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يوفنتوس يتعاقد مع بول بوغبا حتى »2026«
روما - قنا - أعلن نادي يوفنتوس اإليطالي تعاقده مع الدولي الفرنسي بول بوغبا في صفقة انتقال حر 

قادما من نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي.

وقال النادي اإليطالي، في بيان، إنه تم توقيع عقد مع بوغبا حتى 30 يونيو 2026 بعد تجاوزه الفحوصات 

الطبية بنجاح.

وعاد  الماضي،  يونيو   30 في  عقده  انتهاء  بعد  يونايتد  مانشستر  عن  رحل  قد  الفرنسي  الالعب  وكان 

مجددا إلى يوفنتوس الذي قضى بين صفوفه أربعة مواسم ناجحة ومليئة باأللقاب خالل الفترة الممتدة 

بين عامي 2012 و2016.

وانتقل بوغبا من يوفنتوس إلى يونايتد عام 2016 في صفقة قياسية آنذاك بلغت 105 ماليين دوالر.

بعقد لمدة موسمين من مولودية وجدة

أم صالل يتعاقد مع المغربي »خفيفي« رسميا

أعلن نادي أم صالل رسميا التعاقد مع المغربي عبد 

صفوف  لتدعيم  وجدة  مولودية  مدافع  خفيفي،  الله 

الفريق بداية من الموسم الجديد 2022 - 2023، في 

في  فريقه  مع  عقده  انتهاء  عقب  حر،  انتقال  صفقة 

شهر يونيو الماضي.

مع  لموسمين  يمتد  عقدًا  المولودية  قائد  ع  ووقَّ

الفريق  مع  الخامس  المحترف  ليكون  الصقور 

الصديقي،  ادريس  األصل،  المغربي  الجناح  بعد 

واإليفواري  البرتغالي كارلوس تيكسيرا  إلى  إضافة 

جوناثان كودجيا واألوزبكي سيردار راشيدوف الذي 

انضم مؤخرا بدال من األردني البخيت.

البالغ  لالعب  األولى  االحترافية  التجربة  هذه  وتعد 

من العمر 29 سنة بعيدًا عن مولودية وجدة الذي بدأ 

معه المشوار في عالم االحتراف.

تويتر  في  الرسمي  حسابه  عبر  النادي  ونشر 

التدريبات  في  انتظم  أن  بعد  الجديد  لالعبه  فيديو 

أخرى  ناحية  من  تركيا..  بمعسكر  الجماعية 

خالل  سبور  ديمار  ادانا  فريق  اليوم  صالل  أم  يواجه 

معسكره الخارجي المقام في مدينة ازميت التركية 

استعدادًا للموسم الجديد 2022 - 2023.

قبل  القادمة  مباراته  الفريق  يخوض  أن  المقرر  ومن 

يوليو   20 حتى  الفريق  معسكر  ويستمر  العودة، 

الجاري.

داريجا  فريق  على  الفوَز  ق  حقَّ صالل  أم  فريق  وكان 

للفريق،  األولى  الودية  المباراة  في   )2-3( بنتيجة 

واإليفواري  اليزيدي،  علي  صالل  أم  أهداف  وسجل 

جوناثان كودجيا، وعبدالله خالد.

صالل  أم  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  يواصل 

المقام  التدريبي  المعسكر  في  الجادة  تدريباته 

وحدتين  بمعدل  التركية  ازميت  مدينة  في  له 

رزق  وسام  المدرب  إشراف  تحت  يوميا  تدريبيتين 

الذي أعد برنامجا تدريبيا متكامال الهدف منه إعداد 

»الصقور« بصورة جيدة للدخول في منافسات دوري 

نجوم QNB والذي سينطلق أول اغسطس القادم.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن  وحرص سعادة 

حسن آل ثاني رئيس نادي أم صالل وسعادة الشيخ 

وسعادة  الرئيس  نائب  ثاني  آل  محمد  بن  تميم 

جهاز  رئيس  ثاني  آل  سعود  بن  عبدالعزيز  الشيخ 

القدم  لكرة  األول  الفريق  تدريبات  حضور  على  الكرة 

خالل المعسكر.

