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مونديال قطر يفتح الهجرة لـ «احملترفني»

«يد» الكويت تعثرت أمام الزمالك في «العربية»

الساحل يهزم العهد.. والصدارة للبرج

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يشهد مونديال قطر ٢٠٢٢، فتح باب الهجرة 
أمــام الالعبني احملترفني في صفوف األندية 
القطرية، وذلك بحثا عن فرصة احتراف جديدة 

خالل فترة االنتقاالت الشتوية القادمة.
وتضم األندية القطرية عددا من الالعبني 
سيشــاركون مع منتخبات بالدهم في كأس 
العالم قطر ٢٠٢٢، وعلى رأســهم التونسيان 
يوسف املساكني وفرجاني ساسي العبا العربي 
والدحيل، والغاني أندريه آيو العب الســد، 
والكوريان جونغ وو يونغ، ونام تاي هي العبا 
السد والدحيل، واملغربي بدر بانون مدافع قطر، 
واألسترالي ترينت ساينسبري مدافع الوكرة، 
واإليرانيان سيد كنعاني وشجاع خليل زادة، 

العبا األهلي.
في الوقت ذاته، يعتبر مونديال قطر فرصة 
ذهبية لعدد من األنديــة القطرية في تدعيم 
صفوفها خالل انتقاالت الشــتاء، من خالل 
مشاهدة الالعبني على أرض الواقع في كأس 
العالم، وهناك بعض األندية لم تقم باستكمال 
قوائم الالعبني احملترفني انتظارا ملا ســوف 

يســفر عنه املونديال من العبني سواء عرب 
أو آسيويني أو أجانب.

هذا، ويختتم املنتخب القطري األول لكرة 
القدم حتضيراته اليوم اســتعدادا للمواجهة 
الودية أمام منتخب كرواتيا للمحليني مساء الغد، 
في ظل حتضيراته املستمرة خلوض نهائيات 
كأس العالم قطر ٢٠٢٢، التي ستنطلق في ٢٠

نوفمبر املقبل، حيث يلعب العنابي وديا أمام 
منتخبي كندا وتشيلي يومي ٢٣ و٢٧ اجلاري 
في معسكره احلالي بالنمسا. ويلعب العنابي 
في كأس العالم ضمن املجموعة األولى التي 
تضم منتخبات اإلكوادور وهولندا والسنغال.

ومن املقرر أن يخوض العنابي حصة تدريبية 
على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد ٢ أكتوبر 
املقبل، والتي ستكون مفتوحة أمام اجلماهير 

ووسائل اإلعالم املختلفة.
وكان املنتخب القطري قد خاض ٣ مباريات 
ودية في الفترة املاضية خالل معسكره التدريبي 
في النمســا، حيث تعادل (٢-٢) مع املنتخب 
املغربي للمحليني، ثم فاز (٢-١) على منتخب 
غانا للمحليني، وتعادل أمام منتخب جامايكا 

للمحليني (١-١).

يعقوب العوضي 

خسر الكويت من الزمالك املصري بنتيجة 
٢٠-٢٣ مســاء أمس ضمن اجلولة الثانية من 
الدور التمهيدي لبطولة األندية العربية أبطال 
الدوري والكأس لكرة اليد واملقامة في مدينة 
احلمامات التونسية، ويبقى رصيد «األبيض» 
على نقطتني من فوزه في مباراته االفتتاحية 

على مولودية اجلزائر ٣٥-٣٤.

ويلعب الكويت مباراته األخيرة في الدور 
التمهيدي مع الترجي التونسي غدا في الساعة 

الـ ٧:٣٠.
وفنيا قدم األبيض مباراة جيدة أمام الزمالك 
جنح فيها اجلهاز الفني من الوقوف على مكامن 
الضعف وتعزيز مواطن القوة، ولكن النتيجة 
لم تأت كما يشتهي اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
الوطني هيثم الرشيدي ولم يتمكن من حسم 
املباراة ويتبقى األمل األخير أمام الترجي غدا.

بيروت ـ ناجي شربل

أحلق شباب الســاحل خسارة أولى بالعهد 
حامل اللقب، بفــوزه عليه ١-٠ في املباراة التي 
جرت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في 
جونية، ضمن املرحلة الثالثة من الدوري اللبناني 
الـ٦٣ لكرة القدم. وسجل الهدف للفريق األزرق 
فضل عنتر من هجمــة مرتدة في الدقيقة ٨٧، 
وأرسل الكرة متوسطة االرتفاع الى ميني احلارس 
شاكر وهبي. وهذا الفوز األول لشباب الساحل 
هذا املوسم بعد تعادلني، واخلسارة األولى للعهد 
بعد فوز وتعادل. كما أنها اخلسارة االولى للعهد 
في الدوري منذ سقوطه أمام األنصار في الثاني 

من أبريل ٢٠٢١ بهدف من دون مقابل.
وعلى ملعب اإلمام موسى الصدر في بلدة 
أنصار اجلنوبية، حقق البرج فوزه الثالث تواليا 

على مضيفه الشباب الغارية ٢-٠. 
وبهذا الفور، ضمن البرج االحتفاظ بالصدارة 

أسبوعا ثانيا تواليا.

