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سليمان يشيد بإنجاز أزرق الصاالت
في بطولة التطبيقي للجامعات
�أ����ش���اد االم��ي�ن ال��ع��ام ل�لاحت��اد
الريا�ضي املدر�سي وائل �سليمان
باالجناز الكبري الذي حتقق على
يد �أبطال منتخب ازرق ال�صاالت
يف ب��ط��ول��ة التعليم التطبيقي
للجامعات العربية بح�صوله على
املركز الثاين و�سط مناف�سة قوية
من باقي املنتخبات امل�شاركة
يف هذه البطولة والتي اقيمت يف
ابوظبي.
و�أ���ش��اد وائ���ل �سليمان بالروح
القتالية واالداء املتميز الزرق
ال�صاالت وا��صرار الالعبني على
حتقيق نتيجة ايجابية ومركز يليق

ب�سمعة الكرة الكويتية الذي ترجم
بحجز مقعد يف املباراة النهائية
واحل�صول على املركز الثاين.
وبهذه املنا�سبة هن�أ رئي�س جمل�س
ادارة االحت���اد امل��در���س��ي في�صل
مق�صيد ومدير عام الهيئة العامة
للتطبيقي د .علي امل�ضف وعميد
الن�شاط الطالبي د .ح�سني املكيمي
وكذلك ا�صحاب الدور املميز جنوم
االزرق على حتقيق املركز.
ومن جانب اخر متنى وائل �سليمان
ال�شفاء العاجل ملدير عام هيئة
الريا�ضة د .ح��م��ود فليطح من
العار�ض ال�صحي الذي مير به.

• وائل سليمان

• أزرق صاالت التطبيقي

النصر يسيطر على جوائز الجولة الخامسة
للدوري السعودي
�سيطر نادي الن�رص ال�سعودي ،على
معظم جوائز اجلولة اخلام�سة من
عمر دوري الأمري حممد بن �سلمان
للمحرتفني.
وذكر احل�ساب الر�سمي للبطولة،
عرب ح�سابه على موقع التوا�صل

االج��ت��م��اع��ي ت��وي�تر� ،أن دانيال
كارينيو ،املدير الفني للن�رص،
نال لقب �أف�ضل مدرب خالل اجلولة
اخلام�سة.
كما فاز م�شجعو الن�رص ،بلقب �أف�ضل
جماهري خالل نف�س اجلولة ،كما

توج املغربي نور الدين �أمرابط،
جنم الن�رص ،بلقب �أف�ضل العب.
وك���ان الن�رص ق��د اكت�سح نظريه
احلزم ،بنتيجة  ،1-5يوم اجلمعة
املا�ضي ،يف �إطار اجلولة اخلام�سة
من عمر الدوري املحلي.
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األخضر السعودي في مواجهة تاريخية
أمام البرازيل اليوم

يدخل املنتخب ال�سعودي اختبارا
جادا وقويا اليوم عندما يلعب مع
اح��د اف�ضل منتخبات العامل حيث
يواجه نظريه الربازيلي يف اطار
الدورة الرباعية املقامة بالريا�ض.
وي�سعى االخ�رض �إلى الظهور ب�شكل
جيد يف مواجهة ال��ي��وم وحماولة
ا�ستغالل اللقاء باف�ضل ما يكون من
خ�لال تقدمي اداء م�رشف وحت�سني
�صورته وك�سب معنويات وثقة كبرية
قبل بدء فعاليات كا�س ا�سيا املقبلة
باالمارات والتي تعترب هدف ًا ا�سا�سي ًا
بالن�سبة للمنتخب ال�سعودي حاليا.
وم��ن امل���ؤك��د �أن م���درب املنتخب
ال�سعودي بيتزي �سيحاول �أن يتعامل
ب�شكل او باخر مع جنوم الربازيل من
خالل فر�ض رقابة ل�صيقة وا�ستغالل
امل�ساحات مع �رضورة الرتكيز التام
ط��وال املباراة واي�ضا عدم التقدم
لالمام ب�شكل غري حم�سوب ال�سيما
وان الربازيل لديه العبني يجيدون
معاقبة اخل�صوم �رسيعا.
وبدوره قال ح�سني املقهوي ،العب
و�سط املنتخب ال�سعودي ،من �أهمية
النتيجة �أمام الربازيل ،يف مباراتهما
اليوم».
وقال املقهوي« ،مثل هذه املباريات
ي�شاهدها اجلميع ،ومتنحنا االحتكاك
املطلوب واخل�برة ،قبل بطولة �أمم
�آ�سيا يف الإمارات».
و�أ�ضاف« :الربازيل ال يحتاج احلديث
عنه .هو منتخب قوي ومن الأف�ضل
بالعامل حاليا ،ون��ري��د �أن جنني
اال�ستفادة من اللعب �أمامه».
وت��اب��ع ال�لاع��ب« :امل����درب بيتزي
منح الثقة جلميع الالعبني الذين
اختارهم للدورة الرباعية ،ونحاول
تطبيق فكره والتكتيك املطلوب خالل

