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مختار فالته يقترب
من الرحيل عن الهالل

• مختار فالته

ك�شفت م�صادر �أن نادي الفيحاء
ال�سعودي اقرتب من التعاقد مع
مهاجم ال��ه�لال ،خمتار فالته،
يف ف�ترة االن��ت��ق��االت ال�شتوية
املقبلة.
و�أو���ض��ح��ت امل�صادر �أن الهالل
يرغب يف التنازل عن فرتة الـ6
�أ�شهر املتبقية يف عقد الالعب،
وتوقيع خمال�صة مالية معه
يف يناير املقبل ،لعدم اقتناع
املدير الفني للهالل ،جورجي
جي�سو�س ،ب�إمكانياته.
وي��ن��وي ال��ف��ي��ح��اء ت��دع��ي��م خط
الهجوم يف ت�شكيلة فريقه بفالته
ليكون بديال للمهاجم الت�شيلي
روين فرنانديز.
وي�أمل الفيحاء يف ا�ستعادة خمتار
فالته لربيقه ال�سابق عندما �سجل
 16ه��دف��ا يف �آخ���ر موا�سمه مع
الوحدة قبل االنتقال للهالل قبل
نحو مو�سم ون�صف.
وف�شل الالعب يف تثبيت �أقدامه
يف الت�شكيل الأ�سا�سي للهالل منذ
انتقاله ،وخ���رج ه��ذا املو�سم
متاما من ح�سابات املدير الفني
للفريق.

ويف �سياق مت�صل تلوح يف الأفق،
�صفقة مرتقبة ب�ين الغرميني
الهالل و�أهلي جدة ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية املقبلة.
وذك���رت تقارير �صحافية� ،أن
ال�صفقة املرتقبة تق�ضي بانتقال
مهند ع�سريي الع��ب �أهلي جدة
ل�صفوف الزعيم ،مقابل رحيل
مهند فالته العب الهالل �إلى كتيبة
«الراقي».
وخ�رس مهند ع�سريي ،مكانه يف
الت�شكيلة الأ�سا�سية لأهلي جدة
هذا املو�سم ،بعد قدوم املهاجم
ديجانيني تفاري�س ،الذي يظهر
ب�شكل �أ�سا�سي مع ال�سوري عمر
ال�سومة يف خط هجوم الفريق.
وي��ن��وي ال��ه�لال ،تدعيم مركز
الهجوم يف الفريق ،بعد قرب
اال�ستغناء عن خدمات الفنزويلي
جيلمني ريفا�س ،بجانب �إعارة
ال�سوري عمر خربني يف املريكاتو
ال�شتوي املقبل.
وت�أتي حماولة الهالل للتعاقد مع
مهند ع�سريي ،لتقوية دكة بدالء
الفريق ،يف م�سابقة دوري �أبطال
�آ�سيا.
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انتصار خجول لألخضر السعودي على اليمن ودي ًا

فاز املنتخب ال�سعودي على نظريه
اليمني  ،0-1يف املباراة الودية التي
�أقيمت م�ساء اول ام�س اجلمعة ،على
�إ�ستاد الأمري حممد بن فهد بالدمام،
�ضمن مع�سكر الأخ�رض املقام �ضمن
املرحلة الثالثة من برنامج الإعداد
لك�أ�س �آ�سيا بالإمارات .2019
�سجل هدف املباراة الوحيد ،الالعب
عبدالرحمن غريب ،يف الدقيقة .33
فر�ض الأخ����ضر �سيطرة تامة على
ال�شوط الأول ،فيما خيم احلما�س
على العبي املنتخب اليمني ،على
ح�ساب امل�ستوى الفني.
وكاد قلب الدفاع ال�سعودي ،عمر
هو�ساوي،يفتتح الت�سجيل ،عن
طريق كرة ر�أ�سية ،حولها حار�س
اليمن حممد العاي�شي �إلى ركنية.
ويف الدقيقة  ،33وبعد كرة متبادلة
ب�ين ع��ب��دال��رح��م��ن غ��ري��ب وهتان
باهربي ،يف العمق اليمني� ،سدد
الأول بي�رساه ،مفتتحا الت�سجيل
للأخ�رض ال�سعودي.
ومل يتعر�ض احلار�س ال�سعودي،
حم��م��د ال��ع��وي�����س لأي اخ��ت��ب��ار،
با�ستثناء ك��رة حم�سن اجل���اري،
يف الدقيقة  ،41التي ذهبت فوق
العار�ضة ،لينتهي ال�شوط الأول
بهدف �أخ�رض نظيف.
ويف ال�شوط الثاين� ،أجرى املنتخبان
عددا كبريا من التبديالت« ،ي�سمح
لكل منتخب بتبديل  6العبني»،
ولكنها مل تغري من �شكل املباراة،
فظلت ال�سيطرة ���س��ع��ودي��ة ،مع
تهديدات على مرمى املنتخب اليمني
على ف�ت�رات متباعدة ،بينما مل
يتعر�ض مرمى الأخ�رض لأي تهديد،
با�ستثناء كرة واح��دة حتولت �إلى
ركنية.

