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الزمالك في مواجهة بطل الصومال بحضور ستانوفيتش
القاهرة - سامي عبدالفتاح

يقود اليوم املدرب طارق 
يحيــى فريــق الزمالــك في 
مبــاراة جولة الذهــاب أمام 
فريق ديكاداهــا الصومالي 
في الدور التمهيدي لبطولة 
دوري أبطال افريقيا، وذلك 
في العاشرة مساء بتوقيت 
الكويت مبلعب ســتاد برج 
العــرب، ومــن املتوقــع ان 
يتواجد في املدرجات املدرب 
اجلديد لفريق الزمالك الصربي 
ألكسندر ستانوفيتش، والذي 
قد يتســلم مهمة الفريق من 
يحيى بعد هذه املباراة، ورمبا 
بعد مبــاراة اإلياب، بأقصى 
حد، التي ســتقام االســبوع 

املقبل.
وضمــت القائمــة التــي 
اختارها يحيى للمباراة في 
حراســة املرمى: محمد عواد 
ومحمــد أبوجبــل ومحمــد 
صبحــي. والدفــاع: حمدي 
النقاز وحازم امام ومحمود 
عالء ومحمود الونش ومحمد 
عبدالغني ومحمد عبدالسالم 
ومحمــد عبدالشــافي. وفي 
الوسط: محمود عبدالعزيز 
ومحمد حسن ويوسف أوباما 
ومحمد عنتــر وكرمي بامبو 
ومحمود عبدالرازق شيكاباال 
وأحمد ســيد زيزو، إســالم 
جابــر. وفي خــط الهجوم: 
أشرف بن شرقي ومصطفى 

محمد وعمر السعيد.
وكان رئيــس الزمالــك 
مرتضى منصور قد حول دفة 
اختياره للمدرب األجنبي من 
الصربي ميتشو الى مواطنه 
ألكسندر ستانوفيتش مديرا 
فنيا للفريق األبيض، وذلك 
في الساعات األولى من صباح 
أمس، معلنا انه ســيتواجد 
اليوم في برج العرب للتعرف 

استبعد من قائمة املرشحني 
لســابق عملــه مــع مكابــي 
اإلسرائيلي، لكنه عاد فجأة.

ويأتي قدوم املدرب اجلديد 
مع ظهــور مشــكلة جديدة 
بشــأن موعد مباراة العودة 
مع الفريق الصومالي، بسبب 
عدم التمكن من خوض اللقاء 

بالنــادي األبيض، حيث لن 
يتمكن الفريق من خوض 
مباراته في اليوم نفسه مع 
بطل الصومال على نفس 

ملعــب لقــاء األهلــي، وفي 
الغالب ســتنقل املباراة الى 
ستاد السويس أو تؤجل ٢٤ 

ساعة لتقام ببرج العرب.

على ســتاد القاهرة الدولي 
لوجــود صيانة فــي امللعب 
خــالل الفتــرة احلالية، كما 
ان ملعــب بــرج العرب يوم 
٢٣ اجلــاري سيســتضيف 
لقــاء األهلــي و«اطلــع برا» 
بطل جنوب السودان، وهو 
مــا أدى إلــى حــدوث أزمــة 

جانب من تدريبات الزمالك استعداداً ملباراة ديكاداها الصومالي

علــى الفريق، والتوقيع غدا 
على عقده مع الزمالك. مضيفا: 
«ستانوفيتش سيعمل معه 
جهاز معاون أجنبي بالكامل 
عدا مدرب مصري واحد سيتم 

اإلعالن عنه  الحقا».
ر  د ن ـ ـ س ك ل أ ن  ا ك و
ستانوفيتش، (٤٦عاما) قد 

كأس السوبر القطري بني السد والدحيل

كيريوس يكسر مضربني  ويرمي احلذاء باجتاه اجلمهور

من ُيسقط «بايرن» عن عرش «البوندسليغا»؟
حامل اللقب يلتقي هرتا برلني اليوم.. ودورمتوند يبدأ مواجهاته بأوغسبورغ غداً

ستكون أي نتيجة يحققها بايرن 
ميونيخ باستثناء الفوز على هرتا 
برلني اليوم فــي افتتاح مباريات 
املوســم اجلديد للــدوري األملاني 
لكرة القدم «البوندسليغا» مفاجأة.
فــي النهايــة، يبــدأ «العمالق 
الباڤاري»، بطل الدوري والكأس، 
املوسم رقم ٥٧ في «البوندسليغا» 
كأبرز املرشحني لنيل اللقب، حيث 
يســعى بايرن ميونيخ للتتويج 

