العدد ( )3465االثنين  13أغسطس 2018

www.alshahedkw.com

الغرافة ينتزع فوزاً صعب ًا
من السيلية بالدوري القطري

النصر السعودي يواجه الجزيرة

اإلماراتي بالبطولة العربية

• جانب من تدريبات سابقة للنصر

يلعب اليوم الفريق االول لكرة القدم لنادي الن�رص
مباراته االولى بالبطولة العربية حيث يلتقي امام
فريق اجلزيرة االم��ارات��ي يف مواجهة من العيار
الثقيل و�صعبة للغاية على الفريقني وي�سعى خاللها
كل فريق الى الفوز بال�شكل الذي يقربه من ال�صعود
الى الدور الثاين يف البطولة.
الن�رص ميلك اخلربات كما انه دعم �صفوفه بعدد من
الالعبني املميزين يف الفرتة ال�سابقة وق��ادر على
�صناعة الفارق ب�شكل �أو ب�آخر .
وكان قد �أعلن الن�رص ال�سعودي ،عن قائمته امل�شاركة
يف بطولة ك�أ�س العرب للأندية الأبطال ،قبل مواجهة
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م�ضيفه اجلزيرة الإماراتي ،اليوم الإثنني ،يف دور
الـ.32
و�ضمت القائمة ،التي �أعلنها النادي عرب ح�سابه
على موقع التوا�صل االجتماعي «تويرت»  25العب ًا،
اختارهم م��درب الفريق ،الأورغ���واي���اين دانييل
كارينيو ،بينهم � 5أج��ان��ب ،هم الأ���س�ترايل براد
جونز واملدافع الربازيلي برونو �أوفيني� ،إ�ضافة
الى املغربيني حممد فوزير ونور الدين �أمرابط،
واملهاجم النيجريي �أحمد مو�سى.
وتن�ص لوائح البطولة العربية على م�شاركة خم�سة
العبني �أجانب فقط مع كل فريق.

انتزع الغرافة ،ف��وز ًا �صعب ًا من
�ضيفه ال�سيلية ،بنتيجة  ،1-2خالل
املباراة التي جمعتهما ،يف اجلولة
الثانية من الدوري املحلي.
�سجل هديف الغرافة ،وي�سلي �شنايدر
وفالدميري فاي�س يف الدقيقتني 24
و ،49فيما �سجل هدف ال�سيلية،
ر�شيد تيربكانني يف الدقيقة .80
وبهذا الفوز ح�صد الغرافة �أول 3
نقاط له يف الدوري هذا املو�سم،
حيث ك��ان ق��د خ�رس م��ب��ارات��ه يف
اجلولة الأولى �أمام قطر.
وتوقف ر�صيد ال�سيلية عند  3نقاط،
كان قد ح�صدها من الفوز على �أم
�صالل ،يف اجلولة املا�ضية.
ويف نف�س اجل��ول��ة ،لقن فريق
الدحيل �ضيفه اخل��ور در���س � ًا يف
فنون كرة القدم ،بعدما تغلب عليه
بنتيجة  0-6ام�س.
وجاءت �أه��داف الدحيل عن طريق
يو�سف العربي يف الدقيقة العا�رشة
وامل��ع��ز ع��ب��دال��ل��ه «ه���دف�ي�ن» يف
الدقيقتني  23و ،73و�إيدميل�سون
جونيور «هدفني» يف الدقيقتني 58
و ،63وتي هي نام يف الدقيقة .62
ورفع الدحيل ر�صيده �إلى  6نقاط
يف ���ص��دارة الرتتيب ،حيث كان
قد تغلب على ال�شحانية  0-3يف
اجلولة الأولى.
وعلى جانب اخر �سقط فريق الريان
يف فخ التعادل بنتيجة � 1-1أمام
�ضيفه �أم ���ص�لال ،خ�لال املباراة
التي جمعتهما ،يف اجلولة الثانية
من مناف�سات الدوري القطري لكرة
القدم.
وتقدم �أم �صالل بهدف �سجله يانيك
�ساجبو يف الدقيقة  16وتعادل

• صراع قوي على الكرة في لقاء الغرافة والسيلية

الريان بهدف �سجله رودريغو تاباتا
يف الدقيقة .75
ورف���ع ال��ري��ان ر���ص��ي��ده بعد هذا
التعادل �إلى  4نقاط ،حيث كان قد
فاز يف اجلولة الأول��ى على الأهلي
بنتيجة .0-2
وعلى اجلانب الآخر ،ح�صد �أم �صالل
�أول نقطة له يف امل�سابقة ،حيث
كان قد خ�رس �أمام ال�سيلية بنتيجة
 2-1يف اجلولة الأولى.

