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بعد نهاية اجلولة األولى من »دوري فيفا«

انطالقة قوية للكويت والقادسية.. وباهتة للعربي والساملية
عماد غازي

ض��رب الكويت والقادسية بقوة 
منذ بداية اجلولة األول��ى من دوري 
فيفا املمتاز لكرة القدم، بعد أن تغلب 
األبيض على كاظمة بثالثة أه��داف 
مقابل هدف واحد، فيما ضرب األصفر 

التضامن بثالثية نظيفة.
ورغ���م الصفقات الكبيرة التي 
أبرمها النادي العربي إال أن مواجهته 
أم��ام الساملية ل��م ترتق إل��ى طموح 
اجلماهير التي كانت تنتظر الفوز 

على الساملية.
وك���ان ال��س��اح��ل ال��ص��اع��د حديثا 
ل���دوري األض���واء احل��ص��ان األس��ود 
لهذه اجلولة بعد أن خطف فوزا ثمينا 

من النصر بهدف نظيف.
وكان الكويت متأخرا أمام كاظمة 
ب��ق��ي��ادة م��درب��ه اجل��دي��د الصربي 
بوريس بونياك، لكن العميد قلب 
تأخره إلى الفوز بثالثة أه��داف عبر 
فهد الهاجري ويوسف ناصر وفيصل 

زايد.
سجل املدافع املتألق فهد الهاجري 
للعميد في الدقيقة )29(، ويوسف 
ناصر )38(، وفيصل زاي��د )50(، 
فيما أح���رز ه��دف كاظمة أنطونيو 

فيليبي )9(.
واقتنص بذلك الكويت أول 3 نقاط 
في رحلة دفاعه عن اللقب، كما فعل 
الساحل ال��ذي جنح في خطف فوز 
مستحق من النصر في ثاني مباريات 
ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي للمرحلة األول���ى 

بنتيجة 1-0 حمل توقيع جون نداي.
وت����س����اوى ب���ذل���ك ال��ع��م��ي��د مع 
القادسية، والشباب والساحل ب� 3 
نقاط لكل منهم مع تفوق القادسية 

بفارق األهداف.
وجاءت انطالقة مواجهة الكويت 

وك��اظ��م��ة س��ري��ع��ة وح��م��اس��ي��ة من 
اجل��ان��ب��ن ووض����ح ت��رك��ي��ز العبي 
البرتقالي ف��ي ال��دق��ائ��ق األول���ى من 
خالل االنتشار اجليد لوسط امللعب 
بقيادة فيليبي ومشاري العازمي إلى 

جانب الالويلي أتاكورا.

واستغل العبوا السفير تفوقهم 
وجنحوا في التقدم بهدف مبكر حمل 
توقيع أنطونيو فيليبي، وتواصلت 

أفضلية البرتقالي حتى الدقيقة 25.
ب��دأ األبيض دخ��ول أج��واء اللقاء 
بشكل أكثر تركيزا مع الدقيقة 25 

ع��ب��ر حت��رك��ات فيصل زاي���د وعبد 
الله البريكي إل��ى جانب كالديرون 

ويوسف ناصر.
وس��ج��ل األب��ي��ض ه��دف��ا بعد كرة 
ثابتة ع��ن طريق فهد حمود إال أن 
احل��ك��م أل��غ��اه ب��داع��ي التسلل، ولم 

يتأخر هدف التعادل كثيرا حيث جنح 
فهد الهاجري من كرة ثابتة مماثلة 
في تسجيل الهدف األول بعد عرضية 

عبدالله البريكي.
وضغط الكويت بحثا عن التقدم 
وت��ص��دى ال��ق��ائ��م األمي���ن لتسديدة 

صاروخية من عبد الله البريكي، ومع 
الدقيقة 38 عاد الالعب نفسه ليرسل 
عرضية باملقاس ليوسف ناصر الذي 
ل��م يجد صعوبة ف��ي تسجيل ثاني 

األهداف برأسية قوية.
نشاط العميد

واصل العميد نشاطه وبحث عن 
ه��دف التعزيز مع انطالقة الشوط 
الثاني ولم يتأخر األمر طويال حيث 
جنح فيصل زاي��د في تسجيل ثالث 
األه���داف بالدقيقة 50 إث��ر عرضية 

