
جتّنب اأم �صالل اخل�صارة اأمام ال�صحانية ال�صاعد 
وتع��ادل مع��ه 2-2 �صمن املرحل��ة الثالثة من 

دوري جنوم قطر.
و�صّج��ل اجلزائ��ري حممد طيايب��ة )18( وحممد 
بدر �صيار )69( هديف ال�صيحانية، والأردين ثائر 
عبده )48( وعب��د العزيز اليهري )79( هديف اأم 

�صالل.
ورف��ع اأم �ص��الل ر�صي��ده اإىل 5 نق��اط وارتق��ى 
اإىل املرك��ز الرابع يف حني �صع��د ال�صحانية اإىل 
املركز ال�صاد�س مع 4 نقاط، وتختتم املباريات 

اليوم الأحد بلقاء القمة بني خلويا وال�صد.
الحتاد ثابت يف القمة

� ع��زز الحتاد موقع��ه يف ال�ص��دارة بفوزه على 
�صيف��ه التع��اون 1-3 على ا�صت��اد مدينة امللك 
عب��د اهلل الريا�صي��ة بج��دة يف افتت��اح املرحلة 

اخلام�صة من الدوري ال�صعودي.
و�صّج��ل فه��د املول��د )53 و74 من ركل��ة جزاء( 
اأه��داف   )90+4( كهرب��ا  حمم��ود  وامل���ري 

الحت��اد، والربازيل��ي �صان��درو مانويل )62 من 
ركلة جزاء( هدف التعاون.

وع��ّزز كهربا موقعه يف �ص��دارة لئحة الهدافني 
بر�صي��د 6 اأهداف بفارق هدف واحد اأمام زميله 

املولد.
ورف��ع الحتاد ر�صي��ده اإىل 13 نقط��ة بفارق 3 
نقاط اأمام مط��ارده املبا�ر التفاق الذي �صقط 
يف ف��خ التعادل ال�صلبي اأمام م�صيفه الفتح على 
ملعب مدينة الأمري عبد اهلل بن جلوي الريا�صية 
يف الأح�ص��اء، فيم��ا بق��ي التع��اون يف املرك��ز 
احل��ادي ع���ر بر�صي��د 4 نق��اط، والفت��ح اأخرياً 

بر�صيد نقطتني.
ويف اخل��رب وعل��ى ملع��ب مدين��ة الأم��ري �صعود 
بن جل��وي الريا�صية حّول ال�صب��اب تخلفه اأمام 

م�صيفه اخلليج اإىل فوز ثمني 2-1.
و�صجل اجلزائري حممد بن يطو )20( والربازيلي 
هيربتي فرنانديز )27( هديف ال�صباب، وعبد اهلل 
الفهد )18 خطاأ يف مرمى فريقه( هدف اخلليج.

اإىل املرك��ز اخلام���س موؤقت��ًا  ال�صب��اب  و�صع��د 
بر�صيد 8 نقاط مقابل 4 نقاط للخليج العا�ر.

م��ن جانب��ه، اأكرم الباط��ن وفادة �صيف��ه الرائد 
برباعي��ة نظيفة تعاقب على ت�صجيلها الربازيلي 
جورجي دا�صيلفا )8 و66( وفي�صل عيادة )52( 

والربازيلي الآخر وليام األفي�س )79(.
و�صه��دت املب��اراة طرد لع��ب الرائ��د الربازيلي 

جيلمار دا�صيلفا )57(.
و�صع��د الباط��ن اإىل املرك��ز ال�صاب��ع بر�صي��د 7 
نق��اط، يف الوق��ت ال��ذي تراج��ع في��ه الرائد اإىل 

املركز التا�صع بر�صيد 6 نقاط.
ال�صباب ينفرد بال�صدارة

� انفرد ال�صب��اب بال�صدارة بعد فوزه الثمني على 
�صيف��ه بن��ي يا�س -2�صفر يف افتت��اح املرحلة 

الثالثة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.
و�صجل الإيطايل الأرجنتيني الأ�صل توما�س دي 
فين�صت��ي )15( والهولن��دي رود بوميان��ز )30( 

