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أوقعت قرعة رب��ع نهائي دوري 
أبطال آسيا في كرة القدم االثنني نادي 
النصر السعودي مجددا في مواجهة 
»محلية« أم��ام مواطنه األهلي، فيما 
يلتقي ب��رس��ب��ول��ي��س اإلي���ران���ي مع 

باختاكور األوزبكي.
وكان النصر، وصيف 1995 والذي 
يخوض ربع النهائي للموسم الثاني 
تواليا، قد تخطى االحد مواطنه اآلخر 
التعاون 1 -صفر في ثمن النهائي، 
بهدف مهاجمه املغربي املتألق راهنا 

عبد الرزاق حمدالله.
وُسحبت القرعة في استاد اجلنوب 
بالعاصمة القطرية ال��دوح��ة، حيث 
تقام مباريات منطقة الغرب بنظام 
التجمع بسبب تفشي فيروس كورونا 
املستجد. بدوره، كان األهلي، وصيف 
البطولة في 1986 و2012، قد بلغ 
هذا ال��دور بفوزه على شباب األهلي 
دبي اإلماراتي بركالت الترجيح بعد 

تعادلهما 1-1.
وق��ال البرتغالي روي فيتوريا 

م���درب النصر »امل��واج��ه��ة ستكون 
مختلفة عن السياق احمللي وبظروف 
م��غ��اي��رة..ن��ع��رف بضعنا البعض 
جيداً، وبالتالي املباراة سُتلعب على 
جزئيات صغيرة، هي مبثابة نهائي 
ون��ح��ن ج��اه��زون للقيام مب��ا علينا 

بهدف مواصلة املنافسة«.
وكانت مباراة الفريقني االخيرة في 

الدوري انتهت بالتعادل 2-2.
وأض���اف »األه��ل��ي خصم صعب، 
واجهناه مرتني خالل ال��دوري، لكننا 
أم��ام مهمة جديدة يجب أن ننجزها، 
ل��ن ن��غ��ي��ر ال��ك��ث��ي��ر ل��دي��ن��ا اسلوبنا 
واستراتيجيتنا املعتمدة وسنتحضر 

بالطريقة املعهودة«.
ب�����دوره ق����ال ال��ص��رب��ي ف����الدان 
ميلويفيتش مدرب األهلي »سنواجه 
خصماً صعباً وقوياً، املباراة حتظى 
باخلصوصية لكنها مختلفة متاماً عن 
املواجهات احمللية، املناسبة تفرض 
نفسها، ونريد أن ُنظهر أفضل صورة 
ممكنة«. وأض���اف »ك��ل ال��ف��رق التي 

بلغت ه��ذا ال��دور استحقت التأهل، 
وباتت متلك طموحاً كبيراً، نأمل أن 
نكون في املوعد ونقدم األفضل الننا 

جئنا الى هنا من أجل املنافسة«.
وف���ي امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة، يالقي 
باختاكور الذي يخوض ربع النهائي 
للمرة االولى منذ 2009 وبلغ نصف 
النهائي في 2003 و2004، خصما 
ايرانيا جديدا بعد تخطيه استقالل 
طهران حامل اللقب مرتني 2-1 في 

ثمن النهائي.
أم��ا برسبوليس وصيف 2018، 
فكان قد تخطى السد القطري حامل 
لقب 1989 و2011 بنتيجة 1 -صفر 

في الدقائق االخيرة.
وق���ال مساعد م���درب باختاكور 
ال��ه��ول��ن��دي ب��ي��ت��ر ه��وي��س��ت��را ال��ذي 
يعوض اجلورجي شوتا أرفيالدزه 
اخلاضع للحجر الصحي في الدوحة 
عقب إصابته بفيروس كورونا »نثق 
بقدرتنا على جت���اوز برسبوليس 
في رب��ع النهائي. املهمة حتتاج الى 

مواصلة تقدمي ذات املستوى املميز 
ال��ذي أظهرناه في سابق املباريات. 
ن��ع��ول ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة مم��ي��زة من 
ال��الع��ب��ني ال���ذي ق��دم��وا أداء مثالياً 
خصوصاً في امل��ب��اراة السابقة أمام 
االستقالل اإلي��ران��ي وهدفنا العبور 

الى نصف النهائي«.
أم��ا مدير برسبوليس أمير علي، 
فبدا واثقاً من إمكانيات فريقه »ال يهم 
م��ن ن��واج��ه، فعندما تريد الوصول 
الى املباراة النهائية يجب ان تكون 
جاهزاً لكل املنافسني... نحن ابطال 
إيران ومنلك كامل اإلمكانيات للذهاب 
بعيداً«. وتقام مباراتا ربع النهائي 
االربعاء على استاد جاسم بن حمد، 
وم���ب���اراة ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي )نهائي 
ال��غ��رب( السبت املقبل على امللعب 
عينه. وت��أج��ل��ت م��ب��اري��ات الشرق 
خصوصا لالندية الصينية حيث 
تفشى فيروس كورونا للمرة األولى 
ف��ي ديسمبر امل��اض��ي، وحت��دي��دا في 

األهلي يواجه النصر في نصف نهائي أبطال آسياووهان.

