
عماد غازي

تصدر اجلهراء ال��دوري املمتاز، في مفاجأة 
من العيار الثقيل، بعدما عانى كثيرا في املواسم 
املاضية، وذلك بعد الفوز على العربي بهدفني 
مقابل ه��دف واح���د، ف��ي اجل��ول��ة الثانية من 
املسابقة، والتي شهدت 3 انتصارات أخ��رى، 
بفوز الكويت على النصر4 � 1، والقادسية على 

كاظمة 2 � 0، والساملية على التضامن 2 � 1.
وحصد اجل��ه��راء مع مدربه املميز بوريس 
بونياك، العالمة الكاملة ) 6 نقاط(، فيما واصل 
الكويت حامل اللقب، والقادسية الوصيف، 
والساملية، مطاردته برصيد 4 نقاط لكل منهم، 
وجتمد رصيد العربي، والتضامن، وكاظمة 
عند نقطة واحدة، لكل منهم، فيما استمر النصر، 

ثالث املسابقة في املوسم املاضي، بدون نقاط.
واس��ت��ط��اع اجل��ه��راء أن يثبت ف��ي اجلولة 
الثانية والتي شهدت 13 هدفا، أنه قادم ليكون 
الرقم الصعب في املوسم احلالي، السيما وأنه 
ميلك مقومات النجاح من العبني، وجهاز فني، 

وإدارة داعمة، إلى جانب جمهور متحمس.
وظهر العربي في مواجهة الفريق األخضر 
منذ البداية، ب��أداء متوازن، وحتركات واعية، 
س��اع��ده ف��ي ذل��ك لياقة ع��ال��ي��ة، وإدارة فينة 

مميزة من بونياك، الذي يحسب له ولالعبيه، 
متاسكهم في املباراة من البداية وحتى النهاية، 
عكس العربي ال��ذي ب��دا متأثرا بالغيابات، 
وغير ق��ادر على استعادة ال��ت��وازن، باستثناء 
دقائق معدودة، ولوال براعة احل��ارس سلمان 
عبدالغفور في بعض الكرات، خلرج األخضر 

بهزمية ثقيلة من استاد مبارك العيار.
وأرجع مدرب العربي اجلنرال محمد إبراهيم 
سبب خسارة فريقه بهدفني مقابل هدف أمام 
اجل��ه��راء إل��ى أخ��ط��اء وصفها بالفادحة على 

املستويني الدفاعي والهجومي.
وجتمد رصيد العربي عند نقطة واحدة، فيما 
رفع اجلهراء رصيده إلى 6 نقاط، بعد اجلولة 

الثانية.
وق��ال اجلنرال : عانينا من أخطاء نتحملها 
جميعا، كجهاز فني، والعبني، وسنعمل على 

إصالحها في املباريات املقبلة«.
وأضاف: »الفريق يعانى من غيابات باجلملة، 
لظروف مختلفة، سواء إلصابة شوقي السعيد، 
وحسني امل��وس��وي، وعلي مقصيد، أو إليقاف 

بوبي كيلمنت«.
وط��ال��ب اجل��ن��رال بالصبر على األخ��ض��ر، 
لوجود عناصر كثيرة حتتاج إلى مزيد من خبرة 

املباريات، كما قدم التهنئة للجهراء، مؤكدا أن 
املنافس قّدم أداء جيدا، وكان األفضل في املباراة.

يذكر أن العربي ك��ان يعول على امل��ب��اراة 
للمضي قدما في مسابقة ال��دوري، السيما أن 
املباراة األولى في املسابقة شهدت أداء قويا أمام 

القادسية.
وفي مباراة أخرى خطفت األضواء في اجلولة 
الثانية، استطاع القادسية استعادة نغمة الفوز 
في املوسم احلالي، على حساب كاظمة، بهدفني 

بنكهة برازيلية لتياجو، وليما.
وج��اءت مكاسب األصفر كثيرة من املباراة، 

السيما على مستوى استعادة الثقة.
في املقابل لم يكن ظهور كاظمة على مستوى 
ال��ط��م��وح، السيما م��ن جانب احملترفني ال��ذي 
خيبوا اآلمال في ظهورهم األول، كما بدا كاظمة 
متأثرا أيضا بغياباته املؤثرة املتمثلة في يوسف 
ن��اص��ر، وط��الل ال��ف��اض��ل، وكالهما غ��ادر إلى 
الدوري العماني، إلى جانب ناصر فرج املصاب.