والفني  اإلداري  الجهازان  استقر 

بنادي  للكرة  األول  للفريق 

معسكر  إقامة  على  الشحانية 

تركيا  في  الخارجي  اإلعداد 

الترتيبات  ضمن  يلوا،  بمنطقة 

الموسم  النطالق  والتحضيرات 

الكروي الجديد -2022 2023.

إلى  الفريق  سيغادر  حيث 

القادم  الخميس  يوم  المعسكر 

أغسطس،   3 حتى  ويستمر 

الشحانية  برنامج  وسيتضمن 

خوض  الخارجي  معسكره  خالل 

3 مباريات ودية متدرجة المستوى 
بخالف  الفرق،  من  عدد  مع 

التدريبات الفنية والبدنية.

الفني  الجهاز  سيعمل  كما 

ألفارو  اإلسباني  المدرب  بقيادة 

من  قدر  أكبر  تحقيق  على  ميخيا 

اإلعداد  معسكر  خالل  االستفادة 

تمامًا  جاهزًا  الفريق  يكون  حتى 

لتحقيق  النواحي  جميع  من 

في  والمرجوة  إيجابية  نتائج 

الدرجة  بدوري  الجديد  الموسم 

خالله  سيسعى  الذي  الثانية 

 ،QNB الفريق للتأهل لدوري نجوم

دشن  الفريق  أن  بالذكر  الجدير 

الجديد  للموسم  تحضيراته 

ملعب  على  الماضي  يونيو   15
الجامعة.

وتحضيراته  تعاقداته  مسيمير  نادي  واصل 

رشتيه  مبارك  المدرب  مع  ووقع  الجديد،  للموسم 

الحالي،  للموسم   مسيمير   فريق  قيادة  ليتولى 

الريان  مثل  قطرية  أندية  بعدة  رشتيه  لعب  وقد 

لعب  كما  والشحانية،  والمرخية  وقطر  والسيلية 

بأسباير  مدربا  وعمل  السنية  الفئات  بمنتخبات 

درب  كما  مواسم،  لثالثة  مسيمير  شباب  ودرب 

بموسم  الثانية  الدرجة  بكأس  وفاز  األول  الفريق 

2021م.   /2020
العنزي  سعود  المهاجم  مع  مسيمير  نادي  وضم 

لصالح  أيضا  لعب  والذي  السابق  الريان  هداف 

قد  أنه  ويذكر  صالل،  وأم  والخريطيات  الشحانية 

كما  السنية.  الفئات  منتخبات  لجميع  ضمه  تم 

الكواري  غانم  شاهين  الحارس  مع  مسيمير  وقع 

والشمال  والسيلية  الجيش  في  لعب  والذي 

ولوسيل والمنتخب االولمبي.

لهذا  للفريق  لينضم  رائد  محمد  الالعب  مع  ووقع 

الريان  لصالح  اللعب  لرائد  سبق  حيث  الموسم، 

لمدة موسم واحد، كما لعب مع األهلي لمدة أربعة 

لمنتخبي  االنضمام  له  سبق  قد  أنه  كما  مواسم، 

الالعب  مع  مسيمير  وقع  أيضا  واالولمبي.  الشباب 

الغرافة  في  سابقا  لعب  والذي  يعقوب  ياسين 

لقب  وحقق  سابقًا،  والشمال  والعربي  والمرخية 

الدوري مرتين مع المرخية بعام 2014 ومع الشمال 

بعام 2021.

وقع الالعب ذياب العنابي للعب بفريق مسيمير وهو 

العب سابق ألندية السد والجيش والخور وأم صالل 

عبدالرحمن  عبدالله  أيضا  وقع  كما  والشحانية، 

والتحق  ومعيذر،  العربي  بفرق  سابقا  لعب  والذي 

أيضا عمر محرم وقد كان العبا في الدحيل والعربي 

والشمال والمرخية على مدار مشواره الكروي.

