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إلغاء دورة موسكو للتنس بسبب كورونا
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فتحت التعديالت املقترحة 
على النظام األساسي واللوائح، 
ال��ت��ي حت��ك��م تطبيق النظام 
األس���اس���ي وامل��ت��ع��ل��ق��ة بآلية 
جتنيس الالعبني ومشاركتهم 
مع االحت��ادات الوطنية، الباب 
أمام عودة الالعبني غير محددي 

اجلنسية مع منتخب الكويت.
وكان الشيخ أحمد اليوسف 
رئ���ي���س االحت������اد ال��ك��وي��ت��ي 
لكرة القدم، وص��الح القناعي 
األم���ني ال��ع��ام، ق��د ش��ارك��ا في 
اجتماع اجلمعية العمومية 
ل��الحت��اد ال��دول��ي ل��ك��رة القدم 
»ال��ك��وجن��رس ال�70«، ال��ذي 
عقد ال��ي��وم اجلمعة، برئاسة 
بالسويسري جياني إنفانتينو 

رئيس االحت���اد ال��دول��ي لكرة 
القدم »فيفا«، وذلك عبر برنامج 

زووم.
وأعلن االحت��اد الكويتي في 
تصريح عبر املوقع الرسمي، 
أنه مت املوافقة من قبل اجلمعية 
العمومية لالحتاد على اعتماد 
التقرير السنوي لألعمال عن 

السنة املنتهية.
وبني أنه مت كذلك احلصول 
على موافقة اجلمعية العمومية 
على التعديالت املقترحة على 
ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي وال��ل��وائ��ح 
ال��ت��ي حت��ك��م تطبيق النظام 
األس���اس���ي وامل��ت��ع��ل��ق��ة بآلية 
جتنيس الالعبني ومشاركتهم 

مع االحتادات الوطنية.

وأك��������د م����ص����در م��ط��ل��ع 
ل�����«ك����ووورة« أن ه���ذا البند 
يصب ف��ي مصلحة الالعبني 
غير محددي اجلنسية، والذين 
منعوا خالل الفترة املاضية من 
املشاركة مع األزرق ومينحهم 
ال��ف��رص��ة ل��ل��ع��ودة م��ن جديد 

لتمثيل منتخب الكويت.
وس��ي��ت��م ال��س��م��اح لالعبني 
ب��اس��ت��ب��دال املنتخبات التي 
مثلوها، والعودة لبلد آخر وفًقا 
لعدة شروط، منها أال يكونوا قد 
شاركوا في 3 مباريات رسمية 
رف��ق��ة املنتخب ال���ذي مثلوه 
بعد 21 سنة، وأال يكونوا قد 
ش��ارك��وا ف��ي ك��أس العالم، أو 

جانب من مشاركة الشيخ أحمد اليوسف وصالح القناعي في االجتماعالبطوالت القارية.

أع��ل��ن��ت راب��ط��ت��ا احمل��ت��رف��ني واحمل��ت��رف��ات 
اخلميس في بيان إلغاء دورة موسكو الدولية 
في كرة املضرب بسبب ارتفاع عدد االصابات 
ب��ف��ي��روس »ك��وف��ي��د- 19« ف��ي العاصمة 

الروسية.
وأوضحت الرابطتان أن إلغاء دورة الرجال 

التي كانت مقررة في موسكو في الفترة بني 19 
و25 أكتوبر املقبل، ودورة السيدات املقررة 
في الفترة بني 26 أكتوبر واألول من نوفمبر 
جاء »بسبب الزيادة األخيرة في معدل العدوى 
بكوفيد19- في موسكو، مضيفا »ان احلدث لن 

تتم إعادة برمجته في عام 2020«.

وتابع أن الدورتني املقررتني في أنتويرب 
البلجيكية وكولن األملانية واملقررتني في 
نفس األسبوع »ستقامان بشكل طبيعي« وإن 
إلغاء دورة موسكو لن مينع إقامة دورة سانت 
بطرسبورغ في األسبوع ال��ذي يسبق إقامة 

الدورة التي كانت مقررة في العاصمة.

