
يسعى األهلي املصري إلى تضميد 
جراحه األفريقية، بالتقدم في كأس 
زايد لألندية العربية، عندما يلتقي 
اليوم اخلميس، مستضيفه الوصل 

اإلماراتي، في إياب ثمن النهائي.
وتعادل األهلي 2-2 على أرضه 
في م��ب��اراة ال��ذه��اب، وسيبحث عن 
نتيجة إيجابية وبلوغ دور الثمانية، 
لتعويض خسارته في نهائي دوري 
أب��ط��ال أفريقيا للعام الثاني على 

التوالي.
وق��ب��ل أي���ام خ��س��ر األه��ل��ي أم��ام 

الترجي التونسي بثالثية نظيفة، 
في نهائي أرفع مسابقة لألندية في 
أفريقيا، لتلقي الهزمية بظاللها على 
اجلماهير، التي طالبت املسؤولني 
بتصحيح مسار الفريق، من خالل 
التعويض في البطوالت املتبقية هذا 

املوسم.
وس���اف���رت ب��ع��ث��ة األه���ل���ي إل��ى 
اإلمارات، اليوم الثالثاء حيث يحتاج 
بطل مصر إل��ى ال��ف��وز ب��أي نتيجة 

لضمان التأهل لدور الثمانية.
وق��ب��ل ال��ت��وج��ه إل��ى دب��ي طالب 

الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب 
األهلي العبيه ببذل أقصى اجلهود 

ملصاحلة اجلماهير احلزينة.
ونقل موقع األهلي على اإلنترنت 
ع��ن ك��ارت��ي��رون قوله »يتعني على 
الالعبني التركيز الشديد والعمل على 
تالفي بعض األخطاء الدفاعية التي 

تسببت في ضياع اللقب األفريقي«.
وستتسلط األض���واء كثيرا على 
كارتيرون في مباراة الوصل حيث 
قد تكون األخيرة له في حال اإلخفاق 
في البطولة العربية، كما قد مينحه 

الفوز بها طوق جناة لالستمرار في 
مهمته. وضربت االصابات األهلي 
بعنف قبل هذا اللقاء املرتقب وتأكد 
غياب ع��دد من العناصر الرئيسية 
مثل أحمد فتحي ومحمد هاني في 
مركز الظهير األمي��ن وعلي معلول 
الظهير األي��س��ر وع��م��رو السولية 
الع��ب ال��وس��ط امل��داف��ع والنيجيري 
ج��ون��ي��ور أج��اي��ي ب��داع��ي اإلص��اب��ة 

وعدم استكمال برنامج التعافي.
وض��م��ت القائمة امل��س��اف��رة إلى 
االمارات 20 العبا هم محمد الشناوي 

وش��ري��ف اك��رام��ي وعلي لطفي في 
حراسة املرمى.

وفي الدفاع سعد سمير وساليف 
كوليبالي وأمي��ن اش��رف وصبري 
رحيل وأح��م��د ع��الء وأك���رم توفيق 
وك���رمي ن��ي��دف��ي��د وح��س��ام ع��اش��ور 

وهشام محمد.
وف��ي خط الوسط وليد سليمان 
ون���اص���ر م��اه��ر واس�����الم م��ح��ارب 
ومحمد شريف وأحمد الشيخ وأحمد 
حمودي. وفي الهجوم مروان محسن 

وصالح محسن.

وعد حسن الذوادي، األمني العام للجنة املنظمة ملونديال 
ك��رة ال��ق��دم 2022 ف��ي قطر، بتنظيم ال��دول��ة اخلليجية 
»بطولة استثنائية«، وذلك مع بدء العد التنازلي للنهائيات 

التي تقام بعد أربعة أعوام.
وف��ي بيان وزعته اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
املنظمة للنهائيات، قال الذوادي »في غضون 4 سنوات من 
اآلن ستستقبل قطر مئات آالف من الزوار واملشجعني من 

أنحاء العالم، فيما ستتوجه أنظار املليارات إليها ملتابعة 
28 يوماً من املنافسات خالل أول بطولة لكأس العالم في 
العالم العربي والثانية في قارة آسيا« بعد مونديال 2002 

في كوريا اجلنوبية واليابان.
وأض��اف »ستكون كرة القدم هي املنصة التي جتمعنا 
على اختالف ثقافاتنا وأعراقنا ومعتقداتنا، وللمرة األولى 
سيرى العالم أجمع املنطقة على حقيقتها وسيتعرفون إلى 

الطاقات الكامنة فيها«.
وأكد الذوادي أن املشاريع القطرية »تسير وفق اجلداول 
الزمنية املرسومة لها، فيما تستمر جهودنا إلى جانب كافة 
شركائنا في الدولة لضمان أن حتقق هذه البطولة تغييراً 
ُيسهم في بناء ق��درات اإلنسان في دول��ة قطر واملنطقة 
وذلك إلى جانب تعزيز التنمية املجتمعية واالقتصادية 
والبيئية. وبإذن الله سنكون على الوعد الستضافة بطولة 

استثنائية تترك أثراً إيجابياً ليس فقط في قطر واملنطقة بل 
عبر العالم أجمع«.