باللقب الثامن على التوالي.
وفــاز أيضــا بايــرن ميونيخ 
مبباراتــه االفتتاحية فــي آخر ٦ 
مواســم، وحتقيــق الفــوز للمرة 
الســابعة ســيكون رقما قياســيا 
في «البوندســليغا» وأرقام هرتا 
برلني في مدينة ميونيخ ال تثبت 
أن سلســلة انتصارات «العمالق 
الباڤاري» في املباريات االفتتاحية 

ميكن أن تتوقف.
وفي ١٢ مباراة في ملعب «أليانز 
أرينــا»، معقل بايــرن تلقى هرتا 
برلني ١١ هزمية وتعادل مرة واحدة 

سلبيا في موسم ٢٠١٨/٢٠١٧. 
ومع ذلك تظل عالمات االستفهام 
قائمة قبل بداية موسم، يرى فيه 
العديد من املتابعني أن بوروســيا 
دورمتوند، وصيف املوسم املاضي، 
مجهزا بشكل كامل للفوز بأول ألقابه 
منذ ٢٠١٢، وهو آخر موسم فشل فيه 
بايرن ميونيخ في التتويج باللقب.

وعانــى بايــرن ميونيــخ من 

الضغوط بشأن نشاطه في سوق 
االنتقاالت.

ولن يتمكــن الكرواتــي إيفان 
بيريسيتش املنضم حديثا لصفوف 
العمالق الباڤاري على سبيل اإلعارة 
من اللعب بسبب اإليقاف املفروض 
عليــه عندمــا كان العبــا مع إنتر 
ميالن، كما يغيب أيضا العب خط 

الوسط خافي مارتينيز.
ولكن كوڤاتش ســيكون لديه 
لوكاس هيرنانديــز جاهزا للعب 
في خط الدفاع، بعدما شارك أغلى 
العب في «البوندســليغا» حاليا، 
قادما من أتلتيكــو مدريد، كبديل 
أمام إنرجي كوتوبوس، في الدور 
األول بكأس أملانيا، وهو أول ظهور 

له بعد إجرائه جراحة في الركبة 
مارس املاضي.

في املقابل سيكون متاحا للعب 
مــع هرتــا برلــني الالعــب دودي 
لوكيباكيو، أغلى صفقة بالنادي، 
حيث يتوجه املهاجــم البلجيكي 
الى ميونيخ بذكريات تسجيله ٣ 
أهداف (هاتريك) في املوسم املاضي 
عندما كان معارا لفريق فورتونا 

دوسلدورف.
ويبدأ هرتا برلني املوسم اجلديد 
مدعوما مبستثمره اجلديد وبتولي 
أنتي كوفيتش تدريب الفريق، وهو 
واحد من ٨ مدربني جدد في الدوري 

األملاني هذا املوسم.
وتبقــى التوقعــات كبيرة في 

وسينصب التركيز أيضا 
في اجلولة االفتتاحية على 
املدربــني اجلــدد، ويوفــر 
مقياســا أوليا للمهمة التي 
يواجههــا الفــرق الصاعدة 
برلــني  ـون  ا يونيـ ـ حديثـ

وبادربورن وكولون.
ويلتقي مدربان جديدان 
في «البوندسليغا» وجها 
لوجه غدا، حينما يلتقي 
بوروسيا مونشنغالدباخ 
بقيــادة ماركــو روز مع 
شــالكه بقيــادة ديڤيــد 
ر  ـ ألمـ ا و  ـ وهـ ر.  ـ غنـ فا
نفســه الذي ينطبق مع 
مــدرب ڤولفســبورغ، 
ــر،  ـ ـــر جالسنـ أوليفـ
والذي سيواجه آشيم 
بيرلوزيـــــر، مـــدرب 

كولــــون. ويقـــــود 
ستيفني باومجارت، 
فريــق بادربــورن، 
عندما يواجه مضيفه 

باير ليڤركوزن.
فــي الوقــت نفســه، يلعــب 
فرايبــورغ مــع ماينتــس، بينما 
يلعب فيــردر برمين مــع ضيفه 
فورتونا دوســلدورف وستكون 
هــذه املبــاراة رقــم ١٨٦٧ لبرمين 
في «البوندسليغا»، ليتفوق على 
هامبورغ، املنافس بالدرجة الثانية 

حاليا.

