
يخوض نادي السد القطري امتحانا صعبا 
في إي��اب ال��دور نصف النهائي ل��دوري أبطال 
آس��ي��ا ف��ي ك��رة ال��ق��دم، عندما ي��واج��ه مضيفه 
بيرسيبوليس اإليراني في ملعب آزادي اليوم 
الثالثاء، ساعيا لقلب تخلفه ذهابا بهدف نظيف.

ويالقي النادي القطري املتوج بلقب املسابقة 
اآلس��ي��وي��ة عامي 1989 )الصيغة القدمية( 
و2011، الفريق اإليراني الساعي لبلوغ الدور 
النهائي للمرة األولى في تاريخه، وأن يصبح 
أول فريق من بالده يبلغ هذا الدور منذ ذوب آهن 

عام 2010.
ويعول الفريق اإلي��ران��ي ال��ذي انتزع فوزا 
ثمينا من الدوحة بهدف من ركلة جزاء ملهاجمه 
الشاب علي عليبور )22 عاما( في الدقيقة 84 
من امل��ب��اراة، على سجله الناصع على امللعب 
األبرز في العاصمة اإليرانية، حيث فاز خمس 

مرات في مبارياته اخلمس القارية هذا املوسم.
وثأر بيرسيبوليس الذي بلغ نصف نهائي 
املوسم املاضي، من خسارته على أرض ملعب 
جاسم بن حمد في الدوحة 1-3 في الدور األول 
ه��ذا امل��وس��م، واعتمد في م��ب��اراة ال��ذه��اب على 
إحكام اإلطباق الدفاعي على السد ومهاجمه 
األب��رز اجلزائري بغداد بوجناح، ليستفيد من 
ركلة اجلزاء التي كانت إحدى احملاوالت النادرة 

التي أتيحت له للتسجيل في املباراة.
ورد بيرسيبوليس ال���ذي ي��ش��رف عليه 
امل��درب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش املكنى 
»البروفسور«، بالفوز -1صفر على أرضه في 
الدور األول. اال أن السد يحمل ذكرى طيبة من 
آزادي هذا املوسم، اذ تفوق على فريق استقالل 
ط��ه��ران بنتيجة 3-1 ف��ي ذه���اب ال���دور ربع 

النهائي.
وقال حارس مرمى بيرسيبوليس علي رضا 
بيرانفاند في تصريحات نقلها موقع االحتاد 
اآلسيوي »متكنا من الفوز ذهابا في قطر ألننا 

كنا منظمني بشكل جيد، لكن ال شك ل��دي بأن 
مباراة اإلياب ستكون قاسية«.

أضاف احلارس الدولي الذي دافع عن مرمى 
املنتخب اإلي��ران��ي ف��ي نهائيات ك��أس العالم 
2018 في روسيا »قلت لزمالئي أن��ه بسبب 
ف��وزن��ا ف��ي امل��ب��اراة األول���ى )ال��ذه��اب(، زادت 
التوقعات بشكل إضافي، لكن ال يجب أن ننسى 
بأننا تغلبنا على السد في دور املجموعات في 
طهران هذا املوسم، وهذا أمر علينا تكراره جلعل 

مشجعينا سعداء«.
وتشهد املباراة عودة امل��درب إيفانكوفيتش 
الى التواجد على دكة بدالء فريقه بعد غيابه في 

املباراة السابقة بسبب اإليقاف.
فرصة قائمة              

وف��ي ح��ني يفتقد الفريق اإلي��ران��ي مدافعه 
ال���دول���ي ح��س��ني م��اه��ي��ن��ي ب��س��ب��ب اإلص��اب��ة، 
سيستعيد املدافع محمد أنصاري والعب الوسط 
كمال كاميابينيا  بعد انتهاء االيقاف. في املقابل، 
يخوض السد امل��ب��اراة بصفوف شبه مكتملة 
باستثناء غياب ح��ارس املرمى سعد الشيب 
املوقوف بسبب تراكم االن���ذارات. ويتوقع أن 
يكون احل��ارس مشعل برشم املرشح خلوض 
املباراة كأساسي، بينما سيعود الظهير األيسر 