هديف ال�صباب.
ورف��ع ال�صب��اب ال��ذي حق��ق ف��وزه الثال��ث على 
الت��وايل ر�صي��ده اإىل 9 نق��اط ليت�ص��در الرتتيب 
م�صتغاًل تاأجيل مباراة �ريكيه ال�صابقني الأهلي 
والع��ني اإىل 31 كان��ون الأول/دي�صم��رب املقبل 
ب�صب��ب ان�صغ��ال الأخ��ري بخو���س اإي��اب ن�ص��ف 

نهائي دوري اأبطال اآ�صيا اأمام اجلي�س القطري.
و�صع��د الو�ص��ل اإىل املرك��ز الراب��ع بعدما ح�صم 
لق��اء "درب��ي" دب��ي مع ج��اره و�صيف��ه الن�ر 
ل�صاحل��ه بهدف��ني �صجلهم��ا الربازيلي��ان كاي��و 
كاني��دو )23( وفابي��و ليم��ا )82( مقابل هدف 

للمغربي عبد العزيز برادة )44(.
ورف��ع الو�ص��ل ر�صي��ده اإىل 6 نق��اط، وتراج��ع 

الن�ر اإىل املركز الثامن وله 3 نقاط.
وتق��دم حتا ال�صاعد حديث��ًا اإىل املركز ال�صاد�س 
بعد فوزه على الحت��اد كلباء و�صيفه يف دوري 
الدرجة الأوىل املو�صم املا�صي بهدفني �صجلهما 
الروماين اأدري��ان بوت��ان )34( وعدنان ح�صني 
)76( مقاب��ل ه��دف �صجل��ه حم��د عب��د الرحمن 

.)90+2(
ورف��ع حتا ر�صي��ده اإىل 4 نق��اط، وبقي الحتاد 

كلباء يف املركز التا�صع وله 3 نقاط.
وف�ص��ل دبا الفجرية و�صيفه الإمارات يف حتقيق 
فوزهم��ا الأول واكتفيا بالتع��ادل �صفر-�صفر، 
لريف��ع الأول ر�صي��ده اإىل نقطت��ني والث��اين اإىل 

نقطة واحدة. 
واأكمل دبا الفج��رية املباراة بع�رة لعبني بعد 
ط��رد الهولندي نيكان��درو هيم�صيلي يف الدقيقة 
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منتخبنا يجتاز حاجز االمارات ويستعد لمواجهة كوريا الشمالية غدا
بطولة آسيا للشباب :

اأ�ص��ارت تقاري��ر اإ�صباني��ة اإىل اأّن جن��م ري��ال 
الربتغايل كري�صتيانو رونالدو )31 

عام��ًا( �صيمّدد عق��ده مع فريق 
 ،2021 حت��ى  العا�صم��ة 

اآم��ال عودته اإىل  لتتقل�س 
ال�صاب��ق مان�ص�صرت  فريقه 

يونايتد الإنكليزي.
�صحيف��ة  وذك��رت 
اأّن  اإىل  "�صب��ورت" 

 23 �صين��ال  رونال��دو 
مليون يورو �صنويًا، لي�صبح 

الالعب الثاين الأكرث دخاًل بعد 
مي�صي.

�صحيح اأّن ري��ال مدريد مل يخ�ر بعد على 
غرار جاره اأتلتيكو، اإّل اأّن الأخري يت�صدر بفارق 

الأهداف معّو�صًا تعادليه املبكرين مطلع 
املو�ص��م، وه��و ي�صتقب��ل غرناطة 
متذيل الرتتيب واحد فريقني 
م��ع اأو�صا�صون��ا مل يحققا 
اأي فوز يف 7 مباريات.

مدريد  اأتلتيك��و  وحقق 
يف  كامل��ة  انطالق��ة 
عل��ى  الأبط��ال  دوري 
غرار بر�صلونة، بفوزين 
اأيندهوفن  اأر���س  عل��ى 
-1�صف��ر  الهولن��دي 
ميوني��خ  باي��رن  و�صيف��ه 
الأمل��اين -1�صف��ر، وه��و يحل 
على رو�صتوف الرو�صي الأربعاء املقبل 

يف اجلولة الثالثة.