دورمتونــد، الــذي يبــدأ حملتــه 
غــدا الســبت عندما يســتضيف 
أوغســبورغ بعــد إبــرام صفقات 
صيفية قوية متمثلة في ثورغان 
هــازارد وجوليان براندت ونيكو 
شولز وماتس هوميلز، الذي عاد 

من بايرن ميونيخ.
ويبدأ دورمتوند املوسم مدعوما 
بفوزه بكأس السوبر احمللي عقب 
تغلبه على بايــرن ميونيخ ٢-٠ 
والتأهل للدور الثاني بكأس أملانيا.
واآلن وجــه الفريــق تركيــزه 
صــوب الفــوز بلقــب الــدوري، 
وتعويض خيبة األمل في املوسم 
املاضي عندما أهدر تفوقه بفارق 

٩ نقاط مع بايرن ميونيخ.

عاد «املشاغب» األسترالي نيك كيريوس الى الواجهة بعدما 
خــرج مــن مباراته في الــدور الثاني من دورة سينســيناتي 
األميركيــة للماســترز ليس فقط مهزوما أمام الروســي كارن 
خاتشــانوف بل مع مضربني مكسورين وحذاء مرمي باجتاه 

اجلمهور بعد مشادة كالمية مع احلكم.
ورغم أن خاتشانوف املصنف ثامنا عامليا الذي بلغ مؤخرا 
نصــف نهائي دورة مونتريال الكندية للماســترز هو من بلغ 
الــدور الثالث بفوز صعب بنتيجــة ٦-٧ (٧/٣)، ٧-٦ (٧-٤) 
و٦-٢، إال أن األســترالي املصنــف ٢٧ عامليــا خطف األضواء 
مرة أخرى بسبب تصرفاته عندما قرر مغادرة امللعب لدخول 
املرحاض رغــم أن احلكم اإليرلندي فيرغس مورفي اعترضه 

قائال إنه ليس هناك متســع من الوقــت، إال ان كيريوس (٢٤ 
عاما) لم يأبه ملا قاله احلكم وتوجه الى املرحاض مع مضربني 
حتت ذراعه. وقد ظهر علــى الكاميرات وهو يحطم املضربني 
فــي أحد االنفاق املؤدية الــى امللعب قبل أن يعود وهو يوجه 

العبارات النابية الى احلكم.
ويبدو أن لكيريوس سوابق مع مورفي حيث سبق لألسترالي 
أن تعرض لاليرلندي في دورة كوينز االجنليزية الدولية في 
يونيــو املاضــي متهما اياه بأنه ال يــرى و«يلعب الفيفا حتى 
الثالثة فجرا» بعدما اعترض على عدم احتســاب مورفي خطأ 
مزدوجا على منافسه في حينها االسباني روبرتو كارباييس 

باينا، ما كلفه إضاعة فرصة حلسم املجموعة.

وخالل اللقاء أمام خاتشــانوف قــال كيريوس: «لم أواجه 
دائما املشاكل عندما يجلس كيس البطاطا هذا على الكرسي؟» 
وتابــع: «إنه احلكم األســوأ على اإلطالق، ال نقاش حول ذلك. 

كل مرة ألعب يقوم بأمور غبية».
ومع نهاية اللقاء رفض الالعب الذي في حوزته ستة القاب 
فــي مســيرته االحترافية مصافحة احلكــم وبصق في وجهه 
على بعــد أمتار قليلة ورمى حذاءه باجتــاه اجلمهور قبل أن 
يعطي مضربيه املكســورين الى اثنني من املشاهدين الشبان 

في املدرجات.
ومن املتوقع أن تعاقب رابطة الالعبني احملترفني الالعب 

املشاغب ملا صدر عنه خالل املباراة.

الدوحة - فريد عبدالباقي

يحتضن ملعب ســتاد جاسم بن حمد 
بنادي السد في السابعة مساء غد بتوقيت 
الكويت مباراة كأس السوبر القطري (كأس 
الشــيخ جاسم) بني نادي السد الذي توج 
بطال للدوري القطري والدحيل بطل كأس 
أمير قطر وذلك في مستهل انطالق املوسم 

الكروي اجلديد.
وكشــف االحتاد القطري عــن اللجوء 
مباشــرة إلى ركالت اجلــزاء الترجيحية 
فــي حالة انتهاء الوقت األصلي بالتعادل، 
وعدم اللجوء إلى الوقت اإلضافي. كما أكد 

٢٣ جواز استعانة الفريقني بالعبي حتت 
سنة وحتت ١٩ سنة في املباراة، 

االســتعانة  ــرط  ش ب
بالعــب واحــد علــى 
األقل من قائمة حتت 
٢٣ سنة املعتمدة لدى 
االحتاد، على أن يكون 

احلد األدنى ملشاركته 
شــوطا واحــدا علــى 
األقل، ويسمح لكل فريق 
باستبدال ٣ العبني فقط.

