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األمناء/ متابعات :

األربعاء، عىل  أمس  الســتار،  أسدل   
بطولة  من  النهايئ،  مثن  الدور  منافسات 
دوري أبطال آسيا 2021، وتأهلت 3 أندية 

عربية للدور ربع النهايئ.
وستحتضن اململكة العربية السعودية 
األدوار النهائيــة للبطولــة اآلســيوية، 
وســُتقام قرعة دور ربــع نهايئ دوري 
أبطال آســيا، يــوم الجمعــة املقبل 17 

سبتمرب/ أيلول. 
وسُيقام ربع النهايئ يوم 16 أكتوبر/ 
النهايئ  نصف  سُيقام  فيام  املقبل  أكتوبر 
يوم 19 من الشــهر ذاته عــىل أن يُلعب 

النهايئ يوم 23 نوفمرب/ ترشين الثاين.
أن  بعد  السعودي  الهالل  نادي  وتأهل 
تخطى عقبة منافســه استقالل طهران، 
التي  املبــاراة  بهدفــن دون مقابل، يف 

أقيمت عىل ستاد زعبيل بنادي الوصل. 
ولحق النرص بغرميــه الهالل، بعد أن 
نجح باإلطاحة بنــادي تراكتور اإليراين، 
بهدف دون مقابل، يف املباراة التي أقيمت 
أمس الثالثاء، عىل ســتاد حمد بن جاسم 

بنادي السد. 
إخفاق  برســيبوليس،  نادي  وعوض 
األندية اإليرانية، وبلغ الدور ربع النهايئ، 
بعد فوزه بهدف قاتل يف آخر الدقائق، عىل 

نادي استقالل دوشنبه الطاجيكستاين. 

وكان نــادي الوحدة اإلمــارايت، آخر 
أنديــة الغرب، التي ضمنــت مقعدها يف 
النهايئ، بعــد أن حقق فوزاً  الربع  الدور 
مثــراً عىل غرميــه الشــارقة، بركالت 

الرتجيح. 
فيام فرضت األندية الكورية نفســها 
الدور  أندية، يف تخطي   3 بقوة، ونجحت 

مثن النهايئ من أندية رشق القارة. 
وكان نادي دايغو هو الفريق الكوري 
الوحيد الذي فشل يف الوصول للدور ربع 
النهايئ، بعــد أن خرس بنتيجة 2-4، أمام 
نــادي ناغوياغرامبــوس الياباين، الذي 
تأهل بدوره إىل ربع النهايئ ليمثل اليابان 

وحيداً. 
أولســان هيونداي  ونجــح فريــق 
الكوري، باإلطاحة بكاواســايك فرونتال 
اليابــاين، بفضــل ركالت الرتجيح، بعد 

انتهاء الوقت األصيل بالتعادل السلبي. 
ولحــق جيونبك هيونــداي موتورز، 
تعلب  بعدما  املتأهلــة،  الكورية  باألندية 
عىل حساب بانكوك جالس باثوم يونايتد 

التايالندي، بفضل ركالت الرتجيح أيضاً. 
بينــام حجز نادي بوهانغ ســتيلرز 
الكوري، آخر بطاقات التأهل ألندية رشق 
القــارة، بعد أن متكن مــن هزمية نادي 

سريزوأوساكا الياين بهدف وحيد.

األمناء / متابعات:

توج املرصي محمد صالح، 
نجم ليفربــول، بجائزة جديدة 
يف ناديه، خاصة مع تألقه منذ 

انطالق املوسم.
وأعلــن املوقع الرســمي 
لليفربــول، فوز صالح بجائزة 
شــهر  عن  الشــهر،  العــب 

أغسطس/ أب املايض.
أربعة  يف  صالح  وساهم 
لليفربول خالل شــهر  أهداف 
سجل  حيث  أب،  أغســطس/ 

هدفن، وصنع مثلهام.
وتفوق صالح عىل الثنايئ هاريف إليوت وكوستاس تسيميكاس يف 

تصويت املشجعن.
وعلق صالح عىل فوزه بتلك الجائزة، قائاًل »شــكًرا لكم، أعتقد أنها 

بدايــة جيدة لنا، ســبع نقاط يف 
أغســطس/ أب كنا نريــد العالمة 

الكاملة لكنها كرة القدم«.
وحقق صالح إنجــاًزا تاريخًيا 
هذا األسبوع، بالتسجيل يف مرمى 
ليــدز يونايتد، حيــث رفع رصيده 
إىل 100 هدف خالل مســرته يف 

الربميرليج.
املفضل،  وبســؤاله عن هدفه 
االختيار،  أجاب صالح: »ال ميكنني 
هــديف يف تشــيليس كان جيًدا، 
ليك أعتقــد أين هديف الذي تأثرت 
به للغاية كان يف مرمى مانشسرت 

يونايتد يف اللحظة األخرة«.
وختم: »من الرائع تســجيل األهداف ملساعدة الفريق، تسجيل 100 
هــدف يف الدوري اإلنجليــزي كجناح أمر يســعدين وأفخر به، أمتنى 

االستمرار عىل نفس الطريق«.

