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النصر لتأكيد بدايته القوية ..والشباب
في مهمة خاصة بالدوري السعودي
يسعى النصر إل��ى تأكيد بدايته القوية
ف��ي “كأس دوري األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان”
السعودي لكرة القدم عندما يستضيف اجلمعة
الفيصلي في املرحلة الثانية ،فيما يخوض
الشباب أول مباراة له في العهد اجلديد لرئيسه
القدمي خالد البلطان الذي قاده سابقا الى ألقاب
عدة.
ويتقدم النصر الذي فاز في املرحلة األولى
على مضيفه أح��د  ،1-2بفارق األه��داف على
الشباب والهالل حامل اللقب.
وتفتتح املرحلة اخلميس بثالثة لقاءات
ال تشارك فيها األندية الكبيرة ،فيلعب الفتح
مع الوحدة ،الباطن مع االتفاق ،واحل��زم مع
التعاون.
وبعدما أخلى النصر الساحة في املواسم
الثالثة االخيرة أمام غرميه في العاصمة الهالل
وأهلي ج��دة ،قامت إدارت��ه برئاسة سعود آل
سويلم بعمل كبير قبل بداية املوسم فتعاقدت
مع املدرب األوروغوياني دانيال كارينيو الذي
قاد الفريق الى ثنائية ال��دوري والكأس عام
 ،2014وأجرت سلسلة من الصفقات الكبيرة
من خالل استقطاب العبني أجانب مميزين ،إلى
جانب بعض الصفقات احمللية املؤثرة .
وسيستفيد النصر ،على استاد األمير فيصل
بن فهد في العاصمة ،من خدمات العبه املغربي
عبد الرزاق حمد الله ( 27عاما) الذي ضمه من
الريان القطري وغاب عن املباراة األولى ،وذلك
بصدور بطاقته الدولية من قبل االحتاد الدولي
(فيفا).
في املقابل ،يتطلع الفيصلي الذي قدم أحد
أفضل مواسمه في النسخة السابقة ،لتخطي
النصر ،على رغم أن إدارت��ه أج��رت تغييرات
م��ح��دودة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال�لاع��ب�ين األج��ان��ب
ودعمت الفريق ببعض العناصر احمللية.
ويبدو النصر الطرف األفضل واألقرب الى
حتقيق الفوز.
من جانبه ،يسعى الهالل ،بطل املوسمني

املاضيني ،لتحقيق فوزه الثاني تواليا عندما
يحل ضيفا على الرائد السبت.
واستهل الهالل ال��ذي يشرف عليه امل��درب
البرتغالي جورجي جيزوس ويتطلع لالحتفاظ
باللقب للموسم الثالث ،حملته بفوز صعب على
الفيحاء 1-صفر في مباراة ظهر فيها “األزرق”
بشكل غير مطمئن جلماهيره.
ودعم الهالل صفوفه بأربع صفقات أجنبية
أبرزها التعاقد مع اإلماراتي عمر عبد الرحمن
“عموري” والفرنسي بافيتيمبي غوميس
والبيروفي أندريه كارييو احملتمل غيابه عن
املباراة بسبب اصابته في عضلة الساق بعد
عدم مشاركته في التدريبات عقب عودته من
املشاركة مع منتخب بالده.
ويغيب أيضا عن صفوف الهالل اإلسباني
ألبرتو بوتيا وعبد الله احلافظ ونواف العابد
بداعي اإلصابة .بينما سيعود املدافع محمد
البريك بعد تعافيه.
وي��أم��ل ال��رائ��د ال��ذي جن��ا م��ن الهبوط الى
الدرجة الثانية بعد تخطيه ملحق الصعود
والهبوط ،بالظهور بصورة مغايرة عن املوسم
املاضي ،ال سيما بعد الصفقات العديدة التي
أبرمها مع العبني محليني وأجانب ،وضمنت
له في املباراة االولى نقطة ثمينة بتعادله مع
مضيفه االتفاق .1-1
وسيحاول الشباب جت��اوز عقبة الفيحاء
الذي كان ندا ً عنيدا للهالل في املرحلة األولى،
وحتقيق ف��وزه الثاني تواليا بعدما تخطى
إحدى أهم العقبات في املرحلة االول��ى ،فريق
االحتاد ،القطب الثاني في مدينة جدة.
وغاب الشباب عن الواجهة بعد إحراز لقبه
السادس األخير في الدوري في موسم -2011
 ،2012والثاني في عهد خالد البلطان العائد
لتولي رئاسة النادي للمرة الثالثة بعد -2005
( 2006أحرز اللقب االول) و.2014-2007
وقال البلطان في تصريحات صحافية عقب
تكليفه بالرئاسة مجددا مل��دة ع��ام “الشباب