أخرى من عبد الله البريكي املتألق.
وبحث كاظمة عن العودة وأجرى 
بونياك ع��دة تبديالت فأشرك عمر 
احلبيتر وأن��دري��ه ل��وك��اس ب��دال من 
أتاكورا وحمد حربي كما شارك عبد 
الله الظفيري بدال من شبيب اخلالدي، 
إال أن احل���ال ل��م يتغير ك��ث��ي��را مع 
انحصار اللعب وسط امللعب وتأثر 
أداء كاظمة بالبطء ف��ي التحضير 
مبنطقة املناورات مع متاسك دفاعات 

الكويت، اخلِطر بالشق الهجومي.
باملقابل ش��ارك شاهن اخلميس 
بدال من فيصل زايد وحسن حاكم في 
تبديل اضطراري بدال من عمر ميداني 

لإلصابة.
وم��رت الدقائق األخيرة من دون 
جديد باستثناء تلقي يوسف ناصر 
البطاقة الصفراء الثانية ليشهر له 
احلكم القطري خميس املرى البطاقة 

احلمراء مع الدقيقة 85.

فرحة العبي الكويت بهدف يوسف ناصر

السد يطيح بالنصر ويحجز مقعده في نصف نهائي أبطال آسيا
عّوض السد القطري خسارته 
ذه��اب��ا ف��ي ال���دور رب��ع النهائي 
مل��س��اب��ق��ة دوري أب��ط��ال آسيا 
في ك��رة القدم، بفوز كبير أول 
م��ن أم���س ع��ل��ى ضيفه النصر 
السعودي منحه بطاقة التأهل 
الى الدور نصف النهائي )نهائي 
منطقة غ��رب آس��ي��ا( للموسم 

الثاني تواليا.
وعلى ستاد جاسم بن حمد 
في العاصمة القطرية، تفوق 
بطل الدوري القطري على ضيفه 
بطل الدوري السعودي بنتيجة 
3-1، ليقلب خسارته ذهابا 1-

2، ويبلغ الدور نصف النهائي.
وتفوق السد ب��أه��داف أكرم 
عفيف )26( وحسن الهيدوس 
)59( واجل����زائ����ري ب��غ��داد 
بوجناح )83 من ركلة ج��زاء(، 
بينما كان الهدف الوحيد للنصر 
م��ن املغربي عبد ال���رزاق حمد 
ال��ل��ه )33(. وع����ّول ال��ف��ري��ق 
ال��ق��ط��ري امل��ت��وج بطال للقارة 
عامي 1989 و2011، على دفع 
جماهيري كبير بلغ 13262 
م��ت��ف��رج��ا )ب��ح��س��ب االحت����اد 
اآلسيوي(، مكنه للمرة األولى 
من بلوغ الدور املقبل في املراحل 
اإلقصائية للمسابقة القارية بعد 

تأخره ذهابا.
كما حافظ السد الذي يدربه 
النجم اإلسباني السابق تشافي، 
على سجله اجليد على أرض��ه، 
محققا ف���وزه اخل��ام��س تواليا 
وال��ت��اس��ع ف��ي 11 م��ب��اراة. في 
املقابل، تلقى النصر خسارته 
األولى في املسابقة القارية بعد 
سبع مباريات دون هزمية، كانت 
األطول له في تاريخ مشاركاته 

في املسابقة.
وق��ال الهيدوس ال��ذي اختير 
أف���ض���ل الع����ب ف���ي امل����ب����اراة، 
ف��ي تصريحات لقناة »ب��ي ان 
سبورتس«، »صراحة أري��د أن 
أتكلم عن اجلمهور ال��ذي حضر 
أسميه جمهور قطر. وقف معنا 

من بداية املباراة حتى نهايتها«.
أضاف »مباراة صعبة كانت، 

فريق النصر ليس سهال لكن 
أعتقد أننا متكنا من السيطرة 
على الشوط األول وحتى الشوط 

الثاني«.
وت��اب��ع »خ��رج��ن��ا ب��أه��م ما 
كنا نريده وهو الفوز والتأهل 
ال��ى ال���دور املقبل واأله���م أننا 

أفرحناهم )املشجعن( اليوم«.
وقدم الفريقان مباراة سريعة 
ش��ه��دت ال��ع��دي��د م��ن الهجمات 
املتبادلة، مع خطورة أكبر للسد 
ال���ذي ب���دا راغ��ب��ا بالتعويض 
سريعا عن خسارته في الذهاب، 
والسيما بعد متكن النصر من 
إدراك التعادل اليوم في الشوط 
األول. كما طبعت املباراة أخطاء 
دفاعية من اجلانبن، إضافة الى 
التراجع البدني لالعبي النصر 
في الشوط الثاني، ما أتاح للسد 