لالعبي  لينضم  العسكر  سالم  أحمد  الالعب  وضم 

له  سبق  والذي  الحالي  بالموسم  مسيمير  فريق 

تم  أيضا  والوعب.  والخور  السيلية  لصالح  اللعب 

كان  والذي  أبوعبيدة  محمد  الالعب  مع  التوقيع 

عام  منذ  العربي  النادي  فريق  صفوف  في  العبا 

بعام  اسباير  فريق  ضمن  كان  أنه  ويذكر   ،2021
.2017

إلقامة  التركية  انطاليا  إلى  الفريق  بعثة  وغادرت 

معسكر إعدادي للموسم الجديد، وسيؤدي الفريق 

للموسم  تحضيرا  اإلعدادية  المباريات  من  عددا 

الرياضي الذي ينطلق في أغسطس.

{ رئيس أم صالل يزور المعسكر

{ عبد الله خفيفي

ينطلق الخميس تحت قيادة ميخيا

»الثانية« بمعسكر خارجي الشحانية يستعد لـ

{ من تدريبات الشحانية

تعاقدات جديدة لدعم الفريق

تعيين مبارك رشتيه مدربا لمسيمير

{ مبارك رشتيه يوقع العقد

تبدأ غدا بمواجهة دينمو اتو المولدافي

مدرب مانشستر يونايتد:

»4« مواجهات
للوكرة في تركيا

كريستيانو رونالدو 
ليس للبيع

معسكره  خالل  ودية  مباريات  أربع  الوكرة  فريق  يخوض 

الجديد  للموسم  تحضيرا  تركيا  في  المقام  الخارجي 

.2023 /2022
يوليو   13 بتاريخ  اإلعدادية  مبارياته  األزرق  الموج  ويدشن 

الجاري عندما يواجه دينمو اتو المولدافي، ويلعب النواخذة 

 16 بتاريخ  التركي  كاراجامورك  فريق  أمام  الثانية  المباراة 

يوليو. 

فريق  أمام  ستكون  الوكراوي  للفريق  الثالثة  الودية  التجربة 

تشسكا زريد الروماني بتاريخ 20 يوليو، بينما تأتي التجربة 

األخيرة ضد فريق سومقايت األذربيجاني بتاريخ 24 يوليو. 

ويسعى الجهاز الفني للوكرة بقيادة اإلسباني ماركيز لوبيز 

الودية  المباريات  من  ممكنة  استفادة  أكبر  يحقق  أن  إلى 

اإلعدادية التي تجهز الفريق لخوض تحدي الموسم الجديد. 

وكان الوكرة قد احتل المركز الثالث في ترتيب أندية دوري 

النجوم الموسم السابق وقدم مستويات متميزة.

الجوانب  على  صباحية  تدريبية  حصة  أمس  الفريق  وأدى 

والتي  الالعبين  جميع  لدى  اللياقة  معدالت  ورفع  البدنية 

ز  تركِّ بينما  األحمال،  ومخطط  الطبي  الجهاز  عليها  يشرف 

والجوانب  الفنية  األمور  على  المسائية  التدريبية  الحصة 

الخططية التي يشرف عليها ماركيز لوبيز مع مساعده علي 

رحمه المري.

أكد الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد 

للبيع،  ليس  رونالدو  كريستيانو  أن  اإلنجليزي، 

النجم  رحيل  إلى  تشير  التي  الشائعات  بذلك  نافيا 

عن  غيابه  ظل  في  خصوصا  الفريق،  عن  البرتغالي 

الجولة التحضيرية في بانكوك قبيل انطالق الموسم 

الجديد.