• مدرب املنتخب السعودي بيتزي يتحدث مع الالعبني

التدريبات».
و�أردف« :هدفنا يف ك�أ�س �آ�سيا �أال
نتجاوز الدور الأول فح�سب ،بل نريد
الو�صول للمباراة النهائية وح�صد
ال��ل��ق��ب ،ون��ح��ن ق����ادرون على ذلك
بعد اخل�برات التي جنيناها خالل
الفرتة املا�ضية ،وال �سيما يف ك�أ�س
العامل».
وعن اخلوف من تلقي خ�سارة كبرية
�أمام الربازيل ،علق قائال« :اخل�سارة
بهدفني مثل  .5ن��درك ق��وة منتخب
ال�سامبا املر�شح للفوز ب�أي مباراة
يخو�ضها ،ونريد اال�ستفادة فقط».
يف امل��ق��اب��ل� ،أو���ض��ح الع��ب و�سط

املنتخب ال�سعودي ،هتان باهربي،
�أن الهدف املرجو من خو�ض الفريق
ٍ
ع��ال يف
ملباريات ذات عيار فني
بطولة «�سوبر كال�سيكو» ،هو حتقيق
الفائدة الفنية.
و�أكد باهربي �أن االحتكاك مع مدار�س
كروية خمتلفة ذات م�ستويات فنية
عالية تعد فر�صة للوقوف على جميع
الأمور الفنية يف امللعب� ،إ�ضافة �إلى
كونها حت�ضريا مميزا لبطولة مهمة
مثل ك�أ�س �أمم �آ�سيا.
وك��ان��ت ق��د و�صلت بعثة املنتخب
الربازيلي �إلى العا�صمة ال�سعودية
الريا�ض ،م�ساء الأرب��ع��اء املا�ضي

 ،من �أجل خو�ض البطولة الرباعية
الودية الدولية.
وي�شارك منتخب ال�سامبا مع نظرائه
الأرجنتني وال�سعودية والعراق يف
مناف�سات «�سوبر كال�سيكو».
وعلى ر�أ���س العبي الربازيل ،نيمار
دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان،
وفيليب كوتينيو الع��ب بر�شلونة
وربورتو فريمينو مهاجم ليفربول..
ويختتم الربازيل البطولة ،مبواجهة
التينية خال�صة �أمام مناف�سه الأزيل
الأرجنتني ،الثالثاء املقبل ،على
ملعب مدينة امللك عبدالله الريا�ضية
بجدة «اجلوهرة امل�شعة».

الهالل يعلن غياب
غوميز  3أسابيع
بسبب اإلصابة

• احلارس الراحل
عبدالله السعيد

حادث مروري

• غوميز يبتعد عن الهالل  3أسابيع

لقي عبدالله ال�سعيد ،حار�س فريق النا�شئني
بنادي الفتح ،م�رصعه� ،إثر حادث مروري
�أليم ،عندما وقع ت�صادم بني � 4سيارات،
يف �أح��د ميادين مدينة الهفوف التابعة
للأح�ساء.
وتقدمت �إدارة ن��ادي الفتح وبخال�ص
التعازي لأ�رسة الالعب ،كما �أ�صدر االحتاد
ال�سعودي بيان ًا نعى فيه ال�سعيد.
وجاء يف البيان« :يتقدم رئي�س و�أع�ضاء
االحت��اد ال�سعودي لكرة القدم ب�أحر
ال��ت��ع��ازي و���ص��ادق امل��وا���س��اة لأ��سرة
حار�س ن��ادي الفتح لدرجة النا�شئني
عبدالله ال�سعيد الذي وافته املنية بعد
تعر�ضه حل��ادث م���روري ،كما يعزون
رئي�س و�أع�ضاء �إدارة نادي الفتح� ،سائلني
املولى عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته
ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان».

