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2020: استبعاد مدينة بلباو من استضافة املباريات كأس أوروبا 
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القادسية يتخطى النصر ويواصل الضغط على العربي
رد القادسية الدين للنصر وتغلب 
عليه )2-0(، األربعاء في املباراة 
ال��ت��ي جمعتهما بختام منافسات 
اجلولة 11 للدوري الكويتي املمتاز.

ويدين القادسية بالفضل في هذا 
الفوز للثنائي أحمد الظفيري وعدي 
الصيفي، حيث سجال هدفي الفوز 

في الدقيقتني )1 و3(.
وقلص بذلك القادسية الفارق 
من جديد مع العربي املتصدر إلى 5 
نقاط، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 

24 في وصافة الترتيب.
ف��ي امل��ق��اب��ل، توقف النصر عند 

النقطة 15 في الترتيب اخلامس.
ل��م ي��ت��رك القادسية ف��رص��ة من 
بداية اللقاء وفرض كلمته سريعا، 
عندما سجل هدفا مبكرا عبر أحمد 
الظفيري بالدقيقة األول����ى، بعد 
مت��ري��رة عرضية باملقاس م��ن عيد 

الرشيدي من اجلانب األمين.
الهدف املبكر منح امللكي أفضلية 
ورغ��ب��ة أكبر ف��ي التعزيز وه��و ما 
ل��م يتأخر كثيرا، عندما ع��اد عيد 
الرشيدي م��ن جديد ليصنع هدفا 
ث��ان��ي��ا ع��ل��ى ن��ف��س امل���ن���وال، إال أن 
التسجيل جاء هذه املرة عبر األردني 

عدي الصيفي بالدقيقة 3.
اح��ت��اج ال��ن��ص��ر لبعض ال��وق��ت 
للخروج م��ن حاله التوهان التي 
أصابت العبيه وبدأ من جديد دخول 
أج���واء امل��ب��اراة ومحاولة مجاراة 
امل��ل��ك��ي ع��ن ط��ري��ق حت��رك��ات سيد 
ضياء ون��اص��ر العجمي م��ع محمد 

دحام وفهد الرشيدي.
في املقابل، حافظ القادسية على 
أفضليته عبر حتركات عيد الرشيدي 
وأحمد الظفيري على األطراف وبدر 
املطوع من العمق، إلى جانب عدي 

الصيفي وفهد األنصاري.
ولم تسفر محاوالت النصر عن 
جديد، في الوقت الذي كاد فيه بدر 
املطوع أن يسجل في مناسبتني، إال 
أن تألق محمد احلسينان حارس 
النصر حرمه ف��ي األول���ى، قبل أن 
تتصدى العارضة لكرة ماكرة من 
املطوع في محاولة ثانية، لينتهي 

الشوط األول بهدفني دون رد.
ج��اءت انطالقة ال��ش��وط الثاني 
متكافئة، حيث بادر القادسية للبحث 
عن مزيد من األه���داف، فيما حاول 

النصر العودة ألجواء اللقاء.
وضاعت محاولة خطيرة لعيد 
ال��رش��ي��دي، وك���اد س��ي��د ض��ي��اء أن 
يسجل بالدقيقة 53، م��ن رأسية 
قوية لوال براعة خالد الرشيدي في 

اإلبعاد.
مبرور الوقت انحصر اللعب في 
وس��ط امللعب ول��م ترتق محاوالت 
الطرفني للخطورة احلقيقية، ووضح 

الهدوء والرضا من اجلانبني.
وجل��أ م��درب��ا الفريقني إل��ى دكة 
البدالء، على أمل تنشيط الصفوف 
وصناعة الفارق، فشارك سولومون 
وعبد العزيز وادي من القادسية 
ومشعل فواز مع النصر، كما خرج 
عيد الرشيدي صانع الهدفني مصابا 

بالدقيقة 80 وشارك بدال منه سيف 
احل��ش��ان. ول��م تشهد امل��ب��اراة أي 
جديد رغم محاوالت النصر تكثيف 
حضوره الهجومي، في ظل تفوق 
دفاع ووسط القادسية، ومن خلفهم 
احل���ارس األم���ني خ��ال��د الرشيدي، 

لتنتهي املباراة بثنائية نظيفة.
من جهته أكد عبد العزيز العنزي 
الع��ب وس��ط ال��ق��ادس��ي��ة أن العبي 
امللكي لم يقصروا وتسيدوا الشوط 
األول وأول ربع ساعة من الشوط 

