
اكبر محترف في دوري الفراعنة

ـرمـى اخلـالي لـكن تـدخل ديـفـيـد ا
لويز عليه أسقطه أرضًا ليحتسب
احلـكم ركـلة جـزاء لـصالح الـبـلوز
ويشـهر الـبطـاقة احلـمراء في وجه
ــــدافـع الــــبــــرازيـــــلي. وانــــبــــرى ا
جورجينـيو لركلة اجلـزاء لينفذها
بنجاح ويسجل منها هدف التقدم
ألصــــحــــاب األرض. واســــتــــمــــرت
هـيـمـنـة تـشــيـلـسي عـلى مـجـريـات
الـلـعب في الـشوط الـثـاني خـاصة
مع النـقص العددي آلرسـنال الذي
جــعــلـه عــاجــزًا عن الــتــقــدم حــتى
مـنطـقة جـزاء الـبلـوز. لكن آرسـنال
جنـح في شن مــرتـدة ســريــعـة مع
حـــلـــول الـــدقـــيـــقــة 63 عن طـــريق
جـابرييـل مارتـينيـلي الذي انـطلق
قــاطــعًــا مــسـافــة طــويــلــة قـبل أن
يسـقط جنولـو كانـتي أمامه لـيجد
الالعـب نـــفـــسه وجـــهًـــا لـــوجه مع
كـيبـا ليضـع الكـرة بسهـولة داخل
الشباك معادلًا النتيجة للضيوف.
وتــواصـلت انـتـفـاضـة آرسـنـال في
الــدقـــائق الــتــالـــيــة بــعـــدمــا مــرر
نـيـكـوالس بيـبي الـكـرة ألليـكـسـندر
الكـــازيـت الـــذي وجـــد نـــفـــسه في
مواجهة مع كيبا هو اآلخر ليسدد
الــكــرة داخل الــشــبــاك لــكـنـه كـان
مــتــســلــلًـا مــا دعــا احلــكم إللــغـاء
الـهدف. وشـهـدت الدقـائق األخـيرة
ـدفـعـجــيـة وتـقـدم العـبي تـراجع ا
الـبــلـوز. وجنـح لـيــنـو في حــرمـان
روس بــــاركــــلي من هــــز شــــبـــاكه
بــعــدمــا تـصــدى لــكــرة من ضــربـة
رأسية وجـهها الالعـب اإلجنليزي
نـــحـــو مـــرمـــاه. وحـــاول المـــبــارد
تـكـثــيف الـضــغط الـهــجـومي عـلى
دفـــاع الـــضـــيــــوف عـــبـــر إشـــراك
الـبلـجيـكي ميـتشي بـاتشـواي بدلًا
من ويلـيـان في آخر 11 دقيـقة من
الــوقت األصـلـي. وجـاءت الـدقــيـقـة
84 بــاخلــبــر الــســعــيــد ألصــحـاب
األرض بــعــدمــا أرسل أودوي كـرة
عرضية من اجلانب األيسر قابلها
ســيــزار أزبــيــلــيــكــويــتــا بــلــمــسـة
مباشرة بـقدمه إلى داخل الشباك
لـيـتـقدم تـشـيلـسي بـهـدف ثانٍ. ولم
تـمـض سـوى دقـيـقـتـ فـقط حـتى
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أثـار العب التنس الفـرنسي إليوت بنـشترت ضجة واسـعة بسبب تـصرفه مع إحدى الفتـيات خالل مجريات
ـفتـوحة. وتسـلم بنـشترت واجـهة الـتي جمـعته بالـكازاخي دمـيتـري بوبكـو في الدور الـتأهـلي ألسترالـيا ا ا
عززة للـطاقة لكنه تـقدم بطلب غـير متوقع لفـتاة كانت مكـلفة بجمع خالل فترة االسـتراحة الوجـبة اخلفيفـة ا
ـشجـع خـاصة بـعدمـا بدت الـفتاة وز وهـو ما أثـار سخط ا الكـرات حيث طـلب منـها أن تـقشـر له ثمـرة ا
ـبـاراة لـتدارك مـرتـبـكـة ومـحرجـة وهي تـهم بـتـلـبـيـة طـلب الالعب الـفـرنسـي. ولكـن سرعـان مـا تـدخل حـكم ا
وز بـنفـسه إال أن هذا األخـير حتجج بـعدم قـدرته على ذلك ـوقف حيث طـلب من بنـشتـرت تقـشيـر ثمـرة ا ا
بسـبب الـلصـقات عـلى أصابـعه. ومع ذلك فـقد أصـر احلكم عـلى أن يـقوم الالعب بـالعـمـليـة بنـفسه وهـو ما
ـوز من الـفتـاة وحـاول تـقشـيـرهـا بأسـنـانه. وانـتهت اسـتجـاب له الـفـرنسـي على مـضض حـيث أخـذ ثمـرة ا
ـجـمـوعتـ لـواحدة 6-4 و2-6  و3-6 و لـيـضـرب موعـدا في الـدور األول لـبـطـولة بـاراة بـفـوز بنـشـترت  ا