وعلى استاد محمد احلمد قدم الساملية أداء 
بطوليا، على حساب أبناء الفروانية، ومتكنت 
كتيبية السماوي من الفوز في ظل نقص عددي 
كبير، بعد إشهار البطاقة احلمراء للحارس خالد 

الرشيدي، وفواز عايض.

وخطف السوري فراس اخلطيب األضواء في 
املباراة، بهدفني مميزين، كما قدم مع زمالئه في 

الفريق، أداء متوازنا، السيما بعد حالتي الطرد.
ف��ي املقابل ب��دا التضامن جيدا ومتماسكا 
ف��ي ال��ش��وط األول، فيما ان��ه��ار وفقد تركيزه 
في الشوط الثاني، رغ��م النقص ال��ع��ددي في 

الساملية.
وعلى ملعبه استطاع حامل اللقب فريق 
الكويت أن يضرب النصر بقوة برباعية، وكان 
موفقا في تسجيل أهدافه في أوقات مميزة، سواء 
في بداية املباراة، أو في نهاية الشوط األول، 
وأيضا في بداية الشوط الثاني، لكن يحسب 
لكتيبة امل��درب عبدالله أب��و زم��ع، حتكمها في 
مجريات اللقاء، رغم محاوالت العنابي املتكررة 

السيما في الشوط األول.
بهذه النتيجة حقق حامل اللقب أول ثالث 
نقاط رافعا رصيده عند 4 نقاط والنصر بال 

نقاط.
انتهى الشوط االول بتقدم الكويت بهدفني 
مقابل ه���دف، افتتح ط��الل ج���ازع التسجيل 
باحراز هدف في الثانية ال�14 من زمن الشوط 
مستغال الكرة التي ارت��دت من مدافع النصر 
وأدرك احملترف لويس كارلوس بضربة رأس 

في الدقيقة ال�33، وفي الدقيقة الثانية من الوقت 
احملتسب بدل الضائع أضاف احملترف البرازيلي 
فابيانو الهدف الثاني من تسديدة مباشرة، وفي 
الدقيقة ال��راب��ع��ة م��ن ال��ش��وط الثاني أض��اف 
فابيانو الهدف الثالث والثاني له من ركلة 
ج��زاء صحيحة نتيجة تعمد املدافع اميانويل 
عرقلة فهد العنزي داخل املنطقة، وفي الدقيقة 
37 أضاف جمعة سعيد الهدف الرابع إثر تلقيه 
متريرة رائعة من ميدو انفرد على أثرها جمعة 

سعيد باملرمى وسددها على يسار احلارس.
جاءت املباراة متوسطة املستوى، فرجحت كفة 
حامل اللقب الكويت الذي خاض اللقاء بتشكيلة 
مغايرة ع��ن امل��ب��اراة املاضية ب��ع��ودة مصعب 
الكندري حلراسة امل��رم��ي، وف��ي ال��دف��اع سامي 
الصانع ومحمد البذالي وحسني حاكم وفهد 
صباح، وفي الوسط ناصر القحطاني ومحمد 
كمارا وط��الل ج��ازع وفهد العنزي، وفي مقدمة 

الهجوم باتريك فابيانو ومن خلفه جمعة سعيد.
ولم يضيع األبيض في جس نبض املباراة 
حيث ب��ادر بامتالك زم��ام امل��ب��ادرة الهجومية 
مسجال ه��دف مبكر منح الفرصة لالعبني في 
االستحواذ على الكرة وتنوع هجماته من العمق 
واالطراف مستغال عودة فهد العنزي إلى مركزه 

)وس��ط هجوم( والح��ت لألبيض فرص عديدة 
أخطرها التمريرة العرضية التي أهدرها فابيانو 

وهو على بعد أمتار من مرمى النصر.
في املقابل، مال أداء النصر إلى الدفاع وسرعة 
ال��ت��ح��ول ال��ى ال��ه��ج��وم عبر ل��وي��س ك��ارل��وس 
ومشعل ف��واز، وهو ما لم يشكل خطورة على 
مرمى الكويت باستثناء الهدف ال��ذي أح��رزه 