اجلديــر بالذكر أن نادي 
السد هو صاحب الرصيد األعلى 

برقم قياسي وهو ١٤ مرة لعدد مرات الفوز 
والتتويج باللقب، كان آخرها في موســم 
٢٠١٧-٢٠١٨ على حســاب الدحيل بنتيجة 

.٤-٢
أما بالنســبة لنظام البطولة فقد تغير 
مع انطالقة املوســم الكروي ٢٠١٤- ٢٠١٥، 
لتكون مباراة واحدة فقط جتمع بني بطل 
الدوري القطري وبطل كأس أمير قطر في 

املوسم املنتهي.
وسيكون لقاء الغد بني الفريقني كالكيت 
ثالــث مرة، بعد أن التقى الســد والدحيل 
فــي دور الـ ١٦ لدوري أبطال آســيا، حيث 
تعادال في لقاء الذهاب ١-١، وفاز السد في 
لقاء اإلياب ٣-١، ليتأهل رســميا إلى دور 
الثمانية (ربع النهائي) ليصطدم بالنصر 
السعودي، حيث مت حتديد موعد لقاءي 
الذهاب واإلياب يومي ٢٦ اجلاري على 
ســتاد امللك فهــد الدولي، 
و١٦ ســبتمبر املقبــل 
على ســتاد جاسم 
بن حمد بنادي 

السد.

برنامج املباريات
أملانيا (املرحلة األولى)

اليوم
٩:٣٠beIN SPORTS HD٥بايرن ميونيخ – هرتا برلني

غدًا السبت
٤:٣٠فرايبورغ – ماينتس

٤:٣٠فيردر برمين – دوسلدورف
٤:٣٠ليڤركوزن – بادربورن
٤:٣٠ڤولفسبورغ – كولن

٤:٣٠beIN SPORTS HD٥دورمتوند – اوغسبورغ
٧:٣٠beIN SPORTS HD٥مونشنغالدباخ – شالكه

البايرن يريد استعادة ماندزوكيتش
أفادت مصادر إعالمية أملانية وإيطالية عن 
إمكانية عودة املهاجم الدولي الكرواتي ماريو 
ماندزوكيتش، الــذي يدافع عن ألوان فريق 
يوڤنتوس اإليطالي، الى صفوف فريقه السابق 
بايرن ميونيخ بطل الدوري األملاني في املواسم 
الســبعة املاضية. وحــذت صحيفة «كيكر» 
االملانية حذو نظيرتها اإليطالية «غازيتا ديلو 
ســبورت» بعدما أحملت إلى عودة محتملة، 
فكتبت «مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوڤاتش 

يريــده بأي ثمن، من أجل تدعيم موقعه في 
غرف تبديل املالبــس، األمور باتت جدية». 
وذكرت مصادر صحافية أخرى، عن إمكانية 
انتقال البرازيلي الدولــي فيليبي كوتينيو 
العب برشلونة االسباني الى صفوف النادي 
الباڤاري. وطالب كوڤاتش االربعاء املاضي 
إدارة بايرن بإجراء املزيد من التعاقدات من اجل 
تدعيم خط الهجوم بعد رحيل الفرنسي فرانك 

ريبيري والهولندي «الطائر» آريني روبن.

رئيس فرايبورغ مرشح لرئاسة االحتاد األملاني
رشحت جلنة خاصة في االحتاد األملاني 
لكرة القدم، رئيس نادي فرايبورغ فريتس 
كيلر، لتولي رئاسة االحتاد، خلفا للرئيس 
الســابق راينهارد غريندل املستقيل على 
خلفية اتهامه بتلقي هدية. ووافقت اللجنة 
املخولة في االحتاد االملاني باإلجماع، على 
ترشيح كيلر، على أن يطرح اسمه للتصويت 
على اجلمعية العمومية التي تعقد في ٢٧ 
سبتمبر املقبل النتخاب الرئيس اجلديد.

ويأتي ترشــيح كيلــر عقب اســتقالة 
غريندل في أبريل املاضي، على خلفية اتهامه 
بقبول هدية عبارة عن ساعة بقيمة ٦ آالف 
يورو من نائــب رئيس االحتاد األوكراني 

غريغوريس سوركي.
كمــا تخلى غريندل عــن منصبه نائبا 
لالحتــاد األوروبي لكــرة القــدم «يويفا» 
وعضوا في مجلس االحتاد الدولي «فيفا»، 

على خلفية ضلوعه بخالفات.

مدافع البايـــرن 
س هيرنانديز  لوكا
أغلى العب في تاريخ 
الدوري األملانــي 

بـ ٨٠ مليون يورو