اُخت��ري الدويل الفرن�صي اأنطوان غريزمان مهاجم 
اأتلتيكو مدري��د اأف�صل لعب يف الدوري الإ�صباين 
لك��رة الق��دم ع��ن �صه��ر اأيلول/�صبتم��رب وف��ق ما 

اأعلنته رابطة الليغا.
وذك��رت رابطة الدوري الإ�صباين يف بيان ن�رته 
على موقعها عل��ى الأنرتنت اأن اختيار غريزمان 
كاأف�ص��ل لعب يع��ود للم�صتوى اجلي��د والأهداف 
اخلم�ص��ة التي �صجله��ا يف املباريات الأربع التي 

خا�صها مع فريقه يف �صهر �صبتمرب/اأيلول.
وجن��ح الدويل الفرن�صي مت�ص��در ترتيب الهدافني 

بر�صي��د 6 اأهداف يف حتقيق ثنائي��ة اأمام �صيلتا 
 )5-0( خيخ��ون  و�صبورتين��غ   )4-0( فيغ��و 
وهدف اأمام ديبورتيفو لكورونيا ليقود اأتلتيكو 
مدري��د للف��وز يف ث��الث مباري��ات والتعادل يف 

مباراة.
و�صجل غريزمان هدفه ال�صاد�س يف الليغا مبرمى 

فالن�صيا �صمن املرحلة ال�صابعة من امل�صابقة.
وهي امل��رة الثالثة التي يح�ص��ل فيها غريزمان 
)25 عام��ًا( عل��ى هذا اللقب بع��د كانون الثاين/

يناير 2015 واأبريل/ني�صان من العام ذاته.

ق��ال كارل هاين��ز رومينيغ��ه اإّنه ل��ن ين�صم 
اإىل جلن��ة "اأ�صح��اب امل�صال��ح" اجلديدة يف 
)فيف��ا(، مرجعًا ال�صبب بذل��ك اإىل عبء العمل 
الثقي��ل يف رئا�ص��ة ن��ادي باي��رن ميوني��خ 

ورئا�صة رابطة الأندية الأوروبية )ايكا(.
وتلق��ى رومينيغ��ه )61 عام��ًا( ، ال��ذي كان 
�صمن جلنة كرة القدم لالأندية بالفيفا والتي 
ج��رى حلها، عر�ص��ًا من ال�صوي���ري جياين 
اإنفانتين��و رئي�س الفيفا لت��ويل من�صب نائب 

رئي�س جلنة اأ�صحاب امل�صالح.
وقال رومينيغه: "اأ�صعر بالفخر بتلقي عر�س 
للعم��ل �صمن ه��ذه اللجنة املهم��ة لعامل كرة 
الق��دم، ولكنن��ي من�صغ��ل للغاي��ة بعمل��ي يف 
رئا�صة بايرن ميونيخ وكذلك ايكا، طلبت من 

رئي�س الفيفا منح املن�صب ل�صخ�س اآخر".

وكان رومينيغ��ه ق��د رح��ب بق��رار ت�صكي��ل 
جلن��ة اأ�صح��اب امل�صال��ح وو�صفه��ا باأنها: 
"خطوة جدية و�صحيحة مرحب بها من قبل 
اي��كا، وه��ي تعد موؤ���راً وا�صح��ًا للمزيد من 

الدميقراطية وال�صفافية بالفيفا".
و�صتتعامل اللجن��ة مع كّل جوانب اللعبة مبا 
يف ذل��ك الق�صاي��ا الهيكلي��ة والتقنية وكذلك 
العالق��ات ب��ني الأندية والالعب��ني والروابط 
والحت��ادات الأع�ص��اء والحت��ادات القارية 

والفيفا.
وجت��در الإ�صارة اإىل اأن تعيني اأع�صاء اللجان 
الت�ص��ع بالفيف��ا ل��ن يتم خ��الل الجتماعات 
احلالية ملجل���س الفيفا، نظراً لع��دم النتهاء 
م��ن التدقيق يف ا�صتيفاء املر�صحني للمعايري 

املطلوبة.