المواجهة  قبل  اليوم  تصريحات  في  هاغ،  تين  وشدد 

غدا،  المقررة  ليفربول  الغريم  مع  المرتقبة  الودية 

على أن كريستيانو يعد جزءا من مخططات الفريق، 

واصفا اإلمكانيات التي يتوفر عليها مانشستر يونايتد 

السعي  مسألة  على  التعليق  رافضا  بـ»الجيدة«، 

برشلونة  وسط  العب  يونع  دي  فرنكي  مواطنه  لضم 

اإلسباني.

مع  الذهبية  بالكرة  مرات  خمس  الفائز  يسافر  ولم 

عائلية  مشكلة  بسبب  الفريق  في  زمالئه 

الصحافة  لكن  ناديه،  بحسب 

اإلنجليزية تتحدث منذ أسابيع عن 

رغبته في االنتقال هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى 

37 عاما والذي  رغبة المهاجم البالغ 

الرحيل  في   ،2023 عام  عقده  ينتهي 

عن النادي الغائب 

دوري  عن 

ل  بطا أ

با  و ر و أ

سم  لمو ا

المقبل، بعد موسم 

الدوري  في  مخيب 

في  أنهاه  المحلي 

المركز السادس.

وغطت مسألة مصير رونالدو 

على مشروع إعادة الهيكلة الواسع الذي 

بدأه المدرب السابق ألياكس الهولندي 

خطي  في  تعزيزات  إلى  الساعي 

الوسط والهجوم، هذا وستكون مواجهة 

ليفربول أول مباراة ودية ليونايتد بعد 

انتهاء الموسم، على أن يواصل الفريق 

تستمر  أستراليا  في  بجولة  اإلعداد 

حتى 23 يوليو الجاري.

{ من تدريبات الوكرة

}

رونالدو

}

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
رئيس النادي يزور معسكر الفريق

إعالن القوائم النهائية لجوائز 
األفضل في »إفريقيا«

المرشحين  عن  أمس،  )كاف(،  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أعلن 

للفوز بجوائز األفضل في إفريقيا خالل الحفل المقرر في الرباط يوم 

21 يوليو الجاري.
العب  أفضل  لجائزة  المرشحين  قائمة  إن  بيان،  في  االتحاد،  وقال 

وإدوارد  ماني  ساديو  السنغالي  الثالثي  لتضم  تقلصت  القارة  في 

والجزائري  صالح،  محمد  والمصري  كوليبالي،  وكاليدو  ميندي 

رياض محرز، والكاميرونيين كارل توكو إكامبي وفنسنت أبو بكر، 

والغيني  هالر،  سيباستيان  واإليفواري  حكيمي،  أشرف  والمغربي 

نابي كيتا.

القارة،  داخل  العب  أفضل  لجائزة  المرشحين  قائمة  وضمت 

ميموزا  )أسيك  كوناتي  وكريم  األنغولي(  أتلتيكو  )بترو  أزوالو  تياجو 

اإليفواري( وخمسة العبين من األهلي المصري هم: أليو ديانج وعلي 

معلول وبيرسي تاو ومحمد شريف ومحمد الشناوي، وثالثة العبين 

جبران  ويحيى  ضاري  أشرف  هم:  المغربي  البيضاوي  الوداد  من 

وزهير المترجي.

فضمت:  صاعد،  شاب  العب  أفضل  لجائزة  المرشحين  قائمة  أما 

كمال  والغاني  كوناتي،  كريم  واإليفواري  واتارا،  دانجو  البوركيني 

حنبعل  والتونسي  سار،  مطر  بابي  والسنغالي  سليمانا،  الدين 

المجبري.

البعثة غادرت ألنطاليا 
استعدادا للموسم الجديد 



15السنة )27( - الثالثاء  13 ذي الحجة  1443هـ الموافق 12 يوليو 2022م العدد )9808( رياضة

بعد فسخ تعاقده مع فنربخشه التركي

هل يلعب أوزيل في »دورينا« ؟

التركي  فنربخشة  نادي  وكان 

استبعاد  رسمي  بشكل  استبعد 

مسعود  األلماني،  األلعاب  صانع 

حتى  األول  الفريق  قائمة  من  أوزيل، 

نهاية الموسم الجاري.