الثاني أمام النصر.
وأشار إلى أن اللقاء أصبح سجاال 

في آخر 30 دقيقة.
وأض���اف ال��ع��ن��زي ف��ي تصريح 
تلفزيوني عقب املباراة: »احلمد لله 
على الفوز والنقاط الثالث املهمة في 

سباق الدوري«.
وق���ال ال��ع��ن��زي: »ال��ل��ه أكرمنا 

بالنقاط الثالث«.
وواص��ل قائال: »القادسية كان 
ق����ادرا ع��ل��ى زي����ادة غ��ل��ة األه���داف 
بالشوط األول، لكن إضاعة بعض 
ال��ف��رص أم��ر وارد ف��ي ك��رة ال��ق��دم، 

واألهم هو حتقيق الفوز«.
وأك��د اإلس��ب��ان��ي بابلو فرانكو، 
م��درب القادسية، أن الفريق جنح 
في حتقيق بداية مثالية أمام النصر، 
مشيرا إلى أنهم جنحوا في تسجيل 

هدفني مبكرين.
وق���ال ف��ران��ك��و: »لعبنا بضغط 
عالي من أجل حتقيق الفوز، وكان 
بإمكاننا تسجيل املزيد من األهداف، 

إال أن التوفيق لم يحالفنا في بعض 
الفرص«.

وأك��د أنه سعى خالل اللقاء إلى 
جانب التسجيل  للخروج بشباك 

نظيفة، وه��و ما حتقق باملزيد من 
الصالبة الدفاعية، مضيفا: »رغم 

ذلك سنحت بعض الفرص للنصر 
وهذا األمر لم يسعدني«.

لقطة من مباراة القادسية والنصر

استبعد االحت��اد األوروب���ي لكرة القدم )يويفا( 
مدينة بلباو اإلسبانية من استضافة مباريات في 
كأس أوروبا 2020 املقررة الصيف املقبل بحسب ما 

أعلنت السلطات احمللية مساء األربعاء.
وانتقدت اللجنة احمللية املكلفة بتنظيم أرب��ع 

مباريات في هذه املدينة الباسكية على ملعب »سان 
ماميس«، اخلطوة »األحادية« من قبل االحتاد القاري 
وطالبته بتعويضات مقابل األم��وال التي صرفتها 
على تنظيم هذا احلدث. وكانت بلباو إحدى 12 مدينة 
اختارها »يويفا« لتنظيم بعض مباريات كأس أوروبا 

املقررة من 11 يونيو إلى 11 يوليو املقبلني بعد أن 
تأجلت من العام املاضي، لكن الشروط الصحية التي 
فرضتها السلطات الصحية في إقليم الباسك من أجل 
ضمان حضور اجلماهير جعل االحتاد القاري يتراجع 

عن قراره في منح بلباو شرف االستضافة.

أبطال آسيا.. الهالل السعودي 
والدحيل القطري يتصدران

تصدر الهالل السعودي والدحيل القطري 
مجموعتيهما األولى والثالثة توالياً، بفوز األول 
على استقالل دوشنبه الطاجيكي 3-1، والثاني 
على اإلس��ت��ق��الل اإلي��ران��ي 4-3 األرب��ع��اء، في 
اجلولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا 

لكرة القدم.
في املجموعة األولى، فاز الهالل على استقالل 
دوشنبه الطاجيكي على استاد األمير فيصل بن 
فهد بالرياض، بفضل كل من علي البليهي )39( 
وهتان باهبري »ه��دف��ني« )52 و64( صاحب 

جائزة أفضل العب في املباراة.
وسجل للخاسر وحدت حنونوف )40(.

وشهد اللقاء مشاركة سالم الدوسري بديالً 
بعد عودته من اإلصابة.

وف��ي املجموعة الثالثة، ق��اد الكيني مايكل 
اولنغا فريقه الدحيل القطري لتحقيق فوز ثمني 

على اإلستقالل اإليراني 3-4.
وسجل أولنغا ثالثية »هاتريك« من بينها 
ه��دف متأخر قبل خمس دق��ائ��ق م��ن النهاية، 
مانحاً فريقه صدارة املجموعة بالنقطة السابعة 
وملحقاً اخلسارة األولى باإلستقالل الذي جتمد 
رصيده عند النقطة السادسة في املركز الثاني، 
لُيفتح باب املنافسة على بطاقة التأهل املباشرة 

الى الدور ثمن النهائي على مصراعيه.
من جهته، خسر شباب األهلي دبي اإلماراتي 
أم��ام مستضيفه أجمك األوزب��ك��ي 1-2، وحقق 
األهلي السعودي فوزاً عريضاً 3-0 على الشرطة 

العراقي.