التفوق.
ركلة جزاء واحتجاج

وب���دأ ال��س��د بتهديد املرمى 
منذ الدقيقة السابعة، عندما 
سدد حسن الهيدوس كرة مرت 
ب��ج��ان��ب ال��ق��ائ��م األمي���ن ملرمى 

احلارس األسترالي براد جونز.
في املقابل، اعتمد النصر على 
الهجمات املرتدة سعيا القتناص 
ه��دٍف يضيف به الى األفضلية 
التي حققها ف��ي ال��ذه��اب، وهو 
م��ا ب��دا واض��ح��ا ف��ي إح��ص��اءات 
الشوط األول، اذ كان االستحواذ 

لصالح السد )62،4 باملئة(.
وأضاع النصر فرصة ثمينة 
ف��ي الدقيقة 22 بعد متريرة 
متقنة م��ن املغربي ن��ور الدين 
أمرابط الى البرازيلي جوليانو، 
لكن األخير سدد الكرة ضعيفة، 
ما مكن احلارس سعد الشيب من 
التعامل معها بنجاح، وإن على 

دفعتن.
ودف���ع النصر سريعا ثمن 
هذه الفرصة الضائعة، اذ متكن 
أكرم عفيف بعدها بأربع دقائق 
م��ن اف��ت��ت��اح ال��ت��س��ج��ي��ل بكرة 
رأسية بعد عرضية من الكوري 
اجلنوبي ن��ام-ت��اي ه��ي، أخطأ 
احل����ارس ج��ون��ز ف��ي محاولة 

إبعادها.
وض��غ��ط بطل قطر سريعا 
بعد الهدف ساعيا لالستفادة 

م��ن ال��زخ��م ل��ص��احل��ه، وح��اول 
التعزيز عبر كرة ساقطة »لوب« 
من بوجناح كانت قصيرة متكن 
منها جونز بسهولة )28(، تلتها 
تسديدة قوية من أفضل العب 
في آسيا في املوسم املاضي عبد 
الكرمي حسن بتسديدة قوية من 
اجلهة اليسرى ملنطقة اجل��زاء، 
أبعدها احلارس األسترالي الى 
ركنية )30(. وبعد ثالث دقائق، 
كان دور السد لدفع ثمن الفرص 
ال��ض��ائ��ع��ة، إذ حقق حمد الله 
التعادل من ركلة حرة مباشرة، 
غالطت احلارس الشيب وهزت 
شباكه بعدما ارتطمت بجدار 
السد الدفاعي وغّيرت مسارها 

.)33(
وع��م��ل ال��س��د ع��ل��ى محاولة 
اس��ت��ع��ادة ال��ت��ق��دم ق��ب��ل نهاية 
ال��ش��وط، وكانت أخطر فرصه 
رك���ل���ة ح����رة ب��ع��ي��دة ح���اول 
ال��ه��ي��دوس م��ن خاللها مباغتة 
احل��ارس األسترالي، لكن كرته 

علت العارضة )42(.
وابتعد الفريقان في الشوط 
الثاني عن احل��ذر الدفاعي، مع 

م��ح��اوالت هجومية مفتوحة 
وإقبال أكبر من السد الذي كان 
ي��ح��ت��اج ال���ى ه���دف ع��ل��ى األق��ل 
للبقاء في املنافسة على بطاقة 
ال���دور نصف ال��ن��ه��ائ��ي، وب��رز 
في صفوفه في الشوط الثاني 
الهيدوس قائد املنتخب القطري 
املتوج بلقب كأس آسيا 2019 

في اإلمارات.
وخ���ط���ا ال��ف��ري��ق ال��ق��ط��ري 
خطوة أساسية نحو البقاء في 
املنافسة، بتسجيل الهدف الثاني 
ف��ي الدقيقة 59 عبر تسديدة 
قوية رائعة للهيدوس من على 
اجلهة اليمنى، اخترقت الزاوية 

املعاكسة ملرمى جونز.
وك�����رر ال���ف���ري���ق ال��ق��ط��ري 
سيناريو الشوط األول بالضغط 
بعد الهدف، وكانت له محاولة 
عبر نام-تاي هي علت العارضة 
)68(، قبل ان يستوعب النصر 
الضغط وي��ه��دد ب����دوره. لكن 
ال��ك��رة العرضية ال��ت��ي حولها 
أمرابط الى حمد الله ومنه الى 
جوليانو، وج��دت طريقها الى 

فوق العارضة )69(.
وكّثف السد تهديداته ملرمى 
ج��ون��ز، ومنها ت��س��دي��دة قوية 
حلامد اسماعيل )70( بعد وقت 
قصير من دخوله بديال لبيدرو 