فتوحة مع اليوناني يوشي سوجيتا. أستراليا ا
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أســفــرت قــرعـــة الــدور الــثــاني من
ؤهلة لكأس التصفيات اإلفريـقية ا
الـعالم 2022 بـقـطـر عن مـواجـهات

مــتـوازنــة نـســبـيــا فـيــمـا شــهـدت
القرعة 4 صدامات عربـية خالصة.
ــنــتـخب اجلــزائــري بـطل وجـاء ا
إفـــريــقــيــا عـــلى رأس اجملــمــوعــة

األولى مـع شــــقـــيــــقـه جـــيــــبــــوتي
ومـــنـــتــخـــبي بـــوركـــيــنـــا فـــاســو
والــنـيــجـر فــيـمــا يـلــعب مـنــتـخب
تــونس في اجملـمـوعــة الـثـانـيـة مع

شــقــيــقه مــوريــتــانــيــا وزامــبــيــا
وغــيـــنــيــا اإلســـتــوائــيـــة. ويــلــعب
ــصـري فـي اجملـمــوعـة ــنـتــخب ا ا
الــســادســة مـع شــقــيــقـه الــلــيــبي
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خـطف آرسـنـال تـعــادلًـا ثـمـيـنًـا من
مـضــيـفه تــشـيــلـسي (2-2) عـلى
مـلعب سـتـامفـورد بـريدج
اول امس الـــثالثــاء
ضــمن مــنــافــســات
اجلـــولــة الـ 24من
الــــــــــــــــــــــــــــــدوري
اإلجنــــــلــــــيــــــزي
متاز. وسجل ا
الـــــثــــــنـــــائي
جـورجيـنـيو
وســــــيــــــزار
أزبيليكويتا
 هـــــــــــــدفـي
الـــبــلــوز في
الــدقــيــقــتـ 28
و84 بــيــنــمــا أحـرز
جابرييل مارتينيلي
وهـيكـتـور بيـلـيرين
ـدفـعـجـيـة هـدفـي ا
في الــدقــيـقــتـ 63
و87. وبـــــــــــــهــــــــــــذه
الــــنـــتـــيــــجـــة واصل
تــــشـــيـــلـــسي تـــواجـــده
ـركـز الـرابع بـرصـيد 40 بـا
نـقطـة بينـما يـحتـل آرسنال
رتبة العاشرة برصيد 30 ا
نــقـــطــة. وجـــاءت اخلــطــورة
مـبـكــرا من جـانب تـشــيـلـسي
وكــــاد هــــودســـون أودوي أن
يـخدع لـينـو بتـسديـدة رائعة
من اجلـانب األيـسـر لـتذهب
الـــــكــــرة ســــاقـــــطــــة فــــوق
ـانـي لـكــنـهـا احلــارس األ
ارتــطـــمت في الـــعــارضــة
ــلــعب. وذهـــبت خــارج ا
ومع انتصـاف الشوط
األول ارتـــــــــــــــــــكـب
شــــــــــــــكـــــــــــــودران
مــوســتــافي خــطــأً
فــــادحًـــــا في إعــــادة
الــــكـــرة إلى لــــيـــنـــو
لــتــصل إلـى أبــراهـام
قـبـله لـيـرواغ حارس
ـدفـعجـيـة ويـحاول ا
وضـع الــــــكـــــــرة داخل
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نافس دير الـفني للـمنتـخب اجلزائري أن بوركـينا فـاسو سيـكون ا أكد جـمال بلـماضي ا
ونديال Æ2022 وأوقـعت القرعة ـؤهلة  األول للخضـر في دور اجملموعات من الـتصفيات ا
نـتـخب اجلزائـري في اجملمـوعة األولى التي سـحبت مـساء اول امـس الثالثـاء بالـقاهـرة ا

