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حسن مصطفى رئيس ًا لالتحاد
الدولي لليد بالتزكية

• فرحة العبي الباطن بالفوز

حقق فوزاً تاريخي ًا في افتتاح مسيرته

الباطن ضرب اتحاد جدة بثالثية
في الدوري السعودي
ف��ج��ر ف��ري��ق��ا ال��ب��اط��ن واالت��ف��اق
مفاج�أتني من العيار الثقيل يف
افتتاح م�سريتهما باملو�سم اجلديد
ل��ل��دوري ال�سعودي لكرة القدم
وتغلب الأول على م�ضيفه احتاد
ج��دة  1 / 3فيما ف��از الآخ��ر على
�أهلي جدة  1 / 2يف املرحلة الأولى
من امل�سابقة والتي �شهدت فوز
القاد�سية على الرائد .1 / 2
على ملعب مدينة امللك عبد الله
الريا�ضية ا�ستاد اجلوهرة امل�شعة
يف جدة� ،سجل الربازيلي �إدي�سون
ت��راب��اي املن�ضم حديثا لفريق

الباطن هدفني ليقود الفريق لفوز
ثمني للغاية على م�ضيفه االحتاد.
و�أحرز تراباي هدفيه يف الدقيقتني
الثامنة و 68و�أ�ضاف مواطنه وزميله
ج��ورج ب�يري��را دا �سيلفا الهدف
الثالث يف الدقيقة  89فيما �أحرز
امل�رصي حممود عبد املنعم كهربا
هدف حفظ ماء الوجه لالحتاد يف
الدقيقة .88
وعاد �أكرث من � 17ألف م�شجع لالحتاد
من ا�ستاد اجلوهرة ،حاملني على
�أكتافهم خيبة �أمل كبرية ،بعد �أن
كانوا مينون �أنف�سهم بتغري �شكل

العميد عند اجل��د ،لكن ال�سقوط
�أمام الباطن �أكد خماوف اجلماهري
التي تولدت �أثناء م�شاركة الفريق
يف دورة تبوك الدولية.
ويعد هذا الفوز تاريخ ًيا للباطن
حيث انه الأول يف دوري املحرتفني
بعد م�شاركة على مدار مو�سمني،
فلم يحقق الفريق �أي فوز املو�سم
املا�ضي.
وتغلب االتفاق على الأهلي بهدفني
�سجلهما هزاع الهزاع يف الدقيقتني
 57و 69مقابل هدف �سجله ال�سوري
عمر ال�سومة يف الدقيقة .55

وقلب القاد�سية ت�أخره بهدف نظيف
يف ال�شوط الأول �إلى فوز ثمني / 2
 1على �ضيفه الرائد.
و�أنهى الرائد ال�شوط الأول ل�صاحله
بهدف نظيف �سجله الربازيلي واندر
لويز يف الدقيقة  22اثر متريرة من
زميله عبد العزيز اجلمعان.
ويف ال�شوط الثاين� ،سجل الربازيلي
الآخر �إلتون هدف التعادل للقاد�سية
من �رضبة جزاء يف الدقيقة  55قبل
�أن يحرز البديل النيجريي �ستانلي
�أوهاويت�شي هدف الفوز للقاد�سية
يف الدقيقة .84

الوصل استضاف تدريبات شابيكوينسي
ا�ست�ضاف نادي الو�صل الإماراتي ،تدريبات فريق �شابيكوين�سي الربازيلي،
�صاحب حادثة الطائرة املنكوبة يف مقر النادي بزعبيل� ،أثناء توقف
الفريق يف مدينة دبي ،قبيل ال�سفر �إلى اليابان للم�شاركة يف �إحدى
البطوالت الودية ا�ستعداد ًا للمو�سم اجلديد.
وحر�ص حممد العامري ع�ضو جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لنادي

الو�صل ،على ا�ستقبال وفد الفريق الربازيلي برئا�سة روي كو�ستا نائب
الرئي�س.
و�أهدى العامري ،نائب رئي�س النادي الربازيلي القمي�ص اخلا�ص بالفريق
الإماراتي ،ودرع النادي ،وجاء هذا التكرمي يف �إطار حر�ص نادي الو�صل
على توطيد العالقات مع امل�ؤ�س�سات الريا�ضية يف كافة �أنحاء العامل.

