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مواجهة من العيار الثقيل بني »السيدة العجوز« ونابولي في الدوحة

الليلة.. »سوبر إيطاليا«.. ملن..؟
لن���ادي نابول���ي »رافايي���ل 
بينيتيز«، العبيه من خطورة 
منافسه على لقب كأس السوبر 
اإليطالي نادي يوڤنتوس خالل 
املواجهة املباشرة التي أكد أن 
اليوفي يظهر فيها دائما أقوى 

من مستواه الطبيعي.
وحتدث مدرب نابولي، قائال: 
»يوڤنت���وس فريق أوروبي، 
خصم يصعب مواجهته في 
املباريات املباشرة احلاسمة، 
لديهم الالعبون الذين يتمتعون 
بالقدرات الفردية القادرة على 
حس���م تلك اللق���اءات، لذلك 
سيش���كلون خطورة كبيرة 
علينا، ولهذا البد من حس���م 
اللقاء في الدقائق األولى من 

عمر اللقاء«.

بوفون: لن نفرط في اللقب

قال حارس مرمى منتخب 
إيطالي���ا والس���يدة العجوز 
جانلويج���ي  املخض���رم، 
بوف���ون، إن فريقه لن يفرط 

في اللقب.
وأضاف بوفون أنه يعلم 
متام���ا أن تل���ك املواجهة لن 
تكون سهلة خاصة أن املنافس 
لديه رغبة قوية في حتقيق 
اللقب على حس���اب اليوفي 
وهو لن نس���مح به طوال ال� 

90 دقيقة.
وأوضح بوفون أن فريقه 
قادر على حسم اللقاء بسهولة 
بشرط احترام فريق املنافس 
والذي ميتلك مقومات الفريق 

البطل

أكد الكواري، أن استضافة 
املب���اراة تعتبر إضافة  هذه 
كبيرة بالنس���بة لسلس���لة 
العاملي���ة والكروية  األحداث 
الكبرى التي استضافتها قطر 

خالل السنوات السابقة.

4 آالف مشجع أوروبي

وق���ال الك���واري: مت بيع 
معظم تذاكر السوبر ووصلت 
النسبة إلى 97% من بينها 4 
آالف تذكرة مت بيعها عن طريق 
االنترنت ملشجعني من أوروبا 
إلى  أنهم سيأتون  املؤكد  من 
الدوحة حلضور املباراة التي 
يتوقع أن متتلئ بها مدرجات 

ملعب السد نظرا ألهميتها.

فعاليات إيطالية تراثية

وكشف الكواري أن اللجنة 
املنظمة ق���ررت فتح بوابات 
ملعب املباراة أمام اجلماهير 
في الثالثة والنصف عصرا أي 
قبل خمس ساعات من انطالق 
املباراة. وقال: »فضلنا فتح 
األبواب مبكرا من أجل إتاحة 
الفرصة للجماهير للتواجد 
ومتابعة الفعاليات التي تقام 
على هامش املباراة وستكون 
بجوار املدرج الشرقي ستكون 
منطق���ة فعالي���ات »القرية 
االيطالية«، والتي س���تضم 
بعض الع���روض واملأكوالت 

اإليطالية الشهيرة«.

بينيتيز يحذر العبيه

حذر املدير الفني اإلسباني 

sports القطرية.

ميرتينس: جاهزون للمواجهة

من جانبه، رفض مهاجم 
نادي نابولي الدولي البلجيكي 
»دريس ميرتين���س« فكرة 
وصف فريق يوڤنتوس بأنه 
الفريق املرشح األول حلصد 
لقب كأس الس���وبر اإليطالي 
على حس���اب نادي نابولي 
موضحا أن الفريقني في ذات 
الفني، وفرصهما  املس���توى 

متساوية في حصد اللقب.
وق���ال ميرتين���س قب���ل 
اللقاء: »نعم يوڤنتوس يعد 
فريق���ا قويا، ولكن كذلك هو 