وقع إلى جـانب بوركيـنا فاسو والـنيجـر وجيبوتي. وقـال بلمـاضي في تصريح 
االحتـاد اجلزائـري "بعد سـحب القرعـة تبدأ مـغامرة كـأس العالم
نـتـخب الـذي كـنا تـأهـلـنـا على سنـواجه مـجـددًا بـوركيـنـا فـاسـو ا
حسـابه إلى مونديال البرازيل 2014 بفـضل هدف مجيد بوقرة".
وأضاف "صـحـيح أن بـوركيـنـا فاسـو لم تـتـأهل إلى بطـولـة كأس
ـصـر لـكن األكـيـد أن هذا أ أفـريـقـيـا األخـيرة الـتي أقـيـمت 
ـنافس الـقوي لـنـا في هذه اجملـموعـة". وتابع نـتخـب سيـكون ا ا
"بالنسـبة للنيـجر وجيبوتـي ال أملك نظرة واضحـة وال معلومات
دقــيــقــة عــنــهــمـا. ســنــعــمل بــجــد من أجل مــعــرفــة كل شيء عن
ثـابة معركة ألن األمر في النهاية منافسـينا. كل مباراة ستكون 
ونديال". ودعا بـلماضي إلى التفاؤل مؤكدا يتعلق بـالتأهل إلى ا
أن الفـريق سـيـبذل قـصـاري جـهده مـن أجل التـطـلع إلنـهاء دور
ــركــز األول قـبل مــبــاريـات الــدور احلـاسم. اجملــمــوعـات في ا
واسـتطـرد قائال "أكـرر ما كـنت أقـوله دائمـا كل مبـاراة يتـع

التـحـضيـر لهـا في أدق الـتفـاصيل سـنـعمل بـجد من
أجل تـعـزيــز نـقـاط قـوتـنـا والـتـقـلـيل من

نقاط ضعفنا".

قـــبل الـــبـــديل مـــوســـيت من داخل
مـــنـــطـــقــة اجلـــزاء تـــصـــدى لـــهــا
إيـــــدرســــون بـــــنــــجـــــاح. وأجــــرى
جــــــوارديـــــوال الـــــتــــــبـــــديل األول
ـانـشـستـر سـيتـي في الدقـيـقة 67
بـــنـــزول أجـــويـــرو عـــلى حـــســـاب
جــيــســوس. وتــمــكـن مــانــشــســتـر
سـيـتي من افـتـتــاح الـتـسـجـيل في
الـــدقـــيـــقــة 73 بـــعـــدمـــا أرسل دي
بروين عرضية متقنة لتصل الكرة
إلى أجــويـرو الـذي أسـكـنـهـا داخل
الـشبـاك بنـجاح. وفي الـدقيـقة 78.
وتالعب رحــيم ســتـرلــيــنج بــدفـاع
شــيـــفــيـــلــد مـن اجلــانب األيـــســر
وتـوغل في مـنـطقـة اجلـزاء مـسددًا
بعدها كرة أرضية مرت بقليل إلى

جوار القائم في الدقيقة 85.
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تـــأهـل نـــابـــولي إلى قـــبل نـــهـــائي
بـطـولـة كـأس إيـطـالـيـا عـقب فوزه
ــبـاراة عــلى التــســيـو 0-1 خالل ا
التي جمعتـهما اول امس الثالثاء
في دور الـثـمـانـيـة. ويـدين نـابـولي
بــالـــفــضل في هــذا الـــفــوز لالعــبه
لورنـزو إنسـيني الـذي سجل هدف

ـــبــاراة مــجــددًا أشــعـل آرســنــال ا
ــعــادلــة الـــنــتــيــجـــة عن طــريق
هــيــكــتـور بــيــلــيــرين الــذي أطـلق
تــــســـديــــدة فـي أقـــصـى الــــزاويـــة
الـيسـرى للحـارس اإلسبـاني كـيبا
لـيـعيـد الضـيـوف اللـقـاء إلى نقـطة

