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أعلن االحت��اد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
أمس األربعاء أنه تلقى تسعة خطابات نوايا
م��ن احت����ادات ف��ي آس��ي��ا وأم��ري��ك��ا اجلنوبية
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وأضاف االحتاد الدولي للعبة أن اخلطابات
وصلت م��ن احت���ادات األرجنتني واستراليا
وبوليفيا وال��ب��رازي��ل وكولومبيا واليابان
ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وكوريا اجلنوبية
املهتمة بالتقدم بعرض مشترك مع جارتها
الشمالية.
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عماد غازي
ح��ق��ق ال��ف��ري��ق األول ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ن��ادي
القادسية فوزا ثمينا بعد تغلبه على املالكية
البحريني في عقر داره أول من أمس بهدفني
مقابل ه��دف لينعش آماله في التأهل للدور
ال��ث��ان��ي ض��م��ن م��ن��اف��س��ات اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة
للمجموعة الثالثة ببطولة ك��أس االحت��اد
االسيوي لكرة القدم.
ويدين القادسية بالفضل لهذا الفوز الثمني
لنجمه املخضرم بدر املطوع الذي احرز هدفي

بدر املطوع لعب دور البطولة وأحرز هدفي القادسية

الهالل والنجم يتنافسان على  6ماليني
دوالر في نهائي البطولة العربية
يتنافس ال��ه�لال السعودي
والنجم الساحلي التونسي في
نهائي البطولة العربية لألندية
األب��ط��ال ،ال��ي��وم اخلميس ،في
إستاد هزاع بن زايد ،على جائزة
 6ماليني دوالر مخصصة للمركز
األول.
ع��ادت البطولة ه��ذا املوسم
بعد غياب ع��ام بحلة جديدة،
حيث قام االحت��اد العربي لكرة
القدم ال��ذي برئاسة السعودي
تركي آل الشيخ ،بزيادة اجلوائز
املالية لتصبح األكبر في تاريخ
املسابقات العربية.
ويحصل البطل على  6ماليني،
ووصيفه على  2.5مليون.
ويتطلع الهالل للقبه الثالث
في البطولة بعد  1994و،1995
بينما يسعى النجم الساحلي
للقبه األول واإلبقاء على الكأس

جانب من تدريبات الهالل السعودي

في تونس ،بعدما فاز الترجي
بآخر ألقابها (2017-2016
على الفيصلي األردني .)2-3
وي���دخ���ل ال���ه�ل�ال امل���ب���اراة
مبعنويات عالية بعد تصدره
للدوري السعودي على حساب
منافسه التقليدي النصر ،وهو

يتطلع اخلميس ألول ألقابه
هذا املوسم ضمن مسعاه لنيل
رباعية تاريخية.
وف��ي إمكان الهالل االعتماد
على سجله املثالي في البطولة
العربية لتجاوز النجم الساحلي،
حيث خاض 8مباريات سجل

خاللها  12هدفاً ،ومني مرماه
بهدف وحيد كان أمام األهلي في
إياب نصف النهائي.
ويتصدر الفرنسي بافيتيمبي
غوميس قائمة ه��داف��ي الهالل
في البطولة مع  4أهداف ،مقابل
 3أه���داف لزميله البرازيلي
كارلوس إدواردو.
م���ن ج��ه��ت��ه ،ع����رف ال��ن��ج��م
الساحلي حضورا ً مميزا ً أيضاً
في البطولة ،وتخطى في طريقه
إلى النهائي ال��وداد البيضاوي
املغربي في دور  ،16ثم الرجاء
البيضاوي ف��ي رب��ع النهائي،
واملريخ في نصف النهائي.
ويفتقد النجم الساحلي العبه
وجدي كشريدة لاليقاف ،بينما
يحوم الشك حول مدافعه عمار
اجل��م��ل ،والع���ب وس��ط��ه محمد
أمني بن عمر لإلصابة.
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النصر يسعى النتزاع صدارة
الدوري السعودي أمام الفتح

القادسية يقتنص فوز ًا ثمين ًا من املالكية
البحريني في كأس االحتاد اآلسيوي
الفريق في الدقيقتني ( )7و 36فيما احرز هدف
املالكية الوحيد الالعب عيسى البري في الدقيقة
.43
ومع نهاية اجلولة الرابعة رفع القادسية
رصيده ال��ى ( )7نقاط محتال املركز الثاني
خلف العهد اللبناني املتصدر بنقطة واح��دة
ومتفوقا على املالكية املتساوي معه بالنقاط
والذي حل ثالثا بفارق االه��داف في حني يقبع
فريق السويق العماني في املركز الرابع متذيال
املجموعة بدون رصيد من النقاط.

وذك��ر الفيفا في بيان “سيبعث الفيفا اآلن
(إلى االحتادات التي ابدت اهتمامها) باألوراق
املتعددة املطلوبة للتقدم بعروض االستضافة
وسيكون أمام االحتادات األعضاء حتى الرابع
من أكتوبر  2019للتقدم بعروضها اخلاصة
باستضافة البطولة إلى االحتاد الدولي”.