من  تأديبي  بقرار  االستبعاد  وجاء 

بعد  كارتال،  إسماعيل  المدرب 

قرار  على  باالعتراض  أوزيل  قيام 

شوطي  بين  باستبداله  المدرب 

مباراة قونيا سبور.

أوزيل  تلقى  القرار،  هذا  وعقب 

قطرية  أندية  من  عروًضا 

أوزيل  ومسعود  وأميركية… 

كان  تركية  أصول  من  ألماني 

لنادي  ألعاب  صانَع  يلعب 

التركي  الدوري  في  فنربخشة 

مع  سابًقا  لعب  الممتاز.. 

المنتخب األلماني قبل اعتزاله 

بمهارته  يمتاز   ..2018 عام  في 

الكبيرة وتمريراته السحرية.

عاما،   33 البالغ  أوزيل  وعلق 

حيث  العروض،  هذه  على 

اتخذ  فنربخشة  أن  أكد 

نهاية  حتى  بإيقافه  قرارا 

الموسم، وأنه سينتظر ماذا 

سيحدث بعد ذلك.

فنربخشة  نادي  فسخ 

التركي عقد العبه األلماني مسعود أوزيل 

حسبما  وذلك  الطرفين.  بين  بالتراضي 

أكدت تقارير إعالمية أمس االثنين.

ولم يلعب نجم أرسنال السابق للمنتخب 

من  استبعاده  بعد  مارس  منذ  التركي 

التشكيلة بعد خالف حول لياقته.

التركية،   »NTV Spor« شبكة  وبحسب 

أوزيل لم يجد طريقة للعودة  فإن مسعود 

خورخي  الجديد  المدرب  قيادة  تحت 

جيسوس، الذي تركه خارج فريقه.

لصفوف  عاما،   33 األلماني  النجم  وانضم 

قادما   2021 عام  يناير  في  التركى  الفريق 

مع  عقده  ويمتد  اإلنجليزي،  أرسنال  من 

فنربخشة حتى صيف عام 2024.

 33 العمر  من  البالغ  الالعب  يشارك  ولم 

 20 منذ  مباراة  أي  في  فنربخشة  مع  عامًا 

مارس الماضي، وتأتي عملية فسخ عقده 

على  إصراره  من  بالرغم  النادي  إدارة  مع 

ومساعدة  لالستمرار  متحمسًا  كان  أنه 

الفريق.

مباراة   37 التركى  الفريق  مع  أوزيل  ولعب 

أهداف   9 سجل  المسابقات،  مختلف  في 

نادي  حل  حيث  أسيست…   3 وقدم 

جدول  في  الثاني  المركز  في  فنربخشه 

 73 برصيد  وذلك  التركي  الدوري  ترتيب 

طرابزون  فريق  المتصدر  خلف  نقطة 

سبور بفارق 11 نقطة.