الصفر.
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تــغــلب مــانــشــســتــر ســيــتي عــلى
مـضيـفه شـيـفـيـلد يـونـايـتـد بـهدف
دون رد عــلى مــلـعـب بـرامــال لـ

في إطار اجلولة الـ 24 من الدوري
ـمـتـاز. وسـجل هـدف اإلجنـلـيـزي ا
هاجم مانشـستر سـيتي الوحـيد ا
األرجنـتيني سـيرجيـو أجويرو في
الدقـيـقة 73. وبـتلك الـنـتيـجة رفع
مـانـشسـتـر سيـتي رصـيده إلى 51
نـقطـة في وصـافة الـترتـيب بـينـما
جتــمـد رصــيـد شــيـفــيـلــد عـنـد 33
ـركـز الـسـابـع. وجاءت نـقـطـة في ا
احملاولـة األولى لصالـح مانشـستر
سيـتي فـي الدقـيـقـة الـثـامـنـة عـبر
تـسـديدة من خـارج مـنطـقـة اجلزاء
مـن قـبل زيـنـشـيـنـكـو ذهـبت أعـلى
العـارضة. وتبـادل رحيم ستـرلينج
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بــــجـــانب مــــنـــتـــخــــبي اجلـــابـــون
ـــغــرب وأجنـــوال. أمـــا مــنـــتـــخب ا
فــيالقي شـقــيـقه الــسـوداني ضـمن
اجملــمـوعــة الــتـاســعــة إلى جـانب
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وسـجل عـشــر نـقـاط بـعـدمــا اكـتـفى بـإحـراز
رميـة ثالثية واحدة من ثماني محاوالت. لكن
مافريـكس تعرض لضربة كبيرة عندما سقط
العبه دوايـت باول أرضـا وبدا أنه يـعاني من
إصابـة خطيرة في وتر العرقوب خالل الربع
ــبـاراة األول. ولم يــتــمــكن من الــعــودة إلى ا
بــعـد ذلك. وغــاب بـول جــورج العب كـلــيـبـرز

يزة مع محرز في الكرة بصـورة 
الـــدقـــيـــقــة 19  لـــيــســـدد الـــدولي
اإلجنـلـيــزي بـعـدهـا كــرة قـويـة من
داخل مـــــنــــطــــقــــة اجلــــزاء تــــألق
احلــارس هـنــدرسـون في إبــعـادهـا
لركـلـة ركـنـيـة. وحـصل مـانـشـسـتر
سيـتي على ركلـة جزاء في الدقـيقة
35 بـعد تـعرض مـحرز لإلعـاقة من
قــــبل بــــاشـــام لــــكن الــــبــــرازيـــلي
جيـسوس أهـدرها أمـام هنـدرسون
في كرة مـثيـرة للجـدل بسـبب تقدم
ــــرمى أثــــنـــاء احلــــارس عن خط ا
الـــتـــصـــدي لــــلـــكـــرة. وحـــاول دي
بــــروين مـــبــــاغـــتـــة هــــنـــدرســـون
بـتـسـديـدة من عـلى حـدود مـنـطـقـة
اجلزاء في الدقيقة 45 إال أن الكرة
ذهـبت أعــلى الــعـارضـة لــيـنــتـهي
الــشـوط األول بـالـتـعـادل الـسـلـبي.
وفي الـــــشــــوط الـــــثــــانـي ارتــــقى
رودريـجـو لعـرضـيـة دي بروين من
ركلة ركنية في الدقيقة 58  مسددًا
رأســـيـــة مــرت بـــقـــلــيـل إلى جــوار
الـقـائم. وشـكل شـيـفـيـلـد يـونـايـتـد
ـــبــاراة في خــطـــورته األولـى في ا
الدقـيقة 62  بتـسديدة بـالكعب من

لـلــمــبــاراة الــسـادســة عــلى الــتــوالي بــسـبب
معـاناته من إصابـة بشد في عـضالت الفخذ
اخلـلـفـيــة. ولم يـشـتـرك بـاتـري بـيـفـرلي العب
كـلـيـبـرز فـي الـنـصف الـثـاني بـسـبب إصـابـة
عضـلـية فـي الفـخـذ بيـنـمـا سجل تـسع نـقاط
من ثالث رمــيــات ثالثــيــة في 15 دقــيــقــة من

اللعب.