جانب من مباراة النصر األولى في مسابقة الدوري

اجتماعات لترتيب البيت الشبابي ،وفي فترة
االنتقاالت الشتوية ستكون هناك تغييرات
كبيرة ،وبدعم أعضاء الشرف ومحبي الشباب
سنعيد الليث األبيض الى مكانته الطبيعية”.

سيعود قويا ومتصدرا ملنصات التتويج مثلما
كان في املاضي ،وكل ما نحتاج اليه فقط بعض
الوقت”.
وتابع البلطان “بدأنا العمل وسنعقد عدة

نواف العابد يقترب من مغادرة
الهالل السعودي

قطر تهزم فلسطني بثالثية
نظيفة استعداد لكأس آسيا
حقق املنتخب القطري لكرة القدم الفوز بثالثة أهداف
نظيفة على ضيفه الفلسطيني الثالثاء في إطار استعدادات
املنتخبني خلوض منافسات كأس آسيا  2019في االمارات
من  5يناير الى االول من فبراير املقبلني.
وسجل األه���داف املعز علي ( )3وأك��رم عفيف ()20
وحسن الهيدوس (.)30
وشهدت املباراة في بدايتها قيام الشيخ حمد بن خليفة
بن أحمد ال ثاني رئيس االحت��اد القطري بتكرمي حسن
الهيدوس قائد املنتخب ،خلوضه املباراة الدولية الرقم
 100أمام الصني وديا اجلمعة املاضي.
كما شهدت املباراة مشاركة كرمي بوضيف جنم الدحيل
للمرة االول��ى بعد غياب طويل ،منذ اصابته مع فريقه
أمام الريان في مباراة الكأس السوبر في مطلع أغسطس
املاضي.
وش��ارك بوضيف في الدقيقة  70واكد جاهزيته للقاء
فريقه مع بيرسيبوليس االيراني االثنني املقبل بطهران في
اياب ربع نهائي دوري ابطال آسيا.
ويخوض املنتخب القطري مبارياته الودية املقبلة
امام االكوادور واوزبكستان في  12و 16اكتوبر بالدوحة
وطشقند تواليا.
وتلعب قطر ف��ي النهائيات ال��ق��اري��ة ف��ي املجموعة
اخل��ام��س��ة م��ع منتخبات ال��س��ع��ودي��ة ول��ب��ن��ان وك��وري��ا
الشمالية ،وفلسطني في املجموعة الثانية ال��ى جانب
منتخبات االردن وسوريا واستراليا.