قررت اللجنة األوملبية القطرية أمس إيقاف 
النشاط الرياضي للمنافسات احمللية حدادا على 
وفاة املغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير دولة 

الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد.

وذك��رت اللجنة أن إيقاف النشاط الرياضي 
للمنافسات احمللية سيتم اعتباراً من األمس 

وسيستمر ملدة ثالثة أيام.
ونعى أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل 

ثاني في وقت سابق أمس ببالغ احلزن واألسى 
املغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد، معلناً احلداد في قطر ملدة ثالثة 

أيام وتنكيس األعالم.

املصري يشعل صراع الهبوط بفوز 
صعب على أسوان في الدوري املصري

اشعل املصري صراع الهبوط بفوز صعب على مضيفه اسوان بهدف 
نظيف في ملعب اجليش ببرج العرب ضمن منافسات اجلولة الثالثني 

من الدوري املصري لكرة القدم.
سجل ه��دف امل��ب��اراة الوحيد عمر كمال عبد الواحد )22( رافعا 
رصيد فريقه الى 33 نقطة قفز بها الى املركز الثالث عشر مع مباراتني 
مؤجلتني مع االسماعيلي واالحتاد السكندري، فيما جتمد رصيد اسوان 

عند 34 نقطة في املركز العاشر.
وعاد اإلسماعيلي لسكة االنتصارات بفوز قاتل على مضيفه طالئع 
اجليش بهدف نظيف سجله البديل احمد مدبولي )90+2(. وغاب 
االسماعيلي عن حتقيق الفوز طوال 4 جوالت متتالية، ليرفع رصيده 
الى 31 نقطة في املركز الثاني عشر وله مباراة مؤجلة مع املصري، 

فيما جتمد رصيد طالئع اجليش عند 34 نقطة في املركز التاسع.
وق��اد التونسي رفيق كابو وادي دجلة لفوز كبير على مضيفه 
اإلنتاج احلربي 4-1 بتسجيله ثالثية )4 و33 و40(، ومحمد هالل 

)28(، فيما سجل البديل فاضل شريف هدف االنتاج الوحيد )2+90(.
بهذا الفوز رفع دجلة رصيده إلى نقطة ليرتقي للمركز الرابع عشر 

وجتمد رصيد اإلنتاج احلربي عند 34 نقطة في املركز احلادي عشر.

العبو الدوري الصيني
يعودون إلى عائالتهم

بعد عشرة أسابيع بعيداً عن عائالتهم وأحبائهم، حترر العبو وطواقم 
أندية الدوري الصيني لكرة القدم وخرجوا من »الفقاعة« التي وضعوا 
فيها، كجزء من اإلجراءات الصحية الصارمة التي فرضها تفشي فيروس 
كورونا املستجد. ولم ير الالعبون واملدربون والعاملون في الطواقم 
الطبية والفنية واإلدارية عائالتهم منذ منتصف يوليو، ولم ُيسمح لهم 

مبغادرة الفنادق سوى خلوض التمارين واملباريات.
ووضعت ثمانية من األندية ال�16 املشاركة في ال��دوري السوبر 
الصيني في فندق واحد في سوجو بالقرب من شنغهاي، فيما وضعت 

األندية الثمانية األخرى في فندق مبدينة داليان الشمالية الشرقية.
وكان من املقرر أن ينطلق املوسم اجلديد في فبراير املاضي، لكن تفشي 
»كوفيد19-« ال��ذي ظهر في مدينة ووه��ان للمرة األول��ى في ديسمبر 

املاضي، دفع الى تأجيل املوعد حتى 25 يوليو.
وأصبح بإمكان اجلميع اآلن العودة الى عائالتهم بعد أن حرموا من 
رؤية أحبائهم طيلة 70 يوما، وذلك بانتظار أن تبدأ املرحلة الثانية من 

الدوري السوبر في 16 أكتوبر في نفس املكانني، سوجو وداليان.