صري في التسجيل. وذكر االحتاد ا
بـيـان نـشــره عـبـر مـوقـعه أن بـهـادر
يـسـتـعـد لـدخـول مـوسـوعـة غـينـيس
ـيـة لألرقـام الـقـيـاسـيـة مع بـدء الـعـا
مــشــاركــته مع نــادي 6 أكــتــوبــر في
ــبـاريــات الــتي دعي لـهــا مــنـدوبي ا
ـوسـوعـة. وفـي حـال مـشـاركـته في ا
ــذكــورة فـــســيــخــطف ـــبــاريــات ا ا
بـهـادر لـقب أكـبـر العب مـحتـرف في
العالم من الـدولي اليابـاني السابق
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ــصـري لــكـرة الــقـدم أعــلن االحتـاد ا
اول امس الـــثالثــاء قــيـــد عــز الــدين
بهادر (75 عاما) أكبـر العب محترف
فـي الـــعـــالم والـــذي وقع لـــنـــادي 6
أكـتوبـر ضـمن أنـدية الـقـسم الـثالث.
ـديـر الـتنـفـيـذي لالحتاد واسـتقـبل ا
ـصـري ولــيـد الـعـطــار في مـكـتـبه ا
الـالعب ومـــســــؤولي الــــنـــادي لـــدى
حـــضـــورهم الســـتـــكـــمـــال إجــراءات
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باراة الوحيد في الدقيقة الثانية ا
ـــــبــــــاراة. وأهـــــدر شــــــيـــــرو مـن ا
ـــوبــيـــلي ركـــلـــة جـــزاء لــفـــريق إ
التــســيـو فـي الـدقــيــقـة الــعــاشـرة.
باراة طرد لوكاس لييفا وشهدت ا
العب التسيو والسيد هساي العب
نـابـولي في الـدقـيـقـة 19. يـذكر أن
التـسـيـو هـو حـامـل لـقب الـنـسـخـة
ـاضـيـة في الـبــطـولـة حـيث كـان ا
ــبـاراة تــغـلـب عـلـى أتـاالنــتــا في ا

. النهائية بهدف نظيف
qO  wBIÔ¹ ÊuO

صعد فريق ليون للمباراة النهائية
بـبطـولة كـأس الـرابطـة الفـرنسـية
عــقب فـوزه عــلى لـيل 3-4 بـركالت
الـترجـيح. وانتـهى الـوقت األصلي
لـلـمبـاراة بـالـتعـادل اإليـجابي 2-2
حــيث سـجـل هـدفي لــيـون مـوسى
ـبــلي في الـدقـيـقـة 17 من ركـلـة د
جــزاء وحـسـام عـوار فـي الـدقـيـقـة
85 بيـنما سـجل هدفي ليل ريـناتو
ســانـشـيـز فـي الـدقـيـقـة 13 ولويك
ي فـي الــدقـــيــقـــة األخـــيــرة من ر
ــبـاراة. وسـجل لــفـريق لـيـون من ا
ـبـلي ومـارتن ركالت الـتـرجـيح د
تيريـر وماكسويل كـورنيه وتياجو
مينديز. فيـما أحرز لصالح ليل من
ي ركـالت الــــتـــــرجــــيح لـــــويك ر
وبـــنــــيـــامـــ أنـــدري وفـــيـــكـــتـــور
أوسـيـمـ بـيـنـمـا أهـدر جـونـاثان

بامبا وريناتو سانشيز.
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تـأهـل إشـبــيـلــيـة إلـى ثـمن نــهـائي
كأس ملك إسبانيا عقب فوزه على
لــــيــــفـــانــــتي (3/1) في دور الـ32.
وسـجل أهداف إشـبيـليـة فرنـاندو
ريــــجس ولـــوكــــاس أوكـــامـــبـــوس
وأوليـفيه تـوريس في الدقائق 13