األرجنتني مع ميسي ومن دون 
دي ماريا وأغويرو دوري أبطال آسيا.. النصر إلى ثمن النهائي

والسد يقترب والتعاون يفقد الصدارة 
بلغ النصر السعودي ال��دور ثمن 
النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة 
ال��ق��دم ب��ف��وزه على سباهان أصفهان 
اإلي��ران��ي اجلمعة فيما اكتسح السد 
القطري نظيره العني االم��ارات��ي -4
صفر ضمن اجلولة الرابعة للمجموعة 
ال��راب��ع��ة، وفقد ال��ت��ع��اون السعودي 
ص��دارة املجموعة الثالثة الي اشعلها 
الشارقة االماراتي بفوزه على الدحيل 
القطري. على ملعب جاسم بن حمد 
في الدوحة، بلغ النصر ثمن النهائي 
بفوزه على سباهان أصفهان -2صفر 
بفضل هدفي النصر عبدالله مادو )32( 

واملغربي عبدالرزاق حمدالله )41(.
وب��ه��ذا ال��ف��وز، حافظ النصر على 
صدارة املجموعة رافعا رصيده إلى 10 
نقاط فيما بقي سباهان على 3 نقاط 
في املركز الثالث، في حني يحتل السد 
القطري املركز الثاني مع 8 نقاط بعد 
اكتساحه العني االم��ارات��ي برباعية 

نظيفة والذي بقي بنقطة يتيمة.
وإث��ر دربكة أم��ام املرمى اإليراني 
جن��ح النصر وص��ي��ف نسخة العام 
1995 في خطف األسبقية عندما هيأ 
ع��ب��دال��رزاق حمدالله ال��ك��رة لزميله 
عبدالله م��ادو ال��ذي لعبها قوية في 

سقف املرمى )32(.
ومن لعبة رائعة تناقلها أكثر من 
الع��ب، أض��اف حمدالله الهدف الثاني 
عندما تلقى متريرة مميزة من سلطان 
الغنام لعبها قوية بني قدمي احلارس 

بايام نيازماند )41(.
السد يقترب من الدور الثاني

في املباراة االخ��رى من املجموعة، 
اكتسح السد القطري نظيره العني 
االم��ارات��ي -4صفر في استاد جاسم 
ب��ن حمد ف��ي ال��دوح��ة حيث تستكمل 
املنافسات بنظام التجمع بسبب جائحة 

فيروس كورنا املستجد.
وس����ج����ل اجل������زائ������ري ب���غ���داد 
بوجناح)26 و70( وأك����رم عفيف 
)56(ورودريغو تاباتا)86( أهداف 

السد. وقال بوعالم خوخي العب السد 
»في كل مباراة نعطي 100 في املئة من 
مستوانا لتحقيق الفوز، واليوم فعلنا 
نفس االمر، ورغم النتيجة الكبيرة اال 
ان املباراة كانت صعبة والسيما في 

الشوط االول«.
من جهته،أكد محمد عبد الرحمن 
الع��ب وس��ط ال��ع��ني »ن��ح��ن حزينون 
للنتيجة الكبيرة التي رمبا تعود الننا 
لم نخض مباريات رسمية منذ فترة 
طويلة، نحن العني وعلينا ان نعود 

ونقدم االفضل في آخر مباراتني«.
وبعد أن ق��دم العني بداية واع��دة، 
عاقب فريق امل��درب االسباني تشافي 
هرنانديز منافسه على إه��دار الفرص 
بافتتاح التسجيل بعد متريرة رائعة 
من أكرم عفيف خلف املدافعني استلمها 