اعتبر ن��ادي احت��اد اجل��زائ��ر ،ان منافسه
القوة اجلوية العراقي “اساء فهم” هتافات
االن��ص��ار املمجدة للرئيس السابق ص��دام
حسني ما دفعه ال��ى االنسحاب من املباراة
التي جرت مساء االحد باجلزائر“ ،ومع ذلك
فنحن نعتذر” عنها.
وأكد مدير عام نادي احتاد اجلزائر عبد
احلكيم س��رار ف��ي مؤمتر صحفي ان��ه “اذا
كان االخ��وة في القوة اجلوية وال اق��ول كل
الشعب العراقي شعروا ان الهتافات أضرت
بهم فنحن نعتذر ،ألن هدفها ليس املساس
بالشعب العراقي”.
واضاف ان “ هناك سوء فهم ،فالهتافات
ك��ان ال��ه��دف منها حتية الشعب العراقي
باسم رئيسها االسبق ولم تكن هناك اي نية
لالساءة”
وك��ان��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة
استدعت االث��ن�ين ،السفير اجل��زائ��ري لدى
ب��غ��داد ،واب�لاغ��ه “استياء ال��ع��راق حكوم ًة
وشعبا” إثر محاولة “تلميع الوجه القبيح
للنظام الدكتاتوري الصدامي البائد” الذي
سقط عام  2003بعيد اجتياح أميركي للبالد.
وتوقفت مباراة القوة اجلوية العراقي
ومضيفه احتاد اجلزائر اجلزائري في اياب
ال��دور الـ 32ملسابقة ك��أس ابطال االندية
العربية في الدقيقة  75بعد انسحاب الفريق
العراقي الذي كان متأخرا بهدفني نظيفني،
إث��ر ه��ت��اف اجلماهير م��ن م��درج��ات ملعب
عمر حمادي في اجلزائر “الله أكبر ،صدام
حسني” ،بحسب فيديوهات من املدرجات
انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي.

أوضحت تقارير صحفية ،أن الالعب نواف العابد يقترب من مغادرة
الهالل السعودي ،خالل فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وأضافت التقارير ،أن العابد بات قريبًا من االنضمام لصفوف الشباب،
على سبيل اإلع��ارة ،في امليركاتو الشتوي املقبل ،وحتى نهاية املوسم،
مقابل  15مليون ريال سعودي.
ويعتزم رئيس ن��ادي الشباب اجلديد ،خالد البلطان ،دخ��ول سوق
االنتقاالت الشتوية بقوة ،لتدعيم صفوف فريقه.
وجدد نواف العابد عقده مع فريقه الهالل ،في أبريل/نيسان املاضي ملدة
 3سنوات.
وخسر العابد ،مقعده في التشكيلة األساسية للهالل ،بعد إصابته في
مران الفريق ،مطلع املوسم احلالي ،حيث يخضع لبرنامج تأهيلي ،تأهبًا
للمشاركة في تدريبات الهالل.
االمارات حتقق فوزها االول بعد صيام  263يوما
فازت االمارات على الوس 3-صفر في مباراة دولية ودية في كرة القدم
اقيمت بينهما في جيرونا االسبانية لتحقق انتصارها االول بعد صيام
 263يوما.
وسجل علي مبخوت ( 24و ) 26وعمر عبد الرحمن ( )67االه��داف،
ليقودا منتخب بالدهما الى فوزه االول منذ تخطيه عمان 1-صفر في الدور
االول من بطولة كأس اخلليج الثالثة والعشرين في الكويت في  22يناير
.2017
وخاضت االمارات منذ ذلك الوقت ثماني مباريات (اربع رسمية ومثلها
ودية) دون ان تعرف طعم الفوز ،علما انها كانت تخطت العراق في نصف
نهائي “خليجي  ”23لكن بركالت الترجيح بعدما انتهى الوقتان االصلي
واالضافي صفر-صفر.
وتعسكر االمارات في جيرونا ضمن استعداداتها الستضافة كأس اسيا
املقررة بني  5يناير واالول من فبراير  ،2019وهي سبق ان خسرت امام
ترينيداد وتوباغو صفر.2 -