و46 و78. 
وأحــرز هـدف لــيـفــانــتي الـوحــيـد
أوسـكـار دوراتي في الـدقـيـقة 31.
كـمـا تأهل أيـضـا أوسـاسونـا بـعد
فوزه الصعب على ريكرياتيفو (/3
2) إثــــر الـــــوقت اإلضـــــافي. وودع
ريـال مايـوركا مـنافـسات الـبطـولة
عقب خسارته أمـام ريال سرقسطة

.(1/3)
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ــديــر الـــفــني لــتــوتــنــهــام داعب جـــوزيه مــوريــنــيــو ا
هـوتسـبيـر اإلجنـليـزي وسائل اإلعالم بـشأن خـططه
لـتـعـويض هـاري كـ هـداف الـفريـق وقـائـده الذي
يـتـعـافـى حـالـيـا من اإلصــابـة. وقـال مــوريـنـيـو في
مـؤتمـر صـحفي قـبل مـواجهـة نوريـتش سـيتي في
ـييـر لـيج "إدينـسون كـافـاني العب بصـفوف الـبر
بي إس جي والـذي ارتــبط مع مــسـؤولـيـه نـاصـر
دير الرياضي اخلليـفي رئيس النادي وليوناردو ا

درب البـرتغـالي "أتطلع لالحـتفاظ بـعالقات قويـة للـغاية". وأضـاف ا
بهذه العالقـات القوية والتي تبقى دائما مبنية على االحترام لذا لن
أحتـدث عن العب مـرتـبـط بـتـعـاقـد مع نــادي بـاريس سـان جـيـرمـان".
ا أن اخلـليفي وليوناردو وأ جوزيه مورينـيو تصريحـاته ساخرا "طا
كـنهـما أن يرسال لي كـيلـيان مبـابي على سـبيل اإلعارة أصـدقائي 
أكثر من ذلك لـيس لدي ما أقوله". وينتهي تـعاقد إدينسون كافاني مع
وسم اجلاري وارتـبط اسمه بأكـثر من ناد الـنادي البـاريسي بـنهايـة ا

أبرزهما أتلتيكو مدريد اإلسباني وتشيلسي اإلجنليزي.

هـاجم احلالي لنـادي يوكـوهوما وا
كــازويـوشي مــيـورا الــذي يــبـلغ من
العمر 53 عاما وقام بتجديد تعاقده

قبل أيام قليلة.
من جانب اخر وجه تـركي آل الشيخ
رئــيس الـهـيــئـة الـعــامـة الـســعـوديـة
ـــيـــريــا لـــلـــتــرفـــيـه ومـــالك نـــادي أ
اإلســبـــاني رســالــة مــفــاجــئــة إلدارة
ـــصــــري وبـــعـــد الـــنـــادي األهــــلي ا
أسـابـيع من عـودة الـعالقـات الـوديـة
مـا بــ آل الـشــيخ ومـجــلس األهـلي
بــرئــاســة مـحــمــود اخلــطــيب خـرج
ـسـؤول الـسـعـودي بـرسـالة حتـمل ا
طابعا صـادما للقلـعة احلمراء. وقال
آل الـــشــيخ في رســـالــته إنـه يــطــلب
حـسم موقف اسـتـقـالته من الـرئـاسة
الشرفية لألهلي والتي تقدم بها في
وقت خـالفه قـــبل أكـــثــر مـن عــام مع
مــجــلس األهــلي. وأوضح أنـه تــقـدم
باستـقالـته من الرئـاسة الشـرفية في
25 ايار 2018 ولم يتمر الرد عليها
حــــتـى اآلن. وأضـــاف أنـه يــــتـــمــــنى
ـصر والنـادي األهلي وأنه التـوفيق 
سـيــبـقـى عـاشــقـا ومــحــبـا لــلــقـلــعـة

احلمراء.