ياسر أبو بكر بعد نهاية اإليقاف.
وك��ان م��درب السد البرتغالي جيسوالدو 
فيريرا قد ق��ال بعد م��ب��اراة ال��ذه��اب »ل��ن نفكر 
في اخلسارة وفرصتنا في الفوز بلقاء اإلياب 
بطهران أم��ر قائم وعلينا ان نؤمن بحظوظنا 
كاملة حتى نحقق ه��ذا احل��ل��م رغ��م صعوبة 

املهمة«.
وسيكون تعويل السد على بوجناح هداف 
الفريق والبطولة برصيد 12هدفا من أصل 20 
سجلها فريقه في النسخة احلالية من املسابقة 
اآلسيوية، إضافة الى اإلسبانيني تشافي وغابي، 

وحسن الهيدوس وأكرم عفيف.
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األهلي يواجه وفاق سطيف حلجز مكان في نهائي دوري أبطال أفريقيا
تأمل الكرة العربية في تواجد اثنني 
م��ن ممثليها ف��ي نهائي بطولة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم للنسخة الثانية 
على التوالي، وذل��ك عندما يلتقي وفاق 
سطيف اجل��زائ��ري م��ع ضيفه األهلي 
املصري، والترجي التونسي مع ضيفه 
أول أغسطس األنغولي، في إياب الدور 

نصف النهائي للمسابقة القارية.
ويستضيف ملعب )8 مايو 1945( 
مبدينة سطيف اجلزائرية اليوم الثالثاء، 
املواجهة العربية املنتظرة بني الوفاق 
الذي توج باللقب عامي 1988 و2014، 
واألهلي صاحب الرقم القياسي في عدد 

مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب.
ويكفي ال��ف��ري��ق امل��ص��ري اخل��س��ارة 
بفارق هدف وحيد أو حتى بفارق هدفني 
شريطة جناحه في هز الشباك من أجل 
حجز بطاقة التأهل لنهائي البطولة 
للمرة 12 في تاريخه، وذلك عقب فوزه 
2-0 في مباراة الذهاب التي جرت بني 

الفريقني.
في املقابل، أصبح يتعني على الوفاق 
ال��ف��وز ب��ف��ارق ثالثة أه���داف على األق��ل 
إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة، 
والصعود للنهائي للمرة الثالثة في 

مشواره باملسابقة.
ويخشى م���درب األه��ل��ي، الفرنسي 
باتريس كارتيرون، من استمرار اهتزاز 
مستوى الفريق ف��ي الفترة األخ��ي��رة، 
وخاصة خط دفاعه الذي تلقى 6 أهداف 

في آخر مباراتني.
وتكبد األهلي هزميته األولى بالدوري 
املصري، عقب خسارته 3-4 أمام ضيفه 
االحتاد السكندري، قبل أن يتغلب بشق 
األن��ف��س 3-2 ع��ل��ى ضيفه الترسانة 
)أح��د أندية ال��درج��ة الثانية( في دور 
32 لبطولة ك��أس مصر، مما أث��ار قلق 

جماهيره قبل مواجهة الوفاق.
ورمب��ا يشهد أداء األهلي بعضا من 
التحسن خالل املواجهة املرتقبة، بعدما 
تعززت صفوفه بعودة عدد من جنومه 
بعد تعافيهم من اإلصابة مؤخرا، مثل 
حسام عاشور وعمرو السولية وصالح 
محسن وسعد سمير وميدو جابر، فيما 
يفتقد خدمات ظهيره األيسر التونسي 
علي معلول، ال��ذي أصيب بتمزق في 
العضلة الضامة خالل مباراة الذهاب، 
مما سيبعده عن املالعب قرابة الثالثة 
أشهر، باإلضافة الستمرار غياب املدافع 

