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الزمالك في الدوحة اليوم

روجرز: لن أتهرب 
من وضع ليستر سيتي

موناكو يوقف نزيف النقاط

العطية بطًال لرالي لبنان

القاهرة - سامي عبدالفتاح

تصل اليوم إلى الدوحة بعثة نادي الزمالك برئاسة عضو مجلس 
اإلدارة أحمد مرتضى منصور، استعدادا ملواجهة الهالل السعودي 
اجلمعة املقبل على كأس «لوسيل» التي يحصل فيها الفائز على 
مليون ونصف املليون دوالر، بينما يحصل اخلاسر على مليون 
دوالر، وذلك ضمن احتفاالت تدشني ستاد لوسيل املونديالي، 
أكبر مالعــب مونديال «قطر ٢٠٢٢» الذي ســيحتضن نهائي 

املونديال في ١٨ ديسمبر.
وقرر البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، املدير الفني للزمالك، اصطحاب 
الثالثي اجلديد، وهم املغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما 
نــداي، باإلضافة إلى مدافع بيراميدز املنتقل في صفقة انتقال 

حر أحمد أمين منصور.

أكد املدير الفني لفريق ليستر ســيتي اإلجنليزي لكرة القدم 
بريندان روجرز أنه لن يتهرب من مسؤولية إعادة فريقه لطريق 
االنتصارات بعدما انقلبت عليه جماهير الفريق عقب اخلسارة 
٢-٥ أمام برايتون أول من امس في املرحلة السادسة من املسابقة.

وذكرت وكالة األنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن جماهير الفريق 
التي تواجدت في املدرجات هتفت ضد املدرب قائلة «أنت ستقال 
في الصباح» قبل أن يتم رفع الفتة «روجرز آوت» بنهاية املباراة 

التي شهدت خسارة ليستر للمباراة اخلامسة على التوالي.
وقال روجرز، الذي لم يتمكن من دعم فريقه بشــكل ملحوظ 
خالل فتــرة االنتقاالت الصيفية، إنه لم يطلب أن يطمئن على 

مستقبله من مالكي النادي ألنه مؤمن بقدراته.
وعند سؤاله عما إذا كان هناك دعم من إدارة النادي، أجاب قائال «لم 
أطلب هذا من قبل خالل الفترة التي قضيتها هنا. ولم أرد هذا».

وأضاف «ســأواصل القيام بعملي وسأتقدم وأدرس وسأبذل 
قصارى جهدي. حتى يقول لي أي شــخص شــيئا مختلفا، 

سأواصل القيام بعملي».
كوستا قريب من ولڤرهامبتون

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «أتيتيك» اإلجنليزية أن الدولي اإلسباني 
دييغو كوستا سيخضع اليوم لفحص طبي قبل االنتقال الرسمي 

إلى صفوف نادي ولڤرهامبتون واندرارز اإلجنليزي.
وأوضحت الصحيفة، على موقعها اإللكتروني، إن كوستا صاحب 
الـ ٣٣ عاما أصبح العبا حرا منذ يناير املاضي عندما أنهى عقده 
مع نــادي أتليتيكو مينيرو البرازيلــي، وهذا يعني أن النادي 
اإلجنليزي قادر على التوقيع معه رغم انتهاء فترة االنتقاالت 

الصيفية يوم اخلميس املاضي.
وضع موناكو حدا لنتائجه املخيبة في الدوري الفرنسي لكرة 
القدم عقب فوزه على مضيفه نيس ١-٠ في املرحلة السادســة 
للمسابقة. وتقمص السويسري بريل إميبولو دور البطولة في 
املباراة، عقب تسجيله هدف فريق اإلمارة الوحيد في الدقيقة ٦٩. 
وارتفــع رصيد موناكو، الذي أوقف نزيــف النقاط الذي ظل 
يعاني منه في لقاءاته األربعة املاضية باملسابقة، إلى ٨ نقاط في 
املركز العاشــر، في حني توقف رصيــد نيس عند ٥ نقاط في 

املركز السادس عشر.
أملانيا 

استعاد ماينتس نغمة االنتصارات في الدوري األملاني عقب فوزه 
الثمني على مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ ١-٠.