منـتـخبـي غيـنـيا وغـيـنـيا بـيـساو.
ويــتــنـافس مــنـتــخــبـا الــكـامــيـرون
وكـــوت ديــــفــــوار في اجملــــمــــوعـــة
الـرابـعـة فـيـمـا يـتـصـارع مـنـتـخـبا
غانا وجنوب إفريقيا في اجملموعة

السابعة. 
ـــشــاركــة ــنـــتــخـــبــات ا وتــلـــعب ا
بــالــقــرعـة دوري مـن دورين (ذهـاب
وإيـــاب) ويــــتـــأهـل مـــتــــصـــدر كل
مـجـمــوعـة إلى الـدور الــنـهـائي من
الــــتــــصـــفــــيــــات الـــذي يــــضم 10
مـنـتـخـبـات علـى أن تقـام بـيـنـها 5
مـواجـهـات ويـتـأهل الـفـائزون إلى
مـونـديـال 2022 مـبــاشـرة. وشـارك
الـنـجم الـفرنـسي الـسـابق مـارسيل
ديـسـايـيه في سـحـب القـرعـة الـتي
ــصــريـة أجــريت فـي الــعــاصــمــة ا

القاهرة.
وجـاءت نتـائج القـرعة عـلى النـحو

التالي:
اجملـــــمـــــوعــــة األولـى: اجلـــــزائــــر
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ديـر الفـني اجلديـد لنـادي برشـلونـة متـصدر الـدوري اإلسبانـي لكرة أعـرب ا
القدم كيكي سـيت عن رغبته في تدريب أسطورة الفريق الكتالوني أندرياس
إنيستا العب نـادي فيسيل كوبي الـياباني. وقال كيـكي سيت في معرض رده
عـلى ســؤال الـصـحــفـيـ حــول أي من أسـاطـيــر بـرشـلــونـة يـتـمــنى عـودته إلى
الـفـريق بـأنه سيـفـكـر في إعادة الالعـب الرسـام أنـدرياس إنـيـسـتا من الـيـابان.
ونـقل موقع "Sport.es عن مـدرب برشـلونـة قوله مـازحا: "إنـيسـتا.. مع أنه لم
كـن إعادته بسـهولة". يـذكر أن أنـدرياس إنيـستا (35 عـاما) يعـتزل بعـد لذلك 

رحل عن برشلونة عام 2018 وانضم إلى صفوف فريق  فيسيل كوبي
ويـــــنــــــتـــــهـي عـــــقـــــده مـع الـــــفـــــريـق الـــــيــــــابـــــانـي في عـــــام 2021.

بوركـينـا فاسـو النيـجر جـيبوتي
اجملمـوعة الـثانيـة: تونس زامـبيا
مـوريــتـانـيـا غــيـنـيـا اإلســتـوائـيـة
اجملموعة الثالثة: نيجيريا الرأس
األخــضـــر جــمــهـــوريــة إفــريـــقــيــا
الــوســطى لــيــبــيــريــا اجملــمــوعـة
الرابـعة: الـكامـيرون كـوت ديفوار
مــوزمـــبــيق  مـــاالوي اجملــمــوعــة
اخلـامـسـة: مـالي أوغـنـدا كـيـنـيـا
رواندا اجملموعة السادسة: مصر
اجلابون لـيبيا أجنـوال اجملموعة
الـسـابـعـة: غـانـا جـنـوب إفـريـقـيـا
ــبـابــوي إثـيــوبـيــا اجملـمــوعـة ز
الـثــامــنــة: الــســنـغــال الــكــونــغـو
نـــامـــيــبـــيـــا تـــوجــو اجملـــمـــوعــة
ـغـرب غـيـنـيـا غـيـنـيا الـتـاسعـة: ا
بــيـــســـاو الـــســودان اجملـــمـــوعــة
الـعــاشـرة:  جـمــهـوريـة الــكـونـغـو

بن مدغشقر  تنزانيا.
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وقـام االحتـاد اإلفريـقي لـكـرة الـقدم