• فريق شابيكوينسي

ريبروف كشف أسباب
الخسارة من االتفاق
ك�����ش��ف الأوك���������راين ���س�يرج��ي
ري�بروف ،املدير الفني لفريق
�أهلي جدة� ،أ�سباب خ�سارة فريقه
�أم���ام االت��ف��اق بنتيجة  2ـ  1يف
افتتاح مبارياتهما بدوري جميل
ال�سعودي للمحرتفني.
و قال املدير الفني الأوكراين يف
امل�ؤمتر ال�صحايف عقب املباراة،
�إن الأخطاء الفنية التي مت ارتكابها
يف املباراة ،كانت �سببا مهما يف
اخل�سارة .وقال :كان هناك تباعد
ب�ين اخل��ط��وط وب���طء يف تناقل
ال��ك��رة ،والفريق مل يظهر بهذا
ال�شكل خالل املع�سكر .

و�أ�شاد ريربوف بالفريق املناف�س،
م�ؤكد ًا �أنه ا�ستحق الفوز لأنه كان
الأف�ضل ،الفتا �إلى �أن فريقه عانى
كثريا ب�سبب ارتفاع احلرارة ،وهو
الأمر الذي �صعب عليهم املباراة.
وتابع املدير الفني لفريق الأهلي:
كانت هناك عدة �أخطاء دفاعية،
و���س��وف ن��ع��ال��ج ه���ذه الأخ��ط��اء
م�����س��ت��ق��ب�لاً .واخ��ت��ت��م ري�ب�روف
حديثه ،بتجديد الثقة يف العبيه،
م�شدد ًا على �أنهم ميلكون �إمكانيات
فنية عالية جدا ،مبديا ثقته يف
قدرة الفريق على العودة من خالل
املباريات املقبلة.

• سيرجي ريبروف

وو�صل الى اعلى
كتب يحيى �سيف:
من�صب يف رئا�سة
االحت���اد ال��دويل
�أكد ح�سن م�صطفى
للعبة وه��و اول
ا����س���ت���م���راره يف
عربي ي�صل الى
من�صب الرئا�سة
ه�����ذا املن�صب
باالحتاد الدويل
وب�����د�أ م�صطفى
ل��ك��رة ال��ي��د بعد
اللعب يف نادي
ف��وزه بالتزكية
الزمالك امل�رصي
ب��ه��ذا املن�صب
ث���م ان��ت��ق��ل ال��ى
للمرة اخلام�سة
�صفوف النادي
على التوايل بعد
االه��ل��ي وح�صل
ان اغلقت اجلمعية
على لقب اح�سن
ال���ع���م���وم���ي���ة
الع��ب ك��رة يد يف
ل����ل����احت���������اد
م����صر ل�سنوات
ب����اب ال�تر���ش��ح
ع��دة واجت��ه الى
لالنتخابات �أم�س
ال��ت��ح��ك��ي��م بعد
االول ومل يتقدم
اعتزاله ثم ح�صل
اح�����د ملن�صب
ع��ل��ى ماج�ستري
ال��رئ��ا���س��ة ام��ام
ودك��������ت��������وراه
ح�����س��ن م�صطفى
يف ال�ت�رب���ي���ة
وم��ن امل��ق��رر ان
الريا�ضية ف�ضال
تعقد اجلمعية
ع����ن درا�����س����ات
العمومية خالل
م����ت����ق����دم����ة يف
ال��ف�ترة م��ن «10
ال���ت���دري���ب ق��ام
الى  »13نوفمرب
بعدها بتدريب
املقبل يف تركيا.
• حسن مصطفى
ال���ن���ادي االهلي
ف�����وز م�صطفى
مبن�صب الرئي�س ج��اء للمرة الثانية بالتزكية وحقق معه عدة القاب وبطوالت وتر�أ�س االحتاد
واخلام�سة على التوايل منذ عام « »2000ويعك�س امل�رصي لكرة اليد بعد ان كان ع�ضوا ثم انتخب
هذا الفوز ثقة اع�ضاء اجلمعية العمومية لالحتاد �سكرتريا عاما باللجنة االوملبية امل�رصية ملدة اربع
الدويل البالغ عددهم « »207دولة مل يتقدم منها �سنوات ويف هذه الفرتة �شارك املنتخب امل�رصي
اي مر�شح ملناف�سة م�صطفى كما انه يو�ضح اقتناع يف الكثري من ال��دورات االوملبية كما فاز منتخب
االع�ضاء مبا قدمه الدكتور م�صطفى لكرة اليد على ال�شباب ببطولة ك�أ�س العامل يف عام « »1991وهي
اهم االجنازات الريا�ضية لكرة اليد امل�رصية والتي
امل�ستوى العاملي.
ويعد ح�سن م�صطفى احد رموز كرة اليد امل�رصية �ساهم فيها ح�سن م�صطفى.