بوجناح وس��دد ك��رة خادعة اصابت 
القائم وتابعت طريقها نحو شباك 

خالد عيسى)26(.
 التعاون يخسر الصدارة وفوز 

اول للشارقة منذ 2004 
في املجموعة الثالثة، فقد التعاون 
السعودي الصدارة بخسارته بهدف 
نظيف أمام برسبوليس اإليراني بهدف 
العراقي بشار رسان في الدقيقة 48 من 

ركلة جزاء.
وكان التعاون قد سقط امام نظيره 
االيراني وصيف عام 2018 بالنتيجة 

ذاتها الثالثاء ليفشل في رد االعتبار.
وب���ه���ذه اخل���س���ارة جت��م��د رص��ي��د 
ال��ت��ع��اون عند س��ت ن��ق��اط ف��ي املركز 
الثاني خلف برسبوليس )7 نقاط(، 

ومتقدما بفارق املواجهات املباشرة عن 
الدحيل الثالث )6 نقاط( في حني بقي 

الشارقة االماراتي أخيرا مع 4 نقاط.
وأحل��ق الشارقة خسارة مفاجئة 
بالدحيل مشعال املجموعة الثالثة بعد 
ف��وزه عليه 4-2 على استاد املدينة 
التعليمية، محققا انتصاره االول في 

البطولة القارية منذ عام 2004.
وسجل خالد باوزير)18( وماجد 
سرور)62( وال��ب��رازي��ل��ي��ان ايغور 
كورنادو )75 من ركلة ج��زاء( وكايو 
فرناديز)90+1( اه���داف الشارقة، 
وع��ب��دال��ل��ه االح�����رق )12( وامل��ع��ز 

علي)70( هدفي الدحيل.
وأكمل الدحيل املباراة منذ الدقيقة 
59 بعشرة العبني بعد طرد مدافعه 

املغربي مهدي بن عطية.

وق��ال عبد العزيز العنبري مدرب 
ال��ش��ارق��ة »أظ��ه��رن��ا رغ��ب��ة كبيرة في 
ال��ف��وز، ب��ادرن��ا بعمل هجومي طيلة 
ال��وق��ت حلاجتنا للفوز. كنا واثقني 
بقدرتنا عل حتقيق الهدف املنشود، 
مصدر تلك الثقة كان املستوى اجليد 
ال��ذي قدمناه ف��ي ال��ش��وط الثاني من 
امل���ب���اراة األول�����ى«، ف��ي إش����ارة ال��ى 

اخلسارة 1-2 امام الدحيل الثالثاء.
ب��دوره ق��ال ك��ورن��ادو أفضل العب 
في املباراة »قمنا بعمل كبير امام فريق 
قوي وحققنا النقاط الثالث املهمة التي 
أعادتنا الى املنافسة من جديد. من املهم 
اآلن أن نستعد كما يجب للمباراتني 
القادمينت من أجل التشبث بحظوظنا 

في العبور الى الدور ثمن النهائي«.
أم��ا م���درب الدحيل املغربي وليد 
الركراكي فاعتبر أن »طرد املهدي بن 
عطية ك��ان نقطة التحول التي قلبت 
م��وازي��ن امل��ب��اراة. شخصياً راجعت 
احلالة ومع احترامي للحكم، أعتقد أنها 

ال تستحق البطاقة احلمراء«.
واف��ت��ت��ح ال��دح��ي��ل التسجيل من 
اول هجمة بعد تسديدة بعيدة قوية 
لعبدالله االحرق حاول حارس مرمى 
الشارقة عادل احلوسني إبعدها دون 
ان ينجح )12(. وكانت نقطة التحول 
في املباراة طرد مدافع الدحيل بن عطية 
لضربه البرازيلي اي��غ��ور ك��ورن��ادو 
بالكوع، ليشهر احلكم البطاقة احلمراء 
امل���ب���اش���رة، وس���ط اح��ت��ج��اج الع��ب 
يوفنتوس االيطالي وبايرن ميونيخ 
االملاني السابق بحجة ان حركة يده لم 

تكن مقصودة)59(.
ومن نفس الكرة سدد كورنادو ركلة 
ح��رة أص��اب��ت القائم وتابعها ماجد 
سرور برأسه في شباك ابوبكر مسجال 

الهدف الثاني للشارقة)62(.
واستمرت االث��ارة وسجل الشارقة 
ال��ه��دف ال��ث��ال��ث بعدما ع��رق��ل محمد 
موسى البرازيلي ويلتون سواريز 
احتسبها احلكم ركلة ج��زاء سددها 

كورنادو بنجاح)75(.