سموحة يذيق األهلي مرارة اخلسارة األولى بالدوري املصري
تلقى األهلي هزميته األولى 
بالدوري املصري على يد ضيفه 
سموحة بنتيجة 2-1 في ستاد 
األهلي مبدينة السالم في اللقاء 

املؤجل من اجلولة 11.
سجل سموحة أول أهدافه في 
الدقيقة 10 عن طريق محمود 
عبد احلليم »حليمو«، وتعادل 
األهلي في الدقيقة 33 عبر حسني 

الشحات.
وأح��رز املهاجم حسام حسن 
هدفه األخير مع سموحة قبل 
خروجه معارا ألهلي طرابلس 
الليبي ف��ي الدقيقة 90+4 من 
خ��ط��أ ف����ادح ل��ل��ح��ارس محمد 
ال���ش���ن���اوي، ل��ي��ظ��ف��ر ال��ف��ري��ق 

السكندري بفوز ثمني.
وجتمد رصيد األهلي بقيادة 
مديره الفني بيتسو موسيماني 

عند 30 نقطة في املركز الثاني.
وارت���ف���ع رص��ي��د س��م��وح��ة 
بقيادة مدربه أحمد سامي إلى 

27 نقطة في املركز اخلامس.
ات��س��م��ت ه��ج��م��ات األه��ل��ي 
منذ البداية باإليقاع السريع 
وم���ح���اول���ة ض����رب دف���اع���ات 
سموحة م��ب��ك��را، وأب��ع��د أطهر 
الطاهر محاولة حمراء ثم أضاع 
أفشة ان��ف��رادا باملرمى إذ سدد 
بجوار القائم بعد متريرة رائعة 

من حسني الشحات.
وجن��ح سموحة في مباغتة 
األهلي بهدف مبكر في الدقيقة 
10 عن طريق محمود عبد احلليم 
»حليمو« بعد هجمة منظمة 

بني عبد الكرمي ال��وادي وأحمد 
عبد القادر الذي راوغ السولية 
باقتدار وم��رر إلى حليمو الذي 
سدد ب��دوره في شباك احلارس 

محمد الشناوي.
الح���ق���ا ح������اول س��م��وح��ة 
االح��ت��ف��اظ ب��ال��ك��رة م��ن خ��الل 
حت���رك���ات ال��ث��الث��ي النشيط 
مصطفى فتحي وال��وادي وعبد 
ال��ق��ادر، قبل أن ي��وج��ه محمد 
شريف تسديدة قوية لألهلي 

فوق العارضة.
وج��ه ب��ان��ون ت��س��دي��دة فوق 
العارضة، ثم سقط حسام حسن 
م��ه��اج��م س��م��وح��ة ف��ي منطقة 
اجلزاء بعد التحام مع بدر بانون 
لكن احلكم رفض احتسابها بعد 

مراجعة الفيديو.

وفي الدقيقة 33 جنح حسني 
الشحات في تعديل النتيجة، 
وأرس��ل الكرة للشباك مستغال 

غفلة دفاع سموحة.
األهلي كثف ضغطه إلدراك 
التقدم، لكن دف��اع سموحة كان 

دائما في املوعد.
وأبعد دياجن عرضية خطيرة 
لسموحة ثم سقط عبد الكبير 
ال��وادي في منطقة اجل��زاء، لكن 
احل��ك��م أك��د ع��دم وج���ود ضربة 
ج����زاء بينما أه����در ال��ش��ح��ات 
م��ح��اول��ة للتقدم م��ع ت��أل��ق من 
ال��ت��ره��ون��ي. وأض���اع الشحات 
فرصة قريبة لألهلي، بتسديدة 
حتولت للركنية، ثم نال احلارس 

الهاني سليمان إنذارا.
وب��دأ الشوط الثاني سريعا 

وأه���در األه��ل��ي محاولة قريبة 
من طاهر محمد طاهر، ثم ردت 
العارضة ضربة رأس من عمرو 
السولية. ورد سموحة بهجمة 
م���رت���دة س��ري��ع��ة م���ن اجلبهة 
اليسرى أبعدها الدفاع األحمر 

مع انطالقة عبد الكبير الوادي.
ودفع األهلي مبحمود كهربا 
على حساب طاهر في الدقيقة 
51. حاصر األهلي دفاع سموحة 
وضغط بقوة على األطراف كما 
أضاع كهربا محاولة قريبة من 

عرضية شريف.
وأض��اع بواليا ضربة رأس 
ف��وق ال��ع��ارض��ة، وأب��ع��د أك��رم 
توفيق محاولة خطيرة لصالح 
سموحة من مرتدة قادها حسام 

حسن.