البريطانية إنيس هيل تعلن اعتزالها رونالدو يختم مشواره مع ريال مدريد

اختيار غريزمان العب الشهر في الليغا

رومينيغه يرفض عرض إنفانتينو بضمه 
للجنة أصحاب المصالح بالفيفا

 
و�صجل وليد كرمي هدف الف��وز الثمني للمنتخب العراقي يف 

الدقيقة 26 من عمر اللقاء.
و�صهدت املب��اراة الثانية �صمن ذات املجموعة يوم اجلمعة 
اأي�ص��ًا ف��وز فيتنام عل��ى كوري��ا ال�صمالي��ة 1-2 على ذات 

امللعب.
وت�ص��درت فيتن��ام ترتي��ب املجموع��ة بر�صيد ث��الث نقاط 
م��ن مباراة واحدة، بف��ارق الأهداف امل�صجل��ة اأمام العراق، 
يف ح��ني بقي ر�صيد كوريا ال�صمالي��ة والإمارات خاليًا من 

النقاط.
وتق��ام اجلول��ة الثاني��ة م��ن مناف�ص��ات املجموع��ة يوم غد 
الثن��ني، حي��ث تلتقي الإم��ارات م��ع فيتنام، والع��راق مع 
كوري��ا ال�صمالي��ة. وي�ص��ارك يف النهائي��ات 16 منتخبًا مت 
تق�صيمه��ا على اأربع جمموعات، وت�ص��م كل جمموعة اأربعة 
منتخب��ات، وبحيث يتاأهل اأول فريقني من كل جمموعة اإىل 

الدور ربع النهائي.
وكان��ت الفر�ص��ة الأوىل يف املب��اراة ل�صال��ح الإمارات عن 
طري��ق حممد جمع��ة الذي انطلق يف اجله��ة الي�رى قبل اأن 

ي�صدد كرة قوية ذهبت خارج اخل�صبات الثالث.
وجن��ح الع��راق يف ت�صجي��ل هدف التق��دم عن��د الدقيقة 26 
بعدم��ا اأبعد احلار�س العراقي ح�صنني حممد الكرة لت�صل اإىل 
ع��الء عبا�س الذي م��رر يف اجتاه مازن فيا���س ليمرر كرة 

عك�صية اأمام وليد كرمي الذي �صدد يف ال�صباك.
وكاد العراق ي�صج��ل الهدف الثاين قبيل نهاية ال�صوط الأول 
ع��رب ت�صدي��دة اأمري �صب��اح على الطاير والت��ي ذهبت خارج 

املرمى )38(.
ويف ال�ص��وط الثاين فر���س منتخب الإم��ارات �صيطرته على 
املجريات و�صغط بحثًا عن ت�صجيل التعادل، فانطلق حممد 
را�ص��د يف هجم��ة م��ن العم��ق و�صدد ك��رة من حاف��ة منطقة 
اجلزاء تاأل��ق احلار�س ح�صنني حمم��د يف اإبعادها )56(. ثم 
عاد احلار���س واأبعد حماولة حممد جمعة من خارج منطقة 

اجلزاء )58(. وكانت اأخط��ر الفر�س الإماراتية عند الدقيقة 
68 بعدما اأر�صل البديل في�صل الطرو�س متريرة متقنة خلف 
املدافع��ني اإىل حممد جمعة الذي انف��رد باحلار�س احلار�س 
لكن��ه �صدد خارج املرمى. وا�صتم��ر ال�صغط الإماراتي، فلعب 
عل��ي اليحيى ك��رة راأ�صية خارج املرم��ى )79(، ورد العراق 
بهجمة مرتدة عرب حماولة كرمي ديلي التي اأبعدها احلار�س 

الإماراتي حممد ح�صن اإىل ركلة ركنية )88(.
 ت�ريحات املدربني

- عبا�س عطية مدرب منتخب العراق
"واجهنا فريقًا جيداً اليوم ولكننا كنا نلعب ب�صكل جماعي 
يف املب��اراة واأ�صك��ر اهلل عل��ى النق��اط الث��الث. يف ال�ص��وط 
الث��اين عادة عندما تكون متق��دم يف النتيجة فاإنه يجب اأن 
تعمل اأكرث على اجلانب الدفاعي يف خط الو�صط، واأعتقد اأننا 
كنا جيدين يف هذا اجلانب، فر�س منتخب الإمارات مل تكن 