قمة بني األهلي وبيراميدز..
والزمالك يتربص باإلسماعيلي
في الدوري املصري
يواجه األهلي حامل اللقب اختبارا ً صعبا ً لالحتفاظ بقمة الدوري
املصري املمتاز لكرة القدم ،عندما يواجه غرميه بيراميدز اليوم
اخلميس ويترقب الزمالك الفرصة الستعادة الصدارة.
وسيلعب األهلي ،ال��ذي انتزع القمة ألول مرة هذا الشهر ،مع
بيراميدز بعد انتهاء مواجهة الزمالك مع اإلسماعيلي في مباراتني
مؤجلتني بالدوري املمتاز ،لكن في نهاية اليوم ستكون الفرصة أمام
ثالثة أندية للوجود في املركز األول.
ولدى األهلي  58نقطة من  25مباراة ،ويتقدم بنقطة واحدة على
الزمالك ،الذي خسر أمام املصري البورسعيدي في اجلولة املاضية،
بينما يأتي بيراميدز ثالثاً مستفيدا ً من الفوز في آخر أربع مباريات
وميلك  57نقطة أيضا ً لكن من  27مباراة.
وتلوح أزمة في األفق بسبب موقف املشجعني ،وأعلن األهلي
أنه فوجئ باجتاه اجلهات األمنية بإقامة املواجهة بدون حضور
جماهيري ،وهو ما اعتبره يتنافى مع حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص بني
األندية املتنافسة .وهذه أول مباراة لألهلي بعد اخلروج احملبط من
دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا ،إذ لم يكن الفوز  0-1على صن
داونز اجلنوب أفريقي السبت املاضي كافياً للتأهل بعد اخلسارة
بخماسية دون رد في لقاء الذهاب قبلها بأسبوع واحد.
لكن رمبا يكون الشيء اإليجابي الوحيد أن الفريق حظي بدعم
ومساندة من  30ألف مشجع على األقل بعد انتهاء املواجهة ،وطالبت
اجلماهير الالعبني بالتعويض واالحتفاظ بلقب الدوري احمللي.

يتطلع فريق النصر النتزاع صدارة دوري كأس األمير محمد
بن سلمان لكرة القدم (ال��دوري السعودي للمحترفني) ،مؤقتاً،
عندما يستضيف فريق الفتح اليوم اخلميس في اجلولة الثامنة
والعشرين من املسابقة.
ويحتل النصر املركز الثاني برصيد  61نقطة ،بفارق نقطتني
خلف الهالل املتصدر ،بينما يحتل الفتح املركز الثامن برصيد
 35نقطة.
ويسعى النصر لتحقيق الفوز على حساب الفتح من أجل
انتزاع صدارة الدوري ملدة عشرة أيام على أقل تقدير.
وح��رص روي فيتوريا املدير الفني للنصر على االجتماع
بالعبيه وأكد لهم ضرورة الفوز باملباراة املقبلة من أجل انتزاع
صدارة الدوري وانتظار ما ستسفر عنه مباراة الهالل خاصة وأن
بعد هذه اجلولة سيتبقى فقط جولتان على نهاية املسابقة.
وأكد فيتوريا لالعبيه ضرورة نسيان اخلسارة املاضية أمام
احتاد جدة  ،3-2والعودة من جديد لطريق االنتصارات ملصاحلة
اجلماهير بعد هذه اخلسارة.
وشدد فيتوريا على أن مواجهة الفتح لن تكون سهلة السيما
وأن املنافس لديه إمكانيات كبيرة وحقق نتائج إيجابية هذا
املوسم .وأف��ادت تقارير صحافية سعودية بأن الفريق سيفقد
جهود املغربي نور الدين امرابط في هذه املباراة لإلصابة ،ولكن
املدرب فيتوريا يعول على العديد من النجوم في تشكيلة الفريق
أمثال أحمد موسى ويحيى الشهري وعبد الرزاق حمد الله.
في املقابل ،يدخل فريق الفتح هذه املباراة بحثاً عن الفوز
وحتقيق النقاط الثالث من أجل احلفاظ على مركزه واالقتراب
خطوة من أندية املقدمة.
وطالب فتحي اجلبال املدير الفني للفريق العبيه بضرورة
التركيز في املباراة واخلروج منها بأقل اخلسائر.
وتفتتح مباريات ه��ذه اجلولة اليوم اخلميس عندما يحل
االتفاق ،صاخب املركز التاسع برصيد  33نقطة ،ضيفا ً ثقيالً على
احتاد جدة ،صاحب املركز الثاني عشر برصيد  28نقطة.
ويسعى احتاد جدة الستغالل احلالة املعنوية املرتفعة لدى
الالعبني بعد الفوز على النصر  2-3في اجلولة املاضي لتحقيق
الفوز في هذه املباراة واالبتعاد أكثر عن املنطقة املهددة بالهبوط.
وتستكمل منافسات هذه اجلولة غدا اجلمعة ،عندما يلتقي
القادسية ،صاحب املركز ال��راب��ع عشر برصيد  27نقطة مع
الباطن ،صاحب املركز اخلامس عشر قبل األخير برصيد 22
نقطة ،والرائد ،صاحب املركز العاشر برصيد  31نقطة ،مع أحد،
صاحب املركز األخير ال��ذي هبط رسمياً من دوري احملترفني،
واألهلي ،صاحب املركز اخلامس برصيد  46نقطة ،مع الوحدة،
صاحب املركز السابع برصيد  39نقطة.
ويلتقي ي��وم السبت املقبل ،فريق الشباب ،صاحب املركز
الثالث برصيد  50نقطة ،مع ضيفه احلزم ،صاحب املركز احلادي
عشر  30نقطة ،والفيحاء ،صاحب املركز الثالث عشر برصيد 28
نقطة ،مع الفيصلي ،صاحب املركز السادس برصيد  40نقطة.
وتختتم منافسات هذه اجلولة يوم  29من الشهر اجلاري
عندما يلتقي الهالل مع التعاون.