وت��ب��ادل الفريقان الهجمات 
وتهديد امل��رم��ي��ني، ون��ال أطهر 
الطاهر ظهير سموحة إن��ذارا 
ل��ل��خ��ش��ون��ة، ث��م أب��ع��د ربيعة 
عرضية خطيرة من سموحة عن 

طريق عبد الكبير الوادي.
ودفع سموحة بالثنائي رفيق 
ك��اب��و وأح��م��د ح��م��ص ب���دال من 
كناريا وعبد الكبير ال��وادي في 

الدقيقة 81.
وأب���ع���د ب���ان���ون ان��ط��الق��ة 
ملصطفى فتحي، كما ضاعت 

تسديدة أفشة فوق العارضة.
وأم���س���ك ال��ه��ان��ي سليمان 
بتسديدة ق��وي��ة م��ن أف��ش��ة، ثم 
ش��ت��ت رج����ب ن��ب��ي��ل ع��رض��ي��ة 
لألهلي، وفي املقابل أنقذ بانون 
كرة خطيرة من مصطفى فتحي 

املنطلق.
وأبعد دفاع سموحة محاولة 
ق��ب��ل ك��ه��رب��ا ث��م أم��س��ك الهاني 

بتسديدة أفشة.
وفي اللحظات األخيرة أرسل 
الشناوي كرة طولية ردها كهربا 
وأبعدها دفاع سموحة من على 
خ��ط امل��رم��ى، وص��ل��ت حلسام 
حسن ال��ذي س��دد م��ن منتصف 
امللعب تقريبا في املرمى اخلالي، 
مستغال ت��ق��دم ال��ش��ن��اوي في 

الدقيقة 4+90.
ول��م تفلح م��ح��اوالت األهلي 
األخيرة في تعديل النتيجة بينما 
أهدر مصطفى فتحي الوقت، قبل 
أن ينتهي اللقاء بفوز سموحة 
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حسني الشحات سجل هدف األهلي الوحيد
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كورونا يواصل إبعاد 
مصطفى محمد 

عن جالطة سراي
واص��ل مصطفى محمد جنم 
منتخب م��ص��ر، االب��ت��ع��اد عن 
فريقه جالطة س��راي التركي 
ب��س��ب��ب إص���اب���ت���ه ب��ف��ي��روس 

كورونا.
وخ�����رج م��ص��ط��ف��ى محمد 
للمباراة الثالثة على التوالي من 
حسابات مدربه فاحت ترمي، في 
لقاء أنطاليا سبور املقرر بعد غٍد 
السبت، في اجلولة 37 من عمر 

الدوري التركي.
وذك����رت ت��ق��اري��ر صحفية 
تركية في وقت سابق أن الالعب 
سيتحدد موقفه بناء على مسحة 
ك��ورون��ا التي خضع لها أمس 

األربعاء.
ول��م يعلن مصطفى محمد 
بعد تعافيه من فيروس كورونا 
ولكنه نشر عبر حسابه مبوقع 
تويتر مقاطع فيديو ل��ه وهو 

يخوض تدريبات قوية.
وانضم مصطفى محمد إلى 
جالطة س��راي ف��ي شهر يناير 
امل��اض��ي ع��ل��ى سبيل اإلع���ارة 
قادماً من الزمالك ملوسم ونصف 

املوسم.

 كورونا ما زال يهدد أوملبياد طوكيو
أومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و: أول حالة 

كورونا خالل تتابع الشعلة
أعلن منظمو أوملبياد طوكيو 
اخلميس عن أول إصابة بفيروس 
ك���ورون���ا خ���الل ت��ت��اب��ع الشعلة 
األوملبية في اليابان، حيث تواصل 
اجل��ائ��ح��ة ع��رق��ل��ة االس��ت��ع��دادات 

للحدث الرياضي الضخم.
وق���ال املنظمون إن رج���اًل في 
ال��ث��الث��ي��ن��ي��ات م��ن ع��م��ره ك���ان قد 
شارك في سباق التتابع في جزيرة 
شيكوكو )غ��رب(، ثُبتت إصابته 
بالفيروس، من دون حتديد دوره 

أو هويته.
وتعهدوا بالعمل مع السلطات 
الطبية »التخاذ االحتياطات الالزمة 
لتنظيم تتابع آمن للشعلة«، بينما 
من املرتقب انطالق األلعاب التي 

تأجلت في 23 يوليو املقبل.
وهذه هي احلالة األولى التي يتم 
اإلب��الغ عنها خالل تتابع الشعلة 
األوملبية، التي مت حظر مرورها 
في بعض املناطق خوفاً من انتشار 