فرحة العبي النصر السعودي

البرازيل بقيادة نيمار أمام بوليفيا والبيرو
يقود نيمار مهاجم باريس 
س��ان جيرمان منتخب ب��الده 
في مواجهة بوليفيا والبيرو 
الشهر املقبل ضمن تصفيات 
قارة أميركا اجلنوبية املؤهلة 
إلى مونديال قطر 2022، فيما 
يغيب القائد داني ألفيش بسبب 

االصابة.
وب��ق��ي��ت إق���ام���ة اجل��ول��ت��ني 
األول��ى والثانية من تصفيات 
أميركا اجلنوبية املؤهلة لكأس 
ال��ع��ال��م 2022 معلقة لفترة 
طويلة بسبب فيروس كورونا 
املستجد الذي يواصل التفشي 
في أميركا اجلنوبية وفي بعض 

الدول األوروبية.
وي���س���ت���ه���ل م��ن��ت��خ��ب ال���� 
»س��ي��ل��ي��س��او« م���ش���واره في 
التصفيات على أرض���ه أم��ام 
بوليفيا في ساولو باولو في 
9 أكتوبر املقبل، قبل أن يسافر 
بعد أربعة أيام إلى ليما ملواجهة 

بيرو.
وكانت املباراة ضد بوليفيا 
مقررة في 27 مارس املاضي في 
ريسيفي، لكنها تأجلت بسبب 

انتشار الوباء.
وف����ي وق����ت ط��ل��ب م���درب 

بوليفيا س��ي��زار ف��اري��اس في 
يوليو امل��اض��ي إق��ام��ة امل��ب��اراة 
على ملعب م��اراك��ان��ا ف��ي ريو 
دي جانيرو، أعلن املسؤولون 

البرازيليون أخيراً على تويتر 
أنها ستقام في ساو باولو.

وجدد تيتي ثقته بقائد سان 
جيرمان السابق تياغو سيلفا 

املنتقل أخ��ي��راً إل��ى تشيلسي 
اإلنكليزي.

واستدعى تيتي مجدداً العب 
وس��ط ليون الفرنسي الشاب 
برونو غيماريش )22 عاماً( 
الذي سبق له أن استدعاه بداية 
العام احلالي للمباراتني أمام 
بوليفا وب��ي��رو، ق��ب��ل تأجيل 
م��واع��ي��د ال��ت��ص��ف��ي��ات بسبب 

جائحة »كوفيد- 19«.
وطرأت تعديالت كثيرة على 
التشكيلة احلالية مقارنة مع 
االستدعاءات األولية في مارس 
املاضي، إذ غاب كل من حارس 
مانشستر سيتي االنكليزي 
إي���درس���ون، اجل��ن��اح أليكس 
ساندرو )يوفنتوس اإليطالي( 
وامل��داف��ع إي���در ميليتو )ري��ال 
مدريد اإلسباني(. إل��ى القائد 
ألفيش املصاب )37 عاماً- ساو 
باولو( على أن يحّل ب��دالً منه 
إبن ال� 19 عاماً غابريال مينينو 
ال���ذي ي��داف��ع ع��ن أل���وان فريق 

بامليراس.
ف���ي امل���ق���اب���ل، ي���ع���ود إل��ى 
التشكيلة مهاجم ري��ال مدريد 
رودريغو والعب وسط أستون 

فيال االنكليزي دوغالس لويز.

