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المتسابق الكويتي الظفيري يحقق
المركز الثالث في رالي قطر

• جانب من مباراة الوكرة واخلور

أم الصالل يعبر الشمال بثالثية

الخور يتأهل للمرحلة الثالثة
لكأس األمير على حساب الوكرة
ت��أه��ل فريق ن��ادي اخل��ور �إلى
املرحلة الثالثة من ك�أ�س �أمري
قطر ،وذلك بعد فوزه على الوكرة
« ،»3-4بركالت الرتجيح ،يف
�إطار مباريات املرحلة الثانية
من البطولة.
انتهى الوقت الأ�صلي من املباراة
بتعادل الفريقني « ،»2-2و�سجل
للخور كل من الربازيلي تياجو
من ركلة جزاء و�أحمد املهندي
يف الدقيقتني « 34و ،»73فيما
�أحرز عمر علي هديف الوكرة يف
الدقيقتني « 64و.»69
جاءت املباراة جيدة امل�ستوى
تبادل خاللها الفريقان ال�سيطرة
على جمريات الأمور ،ومل ينجح
�أي منهما يف ترجيح كفته �أمام
املناف�سة ال�رش�سة على الت�أهل
للدور الثاين.
وجن��ح اخل���ور يف الإف��ل�ات من
مفاج�آت الك�أ�س واخل��روج �أمام
فريق ال��وك��رة ال��ذي يلعب يف

دوري الدرجة الثانية.
من جانبه �أكد بارتليمي لوبيز،
املدير الفني للوكرة� ،أنه را�ض
عما قدمه فريقه يف مباراة اخلور
وذل��ك على الرغم من اخل��روج
من البطولة بعد خ�سارته 4-3
بركالت الرتجيح.
وقال لوبيز« :قدمنا عر�ضا طيبا
للغاية ،ومل �أ�شعر للحظة واحدة
يف لقاء اليوم �أننا فريق من
دوري الدرجة الثانية»،و�أ�ضاف:
«حزين للخ�سارة ولكن هذا هو
حال الكرة ،كنا �أق��رب للفوز،
ول��ك��ن خ�ب�رة الع��ب��ي الفريق
امل��ن��اف�����س ح�سمت املواجهة
ل�صاحلهم ،و�أعتقد �أن اخل�سارة
بركالت الرتجيح �أم��ر ال يدعو
للخجل على الإطالق».
وختم�« :أعتقد �أن الوكرة قدم كل
�شيء و�أنا �سعيد بالعمل الذي قمت
به مع الفريق ،لكن للأ�سف يف
هذه البطولة مل نحقق الطموح،

ولكني �سعيد مب��ا قدمناه يف
دوري الدرجة الثانية ،ومن ثم
ال�صعود للدوري».
ويف مباراة �أخرى ت�أهل �أم �صالل
�إلى املرحلة الثالثة وذلك بعد
ف��وزه على ال�شمال بنتيجة «3
  »1يف امل��ب��اراة التي جرتبينهما مبلعب ث��اين بن جا�سم
بالغرافة.
�سجل �أه��داف �أم �صالل �ساجبو
يف الدقيقتني  10و ،19وحممود
املوا�س يف الدقيقة  54و�سجل
هدف ال�شمال الوحيد العماين
عبد العزيز املقبايل يف الدقيقة
.67
وبهذه النتيجة يواجه �أم �صالل
ف��ري��ق ال��ع��رب��ي يف املرحلة
الثالثة 26 ،من ال�شهر احلايل
بالنادي العربي .ا�ستحق فريق
�أم �صالل الفوز باملباراة ولعب
فارق اخل�برات ال��دور الأب��رز يف
حتقيق االنت�صار يف اللقاء.