ويدين ماينتس بفضل كبير في حتقيق هذا الفوز لالعبه آرون 
مارتني، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ٥٥.

يذكر أن مونشنجالدباخ عانى من النقص العددي بدءا من الدقيقة 
٥٣، عقب طرد العبه الياباني كو إيتاكورا. وارتفع رصيد ماينتس، 
الذي خسر من باير ليڤركوزن في املرحلة املاضية، إلى ١٠ نقاط 
في املركز اخلامس، بفارق نقطتني خلف الصدارة، في حني توقف 
رصيد «غالدباخ»، الذي عجز عــن حتقيق االنتصار للمباراة 
الثانية على التوالي في املسابقة، عند ٨ نقاط في املركز التاسع.

بيروت ـ ناجي شربل

أحرز القطري ناصر صالح العطية ومالحه الفرنســي باتريك 
بوميل على «فولســفاكن بولو جي تي آي»، لقب «رالي لبنان 
الدولي» في نسخته الـ٤٤ وهو اجلولة اخلامسة واألخيرة من 
بطولة الشرق األوســط للراليات، الذي نظمه النادي اللبناني 
للسيارات والســياحة برعاية رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون، فيما احتل باسل بو حمدان ومالحه فراس الياس (لبنان) 
على «سكودا فابيا» املركز الثاني، بينما نال املركز الثالث تامر 

غندور ومالحه سليم جليالتي (لبنان) على «سكودا فابيا».
وبذلك أنهى العطية اجلولة األخيرة من البطولة اإلقليمية بتتويجه 
بطال لرالي لبنان للمرة الثانية بعد العام ٢٠١٩، وبطال للشــرق 

األوسط للمرة الـ١٩ في مسيرته الزاخرة باإلجنازات.
ومع انسحاب روجيه فغالي حامل الرقم القياسي في عدد مرات 
الفوز بالسباق الســبت، غابت املنافسة مع العطية الذي أحكم 

قبضته على الترتيب وانفرد بالصدارة. 
واقتصرت املنافسة على املركز الثاني، ليقود العطية باقي مراحل 

اليوم األخير بهدوء وترو، منعا من مفاجآت قد تطيح بآماله.
وقد أحرز املتسابق الكويتي يوسف الظفيري ومالحه اللبناني 
زياد بردويل الذي شارك عن نادي ٩٦٥ للمحركات على سيارة 
«ميتسوبيتشي النسر ايفو ١٠» للمرة األولى له املركز السابع 

في مجموعة «ن».

مورينيو: الهزمية برباعية أفضل من خسارة مورينيو: الهزمية برباعية أفضل من خسارة ٤٤ مباريات مباريات
قلل مدرب روما، البرتغالي جوزيه 
مورينيــو، من ســقوط فريقه الكبير 
أمام أودينيزي برباعية نظيفة ضمن 
املرحلة اخلامسة من الدوري اإليطالي 
لكرة القدم، حيث قال: «أفضل خسارة 
مبــاراة بنتيجة ٠-٤، عن الهزمية في 

٤ لقاءات بهدف دون رد».
وتابــع مورينيــو عقــب املبــاراة: 
«خســرنا فقط ٣ نقــاط، و٤ مباريات 
تعنــي ١٢ نقطة.. األمــر صعب، لكننا 
ننظر دائما لألمــام.. منتلك ١٠ نقاط، 

وسنمضي في طريقنا».
املــدرب  أن  إال  ورغــم اخلســارة، 
أداء جنمــه  أثنــى علــى  املخضــرم 
األرجنتينــي، باولو ديبــاال، وقال في 

هذا الصدد «ديباال كان أفضل العب في 
امللعب، رغم هذه النتيجة».