نابولي«.
وأضاف: »نح���ن تدربنا 
بشكل جيد واستعد اجلميع 
لتلك املباراة، نتمنى أن نتوج 
باللقب فهذا سيكون أمرا هاما 
للغاية بالنسبة للجماهير، إنها 
مباراة هامة ونحن نعرف ذلك 
جيدا ونع���رف قيمة الكأس، 

لذلك سنلعب بكل قوتنا«.
من ناحية أخرى، كشفت 
اللجنة املنظمة ملباراة السوبر 
اإليطالي عن كافة التفاصيل 
اخلاصة باللقاء، وذلك خالل 
الذي عقد  املؤمتر الصحافي 
بنادي الس���د بحضور خالد 
مبارك الكواري املدير التنفيذي 
للعمليات باإلنابة في االحتاد 
القطري لكرة القدم، والنقيب 
سعود اخلاطر من قوات األمن 
الداخلي ومبارك العلي مساعد 

قائد املنشأة.

اإلس���باني لن���ادي نابولي 
»رافاييل بينيتيز«، بتشكيلة 
مكونة من: »رافاييل كابرال 
املرم���ى، وفي  في حراس���ة 
الدف���اع: جياندومينكو  خط 
ميستو، راؤول ألبيول، خاليدو 
كوليبالي، فوزي غالم، في خط 
الوسط، جوخان إنلير، دافيد 
لوبيز سيلفا، مارك هامسيك، 
درايس ميرتين���ز، في خط 
الهجوم، غونزالو هيغواين، 

خوزيه كاييخون.

»bein sports« ديل بييرو في 

القى وجود األس���طورة 
اإليطالية ديل بييرو معشوق 
الدوحة  اليوفي في  جماهير 
ترحيب���ا كبيرا لدى جماهير 
»السيدة العجوز« التي ستتابع 
اللقاء حيث سيقوم ديل بييرو 
 bein بالتحليل الفن���ي لقناة

باللقب، فقد فاز كالهما 6 مرات، 
في ح���ني ميتلك نابولي لقبا 

وحيدا عام 1990.

تشكيلتا الفريقين

كش���ف م���درب اليوف���ي 
أليغ���ري«  »ماس���يمليانو 
التي  التش���كيلة  النقاب عن 
س���يدفع بها والتي تضم كال 
من: جانلويج���ي بوفون في 
حراس���ة املرمى، ومن أمامه 
الدفاع والذي يضم كال  خط 
من: اندريا بارزالي، ليوناردو 
بونوتشي، جورجيو كيلليني، 
ستيفان ليشتستاينر، وفي 
خط الوسط، أرتورو فيدال، 
ب���ول بوغبا،  أندريا بيرلو، 
كوادو أسامواه، وخط الهجوم، 
فيرناندو لورينتي، كارلوس 

تيفيز.
بينما يخوض املدير الفني 

الس���وبر اإليطالي في شهر 
أغس���طس بافتتاح املوس���م 
اإليطالي لكرة القدم، وسبق 
أن أقيمت خارج إيطاليا أكثر 
من مرة، في ليبيا والواليات 
املتحدة والصني أعوام 2009 

و2011 و2012.
ويسعى فريق يوڤنتوس 
لالحتفاظ باللقب للمرة الثالثة 
على التوال���ي بعد فوزه على 
فريق التسيو برباعية نظيفة 
خالل اللقاء الذي جرت بينهما 
في العاصمة روما العام املاضي. 
وسيكون لقاء اليوم هو تكرارا 
للمواجهة التي جمعت الفريقني 
عام 2012 في ملعب )عش الطير( 
بالعاصمة الصينية بكني وفاز 
اليوفي بتغلبه  باللقب وقتها 