كارلوس.
وف��ي ب��داي��ة ال��ش��وط ال��ث��ان��ي أج���رى م��درب 
الكويت عبدالله ابوزمع تغييره االول بنزول 
احملترف حميد ميدو بدال من ناصر القحطاني 
لضبط اي��ق��اع ال��وس��ط ال���ذي س��اه��م ف��ي منح 
االب��ي��ض االفضلية واض��اف��ة الهدفني الثالث 
وال��راب��ع وف��رص عديدة لم يحسن استغاللها 

ليكتفي باالهداف األربعة.
أدار اللقاء ضيف الله الفضلي ب��أداء متميز 
مع مساعديه فارس الشمري ويوسف العنزي، 

وأنذر من الكويت محمد كمارا.
اجماال جاءت منافسات اجلولة الثانية، كما 
كان متوقع لها، قمة في اإلث��ارة واملتعة، بعيدا 
عن أي  أزم��ات باستثناء ما ح��دث في مباراة 
الساملية، والتضامن، حيث تعددت االعتراضات 

على حكم املباراة عباس أشكناني.

.. وأخرى من مباراة الكويت والنصر
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فوزا  ينتزع  توتنهام 
ص��ع��ب��ا م���ن وي��س��ت��ه��ام 
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ل الزمالك، تأخره بهدف أمام املصري  حوَّ
لفوز مثير )2-1( اجلمعة، على ملعب اجليش 
ببرج العرب باإلسكندرية، في اجلولة الثالثة 

من الدوري املصري لكرة القدم.
ت��ق��دَّم امل��ص��ري، أوال ع��ن ط��ري��ق إس��الم 
أبوسليمة )15(، بينما ردَّ الزمالك بهدفني 
عن طريق محمد أش��رف، وأحمد مدبولي في 

الدقيقتني )52، 67(.
ورف���ع ال��زم��ال��ك رص��ي��ده ب��ق��ي��ادة مدربه 
املونتينجري نيبوشا يوفوفيتش ل�7 نقاط 
بالصدارة، فيما جتمد رصيد املصري بقيادة 

مدربه حسام حسن، عند 6 نقاط.
وثأر الزمالك بذلك من املصري، الذي كان 
قد أط��اح به الشهر املاضي من نصف نهائي 

كأس مصر.
ومع الدقيقة )15(، تقدم املصري بهدف 
سجله إس��الم أب��و سليمة م��ن ك��رة عرضية 
خطيرة من ضربة ركنية وسط غفلة دفاعية 
زملكاوية ليلعبها أبوسليمة ب��رأس��ه في 

الشباك.
وب��دأ العبو الزمالك، التحرك بسرعة مع 
متريرة أرضية من كاسوجنو بال خطورة قبل 

أن ينجح محمد أش��رف »روق��ة« في الدقيقة 
)52( في تسجيل هدف التعادل لألبيض من 

تسديدة سكنت شباك احلارس محمود السيد.
وأضاع عالء علي، فرصة محققة للمصري 
من انفراد صريح من خطأ ساذج حملمد مجدي، 
لكن ط��ارق حامد، واحل��ارس أحمد الشناوي 

أنقذا املوقف.
وت��ص��دى ال��ش��ن��اوي لتسديدة ق��وي��ة من 
بانسيه ث��م أض��اع ع��الء علي فرصة آخ��رى 
قبل أن يوجه أحمد مدبولي تسديدة قوية في 
الدقيقة )67( لتسكن شباك املصري بهدف 

ثاٍن للزمالك.
أشرك املصري تغييرين بنزول اإليفواري 
شيخ موكورو وأحمد عيد عبد امللك بدال من 
أحمد جمعة، وعمرو كمال عبد الواحد بينما 
دفع الزمالك بالنيجيري معروف يوسف في 

الدقيقة )74( بدال من أحمد مدبولي.
ووج��ه عالء علي ضربة رأس ثم تسديدة 
خلفية مزدوجة من بانسيه لينتهي اللقاء بفوز 

الزمالك.
ورد حسام حسن، املدير الفني للمصري 
البورسعيدي، على السباب الذي تعرض له 

من جانب جماهير الزمالك، برفعه قميصا 
أحمر، في إشارة إلى انتمائه لألهلي، الغرمي 

التقليدي.
وهاجمت جماهير الزمالك، حسن بقوة في 

نهاية مباراة الفريقني.
ورد حسن برفع قميص أحمر، وآخر أخضر، 
في وجه اجلماهير، كما وضع القميصني على 
قلبه، في إشارة إلى انتمائه للقلعة احلمراء، 