الدكتور عدي الربيعي يشكر إدارة النادي

تقام في مدينة أبها السعودية

قبل كأس العالم »2022«

السيلية يسمح للمواس
 باالستمرار في العراق

إعالن مواعيد كأس العرب للشباب

قيل مدربها الكرواتي سكوتيتش
ُ
إيران ت

السيلية بيانا باألمس بخصوص  أصدر نادي 

أشاد  المواس  محمود  السوري  العبه  موضوع 

القطري  الشعبين  بين  بالعالقة  النادي  فيه 

الرياضي  الشرطة  نادي  وجمهور  والعراقي 

درجال  عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  ويشكر 

الربيعي  عدي  والدكتور  الشرطة  إدارة  وعضو 

السوري  المحترف  بقاء  خالله  من  ويسمح 

الثاني. الموسم  المواس مع الشرطة  محمود 

الربيعي  عدي  الدكتور  غرد  وبدوره 

صفحته  على  الشرطة  لنادي  العام  األمين 

وتقديري  شكري  وقال:  تويتر  على  الشخصية 

مجلس  في  واألحبة  لإلخوة  العالي  وامتناني 

ولألخ  وأعضاء،  ونائبًا  رئيسًا  السيلية  إدارة 

كان  الذي  المري  علي  محمد  الشيخ  العزيز 

شكرًا  معانيها..  بكل  والحكمة  للرقي  مثااًل 

محبيها. وكل  للسيلية 

بموقع  صفحته  عبر  شكر  قد  المواس  وكان 

الشكر  م  »أقدِّ وقال:  السيلية  نادي  »إنستجرام« 

لنائب رئيس السيلية محمد علي المري، على 

كان  واألمر  الشرطة،  في  بقائي  مهمة  تسهيل 

إنسان  إال  عليه  يقدم  ال  جريء  قرار  إلى  يحتاج 

شجاع مثل المري«. 

المواس بالسماح له بالبقاء في  لتنتهي قضية 

لقب  حامل  مع  بالبقاء  رغبته  ظل  في  الشرطة 

الدوري العراقي لموسم إضافي.

ــاض- قــنــا- أعــلــن االتــحــاد الــعــربــي لكرة  ــري ال

الثامنة  النسخة  مــنــافــســات  مــواعــيــد  الــقــدم 

الشباب  لمنتخبات  الــعــرب  ــأس  ك لبطولة 

أبها  مدينة  في  ستجرى  والتي  عاما،   20 تحت 

من  الفترة  خالل  السعودية  العربية  بالمملكة 

المقبل. أغسطس   6 وحتى  الجاري  يوليو   20
ووفــقــا لــجــدول مــبــاريــات الــبــطــولــة الــمــعــلــن، 

الــســعــوديــة  منتخبا  االفــتــتــاح  ــي  ف سيلتقي 

يوم  األولـــى  المجموعة  لحساب  ومــوريــتــانــيــا 

على  مساء  الخامسة  الساعة  في  يوليو   20
مــبــاراة  وتليها  ســلــطــان،  األمــيــر  مدينة  ملعب 

مساء  التاسعة  الساعة  في  واإلمـــارات  األردن 

نادي  ملعب  على  الثانية  المجموعة  لحساب 

الـ  المنتخبات  بين  المباريات  وتتوالى  ضمك، 

المجموعات  بدور  البطولة  في  المشاركة   18
يوليو،   28 يــوم  حتى  يوميا  مباراتين  بــواقــع 

بين  النهائي  ــع  رب الـــدور  مــبــاريــات  تــجــري  ثــم 

يوليو   31 يوم  المتأهلة  الثمانية  المنتخبات 

يوم  النهائي  نصف  مباريات  ويتبعها  الجاري، 

 6 يــوم  النهائي  ويــقــام  المقبل،  أغسطس   3
األمير سلطان. أغسطس على ملعب مدينة 

المنتخبات  جرى توزيع  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 

الــبــطــولــة عــلــى ست  فـــي  الــمــشــاركــة   18 ــــ  ال

الــمــنــتــخــب  يـــتـــأهـــل  أن  عـــلـــى  مـــجـــمـــوعـــات، 

إلى  بــاإلضــافــة  مجموعة،  كــل  مــن  المتصدر 

إلى  الثاني،  المركز  يحتالن  منتخبين  أفضل 

النهائي. ربع 

وكـــانـــت الـــقـــرعـــة قـــد أوقـــعـــت مــنــتــخــبــات: 

المجموعة  في  والعراق  وموريتانيا  السعودية 

واليمن  واألردن  اإلمـــارات  ومنتخبات:  األولـــى، 

المجموعة  وضمت  الثانية،  المجموعة  فــي 

وليبيا،  ولبنان  الجزائر  منتخبات:  الثالثة 

مصر  منتخبات:  الرابعة  المجموعة  وشملت 

الخامسة  والــمــجــمــوعــة  ــال،  ــوم ــص وال وعــمــان 

مــنــتــخــبــات: تــونــس والــبــحــريــن وجــيــبــوتــي، 

فضمت  ــرة  ــي واألخ الــســادســة  المجموعة  ــا  أم

وفلسطين. والسودان  المغرب  منتخبات: 