بتلك اخلطورة، وقد قمنا بعمل جيد يف الهجمات املرتدة".
"كل م��درب لدي��ه راأيه وهدفن��ا كان احل�صول على النقاط 

الث��الث وق��د فعلنا ذل��ك، اأدرنا املب��اراة كما نري��د رغم اأن 
منتخ��ب الإمارات جيد للغاية ق��وي، نحن نحرتمهم ولكننا 

حققنا الفوز وهو ما كنا نتطلع لتحقيقه".
- جاكوب دوفايل مدرب منتخب الإمارات:

"اأعتقد اأننا يف البداية مل نكن حمظوظني بع�س ال�صيء، مل 
نلع��ب ب�صورة جي��دة يف ال�ص��وط الأول وتاأخرن��ا بالنتيجة 
1-0، ال�ص��وط الث��اين كان اأف�صل من جانب فريقي ولكننا 

اأهدرنا بع�س فر�س الت�صجيل، ولهذا فاز العراق".
"يف ال�ص��وط الث��اين كنا جيدين للغاي��ة، وكنا ن�صيطر على 
الكرة ولك��ن يف كرة القدم اإذا ارتكب��ت بع�س الأخطاء فاإنه 
ل يك��ون باإمكان��ك الفوز، وق��د ارتكبنا العدي��د من الأخطاء 
يف ال�ص��وط الأول، لك��ن بالن�صبة يل كان��ت النتيجة مفاجئة 
لأنن��ا كن��ا م�صتعدين ب�ص��ورة اأف�صل.. يف ك��رة القدم ميكن 
اأن تخ���ر حت��ى لو لعبت ب�ص��ورة جيدة، يف ال�ص��وط الثاين 
�صنعنا ثالث فر�س كبرية وكان يجب اأن ن�صجل من اإحداها 

على الأقل.

فضائح 
المنشطات 

من زاوية 
اخرى

ان�صم الرباع الروماين غابرييل �صينكرايان، احلائز على 
امليدالي��ة الربونزي��ة يف اأوملبياد ري��و دي جانريو هذا 
الع��ام، اإىل قائمة الريا�صيني الذي��ن ارتكبوا انتهاكات 
للوائح مكافحة املن�صط��ات بالأوملبياد الربازيلي، غري 
اأن ق��راراً مل يتخ��ذ حتى الآن ب�ص��اأن العقوبة التي �صيتم 

توقيعها عليه.
وحتدث الحتاد العاملي لرفع الأثقال، عن �صينكرايان، 
الذي ثبت تناوله مادة ت�صتو�صتريون املحظورة، قائاًل: 
"لي���س هناك اأي قرار نهائي فيم��ا يتعلق بالتدابري اأو 

العقوبات".
وان�ص��م �صينكراي��ان اإىل قائم��ة الرباع��ني الذي��ن ثبت 
تناوله��م م��واد من�صط��ة يف اأوملبي��اد ريو، الت��ي ت�صمل 
امليدالي��ة  ن��ال  ال��ذي  زيلين�صك��ي،  توم��از  البولن��دي 
الربونزية يف وزن 69 كيلوغرامًا، وعزت اأرتيكوف من 
قريغيز�صتان، واملنغ��ويل ت�صاغن��ادورغ اأو�صوخبايار، 
حي��ث ج��اءت اختب��ارات الك�صف ع��ن املن�صط��ات التي 

اأجريت لهم اإيجابية.
وح��ل �صينكراي��ان )27 عام��ًا( يف املرك��ز الثال��ث يف 
وزن 85 كيلوغرام��ًا، ومن املتوق��ع اأن يتم جتريده من 
امليدالية التي ح�صل عليها، لتوؤول اإىل نظريه الكازاخي 

ديني�س اأولنوف.
 فيما اأعلن الحتاد الربيطاين للمالكمة املحرتفة جتميد 
رخ�ص��ة املالك��م املث��ري للج��دل تاي�صون في��وري بطل 
العامل يف الوزن الثقيل ب�صكل احتياطي بانتظار نتائج 