نيمار

األهلي بطاًل للدوري 
املصري للمرة اخلامسة 

42 في تاريخه تواليا والـ 
أه��دى الزمالك غرميه التقليدي االه��ل��ي لقب ال��دوري 
املصري لكرة القدم للموسم اخلامس تواليا و42 في تاريخه 
قبل سبع مراحل من النهاية، بخسارته امام مضيفه اسوان 

بهدف نظيف اجلمعة في افتتاح املرحلة الثامنة والعشرين.
ويتصدر االهلي الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 17 
نقطة عن الزمالك الثاني، حيث يتبقى لالول سبع مباريات 
مقابل ست للثاني. ورغ��م ان الزمالك ال ي��زال ق��ادرا على 
اللحاق بغرميه حسابيا، اال انه سيحسم ثالث نقاط منه مع 
نهاية املوسم بعد انسحابه من مواجهة االهلي في مرحلة 

الذهاب بسبب اعتراضه على ضغط املباريات.
وسجل هدف فوز أس��وان ابراهيم جالل )45+2(، وهو 
االول في تاريخ مواجهات الفريقني، رافعا رصيد فريقه الى 

34 نقطة في املركز التاسع.
شوط اول متوسط فنيا تسّيد الزمالك اغلب فتراته وإن 
غابت الفاعلية الهجومية على مرمى أس��وان الذى تراجع 

العبوه للدفاع مع االعتماد على الهجمات املرتدة.
ك��ادت الدقيقة االول���ى تعلن ع��ن ه��دف اول ألصحاب 
االرض، بعدما سدد هيثم الفيل الكرة البينية خلف دفاع 
ال��زم��ال��ك ابعدها محمود عبد الرحيم »جنش » ح��ارس 
ال��زم��ال��ك. وك��ان واض��ح��ا تأثر الزمالك بغياب عناصره 
االساسية بسبب االصابة أبرزهم التونسي فرجاني ساسي 
ومحمد عبد الشافي ويوسف ابراهيم »اوباما« واملغربي 

اشرف بن شرقي، ومحمد ابو ناجم لإليقاف.

E 3766  األحد 3 صفر 1442 ه�/20 سبتمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العددSunday 20th September 2020 - 14 th year - Issue No.E 3766

تعديالت الفيفا تصب في صالح 
منتخب الكويت

أعلن االحتاد االرجنتيني لكرة القدم اجلمعة ان منتخبه الوطني 
سيخوض تصفيات قارة أميركا اجلنوبية املؤهلة ملونديال قطر 2022 
مع جنم برشلونة اإلسباني ليونيل ميسي، ولكن من دون جناح 
باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا ومهاجم مانشستر 

سيتي االنكليزي سيرخيو أغويرو املصاب.
وبقيت إقامة اجلولتني االول��ى والثانية من تصفيات أميركا 
اجلنوبية املؤهلة لكأس العالم 2022 والتي كانت مقررة في مارس 
املاضي معلقة لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا املستجد الذي 

يواصل التفشي في أميركا اجلنوبية وفي بعض الدول األوروبية.
ويستهل منتخب »التانغو« مشواره في التصفيات على أرضه 
في »ال بومبونيرا« في بوينس أيريس معقل فريق بوكا جونيورز، 
أمام االكوادور في 8 اكتوبر، قبل أن يحل ضيفا بعد خمسة ايام، في 
13 منه، على نظيره البوليفي في »ال باز« على ارتفاع 3500 متر عن 

سطح البحر.
ويعود ميسي إلى منتخب بالده بعد موسم مخيب على كافة الصعد 
مع برشلونة، تخلله خروجه من دوري أبطال اوروبا بخسارة مذلة 
2-8 أمام بايرن ميونيخ االملاني في طريق االخير للفوز باللقب، وعدم 
احتفاظه بلقب الدوري االسباني، إضافة إلى رغبته في الرحيل عن 

