريق ليـفـربـول في سـتاد رائع
أمــام العـبـ بــارزين... أتـطــلع حـقـا

إلى مشاهدة أداء العبينا

لــلـــيــفـــربـــول لــوح في وقـت ســابق
بـــاالنــــســـحـــاب مـن بـــطـــولـــة كـــأس
الرابطة نظرا لتزامن منافسات دور
الـثـمـانـيـة بـهـا مع مـونـديـال األنـدية
زدحم لـلفريق وذلك ضمن اجلـدول ا
خالل كـانـون أول لـكن تـقـرر بـعـدها
ــونــديـــال بــالــفــريق األول خــوض ا
والدفع بفريق من الشـبان في بطولة

ـشــاركـة لـيـفــربـول بـطل أوروبـا في
ـقـامة بـطـولة كـأس الـعـالم لألنديـة ا
حــالــيـــا في قــطــر اضـــطــر الــنــادي
اإلجنـــلــيـــزي إلى الــدفع بـــفــريق من
العبيه الشبـان خلوض مباراته أمام
أسـتـون فـيال في افـتـتـاح مـنـافـسـات
دور الثمانـية ببطولـة كأس الرابطة.
ـديــر الـفـني وكــان يـورجن كـلــوب ا

{ لـنـدن - وكـاالت - عـنـدمـا تـنطـلق
مـنافـسـات دور الـثمـانـية من بـطـولة
كـأس رابـطـة احملـتـرفـ اإلجنـلـيـزية
لكرة القـدم اليوم الثالثـاء ستترقب
جـــمــاهـــيــر لـــيــفـــربــول رؤيـــة قــدرة
الالعــبـ الـشـبـان عــلى اسـتـعـراض
إمـكـانـياتـهم خالل مـواجـهـة أسـتون
فـيال على مـلـعب "فيال بـارك". ونـظرا
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أخبار النجوم

مـن عــلى مــقـــاعــد الــبـــدالء. إال أن ديــنــيس
بــواجنـا بــقي مــحـور اخلــطــورة الـوحــيـد
ألصـحاب األرض حـيث هـدد مـرمى كـيـلور
. أمــا روفـيــيه فـواصل نــافـاس بــفـرصــتـ
الــتــصــدي وحـــده لــلــطــوفـــان الــهــجــومي
الـبــاريـسي مـبـابـي ودي مـاريـا وإيـكـاردي
وبـاريـديس. وأضـاع نـيـمـار فـرصـة ثـمـيـنـة
للـتعـزيـز حيث سـدد ركلـة جزاء في الـقائم
األيـــســر. وحتـــرك مــدرب ســان جـــيــرمــان
تومـاس توخـيل لتـنشـيط الصـفوف حيث
أشرك ماركو فيراتي ولـيف كورزاوا مكان
تــيـاجــو سـيــلـفـا وخــوان بـيــرنـات. ووسط
سيـطرة بـاريـسيـة تامـة لعب كـورزاوا كرة
عــرضــيـة مـن اجلــهــة الــيــســرى أكــمــلــهـا
إيــكـاردي بــسـهـولــة في الــشـبـاك مــسـجال
الــهـــدف الــثـــالث لـــفــريـــقه. وفي الـــدقــائق
اني تيلـو كيرير ـدافع األ األخيرة شارك ا
مــكــان مــونــيــيه وسط مــحــاوالت بــائــسـة
ألصحـاب األرض من أجل تـقلـيص الـفارق
بــيـنــمــا عــاب كــيــلــيــان مــبــابي الــتــسـرع
والوقوع في مصيدة الـتسلل أكثر من مرة.
لـكن الــدولي الـفـرنـسي لـم يـهـدأ بل سـجل
الـهـدف الـرابع بـعد كـرة بـيـنـيـة من نـيـمار
سددهـا بقـوة في الزاويـة اليـمنى لـتنـتهي