التحقيق حول "م�صاكل طبية ومكافحة املن�صطات".
وذك��رت �رك��ة هيني�ص��ي �صبورت���س، الراع��ي الر�صمي 
ملباري��ات فيوري، اأّن املالكم ال��ذي اأقر بتناول "كمية 
كبرية من الكوكايني" ب�صبب الإحباط، تخلى عن األقابه 
كبطل للعامل ح�صب ت�صنيف املنظمة العاملية واجلمعية 
العاملي��ة والحتاد ال��دويل للمالكمة، م��ن اأجل الرتكيز 

على "عالجه الطبي وا�صتعادة عافيته".
وق��ال فيوري يف بي��ان: "اأعتقد باأن��ه �صحيح وم�رف 
وجّي��د للمالكمة ت��رك هذه الألقاب يف دائ��رة املناف�صة 
وال�صماح لالآخري��ن بالتناف�س من اأجل الفوز بالأحزمة 

التي اأحرزت بفخر واحتفظت بها".
واأ�صاف: "حققت هذه الألقاب على احللبة، واأعتقد باأنه 
م��ن الواجب اأن اأخ�رها على احللب��ة، لكني ل�صت قادراً 

على الدفاع عنها يف هذه اللحظة".
تناول��ه  ثب��وت  اأيلول/�صبتم��رب   22 يف  الإع��الن  ومت 
م��ادة الكوكايني، فرتاجع يف الي��وم التايل عن خو�س 
املب��اراة �صد الأوكراين فالدمي��ري كليت�صكو املقررة يف 
29 ت�رين الأول/اأكتوبر يف مان�ص�صرت، مكتفيًا بالقول 
اأنه: "طبيًا غري قادر على القتال" دون اأي تو�صيح اآخر، 
وذلك بع��د اأن مت تاأجيلها لأول م��رة ب�صبب اإ�صابته يف 

الكاحل.
واأعل��ن في��وري ب�ص��كل مفاج��ئ يف 3 ت�ري��ن الأول/
اأكتوب��ر عرب تويرت اأنه قرر العتزال لكنه عاد عن قراره 

بعد قلياًل موؤكداً اأنه "مل يعتزل ب�صكل نهائي".

بداأ منتخب العراق م�شوار 
املناف�شة بتحقيق الفوز على 
الإمارات 0-1 يوم اجلمعة 

على �شتاد مدينة خليفة 
الريا�شية يف املنامة، �شمن 
اجلولة الأوىل من مناف�شات 
املجموعة الثانية يف بطولة 
اآ�شيا لل�شباب حتت 19 عامًا 

البحرين. يف   2016

المنامة - 

أم صالل ينجو من فخ الشحانية واالتحاد ثابت في القمة والشباب ينفرد بالصدارة
جدل المالعب جدل المالعب العربية

اأعلن��ت الربيطاني��ة جي�صي��كا اإيني�س هي��ل بطلة 
العامل والأوملبياد يف مناف�صات ال�صباعي اعتزال 

األعاب القوى.
�صبك��ة  )30 عام��ًا( عل��ى  اإني���س هي��ل  وقال��ت 
الإنرتن��ت: "ذكري��ات مذهل��ة م��ن اأول لق��ب يل 
يف بطول��ة الع��امل يف برل��ني يف 2009 وحت��ى 
اأوملبي��اد ري��و 2016، اأن��ا حمظوظة ج��داً بهذه 
امل�ص��رية الرائع��ة يف الريا�صة الت��ي اأحبها وهذا 
واح��د م��ن اأ�صع��ب الق��رارات الت��ي اتخذتها يف 

حياتي".

الق��رار  العت��زال  اأّن  اأع��رف  "لكن��ي  واأ�صاف��ت: 
ال�صحيح، دائمًا قلت اإنني اأريد اأن اأترك الريا�صة 

واأنا يف القمة، ول�صت نادمة على ذلك".
وتّوج��ت اإني�س هي��ل بامليدالي��ة الف�صية يف ريو 
دي جان��ريو وامليدالي��ة الذهبي��ة يف اأوملبي��اد 
لن��دن 2012، كما حازت على لق��ب بطلة العامل 

يف ن�صختي 2009
و2015، وكان��ت الإ�صاب��ات ق��د اأجربته��ا على 
التغي��ب عل��ى اأوملبي��اد بك��ني 2008 وبطول��ة 

العامل 2013.