املخضرم محمد جنيب بسبب اإلصابة.
وشهدت نتائج الوفاق بعض التحسن 
ف��ي م��ب��اري��ات��ه احمل��ل��ي��ة م��ؤخ��را، عقب 
حتقيقه انتصارين وت��ع��ادل وحيد في 
لقاءاته الثالثة األخيرة، وهو ما ساهم 
في ارتقائه بجدول الترتيب إلى املركز 

الثالث بفارق 5 نقاط خلف الصدارة.
ويواجه الترجي، الفائز باللقب عامي 
1994 و2011، مهمة ليست بالسهلة 
حينما يستضيف أول أغسطس، بامللعب 

األوملبي في ضاحية رادس بنفس اليوم.

وخسر الفريق التونسي 0-1 في لقاء 
الذهاب الذي جرى بالعاصمة األنغولية 
ل��وان��دا، ليصبح مطالبا بالفوز بفارق 
ه��دف��ني على األق���ل ف��ي م��ب��اراة اإلي���اب، 
للصعود للنهائي للمرة السابعة في 

تاريخه.
وتسببت النتائج املهتزة للترجي 
في الفترة األخيرة في إقالة املدرب خالد 
بن يحيى منذ أسبوعني تقريبا، ليتولى 
مساعده معني الشعباني قيادة الفريق 

خلفا له.
ويطمح الترجي للمشاركة مجددا 
في نهائي دوري األبطال بعد غياب دام 
6 أعوام، لكن الطريق لن يكون مفروشا 
ب��ال��ورود أمامه لتحقيق هدفه، في ظل 
النتائج الالفتة التي حققها منافسه 
األنغولي خالل مسيرته االستثنائية في 
املسابقة التي تأهل للمربع الذهبي بها 

للمرة األولى في تاريخه.
واهتزت شباك الترجي في مبارياته 
األربع األخيرة التي خاضها على ملعبه 
بالبطولة وه��و األم���ر ال���ذي يثير قلق 
ج��م��اه��ي��ره، خ��اص��ة وأن���ه ب��ات مطالبا 
باحلفاظ على نظافة مرماه حتى ال تتعقد 

مهمته في لقاء اليوم.
ودخ��ل الترجي معسكرا مغلقا األحد 
من أجل توفير الهدوء والتركيز الالزمني 
الجتياز منافسه، الذي يحلم بأن يكون 
أول فريق أجنولي يتأهل لنهائي أمجد 

الكؤوس األفريقية.

العبو السد القطري في مهمة صعبة أمام بيرسيبوليس اإليراني

البرازيل تشترط مليون دوالر 
ملواجهة »الفراعنة«

باتت املباراة الودية بني منتخب مصر والبرازيل، واملقرر لها نوفمبر 
املقبل، بعد مواجهة »الفراعنة« مع تونس في تصفيات أمم أفريقيا، مهددة 
باإللغاء. وبحسب صحيفة اليوم السابع، أمس اإلثنني: »كشف مصدر 
باحتاد الكرة أن مفاوضات »اجلبالية« مع البرازيل تعثرت، بعدما طالب 
األخير احلصول على مبلغ مليون دوالر نظير خوض اللقاء، وهو ما رفضه 

املجلس«.
وفضل مسؤولو احتاد الكرة البحث عن عروض أخرى خلوض املباراة 
الودية، خاصة وأن املجلس يرفض مبدأ دفع مبالغ مالية للعب ودية في 

نوفمبر أو دفع مبلغ أقل من املليون دوالر.