باراة بفوز كاسح للفريق الباريسي. ا

الــدوري الـــفـــرنــسـي. وســجـل الــربـــاعـــيــة
الـبـاريـسـية لـيـانـدرو بـاريـديس وكـيـلـيان
) ومـــاورو إيــكــاردي في مــبـــابي (هــدفــ
الـدقـائق  9و 43و 72و .89وبـهــذا الـفـوز
رفع بي إس جي رصـــيــده إلى  42نــقــطــة
محلقا في الـصدارة بينمـا جتمد "اخلضر"
ـركــز احلـادي عـشـر. عـنـد  25نـقــطـة في ا
وباغت العمالق الباريـسي منافسه بهجوم
ــنــحه فــرصــة قـــوي مــنــذ الــبــدايــة ولـم 
اللـتقـاط األنـفـاس قـبل أن يـفض بـاريديس
االشتـباك بـهدف مـبكـر عبـر تسـديدة قـوية
بـيـسـراه. ودافع سـتـيـفـان روفـيـيه حـارس
سـانت إيـتـيــان عن مـرمـاه بـبـسـالـة حـيث
تصدى لـفرص محقـقة من نيـمار وإيكاردي
وتومـاس مونـييه وآنـخيل دي مـاريا. وزاد
الطـ بلـة على مـدرب سانت إيـتيـان كلود
بويل باضطـراره للعب بعشـرة العب منذ
الدقـيقة  ?25بعـد طرد جـان أهولـو نتـيجة
الــتـدخل الــعـنـيـف ضـد بـاريــديس. وقـضى
ســان جــيــرمـان عــلى آمــال مــنــافـسـه قـبل
دقـيـقـتــ من نـهـايـة الـشـوط األول بـهـدف
سجله مبابي بعد تـمريرة رائعة من نيمار.
ولم يختلف سيناريو الشوط الثاني كثيرا
ا حتسن أداء سانت إيتيان نسبيا لكن ر
ـشــاركـة زايـدو يـوسـف وريـاض بـودبـوز

اإليـطـالي. وشـهدت مـبـاراة الـفـريـقـ التي
أقــيــمت عـــلى مــلــعـب أرتــيــمــيـــو فــرانــكي
بــفـلـورنــسـا حـصــول الـثــنـائي مـارســيـلـو
بــروزوفــيـتش والوتــارو مــارتــيـنــيــز عـلى
الـبـطـاقــة الـصـفـراء لـيـتـأكـد غـيـابـهـمـا عن
ـقـبلـة أمـام جـنـوى. وقـبل نـهـاية ـبـاراة ا ا
بـاراة بـدقائق مـعـدودة خرج بـاسـتوني ا
ـبـاراة ـدافع الــشـاب لـلـنـيــراتـزوري من ا ا
دافع الـشك حول متـأثـرًا بإصـابة لـيثـيـر ا
ــقـرر أن ـقــبــلــة. ومن ا ــبــاراة ا حلــاقه بــا
يستـضيف إنتـر نظيـره جنوى عـلى ملعب
ـقـبل في إطار جـوزيـبي ميـاتـزا الـسـبت ا
مـنـافــسـات األسـبـوع  17من الـكـالــتـشـيـو.
جـديـر بـالـذكـر أن كونـتي يـعـاني من نـقص
حـاد في الالعــبـ في ظل اإلصــابـات الـتي
تضـرب العبـيه بـجانب عـدم امتالك الـفريق
لــبـدائل في خــطـوطـه. وسـقط إنــتـر في فخ
الـتعـادل مع فـيورنـتيـنـا بهـدف لـكل فريق
لــيــواصل الــنــيــراتــزوري صـدارتـه جلـدول
تــرتــيب الـكــالــتـشــيــو بـرصــيـد  39نـقــطـة

بالتساوي مع يوفنتوس.
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سحق باريس سان جيـرمان مضيفه سانت
إيتـيان بـرباعـية دون رد اول امس األحد
فـي خــتــام مـــنــافــســـات اجلــولــة الـ 18من

