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األمناء / متابعات :

آرســنال رســميا أمس  أعلن   
األربعاء عن مدة غياب العبه الدويل 
الســويرسي جرانيت تشــاكا بعد 

إصابته أمام توتنهام.
الجانرز  مباراة  تشــاكا  وغادر 
أمام سبريز، يوم األحد املايض، بعد 
الربازييل لوكاس  تدخل قوي مــع 

مورا.
وأصدر آرســنال بيانًا رســمًيا 
أعلن من خالله أن الالعب أصيب يف 

األربطة الوسطى للركبة.
وأضاف البيــان أن الفحوصات 
التي خضع لهــا الالعب، أكدت أنه 
لــن يحتاج لتدخــل جراحي لعالج 

اإلصابة.
غيابه  مدة  أن  النادي  وكشــف 
ثالثة  إىل  قد تصل  لتشاكا  املتوقعة 

أشهر تقريًبا.
ويحتل نادي آرسنال املركز العارش 
يف ترتيب الــدوري اإلنجليزي املمتاز 
انتصارات   3 9 نقاط من  بعدما جمع 

بينام هزم مثلها.
وسيغيب تشاكا أيضا عن املنتخب 
من  الحاسمة  املرحلة  يف  السويرسي 
التصفيــات املؤهلــة لنهائيات كأس 

العامل 2022.

ويخوض املنتخب السويرسي آخر 
4 مباريات يف التصفيات يف أكتوبر/ 
ترشين األول، ونوفمرب ترشين الثاين 

املقبلني.  

األمناء / متابعات :

فابيو  املخــرم  قال   
الفنــي  املديــر  كابيلــو، 
الســابق مليالن، إن كونيت 
شــاكري، حكم قمة ميالن 
أداء  أفسد  مدريد،  وأتلتيكو 
بسبب  الرائع  الروسونريي 
خالل  الخاطئــة  قراراتــه 

اللقاء.
وشــهدت املباراة حالة 
طــرد لفرانك كييس، العب 
بينام   ،29 بالدقيقة  ميالن 
جزاء  ركلة  شاكري  احتسب 
مثرية للجــدل يف الدقيقة 
إثرها  عــى  فــاز   ،90+3
باللقاء  مدريــد  أتلتيكــو 

بنتيجة )2-1(.
ويف ترصيحاته لشــبكة »سكاي ســبورت إيطاليا«، 
رصح كابيلو قائالً: »ميالن لعب بشكل جيد وبجودة عالية، 
لقد أظهروا بعض األشياء الرائعة لكن املباراة أفسدها حكم 

اللقاء«.
وأضاف »هــذا الحكم أدار أحد نهائيــات دوري أبطال 

أوروبــا أيًضا، لكنني ال أعتقد أنــه كان قادًرا عى ذلك، مل 
يساعده حكام تقنية الفيديو«.

واختتم »ما حدث يف سان ســريو أمر خطري للغاية، 
األخطاء كانت خطــرية، وكان يجب أن يحصل الحكم عى 

مزيد من املساعدة من حكام الفار«.

األمناء / متابعات :

تأهل باملرياس حامــل اللقب إىل نهايئ كأس ليربتادوريس، 
بفضل قاعدة األهداف خــارج األرض الليلة املاضية، بعد تعادله 

)1-1(، مع مضيفه ومواطنه الربازييل أتلتيكو مينريو.
وكانــت مباراة الذهاب انتهت بالتعــادل بدون أهداف وقدم 
الفريقان أداء باهتا يف الشــوط األول إيابا يف بيلو هوريزونتي 
قبــل أن تدب الحياة يف املباراة يف بداية الشــوط الثاين بعد أن 
سجل إدواردو فارجاس هدفا بالرأس ليضع أتلتيكو يف املقدمة.

وصنع البديل جابرييل فــريون الفارق يف الدقيقة 68 حني 
لعب متريرة عرضية إىل دودو ليدرك التعادل لباملرياس.

واندفع أتلتيكو لألمام لتســجيل الهدف الثاين لكن باملرياس 
استبســل ليحجز مكانه يف النهايئ املقرر يف مونتيفيديو يف 

نوفمرب/ ترشين الثاين.

رياضة

األمناء / متابعات :

يخترب منتخــب عامن األوملبي قدراته أمام شــقيقه الكويتي يف 
مباراة ودية ستقام اليوم  عى مجمع السلطان قابوس الريايض يف 
مسقط، وذلك يف إطار تحضريات املنتخبني للمشاركة يف بطولة غرب 

آسيا، والتي ستقام يف السعودية بداية شهر أكتوبر املقبل.
وهذه هي التجربة الودية األخرية لألحمر األوملبي قبل املشاركة يف 
بطولة غرب آســيا، حيث يطمح املدرب الفرنيس داريو للوقوف عى 

التشكيلة األساسية التي سيعتمد عليها يف بطولة غرب آسيا.
والغريب أن املنتخبان ســيخوضان تجربة ودية يوم غد، وقد وقعا 
يف نفس املجموعة يف بطولة غرب آسيا، حيث وقع املنتخب العامين 

يف املجموعة األوىل اىل جانب الكويت واألردن واليمن.
وهي املشاركة الخامسة ملنتخب عامن يف غرب آسيا، وكانت أفضل 

نتيجة له عام 2012 عندما أحرز املركز الثالث.
وبعد بطولة غرب آســيا، سيشــارك عــامن األوملبي مبارشة يف 
التصفيات اآلســيوية املؤهلة اىل كأس آسيا تحت 23 عاما، حيث تبدأ 
مباريات التصفيات يوم 25 أكتوبر/ ترشين األول املقبل، ووقع املنتخب 

العامين يف مجموعة تضم كل من اإلمارات والهند وقريغيزستان.

األمناء / متابعات:

 أوضح نادي بوروســيا دورمتوند طبيعة إصابة العب الوســط 
األملــاين محمود داوود، التي تعرض لها ، خالل مواجهة ســبورتنج 
لشبونة يف ثاين جوالت دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا. 
ومل يستطع صاحب الـ25 عاما إكامل املباراة، حيث غادر ملعب 
ســيجنال إيدونا بارك بعد دقيقتني فقط عى بدايتها، بعدما تعرض 

إلصابة يف وقت مبكر.
وأعلن النادي األملاين يف بيان رســمي، امــس األربعاء، معاناة 
داوود من إصابة يف أربطة ركبته اليــرسى، دون تحديد مدة غيابه 

عن املالعب.
ومن املتوقع غياب العب الوسط األملاين عن مباراة دورمتوند ضد 
أوجسبورج، الســبت املقبل، يف البوندسليجا، والتي سيعقبها فرتة 

التوقف الدويل.
جدير بالذكر أن أســود الفيســتيفال نجحوا يف تحقيق فوزهم 
الثاين عى التوايل يف دوري األبطال، حيــث انتهت املباراة بنتيجة 

)0-1( لصالحهم بهدف سجله الهولندي دونيل مالني.

الأوملبي العماين يخترب باملريا�س يتعادل ويبلغ نهائي ليربتادوري�س
قدراته اأمام الكويت

دورمتوند يو�صح طبيعة اإ�صابة جنمه

اآر�صنال يعلن اإ�صابة ت�صاكا ومدة غيابه

كابيلو: احلكم اأف�صد روعة ميالن اأمام اأتلتيكو