«بلباو» يتقدم ثالثًا.. وخيتافي يتفوق على أوساسونا

أودينيزي يوجع اإلنتر.. و مونزا يصعق يوڤنتوس

تقــدم أتلتيك بلبــاو إلى 
املركــز الثالــث فــي الدوري 
اإلســباني لكرة القــدم بعد 
فوزه على رايو فايكانو ٣-٢
ضمن منافســات اجلولة الـ 
٦ فــي «الليغــا»، وســجل 
الغاني إيناكي وليامس (١٤) 
وأويهــان سانســيت (٢٨) 
ونيكو وليامس (٣٣) أهداف 
أتلتيك بلباو، واألرجنتيني 
أوسكار تريخو (٥) والدولي 
الكولومبــي راداميل فالكاو 
(٨٠) هدفــي رايــو فايكانو. 
ورفــع أتلتيك بلباو رصيده 
الــى ١٣ نقطــة، فيمــا جتمد 
رصيــد رايــو فايكانــو عند 
٧ نقــاط في املركــز احلادي 
عشــر. كما تغلــب خيتافي 
على مضيفه أوساسونا ٢-٠، 
ليرفع الفائز رصيده ١٢ نقطة 
في املركز اخلامس، فيما بقي 
خيتافي على رصيده السابق 
٧ نقاط في املركز الـ ١٤، وعاد 
ڤالنسيا الى سكة االنتصارات 
بفوزه الكبير على ضيفه سلتا 
فيغو ٣-٠، وشهدت املباراة 
مشاركة الدولي األوروغوياني 

تابع أودينيزي مفاجآته هذا 
املوسم فحقق فوزه اخلامس 
تواليــا وكان علــى إنتر ٣-١

أمس في املرحلة السابعة من 
بطولة ايطاليا لينتزع املركز 

األول مؤقتا.
ورفــع اودينيزي رصيده 
الى ١٦ نقطة، في املقابل، بقي 
إنتر بطل املوسم قبل املاضي 
في املركز السادس بعد تلقيه 
خســارته الثالثة هذا املوسم 

مقابل ٤ انتصارات.
وبعــد خســارته مباراته 
االفتتاحيــة ضــد ميالن بطل 
املوسم املاضي، ثم تعادله في 
مباراته الثانية، جنح اودينيزي 
فــي حتقيــق فــوزه اخلامس 
تواليــا بعد انتصــارات على 
مونتسا (٢-١) وفيورنتينا (١-

٠) وروما (٤-٠) وساسوولو 
(١-٣). افتتح إنتر التسجيل 
من ركلة حرة مباشرة انبرى 
لهــا نيكولو باريال واســكنها 
الزاوية اليسرى العليا ملرمى 

اودينيزي (٥).
وجنــح اودينيــزي فــي 
بالنيــران  التعــادل  ادراك 
الصديقــة عندما حول املدافع 

أحرز وســام بن يدر الهدف 
الثالث في الوقت بدل الضائع، 
ليرفع موناكــو رصيده إلى 
١٤ نقطة في املركز اخلامس، 
بينمــا توقف رصيد ســتاد 
رميــس عند ســت نقاط في 

املركز الـ ١٦.
وفــي مواجهــات أخرى، 
تغلــب مونبلييــــــه علــى 
ستراســبورغ ٢-١، وبــذات 
النتيجة فاز ليل على تولوز.

أملانيا

لــم تكــن عــودة مــدرب 
اليبزيغ اجلديد ماركو روزه 
الــى معقــل فريقه الســابق 
بوروســيا مونشــنغالدباخ 
جيدة الن فريقه سقط بنتيجة 
قاسية ٣-٠. وسجل يوناس 
هوفمــان ثنائيــة للفائز في 
الشوط األول قبل ان يضيف 
الدولي اجلزائــري رامي بن 
ســبعيني الثالث (٥٣). كما 
حقق آينتراخت فرانكفورت 
الفوز للمرة الثالثة في اخر 
اربع مباريــات بتغلبه على 

شتوتغارت ٣-١.