على نابولي 2/4.
ويعتبر فريقا يوڤنتوس 
وميالن من أكثر األندية فوزا 

الدوحة � خاص: سيكون 
ملعب جاسم بن حمد بنادي 
الس���د في العاصمة القطرية 
الدوح���ة، مس���رحا للمباراة 
العمالق���ني  ب���ني  املرتقب���ة 
يوڤنتوس بطل »الكالتشيو«، 
الكأس، وذلك  ونابولي بطل 
خالل بطولة كأس الس���وبر 
اإليطالي لكرة القدم، واملقرر 
الثامنة والنصف  إقامته في 
العاصمة  اليوم، في  مس���اء 
القطرية الدوحة للمرة األولى 

في الشرق األوسط.
وكان رئيس رابطة أندية 
الدوري اإليطالي لكرة القدم 
ماوريتسيو بيريتا قد أعلن في 
وقت سابق عن إقامة مباراة 
كأس الس���وبر اإليطالية في 

الدوحة.
الكرة  وس���يقوم احت���اد 
القطري بتنظيم املباراة، في 
ضيافة مؤسسة أسباير زون، 
وعادة ما تق���ام مباراة كأس 

خالد مبارك الكواري يتحدث خالل املؤمتر الصحافي

رجال اليغري.. 
يريدونها

كتيبة رافا على 
أهبة االستعداد 

حامل لقب »NBA« يواصل الترنح
وواصل نيويورك نيكس 
نتائج����ه املخيبة على ارضه 
ومني باخلس����ارة السابعة 
عل����ى التوال����ي وكانت أمام 
ضيف����ه فينيكس صنز 90-

99 على ملعب »ماديس����ون 
سكوير غاردن« وأمام 19812 

متفرجا.
ال� 24  وه����ي اخلس����ارة 
لنيوي����ورك نيكس مقابل 5 
انتص����ارات وه����ي حصيلة 
كارثية لزمالء النجم كارميلو 

انطوني.
وقاد كري����س بول فريقه 
الى  لوس اجنيليس كليبرز 
اس����تعادة الت����وازن بالفوز 
عل����ى ضيف����ه ميلووك����ي 
باكس 106-102 على ملعب 
»ستيبلز سنتر« وأمام 19060 

متفرجا.
وتاب����ع دنف����ر ناغت����س 
صحوته وحقق فوزه الثاني 
على التوالي على ارضه عندما 
تغل����ب على ضيف����ه انديانا 
بيس����رز 76-73 على ملعب 
طبيبسي سنتر وامام 14125 

متفرجا.

الدقائق األربع األخيرة حلسم 
 11 املب����اراة بفضل  نتيج����ة 
نقطة لنجم����ه املتألق مونتا 
ايليس صاحب 38 نقطة في 

املباراة.
وتابع بورتالن����د ترايل 
بالي����زرز صحوت����ه وحقق 
التوالي  فوزه اخلامس على 
عندما تغلب على مضيفه نيو 
اورليانز بيليكانز 114-88 على 
ملعب »سموثي كينغ سنتر« 

وأمام 16079 متفرجا.
 وهو الفوز ال� 22 لبورتالند 
ترايل باليزرز مقابل 6 هزائم 
الثال����ث للمنطقة  في املركز 

الغربية.
اتالنت����ا هوكس  وتاب����ع 
مفاجآته واحلق اخلس����ارة 
الثانية على التوالي مبضيفه 
هيوسنت روكتس 104-97 على 
ملعب »تويوتا سنتر« وأمام 

16998 متفرجا.
الثاني عشر  الفوز   وهو 
التالنتا هوكس في مبارياته 
ال�13 االخيرة وال�19 هذا املوسم 
مقابل 7 هزائم وهو الرصيد 

ذاته لهيوسنت روكتس.

)61 فوزا و21 خسارة(.
وهي اخلس����ارة احلادية 
عشرة لسان انطونيو سبيرز 
هذا املوسم مقابل 17 فوزا فبقي 

سابعا في املنطقة الغربية.
ولم تكن خس����ارة حامل 
اللقب أمام داالس مافريكس 
مفاجأة، ألن بوبوفيتش قرر 
العم����الق تيم دنكان  اراحة 
واالرجنتيني مانو جينوبيلي 
اللذي����ن خاض����ا املبارات����ني 
املاراثونيت����ني األخيرت����ني، 
باالضافة الى انه خاض اللقاء 
محروما م����ن خدمات صانع 
ألعابه الدولي الفرنسي طوني 
باركر، افضل العب ارتكاز في 
الدور النهائي العام املاضي.