جانب من مباراة قطر وفلسطني

نادي احتاد اجلزائر يعتذر بسبب هتافات
«أسيء فهمها» من قبل العراقيني
واوضح سرار ان فريقه “فاز من الناحية
الرياضية بكل جدارة” بنتيجة  2مقابل صفر
“ ،وتأسف النسحاب املنافس بينما كان
امامه اكثر من  20دقيقة من اللعب ،لذلك طلب
من نادي القوة اجلوية “االعتذار من جمهوره
ومن االحتاد العربي” لعدم اكمال املباراة.
وكان رئيس اللجنة االوملبية اجلزائرية
مصطفى ب��ي��راف اك��د ف��ي ب��ي��ان ان��ه حتدث
ه��ات��ف��ي��ا ،م��ع السفير ال��ع��راق��ي وع��ب��ر له
ع��ن “اسفه للتصرف غير ل�لائ��ق لبعض
املشجعني” خ�لال م��ب��اراة احت���اد اجل��زائ��ر
والقوة اجلوية.
واعتبر سرار ان رئيس اللجنة االوملبية
“تسرع ف��ي التصريح ف��ي قضية ال ميلك
كل املعطيات حولها” ومع ذلك “فنحن مع
تلطيف اجل��و ( )...ألننا ال نريد ان تصل
القضية الى ما وصلت اليه قضية اجلزائر
ومصر” خالل أزمة .2010
كما اعلنت وزارة اخلارجية اجلزائرية
ان عبد القادر مساهل التقى نظيره العراقي
ابراهيم اجلعفري ،الثالثاء بالقاهرة ،على
هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية.
واوضحت في بيان ان مساهل قبل دعوة
ل��زي��ارة ب��غ��داد م��ن اج��ل “تعزيز العالقات
بني البلدين ( )...وغلق الطريق أمام كل من
يحاول تعكير صفو هذه العالقات”.
ولم يستبعد نادي احتاد اجلزائر ان يصدر
االحتاد العربي قرارا بفوزه بنتيجة 3-صفر
بعد انسحاب املنافس قبل نهاية اللقاء كما اكد
سرار ان ناديه “ميكن ان يتعرض لعقوبات
مالية بسبب هتافات سياسية”.

وأوض��ح البلطان ( 50عاما) ال��ذي أحرز
الشباب خ�لال رئاسته له سلسلة ألقاب في
مختلف املسابقات احمللية“ ،حصلت على
موافقة أحمد العقيل (سلفه) لتولي منصب

نائب رئيس النادي ،ملا يتحلى به من خبرات”.
ويلعب اجلمعة أح��د مع األه��ل��ي ،وتختتم
املرحلة السبت بلقاء ث��ان يجمع االحت��اد مع
القادسية.

موقعة الرمثا والفيصلي تتصدر عودة الدوري األردني
تنطلق ال��ي��وم  ،مواجهات اجل��ول��ة الثالثة
ل����دوري احمل��ت��رف�ين األردن�����ي ،ب��ع��دم��ا توقفت
البطولة لنحو  10أيام.
ويلتقي فريق ذات راس نظيره األهلي ،على
استاد عمان الدولي ،في مباراة متكافئة ،حيث
يبحث كل منهما عن فوزه األول باملسابقة.
ويدخل ذات راس املباراة وفي جعبته نقطة
واح��دة ،بعدما تعادل في اجلولة املاضية ،مع
الفيصلي “ ،”1-1وك��ان قبلها قد خسر أمام
شباب األردن “.”2-0
أما األهلي ،فال ميلك أي نقطة ،بعدما خسر
أمام اجلزيرة “ ،”2-0وشباب العقبة “.”4-0
ويستضيف فريق شباب العقبة بذات اليوم،
نظيره البقعة ،في مباراة قوية.

وميتلك شباب العقبة “ ”3نقاط ،من فوز
سجله على األهلي في املباراة املاضية “،”0-4
ويحظى البقعة بنفس الرصيد ،من انتصار على
احلسني إربد ،بنتيجة .”1-3
وفي ذات اجلولة ،يستضيف الوحدات “حامل
اللقب” فريق الصريح ،على استاد امللك عبدالله
الثاني بالقويسمة.
ويتطلع الوحدات إلى تقدمي أداء يليق به،
وهو الذي خسر مباراته األولى أمام السلط “-0
 ،”1وف��از مؤخرا على احلسني إرب��د بصعوبة
“.”1-2
ولن تكون املواجهة سهلة ،ففريق الصريح
ق��دم م��ب��اري��ات ق��وي��ة ،حيث ت��ع��ادل ف��ي بداية
املشوار مع الرمثا “ ،”1-1ثم مع السلط بدون

