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رياضة

أبني / األمناء / نبيل ماطر :
 

اليوم األحد منافســات  تنطلق عرص 
الدور نصف النهايئ لبطولة كأس الذكرى 
الـــ 58 لثورة 14 أكتوبــر املجيدة ألندية 
محافظة أبــن ، التي تقام برعاية معايل 
صالح  نايف  والرياضــة  الشــباب  وزير 
البكــري ومحافظ محافظــة أبن اللواء 
الركــن أبوبكر حســن ســامل و رئيس 
العام لكرة القدم الشــيخ  اليمني  االتحاد 
أحمد صالــح العييس و بالتنســيق مع 
االتحاد العام للعبة ومكتب وزارة الشباب 
والرياضــة باملحافظة وتنظيم فرع اتحاد 
 20 اللعبة باملحافظة ،غ التي يشارك فيها 
فريقا وزع اىل خمس مجموعات  بنظام 

خروج املغلوب من مرة واحدة. 
املربع  مباريات  أوىل  وســيلتقي يف 
الذهبي فريق الفجر الجديد  بطل املجموعة 
األوىل لتجمع دلتا أبن، مع فريق شــباب 
الخامســة لتجمع  رسار  بطل املجموعة 
يافع ، فيام يلتقي يف املباراة الثانية عرص 
يوم األثنن فريق شــقرة بطل املجموعة 
الثانيــة لتجمع دلتا أبن مــع  فريق زارة 
بطل تجمع املنطقة الوســطى والفائزان 

من هاتن املباراتــن يتأهالن إىل املباراة 
النهائية لتحديد بطل كأس الذكرى الـ 58 
لثــورة 14 أكتوبر املجيدة ألندية محافظة 
أبن،  والتــي تقرر إقامتهــا عرص يوم 

االربعاء .

يذكر أن ملعــب البلدية الرتايب التابع 
زنجبار  مبدينة  الريايض  حســان  لنادي 
الذهبي وكذا  املربع  ســيحتضن مباريات 

املباراة النهائية.

األمناء / متابعات :
 

أعلــن االتحــاد اإلنجليــزي لكــرة 

، تغريــم رالــف هازنهوتل مدرب  القدم 
إسرتليني  جنيه  ألف   20 ســاوثهامبتون 
)حوايل 27 ألف دوالر(، بســبب تعليقات 

الخسارة  املساعد خالل  الفيديو  ضد حكم 
أمام تشيليس هذا الشهر.

قائد  وتلقى جيمــس وارد-بــراوس 
ســاوثهامبتون بطاقة حمــراء مبارشة 
الدوري  يف  تشــيليس  مواجهــة  خالل 
اإلنجليــزي املمتاز، رغم أنه كان قد حصل 
عىل بطاقة صفــراء يف البداية بعد تدخل 

قوي ضد جورجينيو.
ومل يكــن هازنهوتل ســعيدا بذهاب 
الحكــم مارتن أتكينســون إىل شاشــة 
جانبيــة يف أرض امللعب، ملراجعة اللقطة 

واتخاذ قرار الطرد.
وكتب االتحــاد اإلنجليزي عىل تويرت: 
»تغريم رالف هازنهوتل من ساوثهامبتون 
20 ألف جنيه إســرتليني بسبب مخالفة 
االتحاد  لوائــح  ضمــن  )يئ3(  الئحــة 
واملتعلقة مبباراة ضد تشيليس يف الدوري 

يوم 2 أكتوبر/ترشين أول 2021«.
ويحتل ساوثهامبتون املركز 15 برصيد 
7 نقاط من 8 مباريات، ويستضيف برينيل 

صاحب املركز 18  .

األمناء / متابعات :
 

 ســيواجه جمهور ريال مدريد أمًرا غــري معتاد خالل 
مباراة برشلونة، اليوم األحد، عىل ملعب »كامب نو«، ضمن 

منافسات الجولة العارشة من الدوري اإلسباين.
ووفًقــا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلســبانية، فإن 
ملعــب كامب نو سيســتقبل الجمهور بكامــل طاقته يف 

الكالسيكو للمرة الثانية هذا املوسم عقب مباراة فالنسيا.
الصحيفة  وأشارت 
اإلسبانية إىل أن جمهور 
ريــال مدريد لن يحصل 
عــىل عدد محــدد من 

املقاعد يف الكالسيكو.
عليه  املتعارف  ومن 
أن  الكالســيكو،  يف 
يخصص برشلونة الجزء 
نو«  »كامب  من  العلوي 
مدريد،  ريــال  لجمهور 
مدريد  من  جاءوا  سواء 
أو كتالونيــا أو مناطق 

أخرى.

وأوضحت أن برشــلونة كان يخصص جزًءا من التذاكر 
لريال مدريد الــذي يبيعها لألعضاء والجمهور الذي يريدون 

مشاهدة فريقه من امللعب.
وذكرت أن هذا الكالسيكو لن يشهد وجود حصة خاصة 
لجمهــور املرينجي، ألن نادي ريال مدريــد مل يطلب تذاكر 

مطلًقا، بسبب األسعار املرتفعة.
ويطلب برشلونة ما يزيد عن 100 يورو مقابل التذكرة، 
وهذا مل يقبله ريال مدريد ألن املشــجع سيجلس يف أعىل 

جزء من ملعب »كامب نو«.
ورغم ذلــك تتوقع »موندو 
جمهور  يحرض  أن  ديبورتيفو« 
لدعــم ريــال مدريد بشــكل 
رشاء  طريــق  عن  شــخيص 
التذاكــر مبــارشة مــن نادي 

برشلونة.
لدعم  الحارضيــن  لكــن 
نفس  يف  يجلسوا  لن  املرينجي 
املكان، حيث سيكونون موزعن 
عىل امللعب بناء عىل املقعد الذي 

نجحوا يف الحصول عليه.