ليفربول يواصل انطالقته القوية ويسقط أرسنال بثالثية في »البرمييرليغ«
واص����ل ل��ي��ف��رب��ول ح��ام��ل اللقب 
انطالقته القوية للدوري االنكليزي 
امل��م��ت��از ل��ك��رة ال��ق��دم وأس��ق��ط ضيفه 
أرس��ن��ال بنتيجة 3-1 على ملعب 
»أن��ف��ي��ل��د« ف��ي خ��ت��ام وق��م��ة املرحلة 

الثالثة.
وسجل السنغالي س��ادي��و مانيه 
)28(، االسكتلندي أندرو روبرتسون 
)34( وال��واف��د اجل��دي��د البرتغالي 
ديوغو جوتا )88( أه��داف ليفربول 
فيما سجل الفرنسي ألكسندر الكازيت 

)25( هدف أرسنال.
ورف��ع ليفربول رصيده ال��ى تسع 
ن��ق��اط م��ن ث��الث م��ب��اري��ات بالعالمة 
ال��ك��ام��ل��ة ف��ي امل��رك��ز ال��ث��ان��ي ب��ف��ارق 
االه���داف ع��ن ليستر سيتي املتصدر 
وايفرتون الثالث، فيما مني ارسنال 
بالهزمية االول��ى وجتمد رصيده عند 

ست نقاط في املركز اخلامس.
وك����ان ارس���ن���ال ي��أم��ل ف��ي ف��رض 
افضليته على ح��ام��ل اللقب للمرة 
الثالثة تواليا بعدما تغلب عليه اواخر 
امل��وس��م امل��اض��ي ف��ي ال���دوري احمللي 
)2-1( وكان أحد الفرق الثالثة فقط 
التي احلقت الهزمية بليفربول في 
البرميرليغ املوسم الفائت، قبل ان 
يهزمه ب��رك��الت الترجيح ف��ي درع 

املجتمع.
وقال جوتا عن تسجيل هدفه االول 
بقميص ليفربول »إن��ه شعور رائع، 
كنت أمتنى فقط أن يكون في ملعب 
ممتلئ ولكن أن��ا سعيد لتأمني الفوز 

للفريق«.
وت��اب��ع »ال��ه��دف االول ه��و دائما 
االصعب، واحلفاظ على االستمرارية 
هو االم��ر االه��م. سجلت واح��دا، أريد 

املزيد«.
اال ان فريق املدرب االملاني يورغن 
كلوب تفوق على منافسه وبقي من 
دون هزمية على ارض��ه في ال��دوري 

للمباراة ال�61 تواليا، وه��و يسعى 
لتحطيم الرقم اخلاص به وهو ثاني 
افضل سجل في ال��دوري )63 مباراة 
بني 1978 و1980( ورق��م تشلسي 
ال��ق��ي��اس��ي )86 م��ب��اراة ب��ني 2004 

و2008(.
وكان ليفربول الطرف االفضل في 
اللقاء وأنقذ البرازيلي دافيد لويز كرة 
كانت في طريقها ال��ى املرمى تابعها 
الهولندي فيرجيل فان دايك برأسه إثر 

عرضية )12(.
اال ان »املدفعجية« لم يهنأ بتقدمه 
س��وى ث��الث دق��ائ��ق، إذ ع��ادل سريعا 
بعدما وصلت الكرة الى املصري محمد 
صالح على اجلهة اليمنى، توّغل الى 
داخ���ل املنطقة وس���دد ك��رة بيسراه 
تصدى لها احلارس االملاني بيرد لينو 
وتهيأت أم��ام مانيه ال��ذي غمزها في 

الشباك )28(.

وع������ّوض روب���رت���س���ون خ��ط��أه 
وس��ج��ل ه��دف التقدم لبطل انكلترا 
بعدما وصلته عرضية م��ن الظهير 
اآلخر ترنت الكسندر-ارنولد ليتابع 
االسكتلندي غير امل��راق��ب ال��ك��رة في 

املرمى )34(.
ولم يتفوق أرسنال على أي فريق 
م��ن الستة الكبار خ���ارج ارض���ه في 
ال��دوري في 28 م��ب��اراة، ويعود آخر 
ف��وز ل��ه عندما تغلب -2صفر على 
مانشستر سيتي ف��ي يناير 2015، 
وكانت املرة الوحيدة التي يتفوق فيها 
ارسنال على حامل اللقب خارج ارضه 