أهداف ،ليضع نقطتني في رصيده.
وي��واج��ه ف��ري��ق اجل��زي��رة ضيفه احلسني
إربد ،على استاد عمان الدولي ،حيث يبحث عن
انتصار جديد ،لضمان استمراره في ص��دارة
الترتيب.
وميتلك اجلزيرة “ 6نقاط” ،من ف��وزه على
األهلي “ ،”0-2ثم على البقعة “ ،”2-4بينما
ال ميلك احلسني إربد أي نقطة ،حيث خسر ضد
البقعة “ ،”3-1ثم أمام الوحدات “.”2-1
وتتجه األنظار السبت املقبل ،صوب استاد
احلسن بإربد ،حيث سيكون شاهدا على املباراة
املرتقبة واملثيرة ،التي ستجمع الرمثا مع ضيفه
الفيصلي.
وميتلك الرمثا نقطة واح��دة ،من تعادله مع

األهلي املصري يُحفز العبيه قبل موقعة «حوريا»
وعد العامري فاروق ،نائب رئيس النادي األهلي،
ورئ��ي��س بعثة األح��م��ر ف��ي غينيا ،بصرف مكافآت
مالية لالعبي الفريق ،حال حتقيق الفوز على حوريا
الغيني ،في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
وعقد العامري ،جلسة مع محمد يوسف املدرب
العام والقائم بأعمال مدير الكرة ،لالطمئنان على
برنامج الفريق ،استعدادا ملواجهة ح��وري��ا ،يوم
اجلمعة املقبل ،خاصة أن الفريق عانى من اإلجهاد
أول أم��س الثالثاء ،بعد الوصول إل��ى غينيا ،عقب
رح��ل��ة ط��ي��ران استمرت  11س��اع��ة كاملة .وطلب
العامري من يوسف ،حتفيز الالعبني لتحقيق الفوز،
لتسهيل املهمة خالل مباراة اإلي��اب ،في  22سبتمبر
اجل���اري ،ووع��د بصرف مكافآت مالية لهم ،حال
االنتصار على حوريا.

العبو األهلي املصري

الصريح “ ،”1-1وك��ان قد خسر مؤخرا أمام
شباب األردن “ ،”3-1فيما ميتلك الفيصلي “4
نقاط” ،من ف��وزه على شباب العقبة “،”1-3
وتعادله مع ذات راس “.”1-1
ومتيل األفضلية لصالح الفيصلي ،ال��ذي
ميتلك كوكبة من أصحاب اخلبرة ،بعكس الرمثا،
الذي يعتمد على طموح عناصره الشابة.
ويستقبل فريق السلط نظيره شباب األردن،
حيث ميتلك األول “ 4نقاط” ،من ف��وزه على
الوحدات ،وتعادله مع الصريح بدون أهداف.
أم��ا شباب األردن ،فيمني النفس مبواصلة
انتصاراته ،والبقاء في املقدمة ،بعدما حصد
“ ”6نقاط ،من ف��وزه على ذات راس “،”0-2
وأمام الرمثا “.”1-3

املصري يحقق فوزا مثيرا
على النجوم
حقق املصري فوزا مثيرا على ضيفه النجوم  3-5على
ملعب اجليش ببرج العرب في افتتاح مباريات اجلولة
السادسة للدوري املصري .تقدم املصري برباعية نظيفة
عن طريق احمد ياسر ( )3ومحمد عبد اللطيف ()21
وعمرو موسى ( )36من ركلة جزاء واسالم عيسى (،)52
واعاد صالح امني مهاجم النجوم فريقه للمباراة مسجال
هدفني ( 64و )79واض��اف محمود عبد احلليم الهدف
الثالث للنجوم ( )81لكن حجاج عويس حسم النتيجة
نهائيا في مصلحة املصري مسجال الهدف اخلامس في
الدقيقة االخيرة .ورفع املصري رصيده الى  9نقاط وصعد
الى املركز السادس في حني توقف رصيد النجوم عند 6
نقاط في املركز احلادي عشر “مؤقتا”.