أوساين بولت يحصل على عرض 
براتب مخفض من ناديه األسترالي

ذك��رت وسائل أع��الم عدة االثنني، ان امللك السابق لسباقات السرعة 
في ألعاب القوى االس��ط��ورة اجلامايكي املعتزل أوساين بولت، تلقى 
عرضا رسميا براتب مخفض من ناديه احلالي سنترال كوست مارينرز 
األسترالي، في سعيه لتحقيق حلمه باحتراف كرة القدم. وقال وكيل العداء 
اجلامايكي ريكي سيمز لشبكة »بي بي سي«: »استطيع التأكيد ان أوساين 

حصل على عقد رسمي من سنترال كوست مارينرز«.
وعن عمر 32 عاما، يحاول »البرق« حامل ثماني ذهبيات أوملبية، حتقيق 
حلمه باحتراف كرة القدم. وبعد محاوالت فاشلة عبر سلسلة جتارب مع 
فرق في أملانيا، جنوب أفريقيا والنروج، التحق بولت بهذا النادي الصغير 
الواقع في غوسفورد على بعد 75 كلم شمال سيدني، حيث يخوض جتارب 

منذ بداية  أغسطس املاضي.
وجنح صاحب القميص رقم 95، في إشارة الى رقمه القياسي العاملي 
في سباق 100م )9.58 ثوان(، في تسجيل ثنائية في أول مباراة يخوضها 

اساسيا في لقاء ودي لفريقه في 12  أكتوبر.
لكن وبحسب صحيفة »دايلي تلغراف« الصادرة في سيدني، لم يعرض 
على بولت اال جزء من مبلغ ثالثة ماليني دوالر أسترالي، قرابة 1.8 مليون 

يورو، إثر مفاوضات أولية في مايو املاضي.
ووع��د مالك النادي األسترالي مايك تشارلزوورث بتأمني 920 ألف 
يورو-يضاف اليها عائدات سيحصل عليها النادي من االحتاد األسترالي 
)زهاء 460 الف يورو( ومن رعاة آخرين- إال أن القيمة التي عرضت على 

اجلامايكي تبدو أقل من ذلك، بحسب الصحيفة األسترالية.
وقال مدرب الفريق مايك ميلفي بعد التعادل مع بريزين رور األحد في 
الدوري في غياب بولت غير املوقع رسميا على كشوفات الفريق، انه لم 

يسمع مبقترح عقد... في وقت نوه فيه بنوعية املهاجمني املتوافرين لديه.

1«: فيتل يقر بتأخر فيراري  »فورموال 
في حتديد مكامن اخلطأ

 ق��ال منظمو ك��أس ديفيز للتنس، إن البطولة 
بشكلها اجلديد، والتي ترعاها مجموعة كوزموس 
لالستثمار اململوكة جليرارد بيكيه العب برشلونة 
لكرة القدم، متلك اإلمكانات ملنافسة ك��أس راي��در 

للجولف، كحدث رياضي كبير.
ووف��ق��ا للتغييرات التي ط��رأت على البطولة 
التي تقام على مدار العام، فان احلدث الذي يرجع 
تاريخه إل��ى 118 عاما، سيقام على م��دار أسبوع 
في نهاية املوسم. وستقام أول نسختني في مدريد 
عامي 2019 و2020. وتسببت البطولة املعدلة في 
انقسامات على صعيد الرياضة، نظرا ألنها تقضي 
على التقاليد العريقة للبطولة من خالل استضافة 
دولة واحدة لها، كما تهدد أجواء املنافسة الوطنية 

التي تتمتع بها كأس ديفيز.
لكن كيلي فيرويذر مدير إدارة العمليات باالحتاد 
الدولي للتنس، يعتقد ان البطولة بشكلها املعدل 
ميكن أن تصبح أحد أكثر األح��داث التي تنتظرها 
اجلماهير في ج��دول املنافسات الرياضية. وقال 

فيرويذر »ما يخطر ببالنا هو كأس رايدر، انظر كيف 
كان حالها وما وصلت إليه اآلن، هناك حالة هوس 
بها، إنها رائعة. وأض��اف »هذا هو هدفنا، نريد أن 
تصبح كأس ديفيز بطولة كبيرة، إنها مختلفة عن 
البطوالت ال�4 الكبرى ألنها تخص الفرق الوطنية، 
لكن ه��ذه كانت هي النية، أن تصبح ه��ذه بطولة 