�أعلن نادي الهالل ال�سعودي ،غياب
هدافه الفرن�سي بافيتمبي غوميز،
ّ
عن الفريق ،ملدة قد ت�صل �إل��ى 3
�أ�سابيع.
وتعر�ض غوميز للإ�صابة خالل
�إج��رائ��ه مترينات الإح��م��اء ،قبل
مباراة ال�سوبر ال�سعودي امل�رصي،
�أم����ام ال��زم��ال��ك ،ال��ت��ي خ�رسها
«الزعيم»  2-1بالريا�ض ،ال�سبت
املا�ضي.ون�رش احل�ساب الر�سمي
للهالل على «ت��وي�تر» ،الربنامج
الزمني مل�صابي الفريق ،والذي
�أظهر حاجة جوميز لربنامج عالجي
وت�أهيلي ترتاوح مدته بني �أ�سبوعني
لتمزق يف
تعر�ضه
وثالثة ،ب�سبب
ُّ
ّ
الع�ضلة الأمامية.
وك�شف ال�برن��ام��ج� ،أن عبدالله

العين اإلماراتي يعبر الجزيرة ...والنصر يفوز

شباب اإلمارات يتعادل ودي ًا مع ماليزيا
تعادل منتخب الإم��ارات لل�شباب
حت���ت  19ع���ام���ا ،م���ع نظريه
امل��ال��ي��زي  ،1-1يف التجربة
الودية الأولى له.
وج��اءت امل��ب��اراة �ضمن مع�سكر
الأب��ي�����ض احل���ايل يف العا�صمة
املاليزية ،ا�ستعدادا للم�شاركة
يف نهائيات ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب
املقررة يف جاكرتا ،يف الفرتة
م��ن � 18أك��ت��وب��راحل��ايل وحتى 4
نوفمرباملقبل.
وجرت املباراة على ا�ستاد �شاه
علم ،و�سط �أمطار غزيرة قبيل
اللقاء ،ما �أثر على �أر�ضية ملعب
و�أداء الالعبني.
ودفع الفرن�سي ليدوفيك باتيللي،
مدرب منتخب الإمارات ،بت�شكيلة
�ضمت �سهيل املطوع ،يف حرا�سة
امل��رم��ى� ،أح��م��د جميل ،ماجد
را�شد� ،أحمد فوزي ،را�شد �سامل،
عبدالرحمن �صالح ،يو�سف علي،
من�صور �إبراهيم ،خالد البلو�شي
وعلي �صالح.
و�سجل ه��دف الإم���ارات ،الالعب
�أحمد فوزي ،يف الدقيقة  ،7فيما
�أح���رز ملاليزيا ،ال�لاع��ب حممد
فوزان ،يف الدقيقة .79
ويلتقي املنتخبان جم���دداً ،يف
الربوفة الأخرية قبل املغادرة �إلى
العا�صمة الإندوني�سية جاكرتا.
ويف مباراة اخرى تغلب املنتخب

على الشارقة في كأس الخليج العربي

• جانب من مباراة شباب االمارات أمام ماليزيا

ال�سعودي «حت��ت  19عاما» على
م�ض ّيفه الأندوني�سي « ،»1-2يف
اللقاء ال��ودي ،ال��ذي ج��رى على
ملعب ويباوا موكتي.
وت���أت��ي امل��ب��اراة �ضمن مع�سكر
املنتخب ال�����س��ع��ودي الإع����دادي
باندوني�سيا ،باملرحلة الرابعة
من الربنامج الإع��دادي للم�شاركة

عاما
ببطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت 19
ً
 2018باندوني�سيا.
وافتتح عبدالله احلمدان الت�سجيل
للمنتخب ال�سعودي ،يف الدقيقة
« ،»37لكن �أ�صحاب الأر�ض ع َّدلوا
النتيجة قبل نهاية ال�شوط الأول،
قبل �أن يعود عبدالله احلمدان،
وي�ضيف الهدف الثاين للأخ�رض يف

احل��اف��ظ م��داف��ع ال��ف��ري��ق� ،أ�صبح
قريبا من امل�شاركة يف التدريبات
اجلماعية ،بعد تعافيه من �آثار قطع
الرباط ال�صليبي ،وهو الأمر ذاته
بالن�سبة لالعب الو�سط عبدامللك
اخل��ي�بري ،ال��ذي ك��ان ق��د تعر�ض
لك�رس �إجهادي يف ال�ساق.
ك��م��ا ي��ق�ترب ال��ه�لال ال�سعودي،
من ا�ستعادة خدمات العبه نواف
العابد ،خالل الفرتة املقبلة ،بعد
تعر�ضه لإ�صابة يف ع�ضالت �أ�سفل
البطن.
وحدد اجلهاز الطبي للهالل ،فرتة
ترتاوح بني � 10أيام �إلى �أ�سبوعني،
م��ن �أج���ل ع���ودة ن���واف العابد،
للم�شاركة يف التدريبات اجلماعية.
ودخ���ل ن���واف ال��ع��اب��د ،املرحلة