�ليوم.. �نطالق مباريات �ملربع �لذهبي لبطولة �أكتوبر �لكروية لأندية �أبني

األمناء / متابعات:

 ال صوت يعلو يف إســبانيا حالًيا عىل صوت كالسيكو األرض، حيث 
يستقبل برشــلونة غرميه ريال مدريد، اليوم األحد، عىل ملعب كامب نو، 

يف قمة الجولة العارشة من الليجا.
ويحتل ريال مدريد املركز الثالث برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط عن 
ريال سوسيداد املتصدر، بينام يتواجد برشلونة يف املركز السابع، برصيد 

15 نقطة.
وســيكون كالسيكو الغد هو األول، الذي يشــهد عدم تواجد الثنايئ 
ســريجيو راموس وليونيل مييس يف ريال مدريد وبرشلونة، يف آخر 15 

عاًما، إذ يتقاسم الالعبان حالًيا غرفة املالبس يف باريس سان جريمان.
وهذه هي املواجهة رقم 247 بن الفريقن يف جميع املسابقات، وقد 
حقق الريال يف اللقاءات السابقة 98 انتصارا، مقابل 96 لربشلونة، بينام 

انتهت 52 مباراة بالتعادل.
وبالنظر إىل مباريات الفريقن يف كامب نو بالدوري اإلسباين، حقق 
برشــلونة 50 انتصارا، وتعادل يف 20 لقــاًء، وخرس 21 مواجهة أخرى، 
وسجل العمالق الكتالوين يف تلك اللقاءات 179 هدًفا، مقابل 108 أهداف 

لريال مدريد.
وهــذه أول مرة يتواجه فيها كارلو أنشــيلويت، مــدرب ريال مدريد، 
ورونالد كومان، مدرب برشــلونة، يف الكالسيكو، والخامسة بشكل عام 
بينهام، حيث تواجها 4 مرات من قبل عندما كان أنشــيلويت مدرًبا مليالن، 

وكومان مدرًبا ألياكس.
وحقق اإليطايل 3 انتصارات وتعادل يف لقاء وحيد، وأتت جميع هذه 
املباريــات يف دوري أبطال أوروبا، بن عامــي 2002 و2004، وبالتايل 

يبحث كومان عن إنهاء عقدة أنشيلويت وتحقيق أول انتصار عليه.
وطوال مســريته التدريبية، واجه أنشيلويت برشلونة يف 11 مباراة، 
حقــق خاللها 3 انتصارات و3 تعادالت وخــرس 5 مواجهات، أما كومان 
فالتقى ريال مدريد 3 مرات من قبل، حقق خاللها انتصارا وحيدا وتعرض 

لهزميتن.
ومن بــن الالعبن الحالين يف صفوف الفريقن، يبقى ســريجيو 
بوسكيتس أكرث من خاض الكالسيكو، بواقع 40 مباراة مقابل 37 لجريارد 
بيكيه و36 لكريم بنزميا، بينام يبقى راموس ومييس أكرث املشاركن يف 

الكالسيكو طوال تاريخه، برصيد 45 مباراة.
كام يتصدر بنزميا قامئة هدايف الكالسيكو، من بن الالعبن الحالين 
يف الفريقن، برصيد 10 أهــداف، بينام يرتبع مييس عىل قمة الهدافن 

التاريخين للكالسيكو بشكل عام، برصيد 26 هدًفا.
وميلك برشــلونة حالًيا ثالث أصغر فريق يف الدوري اإلســباين، من 
حيث معدل األعامر، الذي يصل إىل 26 عاًمــا و174 يوًما، بينام يتواجد 

ريال مدريد يف املركز الخامس، مبعدل 28 عاًما و20 يوًما.
كام ميلــك البلوجرانا 8 العبن ُولدوا بعد عام 2000 )الرقم األعيل يف 

الدوري(، مقابل 6 العبن للفريق املليك.
ومنذ موسم )2005 - 2006(، حظي ريال مدريد بأصغر معدل أعامر 
يف الكالسيكو، وكان ذلك تحت قيادة مانويل بيليجريني يف عام 2010، 

مبعدل 25 عاًما و72 يوًما.
ويعول املريينجي عىل خدمــات نجمه بنزميا، الذي يعد أكرث الالعبن 
مساهمة يف تسجيل األهداف، يف الدوريات األوروبية الخمسة الكربى، 
هذا املوســم، بواقع 19 هدًفا مقابل 17 لروبرت ليفاندوفسيك، صاحب 

املركز الثاين.

فيما يلتقي �ليوم بر�شلونة وريال 
مديد.. �أرقام تلخ�ض كال�شيكو �لأر�ض

�لحتاد �لإجنليزي يعاقب مدرب �شاوثهامبتون

قر�ر بر�شلونة ي�شدم جمهور ريال مدريد يف �لكال�شيكو