وتستضيف قطر نهائيات مونديال 2022 ب��ني 21 
نوفمبر و18  ديسمبر، علماً أن البطولة ستقام استثنائياً 
خارج فصل الصيف. وبحسب بيان اللجنة املنظمة، اعتبر 
رئيس االحتاد الدولي )فيفا( جاني إنفانتينو أن مونديال 
قطر سيكون »حدثاً في غاية األهمية ليس لقطر فحسب، 

وإمنا للمنطقة بأسرها«.
وأضاف إنفانتينو متحدثاً عن مونديال 2018 »كانت 
التجربة الروسية زاخ��رة بكثير من ال��دروس التي ميكن 
االستفادة منها في استضافة بطولة استثنائية في قطر«، 
معتبراً أنه »على الرغم من أن البطولة في روسيا كانت 
أفضل نسخة حتى اآلن، إال أنني على يقني تام بأن البطولة 

في قطر ستتفوق على ذلك«.
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استاد الوكرة حتفة معمارية

انفرد بورتالند ترايل باليزرز 
ب��ص��دارة املنطقة الغربية بفوزه 
ع��ل��ى مضيفه ن��ي��وي��ورك نيكس 
118-114 الثالثاء في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني.
وبعد خسارته مباراتيه األوليني 
في سلسلة من 6 اختبارات متتالية 
خارج ملعبه، حقق بورتالند فوزه 
الثاني توالياً والثاني عشر في 
17 م��ب��اراة، ليتقدم على ممفيس 
غريزليز )11 ف��وزاً و5 هزائم(، 
فيما يحتل بطل املوسمني املاضيني 
غ��ول��دن ستايت ووري����رز املركز 
الثالث )12 ف��وزاً و6 هزائم( أمام 
ل��وس أجنليس كليبرز )11 و6( 
الذي سقط أمام واشنطن ويزاردز 
118-125 رغ��م جهود توبياس 
هاريس )29 نقطة مع 9 متابعات(.
ويختتم بورتالند هذه السلسلة 
مب��ب��ارات��ني صعبتني ض��د ثاني 
املنطقة الشرقية ميلووكي باكس 
األرب��ع��اء ثم غولدن ستايت يوم 

اجلمعة.
ويدين بورتالند بفوزه إلى سي 
دج��اي ماكولوم وداميان ليالرد، 
إذ سجل األول 31 نقطة وأض��اف 
الثاني 29 مع 8 متريرات حاسمة 
و6 متابعات في مباراة متقاربة 
ج���داً حسمت ف��ي آخ��ر 9.5 ث��وان 
عندما تابع إيفان تورنر الكرة في 
السلة، مانحاً الضيوف التقدم 

بفارق نقطتني.
وتألق تيم ه���ارداوي جونيور 

)32 نقطة( في صفوف نيويورك 
الذي مني بهزميته السادسة توالياً 
وال��راب��ع��ة عشرة ف��ي 18 مباراة 
خاضها حتى اآلن، مسجالً 30 نقطة 

أو أكثر للمباراة الثالثة توالياً.
وأن��ه��ى صاحب األرض الربع 
األول في املقدمة 35-33 بسلة في 
الثانية األخ��ي��رة من الكندي نيك 
ستاوكاس، ثم ابتعد عن ضيفه 
بفارق 10 نقاط في بداية الربع 
ال��ث��ال��ث، قبل أن ينتفض األخير 
بتسجيله 24 نقطة م��ق��اب��ل 10 
لنيكس في نهاية هذا الربع، ليدخل 
إلى الدقائق ال�12 األخيرة متقدماً 

.85-89
وواص����ل ب��الي��زرز انتفاضته 
بتسجيله 7 نقاط مقابل اثنتني فقط 
ملضيفه في بداية الربع احلاسم، ثم 
سجل ماكولم ثماني نقاط متتالية 
ليوسع الفارق إلى 104-93 قبل 

7.45 دقيقة على النهاية.
لكن نيويورك لم يستسلم وبقي 
قريباً من ضيفه حتى أدرك التعادل 
قبل أن يقول تورنر كلمته باملتابعة 
التي وضعت بورتالند في املقدمة 

الثواني القاتلة من اللقاء.
وبعد سلسلة من ث��الث هزائم 
متتالية، حقق تورونتو رابتورز 
ف��وزه الثاني ت��وال��ي��اً وج��اء على 
حساب مضيفه أورالن���دو ماجيك 
93-91، م��ع��ززاً بذلك صدارته 
للمنطقة الشرقية )14 فوزاً مقابل 

4 هزائم(.