الثالثة من الربنامج الت�أهيلي،
الذي حدده اجلهاز الطبي للهالل،
للتعايف من �إ�صابته.
م��ن جهة �أخ���رى ،ع���اود الهالل،
تدريباته ،بعد عودة الالعبني من
الإج��ازة التي منحها لهم ،املدير
الفني جورجي جي�سو�س ،بعد مباراة
ك�أ�س ال�سوبر امل�رصي ال�سعودي،
والتي خ�رسها �أمام الزمالك بنتيجة
2-1
ويف �سياق اخر دخل جنم الهالل
ال�سعودي ،دائرة اهتمامات الزمالك
امل�رصي ،ل�ضمه يف يناير املقبل.
وك�����ش��ف م�����ص��در مب��ج��ل�����س �إدارة
الزمالك �أن الالعب ال�سوري يف
�صفوف الهالل ،عمر خربنيُ ،طرح
بقوة ،منذ مباراة ال�سوبر امل�رصي

ال�سعودي ،على كري�ستيان جرو�س،
املدير الفني للفريق.
ومن جانبه� ،أ�شاد جرو�س بخربني
ربا �أنه �سيمثل �إ�ضافة
و�إمكاناته ،معت ً
كبرية ،يف حال �ضمه.
وا�ستقر جمل�س �إدارة الزمالك ،على
فتح باب املفاو�ضات مع خربني،
عرب االت�صال برئي�س هيئة الريا�ضة
ال�سعودية ،ملعرفة ر�أيه حول الأمر،
خا�صة �أنه �سبق و�أعلن �ضم الالعب
بدءا من املريكاتو
�إلى برياميدز،
ً
ال�شتوي املقبل.
وي�سعى ال��زم��ال��ك لتدعيم مركز
املهاجم ال�رصيح ،املتواجد به
كا�سوجنو ،وعمر ال�سعيد ،وحميد
نظرا لعدم
�أحداد ،الذي ال ي�شارك،
ً
قناعة جرو�س به.

الدقيقة «.»68
يذكر �أن املنتخب ال�سعودي،
�سيفتتح م�شاركته يف ك�أ�س �آ�سيا
مبواجهة ماليزيا ي��وم  20من
ال�شهر احلايل ،ثم ال�صني يوم ،23
على �أن يختتم مواجهاته بالدور
الأول بلقاء طاجيك�ستان يوم
� 26أكتوبر.

فاز العني على م�ضيفه اجلزيرة
بهدفني دون مقابل ،يف املباراة
التي احت�ضنها ا�ستاد حممد بن
زاي��د� ،ضمن مناف�سات اجلولة
الثالثة من املجموعة الثانية
لك�أ�س اخلليج العربي.
ورفع العني ر�صيده �إلى  6نقاط
يف امل��رك��ز ال��ث��اين ،وتوقف
اجلزيرة عند  4نقاط يف املركز
الرابع.
و�سجل كايو فرينانديز الهدف
الأول للعني يف الدقيقة ،59
بعد متريرة طويلة متقنة من
مهند ���س��امل ،ا�ستلمها وراوغ
احلار�س عادل �أبو بكر و�سددها
يف املرمى.
ن�شط ج��م��ال م��ع��روف ،وجنح
يف الدقيقة  5م��ن ال��وق��ت بدل
ال�ضائع ،يف ت�سجيل الهدف
الثاين ،بعد عر�ضية رائعة من
حممد فتحي من الناحية اليمنى.
ك��م��ا وا����ص���ل ال��ن����صر ت�صدره
للمجموعة الثانية بك�أ�س اخلليج
العربي الإم��ارات��ي ،بعد فوزه
الثالث على ال��ت��وايل� ، ،أم��ام
�ضيفه ال�شارقة � ،0- 3ضمن
مناف�سات املرحلة الثالثة من
امل�سابقة ،على ا�ستاد �آل مكتوم

• جانب من مباراة العني واجلزيرة

بنادي الن�رص.
و�أحرز �أهداف اللقاء ،الفرن�سي
يوهان كاباي وحممد العكربي
والإ���س��ب��اين �أل��ف��ارو نيجريدو
يف الدقائق  54 ،37و 55على
الرتتيب.
ورف��ع الن�رص ر�صيده لـ 9نقاط
يف امل��رك��ز الأول ،فيما تذيل
ال�شارقة جدول ترتيب املجموعة
بال نقاط.
ويف املجموعة الأول���ى ،حقق

فريق دبا الفجرية ف��وزه الأول
يف البطولة ،بتغلبه على �ضيفه
احت��اد كلباء  ،0-1على ملعب
نادي دبا الفجرية.
�أحرز هدف اللقاء الوحيد يحيى
ج��ب�ران م���ن ��ضرب��ة ج����زاء يف
الدقيقة ،20لريفع دبا الفجرية
ر�صيده لـ 3ن��ق��اط يف املركز
اخل��ام�����س ،فيما جتمد ر�صيد
احتاد كلباء عند نقطة واحدة يف
املركز ال�ساد�س.