واملصري.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن حسن قضى معظم 
مسيرته الكروية كالعب ضمن صفوف األهلي، 
قبل أن ينتقل مطلع القرن احلالي إلى الزمالك، 
علما بأنه تولى تدريب الفريق األبيض في أكثر 

من مناسبة سابقة.
ورد إبراهيم حسن، مدير الكرة باملصري، 
على تصريحات مرتضى منصور، رئيس 
الزمالك، مؤكدا أنه لم يكن يحلم مصافحته 

وتوأمه حسام حسن، مدرب الفريق.
 وك��ان مرتضى منصور، قد هاجم التوأم 
بشدة بعد مباراة الزمالك واملصري، مؤكدا أنه 
مت طردهما من األهلي والزمالك، وأنه هو من 

أعادهما للحياة من جديد.

الزمالك يثأر من املصري في قمة مثيرة بالدوري املصري

الزمالك يواصل انطالقته املميزة في الدوري املصري

النصر يواصل مسلسل تعادالته .. واألهلي ينجو  من فخ الباطن في الدوري السعودي
واصل فريق النصر، مسلسل 
تعادالته في الدوري السعودي 
للمحترفني، بعدما حقق التعادل 
الثالث على التوالي، اجلمعة، 
أمام ضيفه الفيحاء بنتيجة 2-
2، في اللقاء الذي جمع بينهما 
على ملعب األم��ي��ر فيصل بن 
فهد بالرياض، ضمن مباريات 

اجلولة الرابعة.
سجل ف��ري��ق الفيحاء هدف 
ال��س��ب��ق ع��ن ط��ري��ق احمل��ت��رف 
ال��ك��وس��ت��اري��ك��ي ج���ون روي���ز 
عند الدقيقة 19، وع��ادل يحيى 
الشهري بتسجيل هدف التعادل 
للنصر عند الدقيقة 51، وأضاف 
الفيحاء هدفه الثاني في الدقيقة 
58 عن طريق احملترف التشيلي 
رون�����ي ف��ي��رن��ان��دي��ز، وجن��ح 
البرازيلي ليوناردو في تسجيل 
هدف التعادل عند الدقيقة 61 

من عمر املباراة.
وبهذه النتيجة ارتفع النصر 
برصيده إلى 6 نقاط متقدما الى 
امل��رك��ز ال��راب��ع مؤقتا، وارتفع 
رصيد الفيحاء إلى نقطتني في 
املركز قبل األخير، بعد تعادلني 

وخسارتني.
ي��ذك��ر أن ف��ري��ق ال��ن��ص��ر 
خ���اض أرب����ع م��ب��اري��ات في 
الدوري حتى اآلن، تعادل في 
3 مباريات، وحقق الفوز في 

مباراة واحدة.
وفي مباراة أخرى، فاز الفتح 
على أحد بهدفني نظيفني سجلهما 
علي أحمد الزقعان وعبد القادر 
ال��وس��الت��ي ف��ي الدقيقتني 43 

و60.
وش��ه��دت امل��ب��اراة ط��رد عبد 
الفادر الوسالتي العب الفتح في 

الدقيقة 69.
ورفع الفتح رصيده إلى ست 
نقاط في املركز السابع، وتوقف 
رصيد أحد عند ثالث نقاط في 

املركز الثاني عشر.
وأعلن مجلس إدارة نادي 
النصر السعودي، إقالة املدرب 
البرازيلي ري��ك��اردو غوميز، 
عقب ال��ت��ع��ادل م��ع الفيحاء، 
وتكليف مدرب الفريق األوملبي 
روج��ي��ري��و ب��ت��دري��ب الفريق 
األول حلني التعاقد مع مدرب 
جديد . ونشر احلساب الرسمي 

للنادي على تويتر: »ق��ررت 
إدارة نادي النصر إقالة مدرب 
الفريق األول ريكاردو غوميز، 
مثمنني ج��ه��وده خ���الل فترة 

عمله بالنادي«.
ومن املنتظر أن يعلن مجلس 
إدارة ال��ن��ادي برئاسة فيصل 
بن تركي، خ��الل األي��ام القليلة 

القادمة عن املدرب اجلديد.
ي��ش��ار إل��ى أن غوميز ثاني 
حالة إقالة في الدوري السعودي 
ه��ذا امل��وس��م، بعدما ك��ان ن��ادي 
الشباب قد أق��ال سامي اجلابر 

قبل أيام قليلة. 