الهزاع يغازل فان مارفيك
قبل اإلعالن عن قائمة المنتخب السعودي

ت���أل��ق ه���زاع ال��ه��زاع،
وق���اد فريقه االتفاق،
ل��ف��وز مثري على �أهلي
جدة ،بهدفني لهدف يف
اللقاء الذي جمعهما يف
اجلولة الأول��ى للدوري
ال�سعودي.
و�سجل ال�لاع��ب هديف
ف��ري��ق��ه ل��ي��ح��ول ت�أخر
االتفاق بهدف �إل��ى فوز
ثمني ،ليغازل هزاع،
املدير الفني للمنتخب
الأول ال��ه��ول��ن��دي فان
م��ارف��ي��ك ،قبل الإع�ل�ان
ع���ن ق��ائ��م��ة املنتخب
ال�سعودي.
واحل��ق��ي��ق��ة �أن ه��زاع
ا�ستطاع منذ دورة تبوك
الدولية الودية ،التي
اختتمت قبل �أي���ام من
انطالق ال���دوري ،وفاز
االتفاق بلقبها� ،أن يلفت
الأنظار �إليه كمهاجم واعد
يف ال��ك��رة ال�سعودية،
خ��ا���ص��ة ب��ع��د �أن توج
بلقب ه���داف ال���دورة،
بت�سجيله ثالثة �أهداف
لفريقه ،منها هدفان يف
الإ�سماعيلي وه��دف يف
مرمى االحتاد.
واعترب كثريون �أن هزاع
ال��ه��زاع ،وج��ه بظهوره
ك���ه���داف ج��ي��د ر�سالة
�إل���ى م��ارف��ي��ك ،ليكون
�ضالته التي يبحث عنها
قبل مباراتي املنتخب
املقبلتني �أمام الإمارات
واليابان على التوايل،
يف اجل���ول���ت�ي�ن قبل
الأخرية والأخرية ،من الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة
ملونديال رو�سيا  ،2018يف ظل ع��دم ان�ضمام
مهاجمي املنتخب نا�رص ال�شمراين ونايف هزازي
لأي فريق حتى الآن وعدم خو�ضهما فرتة الإعداد.