الرائد السعودي يجرب نفسه أمام بوليسالف التشيكي
اعلن ال��رائ��د ال�سعودي ،خو�ض
مباراة ودية يف �إطار مع�سكر الفريق
بالت�شيك ،اليوم الإثنني.
وقال الرائد عرب ح�سابه الر�سمي
مبوقع «تويرت»� ،إنه مت االتفاق على
خو�ض لقاء مالدا بولي�سالف ،اليوم
الإثنني �ضمن مع�سكر الت�شيك.
وك��ان ال��رائ��د ،ف��از قبل � 4أي��ام،
 ،0-2على نظريه الت�شيكي فيكتوريا
زي���زك���وف� ،ضمن التح�ضريات
الن���ط�ل�اق���ة دوري امل��ح�ترف�ين
ال�سعودي.
وغادرت بعثة الرائد ،يف �آخر �أيام
�شهر يوليو املا�ضي� ،إلى الت�شيك
لإقامة مع�سكر خارجي ،ا�ستعدادا
للمو�سم اجلديد� ،ضمن املرحلة
الثانية من برنامج الإعداد.
و�سيحل الرائد �ضيفا على االتفاق
يف اف��ت��ت��اح��ي��ة م��واج��ه��ات دوري
املحرتفني ،يف الثالثني من �شهر
�أغ�سط�س احلايل.
وع��ل��ى ج��ان��ب اخ��ر �أع��ل��ن جمل�س
�إدارة نادي �أهلي جدة ،عن قراره
باال�ستغناء عن خم�سة العبني ،بناء
على قرار ،اتخذته الإدارة بالت�شاور
م��ع الأرجنتيني بابلو جويدي،
املدير الفني للفريق ال�سعودي.
وق���ال �أه��ل��ي ج���دة ،ع�بر ح�سابه
الر�سمي على موقع «تويرت»� ،إنه مت
منح الفر�صة للخما�سي ماهر عثمان
وفهد احلربي ومن�صور املولد وعبد

رياضة

ويلتقي ال��ري��ان م��ع الدحيل يوم
 19من ال�شهر احل��ايل يف اجلولة
الثالثة ،فيما يلعب �أم �صالل مع
الأهلي ،يوم اجلمعة املقبل يف ذات
اجلولة.
ويف امل��ب��اراة الثانية ،ف��از فريق
الأهلي على قطر بنتيجة  ،0-2حيث
�أحرز علي فريدون هديف اللقاء يف
الدقيقتني  10و.66
و�أنهى الأهلي املباراة بـ 10العبني

بعد طرد خليل �رشيف حبيب الله يف
الدقيقة .86
وبهذا الفوز ح�صد الأهلي �أول  3نقاط
له يف ال��دوري هذا املو�سم ،حيث
كان قد خ�رس �أمام الريان  0-2يف
اجلولة الأولى.
يف املقابل ،توقف ر�صيد قطر عند
 3نقاط ،كان قد ح�صدها من الفوز
على الغرافة بنتيجة  1-3يف اجلولة
املا�ضية.

البرازيلي رومارينيو يدخل
تدريبات اتحاد جدة
�شارك املحرتف الربازيلي رومارينيو ،يف مران احتاد جدة ،م�ساء اول
ام�س يف �إطار املع�سكر يف العا�صمة الإنكليزية لندن ،ا�ستعداد ًا لك�أ�س
ال�سوبر ال�سعودي� ،أمام الهالل.
وقال احتاد جدة عرب ح�سابه الر�سمي مبوقع «تويرت» �إن رومارينيو
�شارك يف املران ،بعدما ان�ضم م�ساء اجلمعة املا�ضي ملع�سكر الفريق.
ومن جانبه ركز املدرب رامون دياز على اجلوانب الفنية خالل املران،
الذي دار حتت زخات املطر.
ويف الإطار نف�سه ،وقف نواف املقرين رئي�س االحتاد ،على ا�ستعدادات
فريقه لك�أ�س ال�سوبر ،املنتظر �إقامته بعد �أ�سبوع من الآن.
يذكر �أن االحتاد ي�سعى لإحراز ال�سوبر ال�سعودي ،لأول مرة يف تاريخه،
حيث خا�ض البطولة مرة واحدة يف عام  ،2013وخ�رس  2-3من الفتح.
وعلى جانب اخر �أعلن الفتح ال�سعودي� ،إمتام تعاقده مع الأورغواياين
ماتيا�س �أغوريغاري ،ملدة مو�سم واحد ،على �سبيل الإعارة ،قادما من
تيخوانا املك�سيكي.
ويلعب �أغوريغاري 29 ،عاما ،يف مركز الظهري الأمين ،و�سبق له متثيل
منتخب �أوروغ��واي يف م�شاركات �سابقة ،ولعب العام املا�ضي معارا
�إلى ال�س باملا�س ،وقبل ذلك مثل العديد من الفرق على غرار بينارول
الأوروغواياين� ،إ�ستوديانت�س الأرجنتيني.
ومن جانبها ،ثمنت �إدارة الفتح ،دعم تركي �آل ال�شيخ ،رئي�س الهيئة
العامة للريا�ضة بال�سعودية ،لل�صفقة.