الفيروس.
وتعد مدينة كيوتو التاريخية 
آخ��ر امل��ن��اط��ق ال��ت��ي أب���دت ت���ردداً 
ش��دي��داً، إذ ذك���رت وس��ائ��ل إع��الم 
م��ح��ل��ي��ة أن ال��س��ل��ط��ات ال��ب��ل��دي��ة 
ستطالب بعدم م��رور التتابع في 

الطرقات العامة.
ووفقاً لصحيفة »أس��اه��ي«، قد 
تعرض كيوتو تنظيم التتابع داخل 
قلعة نيجو، أح��د املواقع املدرجة 
ع��ل��ى الئ��ح��ة يونيسكو للتراث 

العاملي.
وأدى ارتفاع عدد اإلصابات في 
اليابان إل��ى زعزعة التحضيرات 
للحدث العاملي، حيث ألغيت أحداث 

اختبار عدة.
وم���ن امل��ت��وق��ع ت��ش��دي��د القيود 

املتعلقة باجلائحة هذا األسبوع، 
ح��ي��ث تسعى ط��وك��ي��و وال��ع��دي��د 
من املناطق األخ��رى إلع��الن حالة 
ال����ط����وارئ ل��ل��ح��د م���ن احل����االت 

املتزايدة.
ورغ���م ال��وض��ع امل��ق��ل��ق، يصر 
منظمو األومل��ب��ي��اد وامل��س��ؤول��ون 
احملليون على إمكانية إقامة األلعاب 
بأمان وسيكشفون عن كتّيب محّدث 
بشأن القواعد املتعلقة بالفيروس 

في وقت الحق من الشهر احلالي.

»NBA« فوز هام لصنز على سيكسرز في الـ
سّجل كريس بول 28 نقطة ليقود 
فريقه فينيكس صنز للفوز 113-116 
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز في 
ال���دوري األميركي للمحترفني بكرة 
السلة، بعدما أب��ت ك��رة الكاميروني 
جويل إمبيد األخ��ي��رة م��ن 26 متراً، 

الدخول في السلة باللحظات األخيرة.
واح��ت��اج صنز إل��ى ك��ل نقاط بول 
ومت��ري��رات��ه الثمانية، مب��ا ف��ي ذلك 
رمياته احل��رة األخيرة، ألن تسديدة 
إمبيد بيد واح���دة م��ن قبل منتصف 
امللعب، ارتطمت باللوح اخللفي ثم 
ارت���دت م��ن حافتي السلة األمامية 
واخللفية قبل أن تسقط بعيداً مع 

انتهاء الوقت.
وأض���اف دي��ف��ني ب��وك��ر 19 نقطة، 
ليصبح مع ب��ول أفضل مدافعني في 
ال���دوري األم��ي��رك��ي امل��وس��م احلالي، 
م��ا مينح صنز امل��زي��ج الصحيح من 

الشباب واخلبرة.
وحت��س��ن أداء فينيكس امل��وس��م 
احلالي مع 42 انتصاراً و16 خسارة، 
وبات يحتل املركز الثاني في ترتيب 

املنطقة الغربية.
وهذه املرة األولى التي يخسر فيها 
سيكسرز مباريات متتالية على أرضه 
هذا املوسم، لكن ذلك لم يكن مفاجئاً 
مع فقداته لثالثة من العبيه األساسيني 
كاألسترالي ب��ن سيمونز )م��رض(، 

توبياس هاريس )إصابة بالركبة(، 
وسيث كوري )إصابة بالورك(.

وسجل كل من ميكال بريدجز 18 
نقطة، وكاميرون جونسون 15 نقطة، 
ودي أن��دري أيتون 10 نقاط لصنز، 
فيما قاد إمبيد سيكسرز برصيد 38 

نقطة و17 متابعة.
وع��اون��ه دان��ي غرين ب�18 نقطة، 
فيما أضاف تايريز ماكسي 14 نقطة 
والتركي ف��رق��ان كركماز 12 نقطة، 

إضافة إلى 11 نقطة من جورج هيل.

وف�����ي م����ب����اراة أخ�������رى، س��ج��ل 
الكاميروني باسكال سياكام 27 نقطة 
واستحوذ على تسع ك��رات مرتدة، 
ل��ي��ت��ف��وق ت��ورون��ت��و راب���ت���ورز على 
بروكلني نتس 114-103، ويحقق 

فوزه الرابع على التوالي.
وسجل كايري إيرفينغ 28 نقطة 
و11 متابعة وثماني متريرات حاسمة 
لنتس، فيما كان لزميله بروس براون 
21 نقطة و14 متابعة بعد دخوله 

بديالً.
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