بلقب  تـــوج  الــســعــودي  الــمــنــتــخــب  أن  يــذكــر 

التي   ،2021 الــمــاضــيــة  الــســابــعــة  الــنــســخــة 

أقــيــمــت فــي الــعــاصــمــة الــمــصــريــة الــقــاهــرة، 

1 على منتخب   -  2 النهائية  المباراة  بفوزه في 

الجزائر.

منتخب  تدريب  من  سكوتيتش  دراغان  الكرواتي  إقالة  القدم  لكرة  اإليراني  االتحاد  قرر 

المنتخب  سيخوض  التي   2022 قطر  العالم  كأس  بطولة  لبلوغ  قاده  أن  بعد  إيران، 

رفقة  الثانية  المجموعة  في  منافساتها  اإليراني 

منتخبات إنجلترا والواليات المتحدة وويلز.

ونقلت شبكة »beIN SPORTS« عن وكالة األنباء 

تدريب  من  ُأقيل  سكوتيتش  إن  قولها  اإليرانية 

الالعبين  من  مطالبات  بسبب  إيران  منتخب 

قبل  وذلك  للمنتخب،  الفني  الجهاز  بتغيير 

بضعة أشهر من انطالق منافسات المونديال.

اإليراني  المنتخب  تدريب  سكوتيتش  وتوّلى 

مارك  للبلجيكي  خلفًا   2020 فبراير  في 

لكأس  للتأهل  إيران  منتخب  وقاد  ويلموتس، 

في  األول  المركز  احتالله  بعد   2022 قطر  العالم 

المجموعة األولى من التصفيات اآلسيوية برصيد 

25 نقطة.
تدريب  على  أشرف  أن  عامًا(،   53( لصاحب  وسبق 

اإليرانية،  نفط  وصنعت  خوزستان  وفوالد  ملوان  أندية 

أما عربيًا فقد دّرب كاًل من فريق العربي الكويتي والنصر 

السعودي.

وسيواجه منتخب إيران »األسود الثالثة« في مباراته األولى على أرضية استاد خليفة.

{دراغان سكوتيتش 

   كتب         عوض الكباشي

يتوقع أن يكون األلماني من أصل تركي مسعود أوزيل، العبا 
في دوري نجوم قطر في الموسم الرياضي الجديد بعد أن فسخ 

تعاقده مع ناديه التركي.. وعطًفا على أن الالعب تلقى عروضا 
من قطر والواليات المتحدة، قبل 3 أشهر وبعد استبعاده من 

فريقه التركي فنربخشة آلخر الموسم.

يوم الخميس في كوااللمبور

سحب قرعة األدوار اإلقصائية لكأس االتحاد اآلسيوي

موقعه  عبر  القاري،  االتحاد  وذكر 

الرسمي، أنه سيتم خالل القرعة تحديد 

الفرق التي ستستضيف نهائي المناطق 

جانب  إلى  واآلسيان(  والوسط  )الغرب 

النهائي  قبل  مواجهات  مسار  تحديد 

على  المناطق،  بتلك  الخاص  والنهائي 

منطقة  لكل  النهائية  المباراة  تقام  أن 

سحبه  سيتم  الذي  الفريق  أرض  على 

القرعة  سحب  ويبدأ  القرعة.  خالل  أوال 

يحتوي  حيث  آسيا،  غرب  بمنطقة 

الوعاء المخصص لها على الفريق الفائز 

بين   1 الغرب  نهائي  قبل  مواجهتي  من 

العماني،  والسيب  الكويتي  العربي 

الشرقي  الرفاع  بين   2 الغرب  ونهائي 

والمقررتين  الرفاع،  ومواطنه  البحريني 

يومي 5 و6 سبتمبر المقبل تواليا.