إدينسون كافاني للمرة األولى 
مع ڤالنسيا منذ انضمامه الى 
صفوفه في فترة االنتقاالت 
الصيفية. وهو الفوز الثالث 
لفالنســيا هذا املوسم مقابل 
ثالث هزائم فرفع رصيده الى 
تسع نقاط وصعد الى املركز 
الثامــن مؤقتا بفــارق نقطة 
واحــدة أمام ريــال مايوركا 
املتعادل سلبا مع أمليريا الرابع 
عشر، فيما تراجع سلتا فيغو 

الى املركز الثالث عشر.
فرنسا 

فاز موناكو على مضيفه 
ستاد رميس ٣-٠ أمس ضمن 
املرحلــة الثامنة من الدوري 
الفرنسي لكرة القدم، وحسم 
موناكــو الفوز في الشــوط 
الثاني مستغال النقص العددي 
في صفوف أصحاب األرض 
بعد طرد برادلي لوكو (٢٢).
وتقدم الروسي ألكسندر 
جولوفني بهدف ملوناكو (٤٧)، 
ثم أضــاف الياباني تاكومي 
مينامينو الهدف الثاني قبل 
ثــالث دقائق من النهاية، ثم 

الرأسية مرت الى جانب القائم 
(٣٣).وتألق هندانوفيتش في 
التصــدي لكرة قويــة زاحفة 
سددها ساندي لوفريتش من 

٢٠ مترا (٦٣).
وجنح اودينيزي في التقدم 
عندمــا نفذ االســباني جيرار 

ديلوفو ركلة ركنية ارتقى لها 
السلوفيني ياكا بيول وتابعها 
برأسه داخل شباك إنتر (٨٥).

وحاول إنتر ادراك التعادل 
في الدقائق االخيرة لكنه ترك 
مساحات واسعة في خطوطه 
اخللفية اســتغلها اودينيزي 

ليؤكد فوزه في الدقيقة الثالثة 
من الوقت الضائع عندما اضاف 
التركــي االصــل االملاني  لــه 
اجلنســية تولغاي ارســالن 

الثالث من كرة رأسية.
وفي مباريات أخرى، تغلب 
سبيزيا على ضيفه سامبدوريا 
٢-١، فيما خرج ساسولو بفوز 
مهم على مضيفه تورينو ١-٠.

وحقق مونزا فوزه األول هذا 
املوسم بشكل مفاجئ بنتيجة 
١-٠ على يوڤنتوس الذي فشل 
في التعامل مع النقص العددي. 
وبــدا أن معاناة يوڤنتوس ال 
تتوقــف، حيث تعرض العبه 
العائد من اإلصابة أنخيل دي 
ماريا للطرد قبل االســتراحة 
بخمس دقائق بسبب االعتداء 
مبرفقه على أرماندو إيتســو 

في صدره.
وأصبح البديل كريستيان 
جيتكير بطال ملشجعي مونزا 
بعدما قابل كــرة عرضية من 
باتريك تشوريا وسجل هدف 
االنتصار في الدقيقة ٧٤. وفاز 
التسيو على كرميونيسي ٤-٠، 
وفيورنتينــا علــى هيــالس 

فيرونا ٢-٠.

السلوڤاكي ميالن سكرينيار 
كــرة عرضيــة داخل شــباك 
احلارس السلوڤيني املخضرم 

سمير هندانوفيتش (٢٢).
البوســني  املهاجــم  وكاد 
املخضــرم ادين دجيكو مينح 
التقدم إلنتر مجددا لكن كرته 

ُأنس شخصية العام الرياضية العربية
اختيرت التونســية أنس جابر املصنفة 
ثانية عامليا ووصيفــة بطولتي وميبلدون 
والواليات املتحدة املفتوحة للتنس شخصية 
العام الرياضية العربية لعام ٢٠٢٢ حسب جائزة 
فاطمة بنت مبارك اإلماراتية لرياضة املرأة.

وجاء اختيار جابر (٢٨ عاما) بعدما حققت 
نتائج استثنائية عام ٢٠٢٢، وأصبحت أول 
عربية على اإلطالق حتتل املركز الثاني في 

تصنيف الالعبات احملترفات.
كما كانت أول عربية تتوج بلقب إحدى 
دورات األلــف في مدريد فــي مايو، قبل 
اجنازيها في التأهل الى نهائي «وميبلدون» 
في يوليو، ونهائي «فالشــينغ ميدوز» في 

سبتمبر احلالي.
وقالت جابر عبر تســجيل صوتي بعد 
اعالن فوزها باجلائزة: «انا ســعيدة جدا، 
ويشرفني احلصول على هذا اللقب املميز، 

وشكرا لكل من يدعم املرأة العربية».
وتبلغ القيمة املالية للجوائز التي وزعت 
في مختلف فئاتها ١٫٧ مليون درهم (نحو ٤٦٣

الف دوالر)، وفي أبرزها حصدت املصرية 
جيانا فاروق حاملة برونزية اوملبياد طوكيو 
٢٠٢٢، جائزة افضل رياضية عربية، وشيماء 
الكلباني بطلة اجلوجيتسو (افضل رياضية 
اماراتية)، والعبة كرة الطاولة املصرية هنا 

أحمد جودة (أفضل ناشئة).