• جانب من مباراة السعودية واليمن

التعادل السلبي يحسم ودية اإلمارات وبوليفيا

فر�ض التعادل ال�سلبي نف�سه على
امل���ب���اراة ال��ودي��ة ب�ين منتخبي
الإم���ارات وبوليفيا ،على ا�ستاد
مكتوم بنادي �شباب الأهلي بدبي،
�ضمن مع�سكر الأب��ي�����ض حت�ضريا
لنهائيات ك���أ���س �آ�سيا  2019يف
الإمارات.
وحتكم املنتخب الإماراتي مبجريات
ال�شوط الأول ،وال��ذي �شهد �أخطر
الفر�ص ل�صالح الأب��ي�����ض ،بكرة
�سددها خمي�س �إ�سماعيل ،وت�صدى
لها احل��ار���س ،لرتتد �إل��ى عامر
عبدالرحمن ،و�سددها قوية �أنقذها
احلار�س جمددا.
كما �أنقذ عامر ،هدف ًا م�ؤكد ًا ملنتخب
بوليفيا ،بعدما �أبعد الكرة ،قبل
�أن تتخطى خ��ط مرمى املنتخب
الإماراتي ،يف الدقيقة  ،28لينتهي
ال�شوط الأول بالتعادل ال�سلبي.
وحافظ املنتخب الأبي�ض على نف�س
رمت الأداء يف ال�شوط الثاين ،و�سدد
علي مبخوت كرة قوية ،يف الدقيقة
 ،55وحولها حار�س بوليفيا �إلى
�رضبة ركنية.
و�شكلت هجمات بوليفيا املرتدة،
خطورة على مرمى الإمارات ،والتي
كان �أخطرها ت�سديدة كامبو�س ،يف
الدقيقة  ،88ولكن القائم ت�صدى
لها ،لتنتهي امل��ب��اراة بالتعادل
ال�سلبي.
وم��ن امل��ق��رر �أن يختتم املنتخب
الإم���ارات���ي ،مع�سكره الداخلي
مبواجهة نظريه اليمني وديا ،يوم
الثالثاء املقبل ،على �أن يكون هناك
مع�سكر داخلي �أخري يف دبي ،خالل
دي�سمرب املقبل ،يف �آخر التح�ضريات
لك�أ�س �آ�سيا.

انتصارات مهمة للخور والريان
وتعادل مثير للسد والسيلية في كأس قطر
وا�صل فريق اخلور مطاردة نظريه
ال��ري��ان ،على �صدارة املجموعة
الثانية بك�أ�س قطر ،بعد فوزه
على الأهلي  ،1-3م�ساء اول ام�س
اجلمعة.
تقدم الأه��ل��ي ،ع��ن طريق م�شعل
عبدالله ،يف الدقيقة  ،16و�أدرك
اخلور التعادل ،يف الدقيقة ،80
عن طريق �سعيد براهيمي.
ويف الدقيقة  ،89ت��ق��دم اخل��ور
بهدف ه�لال حممد ،ويف الدقيقة
 92ح�صل اخلور على �رضبة جزاء
نتيجة عرقلة حار�س مرمى الأهلي
للمهاجم هالل حممد ،الذي �سددها
بنجاح ،حمرزا منها هدف التعزيز
واحل�سم.
وج������اءت امل����ب����اراة متو�سطة
امل�����س��ت��وى ،وت��ق��ا���س��م خاللها
الفريقان ال�سيطرة والتفوق �شوطا
ب�شوط ،وتقدم الأهلي قبل �أن يدرك
اخلور التعادل ،ويحرز هدفا قاتال
يحول به ت�أخره �إلى فوز ثمني.
وارتفع ر�صيد اخلور بهذا الفوز،
�إلى  9نقاط ،احتل بها املركز الأول
بالت�ساوي مع الريان ،فيما توقف
ر�صيد االهلي عند  3نقاط.
ويف م��ب��اراة اخ���رى ف��از الريان
على ال�شحانية « ،»1-3يف �إطار
املجموعة الثانية من ك�أ�س قطر.
واف��ت��ت��ح ال��ري��ان النتيجة ،عن
طريق مهاجمه الربازيلي ،لوكا
بورجي�س ،يف الدقيقة .14
ويف ال�شوط الثاين ،عزز تاباتا،
العب الريان ،تقدم فريقه بهدف
ثان ،يف الدقيقة .58