يتقابل  الوسط،  منطقة  نهائي  وفي 

المجموعة  متصدر  األوزبكي  سوغدينيا 

الطاجيكي  خوجاند  مع  الخامسة، 

متصدر المجموعة السادسة.

أما في منطقة آسيان، فيتقابل ماكاسار 

الماليزي  األمان  دار  قدح  مع  اإلندونيسي 

فريق  الفيتنامي  فيتل  يواجه  فيما 

كوااللمبور الماليزي.

المناطق  نهائي  قبل  إلى  التأهل  وضمن 

الهندي  باغان  موهون  فريقا  اآلن،  إلى 

لونغ  وايسترن  الجنوب،  منطقة  بطل 

الشرق،  بطل  كونغ  هونغ  من  ليونز 

منطقتي  بطال  اليهما  ينضم  أن  على 

نهائي  نصف  وسيقام  واآلسيان،  الوسط 

17 و24 أغسطس  ونهائي المناطق يومي 

المقبل.

بطل  يتأهل  البطولة،  نظام  وحسب 

المباراة  إلى  مباشرة  آسيا  غرب  منطقة 

حيث  أكتوبر،   22 يوم  المقررة  النهائية 

يلتقي مع الفائز في نهائي المناطق. { كأس االتحاد اآلسيوي

النجم األرجنتيني أنخيل دي ماريا:

جئت إلى يوفنتوس 
من أجل الفوز باأللقاب

نفى النجم األرجنتيني، أنخيل دي ماريا، بعض التقارير التي 

إلى نادي يوفنتوس اإليطالي خالل سوق  أنه انتقل  إلى  أشارت 

االنتقاالت الصيفية الجارية، من أجل االستعداد لـ كأس العالم 

قطر 2022 مع منتخب بالده.

صفقة  في  ماريا  دي  الدولي  الجناح  ضم  يوفنتوس  نادي  وأعلن 

انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

نقلتها  تصريحات  في  التقارير،  هذه  على  ماريا  دي  ورّد 

في  هنا  »عقلي  قائاًل:  أمس،  سبورت«  ديلو  »الغازيتا  صحيفة 

عندما  األرجنتين  منتخب  في  سأفكر  فقط،  يوفنتوس  نادي 

جاهًزا  ألكون  فقط  هنا  إلى  جئت  أنني  عن  ُيثار  ما  معه.  أكون 

للمونديال غير صحيح إطالقا«.

وأضاف دي ماريا: »جئت إلى هنا للفوز باأللقاب، 

يالحقني  ظل  لقد  رائع،  فريق  يوفنتوس  وألن 

أقول  أن  المستحيل  من  كان  يوًما،   40 لمدة 

العبين  مع  اللعب  فرصة  لدّي  أن  أعلم  وكنت  ال، 

أو  كييزا  فيديريكو  أو  بوغبا  بول  مثل  رائعين؛ 

تصريحاته  ماريا  دي  وتابع  فالهوفيتش«..  دوسان 

تم  لقد  رائع،  أمر  ليوفنتوس  »االنضمام  بالقول: 

الترحيب بي وبعائلتي بمودة كبيرة، أشكر الجميع على 

أحب  وال  ثمن  بأي  الفوز  »أريد  وأضاف:  الرائع«،  االستقبال 

الشيء  السبب،  لهذا  اختارني  يوفنتوس  أن  أعتقد  الخسارة، 

البارز هو العمل بقوة ومحاولة بذل أقصى جهد«.

}

دي ماريا

}

كواللمبور- قنا- حدد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يوم 
الخميس المقبل، موعدا لسحب قرعة األدوار اإلقصائية 

من النسخة الحالية لكأس االتحاد 2022، وذلك افتراضيا 
عبر تقنية االتصال المرئي من مقر االتحاد القاري في 

العاصمة الماليزية كواللمبور.

}

 أوزيل

}