وأضاف «أضعنا العديد من الفرص 
في مباراة مفتوحة، وقبل هدف التقدم 
األول ألودينيــزي، كانــت لنــا فرصة 
واضحة.. املنافس اســتطاع استغالل 
الفرص التي صنعها.. سنفكر في مباراة 
اخلميس (في الــدوري األوروبي أمام 

لودوغوريتس رازغراد البلغاري)».
ورغــم وجــود حالــة جدليــة في 
املبــاراة، بعــدم احتســاب ركلة جزاء 
لصالح «اجليالوروسي»، إال أن املدرب 
البرتغالي أنهى األمور ســريعا، حيث 
قــال: «عندما تخســر ٠-٤، فال ميكن 

احلديث عن احلكام».

وافتتح أصحاب األرض التسجيل 
في الدقيقة اخلامســة من املباراة عن 
طريــق إيينوما يودوجــي، ليضاعف 
بعدها النتيجة عن طريق األملاني الزار 
ســاماردجيتش (٥٦)، قبل أن يضيف 
األرجنتينــي روبرتو بيرييــرا (٧٥) 
والسلوڤيني ساندي لوفريتش (٨٢) 

الهدفني الثالث والرابع.
وتعد هذه اخلسارة قاسية لرجال 
املــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو 
الذي بدا كـ«الوحش» اآلتي لالنقضاض 
على الكبار بكتيبته املدعمة باالنتقاالت 

الصيفية. 
وفــي مبــاراة اخرى، فــاز هيالس 

فيرونا على سمبدوريا ٢-١.

«الغواصات الصفراء» ثالث «الليغا»
املركز  إلــى  قفــز ڤياريال 
الثالــث فــي ترتيــب الدوري 
اإلســباني لكرة القدم، بفوزه 
علــى ضيفه إلتشــي الصاعد 
حديثا برباعية نظيفة، ضمن 
منافسات املرحلة الرابعة من 

«الليغا».
وتنــاوب علــى تســجيل 
رباعية «الغواصات الصفراء» 
على ملعــب «ال ســيراميكا» 
ســجل فريــق «الغواصــات 
الصفــراء» جيــرارد مورينو 
(٢٦)، األرجنتينــي جيوفاني 
لو سيلســو (٣٧)، الفرنسي 
 (٨٩) كــوكالن  فرانســيس 
وخوســيه لويس موراليس 

.(٩٠+٣)
وبهذا الفوز، ارتقى ڤياريال 

إلى املركز الثالث مع ١٠ نقاط 
وبفارق األهداف عن برشلونة 
الثانــي، ونقطتني عــن ريال 
مدريد املتصــدر.  من جهته، 
بقي إلتشــي في املركز الثامن 

عشر مع نقطة يتيمة.
من جهة أخرى، عاد ڤالنسيا 
إلى ســكة االنتصــارات بفوز 
عريض علــى ضيفه خيتافي 
٥-١. وبعد خسارتني متتاليتني 
أمام أتلتيك بلبــاو وأتلتيكو 
مدريد في املرحلتني السابقتني، 
ضرب «اخلفافيش» بخماسية. 
وبهــذا الفــوز، رفع ڤالنســيا 
رصيــده إلى ســت نقــاط في 
املركــز العاشــر، فيمــا بقــي 
خيتافي باملركز التاسع عشر 
ما قبل األخير بنقطة واحدة.

الــى نهايته في ديســمبر، لكن كأس 
العالــم املقررة نهايــة العام في قطر 
أجبرت االحتاد األوروبي لكرة القدم 

(يويفا) على تعديل رزنامته.
وسيكون برنامج دور املجموعات 
مضغوطا حيث تقام املراحل الست على 
مدى شهرين، مع تقدمي موعد البداية.
عندما يبدأ ريال حملة الدفاع عن 
لقبه، لن يكون األوفر حظا على الورق 
لتتويج آخر في ظل وجود أندية مثل 
مان سيتي وجنمه اجلديد النرويجي 
إرلينغ هاالند، أو باريس سان جرمان 
الذي نشط مجددا في سوق االنتقاالت 
ضمن مسعاه لتحقيق احللم املطلق 
وهو الفوز باللقب القاري ألول مرة 