ورغم سيطرة ريـال مدريد على الـكرة لكنه
لم يـنـجح في اخـتـراق دفـاعـات اخلـفافـيش
في الـــدقـــائق األخــيـــرة من الـــشــوط األول
الـذي انـتـهى بــالـتـعـادل الـسـلـبي واسـتـغل
فالـنسـيـا خطـأ قاتال من دفـاع ريال مـدريد
في الـــدقــيــقــة األولى من الــشــوط الــثــاني
حـيث وصـلت الـكـرة لـفـيـران تـوريس الـذي
انفرد باحلارس كورتوا وسدد كرة أرضية
لـكن البـلـجيـكي تـصـدى لهـا بـبراعـة وأنـقذ
مــرمــاه. وقـرر زيــدان الــدفع بــجـاريـث بـيل
وفـيــنـيـسـيـوس جـونــيـور بـدال من إيـسـكـو
ورودريـجو لـتـنـشـيط اخلط الـهـجومي في
ـرور ظل الــتـكـتل الـدفــاعي لـفـالــنـسـيـا. و
الدقائق في الشـوط الثاني أصبح فـالنسيا
أخطر على األطراف حـيث تقدمت األظهرة
ـدير كـثـيـرًا وذلك بـعـدما دفـع سيـالديس ا
الفني للخفافيش بفاييخو بدال من خاومي
كــوســتــا. وعـاد فــاس إلى مــركــز الـظــهــيـر
ن بينما ن وفيران توريس كطرف أ األ
البديل فاييخو في اخلط الهجومي بجانب
مـورينـو سـعيًـا لـزيـادة الضـغط عـلى دفاع
يـرجني خلـطف هـدفا. وجنح سـولـير في ا
تسجيل هـدف التقدم لفـالنسيـا في الدقيقة
 ?78حـــيث مـــرر فـــاس كــرة عـــرضـــيــة من
ن إلـى ســولـــيـــر الـــذي كــان الـــطـــرف األ
وحــيــدًا بــدون أي رقـابــة لــيـمــنح الــتــقـدم
للخـفافـيش. وحصل ريـال مدريد عـلى ركلة
حرة مباشرة على حـدود منطقة اجلزاء في
الدقيقة  ?80انبرى لتـنفيـذها جاريث بيل
لــكـــنه ســدد في احلـــائط الــبــشــري وأهــدر
فـرصة ثـمـيـنة لـلـتـعادل. ودفع زيـدان بـآخر
ـهـاجم الــشـاب لـوكـا تـغــيـيـراته بــإشـراك ا
يوفـيتش بـدال من لوكا مـودريتش أمال في
تسـجيـل هدف الـتعـادل. واستـغل فالـنسـيا
اجلبـهـة اليـسـرى للـميـرجني خـلف ناتـشو
والــذي يــعــود لــلــمــشــاركــة ألول مــرة مــنـذ
ـــــاضي إصـــــابـــــتـه في تـــــشـــــريـن االول ا
واســتـــمــرت احملـــاوالت حـــتى الـــنــهـــايــة.
ا هدف التعـادل في الدقيقة واقتنص بنـز
 95بسـيناريـو درامي حيث تـقدم احلارس
كــورتـوا وســدد كـرة بــالـرأس تــصـدى لــهـا
حارس فالـنسـيا لتـصل الكرة لـكر الذي

أسكنها الشباك.
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ديـر الفـني إلنتر تلـقى أنطـونيـو كونـتي ا
ميالن ضـربة ثالثـية مـوجعـة خالل مباراة
فـريـقه أمام فـيـورنـتـينـا والـتي جـمعـتـهـما
ـــنــــافــــســــات اجلــــولـــة  16من الـــدوري

{  مــــــــدريـــــــد -
وكاالت -اقتنص
ريـــــال مـــــدريــــد
تـــعــــادال قـــاتال
ـــثـــله بـــهـــدف 
أمـام فالـنـسـيا
فـي مـــــــــعــــــــــقل
اخلـــــــفــــــافــــــيش
"ميـستـايا" ضمن
مـنافـسـات اجلـولة
الـ 17من الــلــيــجــا.
وسجل لـريال مـدريد
ــــا في كـــــر بــــنـــــز
الـدقــيـقـة  ?95بـيــنـمـا
كــان كـارلــوس ســولــيـر
صـاحب هـدف فـالـنـسـيـا
في الدقـيـقة  .78ولم يسـتغل
ريال مـدريد تـعـادل برشـلونـة أمام
سـوسـيـداد لـكـنه رفع رصـيـده إلى 35
ـركز الثـاني بفارق األهداف نقطة في ا
عن البارسا ورفع فالنسيا رصيده إلى
ركز السـادس. بدأ ريال مدريد  29في ا
ــبـــاراة بــضــغط مُــبـــكــر حــيث أرسل ا
األوروجـــوايـــاني فـــيـــدي فـــالـــفـــيـــردي
تــســديــدة أرضــيــة قــويــة تــصــدى لــهـا
بـبـراعة احلـارس دومـيـنـيك في الـدقـيـقة
ا ومـحاولـة أكثر  ?5ثم أخرى من بـنز
خــطـورة من تــوني كــروس في الــدقـيــقـة
 ?11تــصـــدى لـــهـــا حـــارس اخلـــفــافـــيش.
ـيـرجني إهـدار فـرص لـتـسجـيل وواصل ا
الــــهــــدف األول حـــــيث أرسـل نــــاتــــشــــو
فــيــرنــانــديـز كــرة عــرضــيــة من الــطـرف
ا األيـسـر سـددهـا بـالـرأس كـر بـنـز
لــكن مـرت بــجـانب الــقـائم األيــسـر في
الـدقـيـقة  .13وجـاءت أولى مـحاوالت
فالنسيا في الدقيقة  ?17حيث توغل
فيران تـوريس في منطـقة جزاء ريال
مدريـد وراوغ الدفـاع قبل أن يُـسدد
كــرة أمــسـك بــهــا احلــارس كــورتــوا
بـسـهـولـة. وتـألق خـاومي دومـيـنـيك
حارس مرمى فالنسيا في التصدي
لـكــرة رأسـيــة خـطــرة من رودريـجـو
جويس في الدقيقة  .20وكاد فيران
تــوريـس أن يُــســجـل الــهــدف األول
لـفـالـنــسـيـا حـيث أرسل جـايـا كـرة
ن إلى عــرضـــيــة من الـــطــرف األ
تـوريس الـذي سـدد بـالـرأس أعـلى
مــرمى كــورتــوا في الــدقــيــقـة .35