«املدفعجية» يُدك حصون برينتفورد ويرتقي القمة
استعاد أرسنال نغمة الفوز ومعها 
صدارة الدوري االجنليزي لكرة القدم 
بفوزه الصريح على مضيفه وجاره 
برينتفورد ٣-٠ أمس في املرحلة الـ ٧

للبطولة، ليرفع رصيده الى ١٨ نقطة 
متقدما بفارق نقطة واحدة على كل 

من مان سيتي وتوتنهام.
 وجنــح «الغنــرز» فــي افتتاح 
التسجيل بواسطة املدافع الفرنسي 
ويليــام صليبا (١٧)، وســرعان ما 
أضاف البرازيلي غابريال جيزوس 
الهدف الثاني (٢٨)، ليرفع البرازيلي 
رصيده من األهداف في الدوري احمللي 
الى ٤ أهداف هذا املوسم بعد انتقاله 
الى صفوف فريقه اجلديد قادما من 
مان ســيتي، وحســم «املدفعجية» 
النتيجة نهائيا فــي صاحله عندما 
أضاف البرتغالي فابيو فييرا الهدف 
الثالث (٤٩). وشهد املباراة مشاركة 
الناشــئ ايثان نوانيــري البالغ ١٥

عاما و١٨١ يوما والذي ال يزال طالبا 
في املدرســة، في الثواني األخيرة، 
ليصبــح بالتالي أصغــر العب من 
حيث املشــاركة في تاريخ أرســنال 

وفي الدوري االجنليزي عموما.
وحقق إيڤرتون فوزا ثمينا على 
وست هام ١-٠ عى ملعب «جوديسون 

بارك».
هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق 

نيال موباي في الدقيقة ٥٣.
ورفع «التوفيز» رصيده بعد هذا 

الفــوز الى ٧ نقاط في املركز الثالث 
عشــر مؤقتا، في حني جتمد رصيد 
«املطــارق» عند ٤ نقــاط في املركز 

الثامن عشر.
من جهته، أكد مدرب ليستر سيتي 
بريندان رودجرز أنه ســيحترم أي 
قرار من مالك النادي بشأن مستقبله 
بعد أن تعرض الفريق لضربة مؤملة 
جديدة باخلسارة ٦-٢ من توتنهام 
هوتسبير، ويقبع فريق رودجرز في 
املركز األخير بعد أن نال نقطة واحدة 
فقــط من أول ٧ جوالت، واســتقبل 
مرماه ٢٢ هدفــا، وقال: «مهما حدث 
سأحتفظ باحترام هائل جتاه املالك 
ألنهم منحونــي دعما كبيرا وأتفهم 
اللعبة، النتيجة ال تعكس األداء لكنها 

هزمية ثقيلة».
مــن جانبه، ذكــر املديــر الفني 
لتوتنهام أنطونيــو كونتي أن أهم 
شــيء هــو احلصــول علــى ثــالث 
نقاط، لم يكن األمر ســهال بالنسبة 
لنا بســبب الطريقة التي بدأنا بها، 
لعبنا بشــكل جيد لكننا اســتقبلنا 
ركلة جــزاء وتأخرنــا ١-٠، عانينا 
في الشوط األول، فقدنا بعض الثقة 
وكانــت التبديالت مهمــة حقا، جاء 
ســون بطريقة رائعة وسجل ثالثة 
أهداف «هاتريك»، إنه أمر غريب، منذ 
البداية لم يســجل أي أهداف ثم في 
٣٠ دقيقة سجل ثالثية، مشددا على 

أن التناوب مفيد للفريق.

نوانيري  يدخل التاريخ كأصغر العب في الدوري.. و «التوفيز» يستعيد ذاكرة االنتصارات..  وروجرز ينتظر اإلقالة

األمير وليام يدعم أستون ڤيال
بعث أمير ويلز اجلديد وليام الذي بات اآلن وريث عرش بريطانيا برســالة حتفيز لنادي أســتون ڤيال الذي 
يشجعه منذ فترة طويلة، وسط حداد على جدته امللكة إليزابيث الثانية، بحسب ما كشف املدرب ستيفن جيرارد.
وقال جيرارد بعد فوز أســتون ڤيال على ســاوثمبتون ١-٠، ليبتعد فريق مدينة برمنغهام عن منطقة الهبوط: 
«بعث برسالة إلى النادي هذا األسبوع، وهذا يوضح مدى الدعم الذي يريد تقدميه، كان من نوع «أود أن أكون هنا»، 
يشجع الشبان كثيرا بطريقة فردية ويحبهم»، مضيفا: مثير لإلعجاب حقا أن يبعث لنا برسالة في وضعه احلالي.