• �رصاع على الكرة يف لقاء ال�شباب واحلزم

الشباب يهزم الحزم في الجولة  28بالدوري السعودي

الفيصلي يقتل الفيحاء بآخر دقيقة
في مباراة دراماتيكية
حقق الفي�صلي ال�سعودي فوز ًا مثري ًا ،على م�ضيفه
الفيحاء يف �آخر دقيقة من املباراة بنتيجة «،»3-4
يف مباراة دراماتيكية باجلولة  28من دوري ك�أ�س
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
و�سجل �أهداف الفي�صلي روجرييو هدفني يف الدقيقتني
« 5و »25وانتي بوليت�ش يف الدقيقتني « 16و،»97
فيما �أحرز �أهداف الفيحاء ا�سربيا هدفني بالدقيقتني
« ،»13،44بي�سارا «.»69
وبهذا الفوز يرفع الفي�صلي ر�صيده من النقاط �إلى 43
يف املركز ال�ساد�س ،فيما جتمد ر�صيد الفيحاء عند
النقطة  28يف املركز الـ.13
وبد�أ ال�شوط الأول مثري ًا ،حيث متكن الفي�صلي من
الت�سجيل يف الدقيقة « »5عن طريق روجرييو بعد
متريرة من كالديرون.
ثم عادل ا�سربيا النتيجة يف الدقيقة  ،13بعد �أن
ا�ستفاد من ت�سديدة تزيلو�س لتعود له �أمام املرمى
وي�سكنها يف �شباك احلار�س م�صطفى مالئكة.
وبعدها بـ 3دقائق متكن الفي�صلي من ت�سجيل الهدف
الثاين عن طريق انتي بوليت�ش من كرة ركنية عر�ضها
زميله لويزينهو.
و�أ���ض��اف الفي�صلي ال��ه��دف الثالث ل��ه ع��ن طريق
روجرييو ،بعد �أن تلقى متريرة �ساحرة من �سلطان
مند�ش ،ليجد روجرييو نف�سه وحي ًدا �أمام املرمى

وي�سكن الكرة يف ال�شباك معل ًنا الهدف الثالث للفريق
يف الدقيقة .25
وقل�ص ا�سربيا النتيجة للفيحاء قبل نهاية ال�شوط
ً
هدفا من ركلة ج��زاء ت�سبب بها يف
الأول ،و�سجل
الدقيقة  44و�أ�سكنها ال�شباك على طريقة توين لينتهي
ال�شوط الأول بـ«.»2-3
ويف ال�شوط الثاين ،ع��ادل الفيحاء النتيجة يف
الدقيقة  69عن طريق بي�سارا بعد �صناعة فنية مميزة
من عبدالكرمي القحطاين ،ليجد الالعب نف�سه وحي ًدا
وي�سكن الكرة يف الزاوية الي�رسى حلار�س الفي�صلي.
وقبل نهاية املباراة بدقيقة وحتدي ًدا يف الدقيقة
«� »7+90سجل الفي�صلي ه��دف الفوز من ر�أ�سية
بوليت�ش بعد �صناعة وجملة فنية رائعة من �سلطان
مند�ش.
ويف مباراة �أخ��رى �أع��اد ال�شباب �صاحب املركز
الثالث الفارق بينه وبني الأهلي الرابع الى �أربع
نقاط بفوزه على �ضيفه احلزم �- 2صفر على ا�ستاد
الأمري في�صل بن فهد يف الريا�ض .و�سجل الربازيلي
�سيبا�ستياو دي فريتا�ش « 5و »37الهدفني ،فرفع
ال�شباب ر�صيده �إلى  53نقطة ,وابقى على �آماله
بامل�شاركة يف دوري �أبطال �آ�سيا ،مقابل  49للأهلي
الذي تغلب �أم�س على �ضيفه الوحدة  ،2-3بينما
بقي احلزم يف املركز الثاين ع�رش وله  30نقطة.