• فريق الرائد السعودي

املح�سن ال�صبحي وربيع هو�ساوي،
بالبحث عن �أندية جديدة.
و�أكمل بيان الأهلي «�إدارة النادي

ت�سمح للخما�سي ،بالبحث عن
عرو�ض احرتافية منا�سبة ،متمنية
لهم كل التوفيق».

ويوا�صل العبو الأهلي ،حت�ضرياتهم
ملواجهتي املحرق البحريني ،يف
ذهاب دور الـ  32للبطولة العربية،

يف � 25أغ�سط�س احلايل ،والتعاون يف
اجلولة الأولى للدوري ال�سعودي،
مطلع �سبتمرب املقبل.

بني ياس اإلماراتي يدعم صفوفه
بالبرازيلي روبسون

• روبسون بعد التوقيع مع بني ياس

تعاقد ن��ادي بني يا�س الإم��ارات��ي ،مع
الربازيلي روب�سون جانيوريو دي بوال،
مل��دة مو�سم واح��د قادما من بوافي�ستا
الربتغايل.
ويجيد �صاحب الـ« 24عاما» ،اللعب يف
مركز قلب الدفاع ،و�سبق له متثيل عدة
�أندية مثل باهيا الربازيلي وا�ستقالل
طهران الإيراين وكاو�ساكي الياباين.
ويتواجد الالعب حاليا يف مع�سكر الفريق
الأول بهولندا ،حيث ان�ضم لزمال�ؤه فور
توقيعه على العقد.وكان بني يا�س،
ت�أهل �إلى دوري املحرتفني ،بعد تتويجه
بط ًال لدوري الدرجة الأول��ى يف املو�سم
املا�ضي.
وعلى جانب اخر وبالتحول للحديث عن
ال�ش�أن امل�رصي فقد قال عالء عبدالعزيز
مدير املنتخب امل�رصي الأوليمبي� ،إن
�شوقي غريب ،املدير الفني للفريق،
و�ضع برناجما ك��ام�لا ،ي�ضمن خو�ض
العديد من املباريات الودية القوية.

و�أ�ضاف عبد العزيز يف ت�رصيحات من�سوبة
ل��ه�« :سنواجه رو�سيا ي��وم � 7سبتمرب
املقبل ،ثم الإمارات يف �أكتوبر ،ويف �شهر
نوفمرب� ،سيتم االتفاق على مباراة ودية
مع �أحد املنتخبات الأفريقية».
وتابع« :ن�سعى خلو�ض من � 10إل��ى 15
مباراة ودية على مدار املو�سم ،لقد خ�ضنا
 5مواجهات ،ونريد لعب مثلها قبل انتهاء
العام».
و�أردف« :بع�ض الالعبني انتقلوا من �أنديتهم
�إلى �أندية �أخرى ،مثل نا�رص من�سي الذي
كان العب ًا �أ�سا�سي ًا يف الداخلية ،ولكنه
بات احتياطي ًا يف برياميدز ،وال �أعلم ماذا
�سيفعل �شوقي غريب يف هذا الأمر ،فهو
مظلوم ب�سبب هذا الأمر� ،أين �أحمد حمدي
وكرمي نيدفيد و�صالح حم�سن؟».
وا�ستطرد�« :سيكون هناك اجتماع ملجل�س
�إدارة احتاد الكرة ،خالل الأ�سبوع احلايل،
و���س��وف يتم حت��دي��د اجل��ه��از املعاون
لغريب».