ومل يوفق ال�شحانية يف حماوالته
اخلطرية� ،إال مرة واح��دة ،بهدف
���س��ل��ط��ان ال���ك���واري يف الدقيقة
 ،73قبل �أن ي�ضيف مايوجنني
ك��وه الهدف الثالث للريان ،يف
الدقيقة .89
وارتفع ر�صيد الريان بهذا الفوز
ً
حمافظا على �صدارة
�إلى  9نقاط،
املجموعة ،فيما بقي ال�شحانية
بدون نقاط ،يف املركز الأخري.
واخريا تعادل فريقا ال�سد وال�سيلية
« ،»3-3على �إ�ستاد حمد بن خليفة
بالنادي الأهلي ،باجلولة الثالثة
من مباريات املجموعة الثانية
لبطولة ك�أ�س قطر.
�سجل �أه��داف ال�سد ،كل من حامد
�إ�سماعيل ،وعلي �أ�سد «هدفني» ،يف
الدقائق « ،»88 ،43 ،5فيما �أحرز
لل�سيلية كل من ح�سني عبدالر�ؤوف،
وحممد مدثر «هدفني» ،يف الدقائق
«.»63 ،38 ،32
ج��اءت امل��ب��اراة جيدة امل�ستوى
م��ث�يرة يف �أغ��ل��ب فرتاتها بعدما
ت��ب��ادل الفريقان ال�سيطرة على
جمريات الأم��ور ،ومن ثم ت�سجيل
الأهداف ال�ستة التي زادت من متعة
املواجهة واثارتها.
جاءت البداية� ،سداوية بعدما �أحرز
ال�سد ،الهدف الأول يف وقت مبكر،
قبل �أن ينجح الفريق ال�سيالوي
يف قلب الطاولة على مناف�سه،
ويتقدم حتى الدقائق الأخرية التي
�شهدت ت�سجيل ال�سد لهدف التعادل
الثالث ،ال��ذي �أح��رز قبل نهاية
اللقاء بدقيقتني فقط.

• جانب من مباراة السد والسيلية

• جانب من مباراة اإلمارات وبوليفيا

صالح يقود مصر للفوز على تونس بتصفيات أمم أفريقيا

ح�صد منتخب م�رص ف���وزا مثريا
على ح�ساب �ضيفه تون�س بنتيجة
« ،»2-3على ملعب ب��رج العرب،
يف اجلولة اخلام�سة باملجموعة
العا�رشة بالت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س
�أمم �أفريقيا .2019
تقدم منتخب تون�س بهدف نعيم
ال�سليتي يف الدقيقة  ،13وتعادلت
م�رص بهدف حممود ح�سن تريزيغيه
يف الدقيقة  ،32ث��م ع��زز باهر
املحمدي تقدم فريقه بالدقيقة ،60
حتى تعادل ال�سليتي بالدقيقة ،72
ولكن حممد �صالح خطف هدف الفوز
يف الدقيقة .90
وجنح الفراعنة يف الث�أر من هزميتهم
�أمام ن�سور قرطاج ،يف ملعب راد�س،
باجلولة الأولى للمجموعة ،لريفع
ر�صيده لـ 12نقطة ،مت�ساويا مع
تون�س ال��ذي احتفظ بال�صدارة،
لفارق املواجهات املبا�رشة ،بعد
ت�سجيله هدفني يف مرمى منتخب
م�رص ،على �أر�ض الأخري.
بد�أت املباراة ب�إثارة كبرية ،بعد
�أن حرمت العار�ضة الالعب وهبي
اخل��زري من فر�صة ت�سجيل هدف
مبكر يف الدقيقة  2بعد ت�سديدة
قوية ،وحاول منتخب م�رص ال�سيطرة
على و�سط امللعب م��ع متريرات
ال�ستك�شاف املرمى التون�سي.
وجنح نعيم ال�سليتي يف الدقيقة
 ،13يف ت�سجيل هدف التقدم لن�سور
ق��رط��اج ،بعد مت��ري��رة بينية من
فرجاين �سا�سي ،ف�شل باهر املحمدي
يف �إبعادها ،وتالعب ال�سليتي ب�أحمد
املحمدي قائد الفراعنة ،لي�سجل يف
مرمى م�رص.