وحسم الفوز في الرمق األخير 
م��ن اللقاء ال��ذي خطفت األنفاس 
فيه بعدما أدرك الفرنسي إيفان 
فورنييه التعادل ألورالن���دو قبل 
2.3 ثانية على النهاية، لكن داني 
غرين ق��ال كلمته بتسجيله سلة 
ال��ف��وز للضيوف م��ع ب��ق��اء نصف 

ثانية فقط على صافرة اخلتام.
وك���ان ك���اوي ل��ي��ون��ارد أفضل 
الع��ب��ي ت��ورون��ت��و بتسجيله 18 
نقطة وأضاف الكاميروني باسكال 
س��ي��اك��ام 15 واإلس��ب��ان��ي سيرج 
إيباكا 14 م��ع 9 متابعات، فيما 

سجل غرين 13 نقطة.

أم��ا م��ن  ناحية أورالن���دو الذي 
توقفت سلسلة انتصاراته عند 
ث���الث م��ب��اري��ات ع��ل��ى ال��ت��وال��ي 
ومني بهزميته التاسعة ف��ي 18 
م��ب��اراة، ف��ك��ان فورنييه األفضل 
بتسجيله 27 نقطة، بينها 22 في 
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، وأض���اف آرون 

غودون 16 واملونتينيغري نيكوال 
فوتشيفيتش 14 مع 18 متابعة.

وق��اد داجنيلو راس��ل بروكلني 
نتس للفوز على مضيفه ميامي 
ه��ي��ت 104-92 بتسجيله 20 
نقطة مع 9 متابعات و6 متريرات 

حاسمة.

لقطة من مباراة بورتالند ترايل باليزرز ونيويورك نيكس في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني

األهلي يستهدف تضميد جراحه في مواجهة الوصل

جانب من تدريبات النادي األهلي

بيتزي يعدد إيجابيات ودية األردن

فلسطني تعادل الصني وديا

بورتالند يفوز على نيويورك نيكس ويغرد في صدارة املنطقة الغربية

الذوادي يعد بتنظيم قطر  ملونديال استثنائي
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حسن الذوادي األمني العام للجنة املنظمة ملونديال قطر مع رئيس »الفيفا« جياني انفانتينو

ان��ت��زع املنتخب الفلسطيني ل��ك��رة القدم 
التعادل اإليجابي 1-1 من مضيفه الصيني، في 
مباراة دولية ودية أقيمت بينهما الثالثاء ضمن 
استعداداتهما لنهائيات كأس آسيا 2019 في 

اإلمارات.
وافتتح املضيف التسجيل عبر شياوتينغ 
فنغ في الدقيقة التاسعة بكرة رأس��ي��ة، قبل 
أن يحقق ي��اس��ر بينتو ال��ت��ع��ادل للمنتخب 
الفلسطيني )62(. وهي ثاني نتيجة إيجابية 
تواليا يحققها املنتخب الفلسطيني ضمن 
استعداداته للمشاركة في البطولة، بعد فوزه 

على ضيفه الباكستاني 2-1 اجلمعة.
وي��واص��ل املنتخب الفلسطيني بإشراف 
م��درب��ه اجل���زائ���ري ن���ور ال��دي��ن ول���د علي، 
استعداداته ملشاركته الثانية في كأس آسيا 
بعد عام 2015 في أستراليا )خرج من الدور 
األول بثالث هزائم مع هدف واحد له و11 في 

شباكه(.
وي��ش��ارك املنتخب املصنف 99 عاملياً، في 
ك��أس آسيا 2019 املقامة ف��ي اإلم����ارات بني 
اخل��ام��س م��ن يناير واألول م��ن  ف��ب��راي��ر، في 
املجموعة الثانية التي تضم أستراليا، حاملة 

اللقب، وسوريا واألردن.
في املقابل، ال يزال املنتخب الصيني املصنف 
75 عاملياً، يعاني لتحقيق نتائج إيجابية 
بقيادة مدربه اإليطالي مارتشيلو ليبي الذي 
قاد منتخب بالده الى لقب كأس العالم 2006 

في أملانيا.
ومت��ك��ن امل��خ��ض��رم ال���ذي أب���دى رغبته في 
العودة الى بالده وعدم متديد عقده مع املنتخب 
األحمر بعد كأس آسيا، من قيادة الفريق الذي 
يشرف عليه منذ أكتوبر 2016، الى فوز واحد 

في آخر خمس مباريات.
وفشل ليبي الذي تقدر التقارير الصحافية 
راتبه السنوي مبا بني 19 مليون ي��ورو و22 

مليونا، ف��ي ق��ي��ادة ال��ع��م��الق اآلس��ي��وي الى 
نهائيات مونديال 2018.