ريفاس كشف سبب رحيله إلى اإلمارات
ك�شف الفنزويلي جيلمن
ريفا�س ،مهاجم فريق احتاد
ج��دة ال�سابق ،وال�شارقة
الإم��ارات��ي احل���ايل� ،سبب
رحيله عن ال�سعودية ،يف
ال�صيف املا�ضي.
عاما
وانتقل ريفا�س 28
ً
الحتاد جدة يف �صيف ،2015
قادما من ديبورتيفو تا�شريا
ً
الفنزويلي ،و�سجل ً 19
هدفا
و�صنع � 6أخ��رى ،خالل 25
مباراة ،يف مو�سمه الوحيد
بدوري جميل للمحرتفني.
و�أو������ض�����ح ري���ف���ا����س يف
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
النا�سيونال� ،أنه رحل عن
ال�سعودية� ،إل��ى ال�شارقة
الإماراتي ،لأ�سباب عائلية.
وق��ال ريفا�س :رحلت �إلى
الإم��ارات ل�شعوري بوجود
ق���ي���ود اج��ت��م��اع��ي��ة على
حتركات عائلتي .
وعرب ريفا�س ،عن متنياته
ب��ال��ع��ودة �إل����ى منتخب
فنزويال ،بعد فرتة طويلة
من الغياب ،قائلاً  :منتخب
ف��ن��زوي�لا يف قلبي� ،أح��ب
ب��ل��دي ،و�أمت��ن��ى الفر�صة
دائما
و�أن��ت��ظ��ره��ا� ،أري���د
ً
م�ساعدة املنتخب.

• الهزاع يحتفل بهدفه

ويرى الكثريون ومنهم نقاد ومتابعون للدوري� ،أن
هزاع الهزاع ،،لي�س هداف ًا بال�صدفة ،بل كان كذلك
يف الفئات ال�سنية التي �شارك فيها ،ويبقى ال�س�ؤال
الذي يرتدد الآن بني ع�شاق املنتخب ال�سعودي ،هو
هل �سيكون هزاع الهزاع ،هو هداف الأخ�رض القادم؟

مدافعا االتحاد
رفضا تحميل الدفاع
مسؤولية الخسارة

رف�ض يا�سني حمزة قلب دفاع احتاد جدة ،وعمر املزيعل ظهري
�أمين الفريق ،حتميل خط الدفاع مبفرده ،م�س�ؤولية اخل�سارة �أمام
الباطن ،يف افتتاح م�شوارهما بالدوري ال�سعودي.
وقال حمزة يف ت�رصيحات �صحافية عقب اللقاء :اخللل لي�س يف الدفاع
فقط ،نحن جمموعة واحدة ،و�سنحاول �إ�صالح الأخطاء املوجودة،
�سواء عند املدافعني �أو غريهم  .و�أ�ضاف :قدمنا مباراة جيدة،
و�أ�ضعنا نحو  6فر�ص ،وغاب عنا التوفيق ،و�سنحاول ت�صحيح
الأخطاء ،ونركز يف املباريات املقبلة .
وعن املباراة املقبلة ال�صعبة �أمام الفيحاء ،املدجج بال�صفقات
اجلديدة على ملعبه ،علق املدافع االحتادي :واثقون يف قدراتنا رغم
هذه اخل�سارة ،لأن لدينا جمموعة جيدة من الالعبني ومدرب مميز،
وكل ما نحتاجه ترتيب �صفوفنا ون�سيان هذه الهزمية ،وتدارك
�أخطائنا ،وعلينا �أن مننح فريق الفيحاء االحرتام والتقدير .
من جهته ،قال زميله عمر املزيعل :لي�س لدي �شيء �أقوله ،هناك
م�شكلة ثقة ،وال بد �أن تعود للمنظومة كاملة �سواء �إدارة �أو العبني �أو
جماهري ،هذه اخل�سارة نف�سية يف املقام الأول ،لأن الفريق م�ستواه
جيد .
وعن حتميل خط الدفاع م�س�ؤولية اخل�سارة� ،أ�ضاف :كل الفرق يف
العامل لديها �أخطاء يف الدفاع ،ولي�س االحتاد فقط ،الدفاع لي�س
رباعي خط الظهر فقط ،و�إمنا الفريق بالكامل .
و�أ�ضاف غا�ض ًبا :كل هدف على االحت��اد يتم حتميله للمدافعني،
الفريق منظومة كاملة ،وعلينا العمل ،والقادم �أف�ضل .

• جيلمن ريفاس