سالمين :المنتخب اإلماراتي جاهز لكأس آسيا
�أ���ش��اد علي �ساملني ،الع��ب و�سط ن��ادي الو�صل ومنتخب
الإمارات الأول لكرة القدم ،مبع�سكر الأبي�ض احلايل املقام
يف النم�سا.
وقال �ساملني ،يف ت�رصيحات للموقع الر�سمي الحتاد الكرة
الإماراتي� ،إن وجوده يف �صفوف «الأبي�ض» ،مينحه الثقة
والدافع ملزيد من الت�ألق خالل املو�سم الكروي اجلديد مع
ناديه الو�صل واملنتخب.
و�أ�شار �إلى �أنه كان يحلم باللعب �ضمن �صفوف املنتخب
الأول منذ �صغره ،خا�صة بعد �أن لعب وتدرج يف منتخبات

النا�شئني وال�شباب.
و�أ���ض��اف« :بدايتي احلقيقية مع املنتخب الأول كانت يف
«خليجي  »23الأخرية بالكويت ،و�أ�سعى دائم ًا �أن �أكون عند
ح�سن ظن اجلهاز الفني وزمالئي الالعبني الذين يقدمون يل
الن�صائح من �أجل تقدمي الأف�ضل».
و�أبدى �ساملني ثقته ب�أن «الأبي�ض» �سيكون جاهز ًا لنهائيات
ك�أ�س �آ�سيا التي �ستقام يف الإمارات مطلع العام املقبل ،م�شري ًا
�إلى �أن هذه البطولة متثل حتدي ًا كبري ًا لكل زمالئه الالعبني
لإظهار قدراتهم على املناف�سة لتحقيق اللقب القاري.

ودعا اجلماهري الإماراتية للوقوف خلف «الأبي�ض» وم�ساندته
يف كل مبارياته الودية �أو الر�سمية ،لأنها املحفز الرئي�سي
للأبي�ض لتحقيق الكثري من التقدم على م�ستوى النتائج
والأداء.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �ساملني يعترب من �أهم العنا�رص التي
�أثبتت وجودها يف قائمة «الأبي�ض» يف عهد املدرب الإيطايل
ريا يف دورة ك�أ�س
�ألبريتو زاكريوين ،والذي اعتمد عليه كث ً
اخلليج العربي الأخرية ،حيث �شارك الالعب �أ�سا�سي ًا يف كل
املباريات التي خا�ضها «الأبي�ض» وظهر ب�شكل مميز.

• البرازيلي رومارينيو

إشادة إماراتية بالتفاعل
مع أحداث ودية ماليزيا
تفاعل ال�شارع الريا�ضي الإماراتي،
م���ع ال��ن��ه��اي��ة امل���ؤ���س��ف��ة التي
�شهدتها مباراة املنتخب الأوملبي
االماراتي الودية� ،أمام م�ست�ضيفه
املاليزي.
و�أ�شاد عدد من امل�س�ؤولني ،بالبيان
العاجل الذي �صدر من احتاد الكرة
الإماراتي ،بعد املباراة ب�ساعات،
ومت خالله تقدمي االعتذار لالحتاد
املاليزي.
وت�ضمن ال��ب��ي��ان ،ق���رار �إب��ع��اد
الالعب حممد خلفان احلرا�صي،
املت�سبب يف الأح��داث امل�ؤ�سفة،
من قائمة املنتخب امل�شارك يف
دورة الألعاب الآ�سيوية «الأ�سياد»،
وامل��ق��رر انطالقها خ�لال الفرتة
من � 18أغ�سط�س  ،حتى � 2سبتمرب
املقبل ،و�إحالته للجان املخت�صة
التخاذ الإجراءات الالزمة.

وثمن عارف العواين ،الأمني العام
ملجل�س �أبوظبي الريا�ضي� ،رسعة
رد فعل احتاد الكرة الإماراتي.
وغ��رد على ح�سابه ال�شخ�صي يف
«تويرت»« :احلق يقال ،احلمد الله
ت�رصف �رسيع من جلنة املنتخبات
واالحتاد ،ونتمنى �أن تكون بداية
ل�سيا�سة ح��زم م�شددة يف جميع
جوانب اللعبة».
من جانبه ،اعتذر الالعب حممد
خ��ل��ف��ان احل��را���ص��ي ،ع��م��ا حدث
من خالل ح�سابه ال�شخ�صي على
«�إن�����س��ت��غ��رام» ،بقوله« :الالعب
املاليزي ب�صق يف وجهي وتعدى
علي بيده ،و�سقط هو على الأر�ض
يف حماولة لت�ضليل احلكم».
و�أردف« :بعدها هجم علي زمال�ؤه
ل�رضبي دون ك��رة ،ومل �أج��د ح ًال
�سوى الدفاع عن نف�سي».