الرغم م����ن هذه  وعل����ى 
الغيابات، فرض سان انطونيو 
الثواني  نفس����ه بقوة حتى 
األخيرة قبل ان تعود الكلمة 
األخيرة لداالس مافريكس الذي 
ألعابه راجون  اشرك صانع 
رون����دو للم����رة االولى بعد 
ضمه من بوسطن سلتيكتس 

اخلميس املاضي.
 وانتظر داالس مافريكس 

مني سان انطونيو سبيرز 
حامل اللقب بهزميته الرابعة 
على التوالي للمرة األولى منذ 
مارس 2011، وذلك عندما خسر 
امام مضيفه داالس مافريكس 
93-99 على ملعب »اميركان 
ايرالينز سنتر« وامام 20504 
متفرجني في دوري كرة السلة 

االميركي للمحترفني.
وكان فريق املدرب غريغ 
بوبوفيت����ش س����قط االثنني 
املاضي أمام مضيفه بورتالند 
باليزرز 95-108 وامام ضيفيه 
ممفيس غريزلي����ر 117-116 
وبورتالند تراي����ل باليزرز 
119-129 بعد ثالثة أش����واط 
اضافية ما جعله أول فريق 
يخوض ثالثة أشواط اضافية 
في مباراتني على التوالي منذ 
ديس����مبر 1951 عندما اختبر 
بالتيمور بولتس األمر ذاته.

وتعود املرة األخيرة التي 
مني فيها سان انطونيو سبيرز 
الى هذا الكم الكبير من الهزائم 
املتتالية الى مارس 2011 عندما 
مني ب� 6 هزائم متتالية قبل 
ان ينهي املوسم بسجل رائع 

مونتا ايليس يصنع الفرحة لداالس  )أ.پ(

األسطورة محمد علي
في املستشفى

ادخل اس���طورة املالكمة العاملي���ة محمد علي الى 
املستشفى لعالج التهاب رئوي خفيف بحسب ما ذكرت 
قناة »اي اس بي ان« استنادا الى املتحدث الرسمي باسم 

بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.
وأوضح املتحدث ان محم���د علي )72 عاما( ادخل 
الى املستش���فى الس���بت »ولكنه لن ميكث فيه فترة 

طويلة«.
واضاف ان محمد علي ادخل املستشفى صباح أمس 

األول ولكن »املرض مت عالجه في مرحلة مبكرة«.
 وبطل���ب من عائلته، لم تع���ط اي تفاصيل حول 
املستشفى الذي ادخل اليه مرعب احللبات الذي يعاني 

ايضا من مرض باركينسون »داء الرعاش«.

جنم حلبات املالكمة على مر العصور

»البلوز« يخشى التعثر 
في »ستاد بريطانيا«

مارك هيوز 
مدرب ستوك

بلليغريني: 
نسير بشكل صحيح

اليونايتد
يفتح خزائنه مجدداً

أشاد التشيلي مانويل بلليغريني مدرب مان 
سيتي بالعبي فريقه بعد الفوز الكبير على 
حساب كريستال بالس بثالثية دون رد في 

البرميييرليغ. ونقلت صحيفة ميرور تصريحات 
بلليغريني بعد املباراة والذي قال: عرفنا كيف 
نلعب بطريقة مختلفة ألننا حاولنا التأقلم بعد 

غياب مهاجمينا، ولكنني أعتقد أن مان سيتي لعب 
مباراة رائعة للغاية. وأضاف: دافعنا بشكل جيد 
وكنا نستحوذ ومنلك الكرة بشكل رائع، وأعتقد 

أنه رغم أننا لم نسجل في الشوط األول لكننا 
صبرنا وسجلنا في الشوط الثاني. وتابع: نسير 

حاليا بشكل ممتاز للغاية، فقد شددنا اخلناق على 
املتصدر، ونقاتل بشكل مثالي مبختلف اجلبهات، 

فهذا هو معدن فريقنا احلقيقي.