في تاريخه.
ورأى املدرب اجلديد لسان جرمان 

كريستوف غالتييـه أن «دوري 
أبطال أوروبا يســتخرج 
أفضل ما لــدى الالعبني 
واملشــجعني والفرق»، 
مضيفا «سيكون هناك 
إذا  اســتخفاف كبيــر 
قلنــا إن باريس ســان 
جرمــان هــو املرشــح 

األوفر حظا».
كما سيكون ليڤربول 
وبايرن من بني املرشحني 
للفوز باللقب، فيما تبدو 
حظوظ تشلسي أو جاره 

توتنهــام وبرشلونــــة 
أضعف.

أول مدرب يحرز الكأس أربع مرات في 
مسيرته، رحلته نحو نهائي يونيو في 
اسطنبول ضمن مجموعة من املفترض 

أال يواجه صعوبة في جتاوزها.
ويتواجه ريال مع سلتيك واليبزيغ 
وشاختار ضمن املجموعة السادسة، 
مدركا متاما أنه حتى الهزمية مثل التي 
تلقاها املوسم املاضي على أرضه أمام 
شيريف تيراسبول املولدافي أثبتت في 

نهاية املطاف أنها غير مكلفة.
وقال أنشــيلوتي لوســائل إعالم 
إسبانية «كان من املفترض أن تكون 
أســهل مباراة لنا العــام املاضي ضد 
شــيريف فــي برنابيو وخســرناها، 
وبالتالي علينا احترام هذه الفرق».

كما سارع لإلشارة الى عامل آخر 
ميكن أن يلعب دوره هذا املوسم وهو 

اجلدول الزمني للمباريات.
في العادة، يصل دور املجموعات 

وإسبانيا وإيطاليا وأملانيا اللقب، ثم 
منذ فوز إنتر اإليطالي بقيادة مورينيو 
أيضا بلقب ٢٠١٠، رفعت خمسة أندية 
فقــط الــكأس، حيث فاز بهــا كل من 
برشلونة اإلسباني وتشلسي وبايرن 
ميونيــخ األملاني مرتــني، وليڤربول 

اإلجنليزي مرة واحدة.
وكانــت حصة األســد خــالل هذه 
الفترة من نصيــب ريال مدريد الذي 
وبعد فــوزه في مايو علــى ليڤربول 
١-٠ في باريس، رفع الكأس املرموقة 
للمرة اخلامســة في غضون تســعة 
أعــوام، مؤكدا التألــق الدائم للنجوم 
لــوكا  الكرواتــي  املخضرمــني مثــل 
مودريتش والفرنسي كرمي بنزمية. 

طموحات ريال مدريد 

ويبدأ النادي امللكي بقيادة اإليطالي 
كارلو أنشــيلوتي الذي بات في مايو 

على وقع مرور ٣٠ عاما على انطالق 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بصيغته 
احلالية كبديل لكأس األندية األوروبية 
البطلة، ينطلق اليوم دور املجموعات 
من املوســم اجلديد حيــث يبدأ ريال 
مدريد اإلسباني حملة الدفاع عن لقبه 
القياســي الرابع عشــر مــن األراضي 

االسكتلندية.
ويلتقــي اليــوم دينامــو زغــرب 
الكرواتــي مــع تشلســي اإلجنليزي، 
وســالزبورغ النمســاوي مــع ميالن 
اإليطالي ضمن املجموعة اخلامســة، 
واليبزيغ األملاني مع شاختار دانييتسك 
األوكراني، وســلتيك االسكتلندي مع 
ريال مدريد في املجموعة السادســة، 
وبوروسيا دورمتوند األملاني مع اف 
سي كوبنهاغن الدمناركي، وإشبيلية 
اإلســباني مع مان سيتي اإلجنليزي 
في املجموعة السابعة، وباريس سان 
جرمان الفرنسي مع يوڤنتوس اإليطالي 
في قمة مباريات الليلة ضمن املجموعة 
الثامنة. وكان مرسيليا الفرنسي أول 
بطــل يتوج بلقــب املســابقة بحلتها 
اجلديدة موسم ١٩٩٢-١٩٩٣، وبقي منذ 
حينها الفريق الوحيد من بالده الذي 
يحصل على هذا الشرف في صيغتي 
البطولــة، رغم األمــوال الطائلة التي 
أنفقهــا غرميه باريس ســان جرمان 