األمناء / متابعات:

أفاد تقرير صحفي إسباين، أمس األربعاء، بأن خوان البورتا، 
رئيس برشلونة، عقد اجتامًعا فوريًا عقب مباراة بايرن ميونخ.

وتلقى برشــلونة هزمية ثقيلة أمام ضيفــه بايرن ميونخ، 
بثالثيــة نظيفة، عىل ملعــب كامب نو، مســاء الثالثاء، ضمن 

مباريات الجولة األوىل ملرحلة املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة »ســبورت« الكتالونية، فإن البورتا رفض 
الرحيــل عن كامب نو عقــب اللقاء، وعقــد اجتامًعا عاجاًل مع 
الثنايئ، رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، وماتيو أليامين املدير 

الريايض، استمر ملا يقرب من 3 ساعات.
وأشارت الصحيفة، إىل أن االجتامع تطرق للحديث عن أسباب 
تلــك الهزمية الكبــرة، والظهور مبســتوى متواضع عىل مدار 
شوطي املباراة، لدرجة أن الفريق مل يسدد كرة واحدة عىل مرمى 

الخصم، يف سابقة مل تحدث من قبل يف تاريخ برشلونة.
باإلضافة إىل ذلك، فقد تساءل البورتا عن أسباب قيام رونالد 
كومــان املدير الفني، بتغير طريقة اللعــب املعتادة 3-3-4، إىل 

.3-5-2

رياضة

األمناء / متابعات :

أفاد تقرير صحفــي إنجليزي، أمس األربعاء، أن هاري كــن، مهاجم توتنهام، 
موافق عىل تجديد عقده مع السبرز، ولكن برشط. 

وحــاول كن مغــادرة توتنهام يف املركاتــو الصيفي املــايض، واالنتقال إىل 
مانشسرت سيتي، إال أن دانييل ليفي، رئيس النادي اللندين رفض التفريط يف خدماته، 

إال مبقابل 150 مليون جنيه إسرتليني. 
ويتطلع توتنهام لتجديد عقد هاري كن صاح الـ28 عاًما وزيادة راتبه، من أجل 

إثناءه عن فكرة الرحيل. 
وبحســب صحيفة »صن« الربيطانية، فإن كن لن يوافق عىل تجديد عقده مع 
توتنهام، إال إذا قام ليفي بإدراج رشط جزايئ يف عقده، وهو أمر يرفضه رئيس النادي 

يف عقود العبيه. 
ويأمل كن يف الحصول عىل استثناء من ليفي، من أجل السر يف عملية التجديد.

األمناء / متابعات:

سيطر العبو ريال مدريد عىل التشكيل املثايل للجولة الرابعة لليجا، بعد الفوز 
العريض الذي حققوه عىل حساب سيلتا فيجو.

واكتسح ريال مدريد ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 2-5، مساء األحد املايض، عىل 
ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب موقع »هوسكورد« العاملي املتخصص يف األرقام واإلحصاءات، فقد 
جاء الفرنيس كريم بنزميا، مهاجم ريال مدريد، عىل رأس التشكيل، بعد تسجيله 3 

أهداف )هاتريك( من خامسية فريقه.
ومل يشــهد التشكيل تواجد أي العب من برشــلونة أو إشبيلية، بسبب تأجيل 

مباراتهام مًعا.
وجاء تشكيل الجولة الرابعة من الليجا كالتايل:

حراسة املرمى: كاسيا )إلتيش(.
الدفــاع: بالينزياجا )بيلباو( - فيفيان )بيلباو( - يل نورماند )سوســيداد( - 

كوريا )فالنسيا(.
الوســط: فينيسيوس )ريال مدريد( - مودريتش )ريال مدريد( - دي جاالريتا 

)مايوركا( - سولر )فالنسيا(.
الهجوم: بنزميا )ريال مدريد( - دي توماس )إسبانيول(.

كني ي�ضع �ضرًطا تعجيزًيا اجتماع �ضاخن بني البورتا وم�ضاعديه بعد ف�ضيحة بايرن
لتجديد عقده مع توتنهام

�ضيطرة مدريدية على ت�ضكيل اجلولة الرابعة بالليجا

ال�ضعودية وكوريا تفر�ضان هيمنتهما على دوري اأبطال اآ�ضيا

�ضالح يفوز بجائزة جديدة