يتطلع مان يونايتد جللب ثالث صفقات كبيرة 
للفريق في فترة االنتقاالت الشتوية، حيث يرصد ما 

يقارب من 80 مليون إسترليني للتعاقد مع العبني 
جدد. وأشارت صحيفة ديلي ستار إلى استهداف 

اليونايتد لثنائي فريق بنفيكا انزو بيريز ونيكوالس 
غايتان مع الدولي الهولندي سترومتان جنم وسط 

روما االيطالي.
وأكدت التقارير سعي املدرب فان غال للتعاقد مع 
ثنائي بنفيكا مقابل 51 مليون مع التفكير في ضم 

سترومتان مقابل 30 مليون إسترليني.
بدوره وجه فان غال اللوم لالعبيه على التعادل 

1-1 مع أستون ڤيال. وقال الهولندي بعد اللقاء: »لم 
منتلك احلدة الالزمة للفوز في مثل هذه املباريات، لم 

نكن شرسني بالشكل املطلوب«. وأضاف: »التعادل 
جعلنا نخسر فرصة ذهبية للبقاء قرب الصدارة، 

مثل هذه النقاط تضيع أحالمك بالفوز باللقب«.

يختتم تشلس���ي )39 نقطة( املرحلة 
السابعة عشرة من الدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم مع ضيفه س���توك 
س���يتي، وهو ضامن حتى في حال 
اخلسارة ان ميضي في الصدارة 
ألنه يتقدم بف���ارق كم كبير من 
االهداف على مطارده مان سيتي 

حامل اللقب.
ويأمل »البلوز« خالل 
زيارته ستاد بريطانيا 
حتقيق الثالث نقاط 
من اج���ل احلفاظ 
على ف���ارق النقاط 
الثالث الذي يفصله 
عن مطارده املباشر 

السيتي.
ويدخل تشلسي 
املب���اراة وهو  هذه 
يسعى لتحقيق الفوز 
الثاني على التوالي في 
الدوري، وذلك بعدما 
حقق الفوز في اجلولة 
املاضية، كذلك الفريق 
الدور  جنح في عبور 
ربع النهائي من كأس 
احملترفني بعد تغلبه 
على ديربي كاونتي.

ويحت���ل »األزرق 
اللندني« املركز االول 
في الترتيب برصيد 39 
نقطة، بينما يحتل خصمه 
ستوك سيتي املركز الثاني عشر برصيد 
19 نقطة، وقد تعادل الفريق في اجلولة 

املاضي���ة، ويأم���ل ف���ي 
اخلروج بنتيجة إيجابية 
أمام البلوز، على الرغم 
من ان املباراة لن تكون 
س���هلة على صاحب 
األرض، الس���يما أن 
رجال املدرب البرتغالي 
جوزي���ه موريني���و 
يري���دون اخل���روج 

بانتصار ثمني.
وسيحاول »البلوز« 
الذي كانت له الكلمة 
اللقاء  ف���ي  العلي���ا 
األخير بينهما الذي 
أقيم عل���ى ملعب 
د  ر مفو س���تا «
بريدج«، حتقيق 
إيجابية  نتيجة 
أم���ام جماهي���ر 
س���توك والتي 
من  س���خرت 
ل  سبيش���ا «
ون« وتالميذه 
ش���هر  ف���ي 
من  ديسمبر 
العام املاضي، 
حينما حقق 
فريق املدرب 
مارك هيوز 
على  الفوز 
لكتيب���ة  ا
ء  ق���ا لزر ا
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مورينيو
مدرب تشلسي

مباراة  اليوم
11beIN SPORTS 1HDستوك سيتي � تشلسي 

مباراة اليوم
8:30beIN SPORTS 3HDيوڤنتوس � نابولي 