ـقـتـرحة واعـيـد ا "كاف" بـتـغـيـيـر ا
للعب جـــــــــــوالت التصفيات بعد
قـراره بـتـغـيــــــــــيـر مـوعـد بـطـولـة
األ اإلفــريـقــيــة الـتي ســتــقـام في
ـقـبل لـتـقام في الـكـامـيـرون العـام ا
الـشـتـاء بـدلًـا مـن إقـامـتـهـا صـيـفًـا.
وأرسـل الــــــكــــــاف إخــــــطـــــــــــــــارًا
ـواعـيد لـلمـنـتـخـبـات األفـريقـيـة بـا
احملددة لـتصـفيـات مونـديال 2022
وجــاءت كـالــتـالي: اجلــولـة األولى:
من 5 إلى 13 تـــــشـــــرين أول 2020
اجلـــولـــة الـــثـــانــيـــة: من 9 إلى 17
تشرين ثان  2020اجلولتان الثالثة
والـــــرابــــــعـــــة: من 22 إلى 30 آذار
2021 اجلولة اخلامسة: من 30 آب
إلى 7 أيــــــلــــــول 2021 اجلــــــولــــــة
الــســادسـة: من 4 إلى  12 تــشـرين
أول 2021 كــمــا ســتــقــام مــبــاراتي
الــــدور اإلقـــصـــائي الــــنـــهـــائي في
الــفــتـرة من 8 إلى 16 تــشــرين ثـان
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سـجل كـواي لـيـونارد 36 نـقـطـة واسـتـحـوذ
عـلى 11 كـرة مـرتـدة لـيـفـوز لـوس أجنـلـوس
كـلـيـبرز 107-110 عـلى داالس مـافـريكس
في دوري كـرة السـلـة األمـريكي لـلـمحـتـرف
مــسـاء اول امـس الـثالثــاء. وأحــرز لـيــونـارد
بذلك 30 نقطة على األقل للمباراة السادسة
على الـتـوالي وأضاف النـدري شـاميت 18
نـقـطـة كمـا سـجل لـو ولـيـامز 16 نـقـطـة بـعد
ـــشــاركــة كـــبــديل مـع كــلــيـــبــرز. وأضــاف ا
مـونــتـريـزل هـاريل كل نـقــاطه الـبـالغ عـددهـا
باراة. 12 نقطة خالل النصف الثاني من ا
وجنح لـوكـا دونـتـشـيـتش عـمالق مـافـريـكس
ــقــابل فـي تــســجــيل 36 نــقــطــة كــمــا فـي ا
استـحوذ على عشر كرات مرتدة ومرر تسع
كــرات حــاســمــة لــكن في الــنــهــايــة تــوقــفت
سـلــسـلــة من أربــعـة انــتــصـارات مــتــتـالــيـة.
وأضـــاف تــيم هــارداواي 13 نــقـــطــة فــيــمــا
سـجل زميـله الـعـمالق بوبـان مـاريانـوفـيتش
العب كـليـبرز الـسابق 12 نقـطـة واستـحوذ
عـلى سـبع كـرات مـرتـدة. وعـاد كـريـستـابس
بـورزيــنـجــيس العب مـافــريـكـس بـعــد غـيـاب
عـشـر مــبـاريـات بــسـبب إصـابــة في الـركـبـة
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أعـلن االحتــاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم امس
األربعـاء نقل مبارات من الـدور التمهيدي
لــــدوري األبــــطـــــال من إيــــران إلـى مالعب
مـحـايـدة بسـبب مـخـاوف أمـنـيـة في البالد.
وأجل االحتـاد مبـاراتـ اول امس الـثالثاء
في دوري األبـطـال لـفـريقـ إيـرانـيـ حيث
كــان سـيــلـعب شــهـر خــودرو ضـد الــرفـاع
الـــبــحـــريـــني واالســـتـــقالل ضـــد الــكـــويت
ـواجهتان في اإلمارات الكـويتي وستقام ا
بعـدما أصدرت حكومـات عديدة حتذيرات 

بالـسفر إلى إيران. وقـال االحتاد اآلسيوي
فـي بــيـان: "مـن أجل مــســاعـدة الــلــعب في
مـالعب مــحـــايــدة وهـــو مــا وافـــقت عـــلــيه
الـلـجان اخملـتـصة بـاالحتـاد اآلسيـوي فإن
ـبـاراتـ في 25 كـانـون االحتـاد ســيـقـيم ا
الــــثـــاني 2020 في اإلمــــارات الـــعـــربـــيـــة
ـتـحدة". وذكـرت تقـاريـر محـلـية أن أربـعة ا
أنــديـة إيــرانــيــة في دوري األبــطـال مــنــهـا
بــيــرســبــولــيس وســيــبــاهــان أكــدت أنــهــا
ـسـابـقـة إذا لم يـكن سـتـرفض الـلـعب في ا
بوسعـها استضـافة مباريـات على أرضها.

جانب من منافسات سلة االمريكان

شعار االحتاد االسيوي لكرة القدم 