ميغيل املصاب.
وقبل عشر دقائق من النهاية، 
انتزع أك��رم عفيف ركلة جزاء 
بعد عرقلة من عبدالله م��ادو، 
لقي احتسابها احتجاج املدرب 
البرتغالي روي فيتوريا ودكة 
ب��دالئ��ه، م��ا دف���ع احل��ك��م لرفع 
البطاقة احلمراء في وجه أحد 

مساعديه.
ونفذ بوجناح ركلة اجل��زاء 

بنجاح على مين جونز )83(.
وب��ع��د حت��دي��د منافسه في 
الدور املقبل، تقام مباراتا الدور 
نصف النهائي ف��ي األول من 
أكتوبر و22 منه، على أن يقام 
الدور النهائي بن بطلي الغرب 
والشرق، في التاسع من نوفمبر 

و24 منه.

تزكية الفيصل رئيسًا لالحتاد 
العربي لكرة القدم

زك��ت اجلمعية العمومية 
ل��الحت��اد العربي لكرة القدم 
أول من أمس األمير عبدالعزيز 
الفيصل رئيسا لالحتاد للفترة 
)2019-2022( وذل���ك في 
اجتماعها ال25 ال��ذي عقد في 

مدينة جدة.
وق��ال الفيصل في تصريح 
اوردته وكالة األنباء السعودية 
»واس« وال��ذي ي��رأس الهيئة 
العامة للرياضة السعودية 
ان االحتاد العربي لكرة القدم 
س��ي��واص��ل دوره ال���ري���ادي 
نحو تنمية الرياضة العربية 
وتفعيل البرامج املشتركة مع 
االحت��ادات الوطنية مبا يسهم 
في خدمة الشباب الرياضي 
العربي وتطويره على كافة 

املستويات.
واضاف ان االحتاد العربي 
لكرة القدم منذ تأسيسه يسعى 
لبناء منظومة رياضية متكاملة 
تسهم ف��ي صناعة الرياضة 
وتطويرها وتنميتها في الوطن 

العربي مؤكدا احلاجة امللحة 
إل���ى تنمية ال��ف��ئ��ات السنية 
وإع��داده��ا بصورة متكنها من 

متثيل مشرف لبلدانها.
واعرب عن شكره وتقديره 
لثقة اعضاء اجلمعية العمومية 
ل��الحت��اد العربي اك��رة القدم 

لتزكيته رئيسا للدورة احلالية 
ل���الحت���اد.  ق��د رأس اجتماع 
مجلس إدارة االحت��اد العربي 
في دورت��ه ال�70 وال��ذي بحث 
ال��ت��ق��اري��ر اإلداري����ة واملالية 
وال��ف��ن��ي��ة وس��ي��ر ال��ع��م��ل في 

األمانة العامة لالحتاد.

األمير عبدالعزيز الفيصل
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الوحدة ينهي تعاقده مع 
سيتانوفيتش واألهلي مع برانكو

أع���ل���ن ن������ادي ال���وح���دة 
أول م��ن أم��س إن��ه��اء تعاقده 
مع امل��درب الكرواتي ماريو 
سيتانوفيتش، بينما أق��ال 
نادي األهلي مواطنه برانكو 
إيفانكوفيتش، غداة فوز األول 
على الثاني في املرحلة الثالثة 
من ال��دوري السعودي لكرة 

القدم.
وأع��ل��ن ال��وح��دة ف��ي بيان 
عبر حسابه على »تويتر«، 
»إدارة ن��ادي ال��وح��دة تنهي 
االرت��ب��اط بالكرواتي ماريو 
سيتانوفيتش بالتراضي بن 

الطرفن«.
وأع���ل���ن ال���ن���ادي تعين 
األوروغوياني خوسيه دانيال 
كارينيو الذي تولى في املوسم 
املاضي تدريب النصر بطل 

الدوري، مدربا جديدا له.
وي��ح��ت��ل ال���وح���دة امل��رك��ز 
ال��ث��ان��ي ع��ش��ر ف���ي ت��رت��ي��ب 
ال��دوري بثالث نقاط فقط من 
املراحل الثالث األول��ى، بعد 
خسارتن أمام االتفاق وأبها، 
وفوز على األهلي في املرحلة 

الثالثة أمس األحد.
وأتت إقالة سيتانوفيتش 
ف�����ي ي������وم أك������د األه���ل���ي 
ف��س��خ ال��ت��ع��اق��د م��ع م��درب��ه 
إيفانكوفيتش، غ��داة تقارير 