كاتالونيا قبل أن يقرر البقاء.
وسمح احت��اد أميركا اجلنوبية لكرة القدم )كومنيبول( مليسي 
بإمكانية املشاركة مع منتخب ب��الده بعدما كان أوقفه سابقا على 
خلفية طرده من مباراة املركز الثالث أمام تشيلي في مسابقة كوبا 
أميركا التي نظمتها وفازت بها البرازيل عام 2019، قبل أن يقرر رفع 
اإليقاف وإلغاء العقوبة بسبب مضي أكثر من عام على الواقعة وواقع 

تأجيل مباريات التصفيات بسبب تفشي جائحة »كوفيد- 19«.
ويغيب أغويرو بسبب االصابة، علما أن مهاجم سيتي تعرض 
الصابة في الركبة نهاية املوسم املاضي، ولم يشارك في التمارين 

اجلماعية لفريقه مع بداية املوسم احلالي.
ويلف الغموض مسألة عدم استدعاء دي ماريا الذي عاد الرتداء 
قميص النادي الباريس بعد فترة من التوقف إثر اصابته بفيروس 
كورونا، حيث ساهم في حتقيق سان جرمان فوزه االول في الدوري 

هذا املوسم على حساب متز -1صفر بعد خسارتني.
وإلى جانب ميسي، استدعى املدرب ليونيل سكالوني كوكبة من 
النجوم أمثال مهاجم يوفنتوس اإليطالي باولو ديباال ومهاجم إنتر 
الوتارو مارتينيس، في تشكيلة ليست نهائية، إذ سيتم استكمالها 

باستدعاء الالعبني الذين يلعبون في البطولة احمللية.
وتأتي هذه االستدعاءات بعد اإلعالن عن قائمة املنتخب البرازيلي 
وف��ي ال��ي��وم التالي ل��ق��رار »كومنيبول« بالسماح لالعبي أميركا 
اجلنوبية الذين يلعبون في أندية أوروبية باالنضمام إلى منتخباتهم 

للجولتني االولى والثانية.
حراسة املرمى: امييليانو مارتينيس )استون فيال االنكليزي(، 
خوان موسو )اودينيزي االيطالي(، أغوستني مارشيزين )بورتو 

البرتغالي(.
الدفاع: خوان فويث )توتنهام االنكليزي(، رينزو سارافيا )انتر 
البرازيلي(، خيرمان بيزيال )فيورنتينا االيطالي(، ليو باليردي 
)مرسيليا الفرنسي(، نيكوالس اوت��ام��ن��دي )مانشستر سيتي 
االنكليزي(، نيوين بيريز )اتلتيكو مدريد االسباني(، نيكوالس 
تاغليافيكو )اياكس امستردام الهولندي(، ماركوس أكونيا )اشبيلية 

االسباني(، فاكوندو ميدينا )لنس الفرنسي(.
الوسط: لياندرو باريديس )باريس سان جرمان الفرنسي(، غيدو 
رودريغيس )ريال بيتيس االسباني(، رودريغو دي بول )اودينيزي 
االيطالي(، ايكزيكييل باالسيوس )باير ليفركوزن االملاني(، جيوفاني 
لو سلسو )توتنهام االنكليزي(، نيكوالس دومينغيس )بولونيا 

االيطالي(.
الهجوم: ليونيل ميسي )برشلونة االس��ب��ان��ي(، باولو ديباال 
)يوفنتوس االي��ط��ال��ي(، لوكاس اوكامبو )اشبيلية(، نيكوالس 
غونزاليس )شتوتغارت االملاني(، الكسيس ماك أليستر )برايتون 
االنكليزي(، اخلاندرو غوميس )اتاالنتا االيطالي(، خواكني كوريا 
)التسيو االيطالي(، لوكاس أالري��و )باير ليفركوزن(، الوت��ارو 
مارتينيس )انتر االي��ط��ال��ي(، كريستيان بافون )ل��وس اجنليس 

غاالكسي االميركي(.

ميسي يعود ملنتخب األرجنتني