u“∫ حقق سان جيرمان فوزا كبيرا على سان ايتيان في الدوري الفرنسي
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ـا مـهاجم { مدريـد - وكـاالت - أبدى الـفـرنسي كـر بـنز
وسم بـعـدما ريـال مـدريـد رغبـته في الـتـتويج بـالـليـجـا هـذا ا

ـباراة التي سجل هـدف التـعادل الـقاتل في شبـاك فالـنسـيا في ا
ا خالل ثـله ضـمن منـافسـات اجلولة  .17وقـال بنـز انتـهت بهـدف 

ا جديد? ما تغير فقط تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" اإلسبانية: "بنز
فتاح هو عـدد األهداف ولدي ثقـة كبيرة في نـفسي ومساعـدة زمالئي هو ا

ـررون لي كثيـر من الكـرات للتـسجـيل". وأضاف: "أريد الـفوز بـالليـجا هذا فهم 
وسم وإذا كـان بإمكاني مـساعدة زمالئي في الفريق بـاللعب والكـلمات سأفعل ا
ذلك وأنا الـقائد الثالث للـفريق ويجب أن أساعدهم". وتابع: "مـواجهة الكالسيكو
وسم ونأمل أن ـباراة األكثر أهمية في ا في كامب نـو? إنها صعبة دائمًا وهي ا
نـتخب الفـرنسي? أنا ألعب لـريال مدريـد وما يُقال نُحـقق االنتصار". واخـتتم: "ا

هناك ال أسمعه".

{ مدريد - وكـاالت - ينـتظر الـبرتغـالي نيـلسون سـيمـيدو ظهـير بـرشلونـة حدثًا
قـبلة. ومن خاصًـا في مسيـرته مع النـادي الكـتالـوني خالل موقـعة الكالسـيكـو ا
ـقـرر أن يـلتـقي بـرشلـونـة مع ريـال مدريـد غـدا األربـعاء عـلى مـلـعب "كامب ا

نو" في إطـار مباراة مؤجلة من اجلولة العاشرة بالليجا. ووفقًا
لصـحيفة "موندو ديـبورتيفو" اإلسـبانية فإن لـقاء الكالسيكو

سيكون رقم  100لسـيميدو مع برشلونة في كل البطوالت.
وأشارت إلى أن الـلقـاء االفتتـاحي لسيـميدو مع الـبارسا
كــان ضــد ريــال مـدريــد أيــضًــا يـوم  16آب  2017في
السـوبـر اإلسبـاني. وكـشـفت الـصحـيـفـة أن سيـمـيدو
مرشح بـقوة لـلبـدء أساسـيًا في الـكالسيـكو بـعدما

تعافى مؤخرًا من إصابة عضلية.
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{ الـدوحة - وكـاالت - عـاد الفـرنسي
ـبلي جـنـاح برشـلـونة إلى عـثمـان د
إسـبانـيـا اول امس األحد قـادمًا من
قـــطـــر حــيـث أنــهـى اجلــزء األول من
ـــبــلي من خـــطــة عالجه. ويـــعــاني د
إصــابــة في الـعــضــلـة ذات الــرأسـ
ـن تـعـرض لــهـا خالل بـالـفــخـذ األ
مـبـاراة دورتــمـونــد في دوري أبـطـال
أوروبـا وهي ثالث إصابة عـضلية له