في 16 مباراة في الدوري.
وبعد أن واصل ليفربول استحواذه 
على الكرة مع انطالق الشوط الثاني، 
أتيحت فرصتان ذهبيتان ألرسنال 
عندما وصلت الكرة الى الكازيت وسط 
هشاشة دفاعية من اصحاب االرض اال 

ان احل��ارس البرازيلي أليسون بيكر 
تصدى لهما ببراعة من داخل املنطقة 

)59 و63(.
وكاد مانيه أن يحرز الهدف الثالث 
عندما وصلته ال��ك��رة داخ��ل املنطقة 
التف حول نفسه وسدد بيسراه مرت 

بجانب القائم )64(.
وغ���اب ع��ن ال��ل��ق��اء ال��واف��د اجلديد 
االسباني تياغو الكانتارا الصابة 
طفيفة فيما شهد دخ��ول الوافد اآلخر 
جوتا من ولفرهامبتون ال��ذي خاض 

اولى مبارياته مع الفريق.
وأه��در جوتا فرصة محققة عندما 
وصلته رائ��ع��ة م��ن ص��الح ال��ى داخ��ل 
املنطقة سددها بيسراه بجانب القائم 
)83(، قبل ان يسجل اول اه��داف��ه 
بالقميص االحمر عندما رفع الكسندر-
ارنولد كرة الى داخ��ل املنطقة شتتها 
لويز لتصل الى البرتغالي على مشارف 

املنطقة سددها على ميني لينو )88(.
انطالقة مثالية الستون فيال

وفي مباراة أخرى، عاد أستون فيال 
من فولهام بثالث نقاط بفوزه عليه 

3 -صفر.
وإذا ك��ان استون فيال حقق فوزه 
الثاني من انطالق املوسم في مباراتني، 
فإن فولهام العائد الى دوري الدرجة 
املمتازة مني بخسارته الثالثة وتلقت 
شباكه 10 اهداف في ثالث مباريات ما 
يرسم عالمة استفهام حول قدرته في 

البقاء بني مصاف اندية النخبة.
وحسم استون فيال ال��ذي حتاشى 
الهبوط في املرحلة االخيرة املوسم 
املاضي، النتيجة في ربع الساعة االول 
بنسبة كبيرة بعد ان تقدم بهدفني 
لنجمه جاك غريليتش من زاوية ضيقة 
بعد م��رور 4 دق��ائ��ق قبل ان يضيف 
االي��رل��ن��دي ك��ون��ور هوريهاين هدفا 

رائعا بعد لعبة مشتركة )15(.
وفي مطلع الشوط الثاني اضاف 
املدافع العمالق تايرون مينغز الهدف 
الثالث ليقضي على اي أمل لفولهام 

بالعودة في املباراة.
ورد فولهام بهدف سجله بوبي ريد 
لكن احلكم ألغاه بعد مراجعة تقنية 

املساعدة بالفيديو »في ايه آر«.
وك����ان اس��ت��ون ف��ي��ال ت��غ��ل��ب على 
شيفيلد يونايتد -1صفر في املرحلة 
امل��اض��ي��ة، ف��ي ح��ني تأجلت مباراته 
االفتتاحية ضد مانشستر سيتي ألن 
رابطة ال���دوري منحت االخير راحة 
الس��ب��وع اض��اف��ي ف��ي مطلع املوسم 
بسبب مشاركته في مسابقة دوري 
ابطال اوروب���ا حيث خ��رح من ال��دور 
ربع النهائي على يد ليون الفرنسي 
بخسارته 1-3 في البطولة املجمعة 
ال��ت��ي اق��ي��م��ت ف��ي لشبونة عاصمة 

البرتغال.

ليفربول يواصل انطالقته املميزة في الدوري اإلجنليزي

دوري أبطال آسيا.. مواجهة سعودية 
في ربع النهائي بني النصر واألهلي

14 حالة إيجابية بفيروس كورونا
في صفوف جنوى

أعلن ن��ادي جنوى االيطالي عن إصابة 
14 م��ن العبيه والعاملني فيه بفيروس 
ك��ورون��ا املستجد ف��ي ال��وق��ت ال���ذي أعلن 
جاره في املدينة الواحدة سمبدوريا إصابة 
الالعب القادم الى صفوفه قريبا السنغالي 

كيتا بالديه أيضاً.
وقال جنوى في بيان رسمي االثنني »بعد 
الفحوصات التي اجريت اليوم، ارتفع عدد 
املصابني ال��ى 14 بني العبني وعاملني في 

النادي«. وغاب حارس مرمى جنوى ماتيا 
بيران والعب الوسط الس شون عن املباراة 
التي خسرها الفريق أم��ام نابولي 6-0 
في ال��دوري احمللي نهاية األسبوع بسبب 
االصابة بكورونا، قبل أن يتبني اصابة 12 

فرداً جديداً من النادي بعد املباراة.
وأضاف البيان »قام النادي بتفعيل جميع 
االج���راءات املطلوبة بحسب البروتوكول 
الصحي وأع��ل��م السلطات املعنية بذلك. 