األهلي والباطن
وف��ي م��ب��اراة أخ��رى  اقتنص 
معتز ه��وس��اوي ث��الث��ة نقاط 
غالية لألهلي، بتسجيله هدف 
في الوقت القاتل، ليفوز فريقه 

2-1 على الباطن.
وتقدم األهلي بهدف سجله 
عمر السومة ف��ي الدقيقة 18، 
فيما تعادل لويس باولو للباطن 
في الدقيقة 22، قبل أن يسجل 

معتز ه��وس��اوي ه���دف ال��ف��وز 
لألهلي ف��ي الدقيقة األخ��ي��رة 
م��ن ال��ق��وت احمل��ت��س��ب ب���دال من 

الضائع.

وبهذا التعادل، فشل الباطن 
في استعادة الصدارة من الهالل، 
ال��ذي انتزعها اخلميس، عقب 
تعادله م��ع احت���اد ج��دة 1-1، 

وتوقف رصيده عند تسع نقاط 
في املركز الثاني، فيما قفز األهلي 
إل��ى امل��رك��ز الثالث بعدما رفع 

رصيده إلى سبع نقاط. 

لقطة من مباراة النصر والفيحاء
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لقطة من مباراة العربي واجلهراء

اجلهراء يتصدر.. والعربي يتراجع في اجلولة الثانية من »دوري فيفا«

االحتاد السعودي يوقع رسميا 
مع باوتسا

وقع االحتاد السعودي لكرة القدم رسميا عقدا مع املدرب االرجنتيني ادغاردو 
باوتسا، لإلشراف على منتخبه االول في مونديال روسيا 2018.

وقال عادل عزت رئيس االحتاد السعودي في مؤمتر صحافي ُعقد مبلعب اجلوهرة 
بجدة بحضور ماجد عبدالله مدير املنتخب »منذ إطالق صافرة نهاية مباراة املنتخب 
أمام اليابان )في التصفيات( بدأنا جديا باإلعداد للمونديال، وكانت أولى اخلطوات 
تنصيب ماجد عبدالله مديرا للمنتخب، وهو بال شك اسم كبير وتاريخ سيضيف الكثير 
لالعبي األخضر في املونديال«. ويستهل املنتخب السعودي حتضيراته لنهائيات كأس 

العالم مبواجهة منتخبي جامايكا وغانا في 7 و10 أكتوبر املقبل.
وتابع عزت »ثم بدأنا اخلطوة الثانية وهي التعاقد مع املدرب باوتسا الذي كان 
خيارا مطروحا بعد أن توصلنا لطريق مسدود حول جتديد عقد الهولندي بيرت فان 

مارفيك، لعدم االتفاق على طريقة العمل كعدم البقاء في السعودية«.
وكان االحتاد السعودي أعلن االسبوع املاضي اتفاقه مع باوتسا لقيادة االخضر.

وأضاف عزت »لقد وجدنا املدرسة الالتينية هي األنسب لالعب السعودي، وبعد 
االستئناس برأي ماجد عبدالله وعدد من اخلبراء، مت التعاقد مع باوتسا الذي يعرف 
الالعب السعودي ولديه الطموح في حتقيق اجناز«. وأوضح عزت أن الهدف املقبل 
هو حتقيق أفضل اجناز في املونديال، منوها أن األخضر سيفتتح مبارياته الودية 
مبواجهة جامايكا وغانا وسيتم اإلعالن عن البرنامج الزمني إلعداد املنتخب في 
األسابيع املقبلة، على أن يتم التدرج في قوة املباريات الودية. أما باوتسا، فقد 
أبدى سعادته بتدريب املنتخب السعودي »سأتيح الفرصة ألي العب يتميز في 
ال��دوري السعودي« كاشفا انه سيقوم مبشاهدة أكبر عدد من املباريات وسيتم 
اختيار األفضل. واستطرد قائال »الالعب السعودي يحتاج إلى معسكرات وفترة 
إعداد مكثفة على املستوى اللياقي والتكتيكي«، مشيرا إلى أن األخضر ميلك العبني 
ميتازون بالسرعة واملهارة، ويحتاج فقط لتنظيم اخلطوط الدفاعية ورفع املعدل 

اللياقي لالعبني، ويجب جتهيزه كما ينبغي ألنه سنواجه منتخبات قوية.