خالل  4أشهر.
ـبــلي رحـلــة عالجــيـة في الــعـاصــمـة  وخــاض د
القـطـرية الـدوحـة لـلخـضـوع جلـلسـات في مـركز
سـبـيــتـار. كـانت تـقــاريـر صـحــفـيـة إسـبــانـيـة قـد
بـلي حريص كل احلـرص على أشـارت إلى أن د
مــؤازرة زمالئه في لــقــاء الــكالســيـكــو أمــام ريـال
مـدريـد من مـدرجـات مـلــعب كـامب نـو  من جـانب
اخر أشـاد يورجن كـلوب مـدرب ليفـربول بـشراكة
ـدافع جو جـوميز مـع فيرجـيل فان دايـك بعد أن ا
ســـاعـــدت عــــلى إعـــادة دفـــاع مـــتـــصـــدر الـــدوري
سـار الصـحـيح قبل فـترة مـتاز إلـى ا اإلجنلـيـزي ا

باريات. مزدحمة با
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لـــكــــنه خـــســـر أمـــام
مونتيري في الدور
الـــثــانـي. ويــجـــمع
مــونــديــال األنــديـة
ب الفريـق للمرة
الـــثــــانـــيـــة حـــيث
سـبق وتــقـابال
2011? فــــي 
ـواجـهة لكن ا
كـــــــــــــانـت فـي
الـدور الثـاني
وفــاز الــســد.

سـجـله الـفـرنـسي الـبـديل بـافـيـتمـبي
جــومـيــز في الــدقـيــقـة  .73وشـهـدت
ــــبـــاراة عـــدة فـــرص ضـــائـــعـــة من ا
الــفــريــقـــ وفــشل الــتــرجي في هــز
الـشـبـاك لـيــنـتـهي الـلـقـاء بـخـسـارته
ويـــجــد نــفـــسه في مــواجـــهــة الــســد
ركـز اخلـامس. في ـبـاراة حتـديـد ا
قـابل قـدم الـسد مـبـاراة قويـة أمام ا
كـسـيـكي وجنح في الرد مـونتـيـري ا
بـقـوة خالل الـشــوط الـثـاني لـيـقـلص
النتيجة إلى  3-2بعد انتهاء الشوط
األول بــتــقـــدم مــونـــتــيــري بـــهــدفــ
. وبــهــذا تـبــدد حــلم كل من نــظــيـفــ
ــنـافـسـة عـلى الـفـريــقـ مـبـكـرا في ا
الذهـاب بعـيـدا في البـطولـة وأصبح
الـــهــدف اآلن هــو تــضـــمــيــد اجلــراح
ـشاركة في الـبطولـة بأفضل وإنهاء ا
ـكن. ويخـوض السـد مباراته شكل 
الـثالـثـة في الـبـطولـة احلـالـيـة حيث

افتتح الفريق البطولة بالفوز 3-1
عـلـى هـيـنـجــ من كـالــيـدونـيـا
اجلــــديـــدة فـي الـــدور األول

{ الدوحـة - وكاالت - في مـباراة لم
يكن أي مـنهمـا يريـد الوصول إلـيها
سيصـطدم التـرجي التونـسي والسد
الـقــطـري الـيـوم الــثالثـاء في مـبـاراة
ركـزين اخلامس والـسادس حتديـد ا
ببطولة كأس الـعالم لألندية. ويلتقي
الفريـقان على مـلعب "خلـيفة الدولي"
ـكن وصفها بالدوحة في مـواجهة 
بـأنهـا لـقاء "تـضـميـد اجلـراح". وقبل
بـــدايـــة الـــبـــطـــولـــة لـم يـــكن أي من
باراة الفريـق يتـمنى خوض هـذه ا
التي تـعـتبـر مواجـهة لـلتـرضيـة فقط
خاصـة وأن الصراع فـيهـا يدور على
ركز قبل األخير. وعاند الهروب من ا
احلظ كل من الــفـريــقـ في مــبـاراته
بـالــدور الــثــاني لــلــبــطــولــة لــيــجـد
واجهة سويا الفريقان نفسهما في ا
ركـز اخلـامس. وكـان الـترجي عـلى ا
قــد اســتـهل مــســيـرتـه في الـبــطــولـة
ة  1-0أمام الهالل السعودي بالهز
فـي مــواجــهـــة اتــســمت بـــاحلــمــاس
والنديـة ولم حتسم إال بهـدف متأخر

ـــقـــابل يـــخـــوض الـــتـــرجي فـي ا
ــركـز اخلــامس مــبــاراة حتــديــد ا
للمرة الـثالثة في  3مشاركات له
ونديال األندية حيث خسرها
فـي نــــــســــــخــــــة  2011أمـــــام
مونـتيري وفـاز فيـها بنـسخة
 2018عــلى جــواداالخـارا
بركالت الترجيح.
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