حقق املت�سابق الكويتي �سامل الظفريي
املركز الثالث يف فئة «ت��ي � »2ضمن
اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة ل���رايل «ب��اه��ا قطر»
للراليات ال�صحراوية و�سط مناف�سة
قوية من نخبة من مت�سابقي الراليات يف
املنطقة.
وقال مدير نادي با�سل ال�صباح ل�سباق
ال�سيارات وال��دراج��ات النارية �سيف
املطريي يف ت�رصيح له ان املت�سابق
الظفريي قدم اداء مميزا يف اجلولة وجنح
يف الفوز باملركز الثالث ،م�شريا الى ان
م�شاركة نادي «با�سل» كانت يف عدة فئات
وبعدد من املت�سابقني.
واع���رب امل��ط�يري ع��ن تطلعه لتحقيق
املت�سابقني الكويتيني امل��زي��د من
ال��ن��ج��اح��ات وامل����راك����ز يف خمتلف
امل�سابقات والبطوالت.
ومن جانبة قال الظفريي انه كان خالل
هذه اجلولة �ضمن املتقدمني يف ال�سباق
�إال �أن ح���رارة اجل��و اث��رت على ادائ��ه
وتركيزه كثريا ،مبينا انه رغم الظروف
التي مر بها يف ال�سباق ف�إنه متكن من
الظفر باملركز الثالث.
واك��د الظفريي جاهزيته وا�ستعداده
للجوالت التالية يف البطولة التي �سيبذل
فيها كل جهد ممكن من اجل حتقيق اف�ضل
النتائج واملراكز يف اجلوالت وال�سباقات
املقبلة.
وذكر انه اليزال حمافظا على مكانه يف
البطولة وان ترتيبه يف النقاط متقدم يف
ظل ا�ستمرار املناف�سة لوجود العديد من
املت�سابقني املتميزين ،م�شريا الى تبقي
جولتني يف البطولة يف �شهري اكتوبر
ودي�سمرب املقبلني.
وت��ق��ام بطولة «ب��اه��ا قطر» للراليات
ال�صحراوية بتنظيم من االحتاد القطري
لريا�ضة ال�سيارات وال��دراج��ات وهي
مكونة من �ست ج��والت مب�شاركة نخبة
وا�سعة من املت�سابقني.

• �سامل الظفريي حمتفال بح�صوله على املركز الثالث

اختبارات أوزبكية إيرانية لالتحاد والسد واألهلي اليوم

الريان القطري في ضيافة الوحدة اإلماراتي
بأبطال آسيا
تنطلق ال��ي��وم مباريات الدور
الرابع ملجموعات غرب ا�سيا يف
بطولة دوري االبطال باقامة 4
لقاءات.
ويف املجموعة الثانية يلتقي
فريقا الوحدة االماراتي والريان
القطري على ملعب خليفة �آل
نهيان بينما يلتقي يف املباراة
الثانية لوكوموتيف الأوزبكي
مع �ضيفه االحتاد ال�سعودي على
�ستاد لوكوموتيف يف ط�شقند.
وي��ت�����ص��در ال����وح����دة ترتيب
املجموعة بر�صيد  6نقاط من
ثالث مباريات ،بفارق الأهداف
�أمام االحتاد ،مقابل  3نقاط لكل
من الريان ولوكوموتيف.
وك��ان��ت اجل��ول��ة الأول���ى �شهدت
فوز االحتاد على الريان  1-5يف
جدة ولوكوموتيف على الوحدة
 0-2يف ط�شقند ،يف حني �شهدت
اجل��ول��ة الثانية ف��وز الوحدة
على االحت���اد  1-4يف �أبوظبي
والريان على لوكوموتيف 1-2
يف ال��دوح��ة ،و�شهدت اجلولة
الثالثة فوز الوحدة على الريان
 1-2يف ال��دوح��ة واالحت���اد على
لوكوموتيف  2-3يف جدة.
و�أع��ل��ن االحت���اد الآ���س��ي��وي على
موقعه الر�سمي اختيار جلنة
احل��ك��ام ب��االحت��اد طاقم حتكيم
ياباني ًا لإدارة املباراة ،بقيادة
ك��ي��م��ورا ه�يرم��وك��ي للملعب،
و�أو�شي �شينغي وتاكاجي ناكومي
ل��ل��خ��ط��وط ،وم��ع��ه��م �أوك���اب���ي
تاكوتو حكم ًا راب��ع� ًا ،ويراقب
املباراة �إ�سالموف دافالمتاند من
طاجيك�ستان ،وي��راق��ب احلكام