وفي كأس آسيا، أوقعت القرعة الصني في 
املجموعة الثالثة مع كوريا اجلنوبية والفليبني 

وقرغيزستان.
من جهته ع��دد م��درب منتخب السعودية، 
األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، إيجابيات 

التعادل مستضيفه األردني.
ونقل موقع االحت��اد السعودي للعبة عن 
بيتزي قوله عقب املباراة: »سعيد بالنتيجة 
بوجه ع��ام فقد كانت م��ب��اراة قوية واتسمت 
بالندية، وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء 

وجنحنا في التقدم«.
وافتتح فهد امل��ول��د التسجيل للسعودية 
بتسديدة قوية داخل منطقة اجلزاء بعد متريرة 
من هتان باهبري، قبل م��رور ساعة من زمن 

اللقاء.
وتعادل أحمد سمير لألردن بتسديدة قريبة 

املدى بعد عمل جماعي في الدقيقة 69.
وأض��اف بيتزي: »خطورة املنافس جاءت 
بعد هدف التقدم، بشكل عام كانت مباراة ودية 
مهمة لنا وتسبق اجل��ول��ة قبل األخ��ي��رة قبل 

الدخول في منافسات كأس آسيا«.
ورداً على س���ؤال ع��ن وج���ود ف���وارق مع 
املنتخب األردن��ي قال امل��درب األرجنتيني: »ال 
توجد ف��وارق باملعنى اللفظي فكل منتخب له 
أسلوبه املختلف، نحن نلعب ولدنيا خطة فنية 
تناسب املنتخب السعودي وهي االستحواذ 
وتناقل الكرة من خ��الل لعب أكبر ع��دد ممكن 
من التمريرات في منطقة الوسط، أما املنتخب 

األردني فيتميز بالهجمات املرتدة السريعة«.
وع��ن غياب الع��ب ال��وس��ط محمد كنو عن 
امل��ب��اراة ق��ال بيتزي: »عقب نهاية التدريب 
شعر كنو ببعض األلم، وعلى ضوء ذلك قررنا 

إراحته أمام األردن«.

 النصر السعودي يبحث 
عن مدرب جديد

سيعتمد النصر مرة أخرى على مدرب مؤقت عندما يواجه 
الشباب في مباراة قمة بالدوري السعودي للمحترفني لكرة 
القدم، بينما سيحاول إمتام التعاقد مع مدرب جديد قبل خضوع 
رئيس النادي جلراحة. وانفصل النصر بقيادة رئيس النادي 
سعود آل سويلم عن املدرب دانييل كارينيو هذا الشهر، بعدما 
أخفق في حتقيق أي ف��وز في ث��الث مباريات متتالية في كل 
املسابقات، وتولى املسؤولية بشكل مؤقت مدرب فرق الناشئني 

بالنادي، البرتغالي هيلدر كريستوفاو.
واستعاد النصر نغمة االنتصارات بفوز مقنع 2-1 على 
االتفاق قبل توقف الدوري، بسبب خوض مباريات دولية، لكن 

ال يزال احلديث مستمراً عن املفاضلة بني أكثر من مدرب جديد.
وذك��رت تقارير أن آل سويلم يعاني من آالم في الركبة، 
وأظ��ه��رت ف��ح��وص ض���رورة خضوعه جل��راح��ة ف��ي ال��رب��اط 

الصليبي وهي إصابة ترتبط أكثر بالعبي كرة القدم.

 املغرب يسقط تونس 
وديًا على أرضها

فاز منتخب املغرب على نظيره ومضيفه التونسي 1-0، في 
اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب رادس األوملبي.

حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع مهاجم ليغانيس اإلسباني 
الشاب يوسف النصيري، قبل 4 دقائق من نهاية الشوط األول.

وجاء الهدف إثر ضربة حرة من خارج املنطقة سددها مهدي 
بن عطية بقوة، لترتد من احلارس فاروق بن مصطفى ليتابعها 

النصيري داخل املرمى شبه اخلالي.
ويأتي ه��ذا االنتصار بعد أي��ام من حسم »أس��ود أطلس« 
لبطاقة تأهلهم لنهائيات أمم أفريقيا العام املقبل في الكاميرون، 
بعد فوزهم على البلد املضيف بثنائية نظيفة ضمن مواجهات 
املجموعة الثانية. بينما تكبد »نسور قرطاج« خسارة ثانية 
في غضون أيام بعد تلك التي جترعوها على يد مصر اجلمعة 
املاضية في اإلسكندرية )3-2(، ضمن مواجهات املجموعة 10 

بتصفيات القارة السمراء.