بقيادة مالكيه القطريني.
ومنذ أن توج بورتو البرتغالي عام 
٢٠٠٤ بقيادة املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيــو، احتكــرت أنديــة إجنلترا 

باريس يستضيف يوڤنتوس في قمة مثيرة الليلة.. ومان سيتي لتجاوز إشبيلية

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

دوري أبطال اوروبا (اجلولة األولى)
١ beIN sports PREMIUM ٧:٤٥دينامو زغرب – تشلسي
٢ beIN sports PREMIUM ٧:٤٥دورمتوند – كوبنهاغن

١ beIN sports XTRA ١٠سالزبورغ – ميالن
٣ beIN sports ENGLISH ١٠اليبزيغ – شاختار

٢ beIN sports PREMIUM ١٠سلتيك - ريال مدريد
٣ beIN sports PREMIUM ١٠إشبيلية - مان سيتي
١ beIN sports PREMIUM ١٠باريس – يوڤنتوس

غيتينز يغيب عن دورمتوندتشلسي يجدد عقد ريس جيمس
وّقع الظهير األمين الدولــي ريس جيمس على عقد جديد 
مع تشلسي ملدة ستة أعوام سيبقيه في ملعب «ستامفورد 

بريدج» حتى ٢٠٢٨، وفق ما أعلن النادي اللندني.
شارك جيمس (٢٢ عاما) في ١٢٨ مباراة مع تشلسي منذ أن 

تخرج في أكادميية النادي في ٢٠١٨.
قال في حديث مع املوقع الرسمي للبلوز «السعادة تغمرني 
بعد أن جددت عقدي وأنا ممنت جدا للجماهير، للمالكني اجلدد، 
وكل شــخص في النادي. أتوق ألرى ما يحمله املســتقبل 
وأنا متأكد أننا سنحظى بفرص للفوز بالعديد من األلقاب».
وتابع «نشأت مشجعا لهذا الفريق وأنا هنا منذ أن كنت في 
السادســة من عمري. وقعت علــى عقد جديد ألن هذا هو 

النادي الذي أريد أن أكون فيه».

تأكد غياب النجم الشاب جيمي بينو غيتينز عن صفوف 
بوروســيا دورمتوند األملاني عندما يســتهل الفريق 
مشواره في دوري أبطال أوروبا مبواجهة كوبنهاغن 
الدمناركي اليوم. كذلك حتوم الشــكوك حول إمكانية 
مشــاركة دونيل مالني وكرمي أدميي في املباراة األولى 
لدورمتوند بدوري األبطال. وتعرض بينو غيتينز (١٨ عاما) 

خللع في الكتف خالل املباراة التي انتهت بفوز دورمتوند 
على هوڤنهامي ١-٠ يوم اجلمعة املاضي، وقال املدير الفني 

إيدين تيرزيتش إنه «ال يزال ينتظر التشخيص النهائي ملعرفة 
ما إذا كان ميكن عالج اإلصابة أم أن الالعب سيحتاج إلى عملية 
جراحية». وأضاف تيرزيتش «مالــني وأدميي يكثفان جهدهما، 

لكن من احملتمل أال يكونا متاحني للمشاركة في مباراة كوبنهاغن».

«امللكي» يبدأ رحلة «األبطال» من محطة سلتيك«امللكي» يبدأ رحلة «األبطال» من محطة سلتيك