• الريان ي�سعى لرد خ�سارته �أمام الوحدة

ال�سنغافوري �شيانغ واه جون.
وم��ن املنتظر �أن يركز املدير
الفني لفريق الوحدة الهولندي
تني ك��ات ،خ�لال م��ران اليوم،
على و���ض��ع اللم�سات الأخ�ي�رة
للخطة التي �سي�ؤدي بها املباراة،
واال�ستقرار على الت�شكيل الأ�سا�سي
الأن�����س��ب للبدء ب��ه ،يف �ضوء
اكتمال �صفوف الفريق ،بعد خلو
القائمة الأ�سا�سية من الإيقافات
والإ�صابات.
ويحتاج ال��ري��ان �إل��ى الو�صول
لأف�ضل جاهزية ممكنة من اجل
حتقيق الفوز ال��ذي يتطلع �إليه
الرهيب وي�ؤدي �إلى انعا�ش �آماله

يف الت�أهل �إلى الدور الثاين عن
هذه املجموعة ولهذا ف�إن �سوزا
يتوقع ان يلعب بت�شكيل هجومي
بعدما وقف على امكانيات فريق
الوحدة من خالل لقاء اجلولة
الثالثة.
ويف املجموعة الرابعة يخو�ض
نادي الأهلي ال�سعودي مواجهة
ج��دي��دة �أم����ام بري�سيبولي�س
الإيراين على �ستاد مكتوم بن را�شد
�آل مكتوم يف دبي بينما يواجه
ال�سد باختكور االوزب��ك��ي على
ملعب جا�سم بن حمد.
وي��ت�����ص��در ب��اخ��ت��اك��ور ترتيب
املجموعة بر�صيد  5نقاط من

األندية اإلماراتية تتحفظ
على موعد انطالقة الموسم الجديد
�أبدت الأندية الإماراتية ،حتفظها
على املوعد املقرتح النطالق
املو�سم يف منت�صف �أغ�سط�س
 ،2019وذلك خالل ور�شة عمل
امل��ب��ادرات الفنية التطويرية
ال�سنوية التي عقدتها جلنة
دوري املحرتفني ،بالعا�صمة
�أبوظبي.
وق��رر اجلهاز الفني للمنتخب
الإم��ارات��ي ،درا���س��ة مقرتحات
الأن��دي��ة مع م��درب املنتخب،
ل��ل��خ��روج ب��روزن��ام��ة منا�سبة
تر�ضي جميع الأط�����راف ،يف
ظل مع�سكر املنتخب الأوملبي
امل��ق��رر يف دي�سمرب ،2019
ا�ستعدادا لبطولة �أمم �آ�سيا حتت
� 23سنة ،وامل�ؤهلة لأوملبياد
طوكيو .2020
ومت���ت م��ن��اق�����ش��ة امل���ب���ادرات
امل��ق�ترح��ة للمو�سم املقبل
 ،2020-2019وت�شمل �آلية
ت�سجيل وم�شاركة الالعبني يف