سنعطي تفاصيل إضافية على تطور الوضع 
تباعا«. في املقابل، أعلن نادي سمبدوريا أن 
العب موناكو الفرنسي بالديه الذي سينتقل 
الى صفوفه، مصاب ب�«كوفيد- 19« بعد 

خضوعه للفحص الطبي الروتيني اليوم.
وق���ال سمبدوريا ف��ي ب��ي��ان »نستطيع 
التأكيد ب��أن ب��ال��ده ل��م يخالط اح���داً من 
املجموعة االح��ت��راف��ي��ة وه��و م��وج��ود في 

احلجر حالياً«.

العبو جنوى
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2020.. االنطالق اجلديد  طوكيو 
25 مارس للشعلة في 

ستعود الشعلة األوملبية إلى جولتها 
التقليدية في اليابان ب��دءاً من 25 مارس 
املقبل، بعد مت تعليقها إثر تأجيل األلعاب 
حتى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس 
ك��ورون��ا املستجد، وذل��ك بحسب ما أعلن 

املنظمون االثنني.
ووص��ل��ت الشعلة إل��ى ال��ي��اب��ان التي 
تستضيف االل��ع��اب للمرة الثانية بعد 
1964، في م��ارس املاضي بعد ايقادها 
ف��ي ال��ي��ون��ان. وك��ان م��ن املتوقع أن تبدأ 
جولتها، لكن املنظمني اتخذوا في 24 مارس 
قرارا تاريخيا قضى بتأجيل االلعاب حتى 
الصيف املقبل بسبب جائحة ك��ورون��ا. 

وُتعرض الشعلة راهنا في طوكيو.
وي��ب��دأ تتابع الشعلة ف��ي 25 م��ارس 
2021 في منطقة فوكوشيما التي ضربتها 
كارثة نووية بعد زلزال ارضي وتسونامي 

في 2011.
ومن املتوقع أن جتول الشعلة في 47 
محافظة يابانية، حتت شعار »األمل ينير 
طريقنا«، ويهدف إلى تسليط األضواء على 

رة في 2011. إعادة البناء في املناطق املدَمّ
ق��ال املنظمون ف��ي ب��ي��ان »ف��ي أعقاب 
جائحة كوفيد19-، سوف يرمز أيضا إلى 
الضوء في نهاية النفق املظلم، بارقة أمل 
للعالم مع االق��ت��راب من طوكيو2020-، 
وهو أيضا رمز للصمود، الوحدة وتضامن 

االنسانية«. وسيبقى برنامج الشعلة كما 
هو »في املبدأ«، برغم اشارة البيان الى ان 
املسار ومواقع االحتفال »ميكن مراجعتها 
في ضوء حالة كوفيد19-« في االرخبيل 

الياباني.
وت��س��َبّ��ب ت��أج��ي��ل االل��ع��اب مبشكالت 
لوجستية كبيرة للمنظمني، باالضافة 
ر  إلى أعباء مالية باهظة. نتيجة لذلك، قَرّ
املنظمون حتديد سلسلة اج��راءات خلفض 
التكاليف، من بينها ارسال مركبات صغيرة 
لَتتابع الشعلة وتبسيط حدث االط��الق. 
ومن املقرر ان تنطلق االلعاب في موعدها 

اجلديد في 23 يوليو 2021.
ومت اإلع��الن االسبوع املاضي عن أكثر 
من 50 اج��راء اقتصاديا للحد من التكلفة 
االجمالية لاللعاب، وذلك قبل أقل من 10 

أشهر من اقامة حفل االفتتاح.
وشملت ه��ذه االج�����راءات ال��ع��دي��د من 
االوج��ه االعتيادية في االل��ع��اب حيث مت 
االت��ف��اق على إل��غ��اء اح��ت��ف��االت الترحيب 
بالرياضيني، وتقليص عدد التذاكر املقدمة 
للمسؤولني الرسميني وإلى أعضاء اللجنة 
التنظيمية لاللعاب واإلع���الم، كما تقرر 

تقليص عدد التمائم وااللعاب النارية.

2020  أوملبياد طوكيو 