يرغب الناس في متابعتها«.
وستنافس كرواتيا وفرنسا على آخ��ر نسخة 
م��ن البطولة بشكلها احل��ال��ي، وذل���ك ف��ي مدينة 
ليل الفرنسية في نهاية نوفمبر  املقبل. وتعهدت 
مجموعة كوزموس بضخ ثالثة مليارات دوالر في 
كأس ديفيز على م��دار 25 عاما املقبلة على الرغم 
من ان التغييرات العنيفة التي ادخلها بيكي على 
البطولة لم تلق ترحيبا من البعض. وق��ال روجر 
فيدرر الذي نال 20 لقبا على صعيد البطوالت االربع 
الكبرى في تصريحات في اغسطس اب املاضي »من 
الغريب بعض الشيء ان تشاهد العب كرة قدم يأتي 

ويتوسط في اعمال جتارية تخص رياضة التنس«.

منظمو كأس ديفيز يأملون مضاهاة 
أكبر بطوالت الغولف
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السد يسعى للتعويض والعبور من أرض بيرسيبوليس في أبطال آسيا

أق��ر بطل العالم السابق األمل��ان��ي سيباستيان 
فيتل ب��أن فريقه ف��ي��راري تأخر في حتديد مكامن 
اخلطأ ال��ذي أدى الى تراجع األداء، ما أت��اح لبطل 
العالم البريطاني لويس هاميلتون بأن يصبح قاب 
قوسني أو أدنى من االحتفاظ بلقبه بطال للعالم في 

الفورموال واحد.
وفاز زميل فيتل الفنلندي كيمي رايكونن بجائزة 
ال��والي��ات املتحدة الكبرى األح��د، املرحلة الثامنة 
عشرة، ليرجئ تتويج هاميلتون باللقب اخلامس. 
اال أن البريطاني الذي أنهى السباق في املركز الثالث 
أمام فيتل، بات يتقدم بفارق 70 نقطة في الترتيب 

العام قبل ثالثة مراحل فقط من النهاية.
وك��ان ف��وز األح��د األول لرايكونن منذ 2013، 
واألول لفيراري هذا املوسم منذ فوز فيتل في سباق 

جائزة بلجيكا الكبرى في 26 أغسطس.
واعتمد فريق فيراري في السباق على سيارة 
أزيلت منها بعض التحديثات التي اعتمدها في 

الفترة املاضية.
وعلق فيتل على الفوز بالقول »ميكن أن تروه كنبأ 
إيجابي، لكن ميكن أن تروه أيضا كنبأ سلبي. احتاج 

األمر )الفوز( الى وقت طويل«.
أضاف »اذا تطلب منا )الفوز( العودة الى سيارة 
كانت قادرة على املنافسة قبل ثالثة أو أربعة أشهر، 
فلعل ذل��ك ليس نبأ إيجابيا؟ بالنسبة إلينا، من 
اجلانب التقني، من املهم أن نفهم ما هو اخلطأ الذي 

حصل«.
وشدد بطل العالم أربع مرات )2013-2010( 
مع فريقه السابق ريد ب��ول، على أن تقدمي تفسير 

ألداء فيراري في السباقات األخيرة ليس سهال.
وأوض��ح »بالطبع شعرنا بأن السيارة لم تكن 
تتمتع بالقدر نفسه من القوة كما كانت عليه سابقا 
كل اخلطوات التي قمنا كانت منطقية )في حينه(، 
لكن عندما نعيد النظر إليها )حاليا( نرى أنها لم تكن 
كذلك. من الواضح أننا غفلنا عن أمر ما ولم نفهم الى 

اآلن، ملاذا وأين حصل اخلطأ أو بدأ«.
وأق��ر فيتل بحصول أخطاء أخ��رى السيما على 
صعيد استراتيجية ال��ف��ري��ق بالتوقف لتبديل 

اإلط���ارات خ��الل السباقات، ما ساهم في التعمية 
على األخطاء الفعلية جلهة التحديثات التي أدخلت 
على السيارة، إضافة الى سلسلة أخطاء ارتكبها هو 
شخصيا السيما االحتكاك مع سائقني آخرين وفقدان 

العديد من املراكز خالل السباق.
وتابع »ال أؤم��ن باحلظ أو احل��ظ السيئ، لكن 
بالتأكيد بعض األمور لم تسر كما كان يجب بالنسبة 
إلينا ال حرج لدي باإلقرار باألخطاء التي ارتكبتها. 
حصلت بعض األمور التي لم تساعدنا، لكن اجلزء 
األساسي هو أننا ط��وال جزء كبير من املوسم، لم 

نتمتع بالسرعة املطلوبة«.