صحافية أحملت الى أن القرار 
اتخذ في أعقاب اخلسارة أمام 
ضيفه الوحدة، وحالت دون 

إعالنه عقبات مالية.
وأورد األه����ل����ي ع��ب��ر 
ح��س��اب��ه ع��ل��ى »ت���وي���ت���ر«، 
»ق���ررت إدارة ن��ادي األهلي 
إل��غ��اء ع��ق��د م����درب ال��ف��ري��ق 
األول لكرة القدم الكرواتي 
برانكو إيفانكوفيتش، كما 
قامت بتكليف م��درب درج��ة 
الناشئن ال��وط��ن��ي الكابنت 
ص��ال��ح احمل��م��دي ومساعده 

الكابنت محمد مسعد بقيادة 
الفريق خالل املرحلة املقبلة«.

ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن رئيس 
النادي أحمد الصائغ »شكره 
وت��ق��دي��ره ل��ص��اح��ب السمو 
امل��ل��ك��ي األم��ي��ر م��ن��ص��ور بن 
مشعل بن عبد العزيز املشرف 
العام على كرة القدم لتكفله 
بالتسوية املالية املجدولة 

لقيمة إلغاء عقد املدرب«.
وي��ح��ت��ل األه���ل���ي امل��رك��ز 
التاسع في الترتيب بعد فوز 

وتعادل وخسارة.

مونديال األندية.. الترجي التونسي يبدأ مبواجهة بطل آسيااألوروغوياني خوسيه دانيال كارينيو مدرب الوحدة اجلديد
أسفرت قرعة كأس العالم لألندية 2019 
أول م��ن أم��س ع��ن مواجهة ب��ن الترجي 
التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل 
دوري أبطال آسيا في الدور الثاني للبطولة 

التي تستضيفها قطر في ديسمبر املقبل.
وأق��ي��م��ت ق��رع��ة البطولة امل��ق��ررة بن 
11 ديسمبر املقبل و21 منه، في مدينة 
زوريخ السويسرية. وستنطلق البطولة 
بلقاء السد بطل الدوري القطري )الفريق 
امل��ض��ي��ف(، م��ع هيينغن س��ب��ورت من 
كاليدونيا اجلديدة بطل القارة األوقيانية 

في املباراة االفتتاحية.

وفي الدور الثاني )ربع النهائي( يلتقي 
الفائز من املباراة األولى مع فريق مونتيري 
املكسيكي بطل الكونكاكاف )احتاد أمريكا 
الشمالية والوسطى والكاريبي(، بينما 
جتمع املباراة الثانية الترجي التونسي 
مع املتوج بلقب دوري أبطال آسيا الذي 

ستحدد هويته في 24 نزفمبر.
ونظرا ألن قوانن كأس العالم لألندية 
متنع مشاركة فريقن تابعن لالحتاد 
الوطني ذاته، ففي حال تّوج السد القطري 
بطاًل آلسيا، سيحل وصيفه في املسابقة 
القارية ب��دالً منه في املباراة االفتتاحية، 

وينتقل السد مباشرة إل��ى ال��دور الثاني 
ملواجهة الترجي.

أما بطل مسابقة دوري أبطال أوروب��ا 
ليفربول، فيبدأ مشاركته في املربع الذهبي 
بلقاء الفائز من املواجهة األول��ى في ربع 
النهائي، فيما يلعب الفائز م��ن امل��ب��اراة 
الثانية ف��ي رب��ع النهائي م��ع بطل كوبا 
ليبرتادوريس األمريكية اجلنوبية الذي 

ستحدد هويته في 23 نزفمبر.
ويحمل ري��ال م��دري��د اإلسباني الرقم 
القياسي )4( في عدد ألقاب البطولة التي 
انطلقت ع��ام 2000 )ل��م تقم ب��ن 2002 

و2004 الن��ه��ي��ار ال��ش��ري��ك التسويقي 
لالحتاد الدولي(، وهو حققه في األع��وام 
الثالثة املاضية التي شهدت تتويجه بطالً 

لدوري أبطال أوروبا.
وتبقى أندية ال��ب��رازي��ل، كورينثيانز 
)2000، 2012( وس��او باولو )2005( 
وإنترناسيونال )2006(، الوحيدة التي 

توجت باللقب من خارج أوروبا.
وم��ن امل��ق��رر ان تستضيف قطر التي 
تستعد لتنظيم نهائيات ك��أس العالم 
2022، النسختن املقبلتن من مونديال 

األندية في 2019 و2020.

فرحة املهاجم اجلزائري بغداد بوجناح بهدفه في مرمى النصر السعودي