دوري اخلليج العربي حتت 21
عاما ،وك�أ�س اخلليج العربي،
ومت االتفاق على الإب��ق��اء على
ال��و���ض��ع احل���ايل امل��ط��ب��ق يف
الك�أ�س ،فيما اقرتحت الأندية
الرجوع للنظام ال�سابق ،ب�ش�أن
م�شاركة عدد من العبي الفريق
الأول يف دوري حتت  21عاما.
ومت رف�ض مقرتح �إيقاف الالعب
ب��ع��د احل�����ص��ول ع��ل��ى الإن����ذار
الرابع متا�شيا مع الدوريات
الأوروبية ،والإبقاء على الو�ضع
احل��ايل ،ب�إيقاف الالعب بعد
احل�صول على الإن��ذار الثالث،
لأن مبادرة �إلغاء الإنذار الثاين
يف حال م�شاركة الالعب يف 3
مباريات متتالية دون ح�صوله
على �أي عقوبة �إدارية ،قللت عدد
الالعبني املوقوفني عن الإنذار
الثالث بن�سبة  ،% 30كما �أن عدد
اجلوالت يف الدوريات الأوروبية
�أكرث من الدوري املحلي.

ومت االتفاق على درا�سة مقرتح
ا�ستحداث م�سابقة ك�أ�س حتت
 21عاما ،من الناحية املالية
والت�سويقية ،وموافاة الأندية
ب��ال��ن��ت��ائ��ج الت���خ���اذ ال��ق��رار
املنا�سب.
و�أو���ض��ح��ت جلنة املحرتفني
خ�ل�ال ال��ور���ش��ة� ،أن ور�شة
املو�سم املا�ضي ،رفعت تو�صية
ب�إ�سقاط الإن���ذار ال��ث��اين حال
م�شاركة الالعب يف  3مباريات
متتالية دون احل�صول على �أي
�إنذار جديد ،وهو ما مت تنفيذه
يف املو�سم احلايل.
ونتج عن هذه التو�صية �إ�سقاط
� 66إن����ذارا يف م�سابقة دوري
اخلليج العربي ،وا�ستفاد منها
 54العبا ،وو�صل عدد الإيقافات
للح�صول على الإن���ذار الثالث
خ�لال املو�سم احل���ايل وحتى
اجلولة � ،17إل��ى  51حالة،
مقابل  72حالة يف نف�س الفرتة

ثالث مباريات ،مقابل  4نقاط
لكل من ال�سد وبري�سيبولي�س و3
للأهلي.
وك��ان��ت اجل��ول��ة الأول���ى �شهدت
ف��وز الأه��ل��ي على ال�سد  0-2يف
جدة وتعادل بري�سيبولي�س مع
باختاكور  1-1يف طهران ،يف
حني �شهدت اجلولة الثانية فوز
باختاكور على الأهلي  0-1يف
ط�شقند وال�سد على بري�سيبولي�س
 0-1يف الدوحة ،و�شهدت اجلولة
الثالثة فوز بري�سيبولي�س على
الأه��ل��ي  0-2يف دب��ي وتعادل
ب��اخ��ت��اك��ور م��ع ال�سد  2-2يف
ط�شقند.

من املو�سم ال�سابق.
و�شهد ك�أ�س اخلليج العربي،
م�شاركة  106العبني من مواليد
� ،1997شارك  53منهم ملدة
 180دقيقة على الأقل ،مع تنفيذ
التعديل برفع ع��دد الالعبني
امل�سجلني يف قائمة املباراة
�إلى  20العبا ،على �أن ت�ضم 3
العبني �إم��ارات��ي�ين من مواليد
 1997وما دون.
وتتمثل �أهم نتائج هذه املبادرة
يف �إعطاء الفر�صة لأك�بر عدد
من الالعبني لالن�ضمام لقوائم
امل��ب��اري��ات ،وامل�����س��اع��دة يف
�إ���ض��اف��ة الع��ب�ين �صغار ال�سن
الكت�ساب اخلربات الالزمة.
وا�ستعر�ضت اللجنة الفنية تطور
متو�سط وق��ت اللعب الفعلي
بداية من مو�سم 2012-2011
الذي و�صل فيه متو�سط الدقائق
اً
و�صول �إل��ى 51
�إل��ى  38دقيقة
دقيقة يف املو�سم احلايل.