ريتشياردو غاضب 
و ترك االسترالي الغاضب دانييل ريتشياردو 
بصمته على سباق جائزة امريكا الكبرى ضمن 
بطولة العالم لفورموال 1 للسيارات بعد أن ضرب 
احلائط بقبضة يده في مقر رد بول على احللبة عقب 

مشكلة اخرى في احملرك.
وح��دث توقف للمحرك بينما ك��ان ريتشياردو 
في املركز الرابع بعد أن تخلص من مطاردة االملاني 
سيباستيان فيتل سائق فيراري املنافس على لقب 

بطولة العالم له.
وق��ال كريستيان هورنر رئيس الفريق ”نفس 
عن غضبه في غرفته بأن ضرب احلائط بقبضة يده 

ونحن نتفهم ذلك متاما.
”أنا واثق من أنه سيتحدث مع فريقه املستقبلي 
بشأن ه��ذا األم��ر...م��ن احملبط للغاية أن نواصل 

االفتقاد لبصمته في الوقت احلالي“.
وسيترك ريتشياردو فريق رد ب��ول في نهاية 
املوسم لالنضمام لرينو الذي يقدم احملركات لفريقه 

احلالي.
وق��ال هورنر إن املشكلة هي نفسها تلك التي 
واجهها ريتشياردو في البحرين في وقت سابق 

هذا العام.
واض���اف ”تبدو انها مشكلة كبيرة ف��ي وح��دة 

الطاقة وقد استنفدت احملرك.

لقطة من مباراة الذهاب بني األهلي ووفاق سطيف

يسعى ال��زم��ال��ك، حامل لقب ك��أس مصر لكرة 
القدم، إلى التشبث بالدفاع عن لقبه عندما يواجه 
االنتاج احلربي اليوم الثالثاء، في افتتاح مباريات 
دور ال�16، فيما يأمل االن��ت��اج احل��رب��ي، املنتشي 
بصدارته للدوري، في مواصلة مشوار الكأس، طمعا 
في حتقيق اللقب األول في تاريخه. وأش��ار مدرب 
الزمالك، كريستيان غ��روس، إل��ى أهمية املباراة 
لفريقه مؤكدا أنها مرحلة مهمة من مراحل املنافسة 
على إح��دى البطولتني احملليتني. وأض��اف غروس 
في تصريحات ملوقع الزمالك: »م��ن أه��م أهدافي 
الفوز بالبطوالت مع الزمالك، وأعلم مدى أهمية لقب 

بطولة الكأس للجماهير.. نعمل على حتقيق الفوز 
ومواصلة مشوار البطولة حتى النهاية«. وحشد 
السويسري غروس كافة أوراقه اجلاهزة في معسكر 
تدريبي دخله الفريق أمس اإلثنني، من أجل املفاضلة 
بني جميع العناصر، إذ يأمل في منح الفرصة لالعب 
الوسط أمين حفني، والذي ظهر بصورة جيدة في 
التدريبات األخيرة. وكان حفني خرج من حسابات 
غروس منذ أن تولى األخير تدريب الزمالك. ورمبا 
يغيب عن تشكيلة الفريق قلب الدفاع، محمود حمدي 
)الونش(، بعد أن اشتكى من إجهاد عضلي في أعقاب 

عودته من معسكر منتخب مصر األخير.

مهمة صعبة للزمالك أمام اإلنتاج 
احلربي في كأس مصر