انتف�ض منتخب م�رص ،بت�سديدة من
تريزيغيه� ،أبعدها احلار�س ،ثم
ت�سديدة من �صالح ،وتقدم املحمدي
و�أر�سل بع�ض العر�ضيات� ،أبعدها
ال��دف��اع التون�سي ،قبل �أن ينجح
حممود ح�سن تريزيغيه يف ت�سجيل
هدف التعادل ،بعد هفوة دفاعية
من ديالن ب��راون ،لي�سدد وت�صطدم
ب�إليا�س ال�سخريي ،وت�سكن الكرة
�شباك تون�س يف الدقيقة .32
و�أ���ض��اع حممد النني فر�صة �سهلة
ب����ضرب��ة ر�أ�����س يف ق��ل��ب املرمى

التون�سي ،ثم نال طارق حامد العب
و�سط منتخب م�رص البطاقة ال�صفراء
للخ�شونة ،وتوترت املباراة مب�شادة
بني عمرو وردة و�أ�سامة احلدادي.
وح��اول حممد �صالح احل�صول على
�رضبة جزاء ،دون ا�ستجابة من احلكم
اجلنوب �أفريقي فيكتور غوميز،
لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل.
املنتخب امل����صري ب���د�أ ال�شوط
ال��ث��اين ،ب�شكل �أف�ضل هجوميا،
مبحاوالت من �صالح وتريزيغيه،
ولكن ن�سور قرطاج ك��ادوا يخطفوا

• محمد صالح اخترق دفاع تونس  ...وسجل

هدفا من هفوة جديدة لل�شناوي.
ودخ��ل �أمي��ن �أ��شرف يف م�شادة مع
يا�سني مرياح ،قبل �أن يجري منتخب
تون�س يف الدقيقة � ،58أول تغيري
بنزول فخر الدين بن يو�سف بدال من
�سيف الدين خاوي.
وجنح منتخب م�رص يف ت�سجيل هدف
التقدم ،من �رضبة ر�أ���س متقنة من
باهر املحمدي ،بعد كرة عر�ضية
رائعة من عمرو وردة يف الدقيقة
 ،60و�أ�ضاع وهبي اخل��زري فر�صة
للخطورة من جانب تون�س.

�ألقى املك�سيكي خافيري �أجريي،
م���درب م����صر ،يف ال��دق��ي��ق��ة ،68
بالالعب �صالح حم�سن بدال من مروان
حم�سن ،و�أ�رشك منتخب تون�س العبه
ب�سام ال�رصاريف على ح�ساب �أ�سامة
احلدادي لتن�شيط الهجوم.
وجن��ح ن�سور ق��رط��اج يف ت�سجيل
هدف التعادل يف الدقيقة  ،70من
خالل املت�ألق نعيم ال�سليتي ،الذي
ا�ستغل هفوة جديدة من دفاع م�رص،
وهذه املرة من �أحمد حجازي.
ظهر �صالح جمددا ،ووجه ت�سديدة
رده���ا ال��ق��ائ��م الأي�����س�ر ،و�أ��ش�رك
�أجريي ثاين تغيرياته بنزول �صانع
الألعاب ال�صاعد حممد حممود ،بدال
من طارق حامد لل�ضغط على دفاع
تون�س ،ولكن ن�سور قرطاج وجد
م�ساحات يف و�سط امللعب ،حترك
خاللها ف��رج��اين �سا�سي ووهبي
اخلزري.
ون��ال حممد النني �إن���ذارا ،وقبله
�أمين �أ�رشف ،و�أ�ضاع رامي البدوي
ان��ف��رادا لتون�س ،و�أ��شرك منتخب
م�رص طاهر حممد طاهر على ح�ساب
عمرو وردة ،ورغ��م االرت��ب��اك يف
�صفوف الفراعنة مع �سيطرة تون�س
على و�سط امللعب� ،إال �أن �صالح
�صنع الفارق يف الدقيقة  ،90و�سجل
هدفا ثالثا ،بعد متريرة متبادلة
مع �صالح حم�سن ،ليودع الكرة يف
ال�شباك.
و�أ�رشك منتخب تون�س �آخر �أوراقه،
بنزول الالعب فرا�ش �شواط ،بدال
من فرجاين �سا�سي ،ولكن الوقت مل
ي�سمح له ب�صناعة الفارق لينتهي
اللقاء بفوز الفراعنة.

