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اإلسباني تشافي يحقق أول ألقابه الرسمية كمدرب

السد يهزم الدحيل ويتوج بط ً
ال لكأس «السوبر» القطري
جنح نادي ال�سد بقيادة الإ�سباين
مديرا فن ًيا ،يف ح�صد �أول
ت�شايف
ً
�ألقاب املو�سم الكروي اجلديد
واالول ر�سميا ل��ه يف م�سريته
كمدرب ،عندما حقق الفوز على
مناف�سه الدحيل بهدف دون رد ،يف
املباراة التي �أقيمت بينهما على
ا�ستاد جا�سم بن حمد بنادي ال�سد،
وينال لقب ال�سوبر القطري.
وجن���ح ال�لاع��ب ع��ل��ي �أ���س��د يف
�إح����راز ه��دف ال�سد وامل��ب��اراة
الوحيد يف الدقيقة  13من زمن
املباراة،وح�سم ال�سد املباراة
مبكرا رغ��م �أن الدحيل حاول
ً
ريا على مدار ال�شوطني تعديل
كث ً
النتيجة ،لكن النق�ص العدد يف
�صفوفهم حال دون حتقيق ذلك.
وخالل املباراة تعر�ض الالعبان
لوي�س مارتن جونيور وعا�صم
م��ادب��و الع��ب��ا ال��دح��ي��ل للطرد
ب�سبب التدخل العنيف على �سامل
الهاجري والإ�سباين جابي العبي
ال�سد.
ه��ذا ال��ف��وز منح ال�سد التفوق
املتوا�صل على الدحيل ،بعدما
�أطاح به قبل �أيام قليلة من دوري
الأبطال الآ�سيوي عقب الفوز عليه
« »1-2يف مباراة العودة بدور
الـ،16وكانت نتيجة الذهاب
قد انتهت بالتعادل بهدف لكل
منهما.
و�ضمن ال�سد الأه���م بالن�سبة
له وه��و اللعب يف ك�أ�س العامل
للأندية املقررة يف الدوحة خالل
دي�سمرب حتى لو مل يتوج بلقب

• تتويج ال�سد بك�أ�س ال�سوبر

دوري الأبطال ،وذلك لكونه بطال
للدوري القطري.
وال ت�سمح قوانني بطولة العامل
للأندية يف م�شاركة فريقني من

دول��ة واح��دة ،وبالتايل لو كان
ال��دح��ي��ل جن��ح يف �إزاح����ة ال�سد
ووا�صل طريقه حتى الفوز باللقب
ال��ق��اري ،فكان �سيمثل قطر يف

الهالل واتحاد جدة يرفضان تغيير األجانب

ثالث دولة عربية تنظم الحدث العالمي

السعودية تستعد الستضافة
كأس العالم ألندية «اليد»
ت�ستعد مدينة الدمام� ،رشق ال�سعودية ال�ست�ضافة بطولة العامل
للأندية لكرة اليد «�سوبر جلوب» ،خالل الفرتة من  27وحتى 31
�أغ�سط�س ،يف ن�سخة تعترب هي الأولى من نوعها التي ي�شارك فيها
� 10أندية منذ انطالقتهـا يف العام .1997
وت�ضم البطولة ف��رق :ال��وح��دة م��ن ال�سعودية مر�شح البلد
امل�ست�ضيف ،وم�رض ال�سعودي مر�شح االحتاد الدويل لكرة
اليد ،وكيل الأملاين مر�شح االحتاد الدويل لكرة اليد،
و الدحيل من قطر بطل دوري �أبطال �آ�سيا ،وبر�شلونة
الإ�سباين حامل اللقب.
كما ت�ضم فريق نيوريورك من الواليات املتحدة
االمريكية بطل امريكا ال�شمالية والكاريبي،
وف���اردار من مقدونيا ال�شمالية حامل لقب
دوري �أبطال �أورب��ا  ،2019-2018الزمالك
امل�رصي بطل دوري �أبطال �أفريقيا ،تاوباتي
من الربازيل بطل بطولة �أندية �أمريكا اجلنوبية
والو�سطى ،ن��ادي جامعة �سيدين م��ن دولة
�أ�سرتاليا بطل بطولة �أندية �أوقيانو�سيا.
وانطلقت البطولة لأول مرة يف النم�سا حيث
حقق كانتربيا الأ�سباين �أول لقب للبطولة،
ويعد بر�شلونة الإ�سباين حامل لقب الن�سخة
املا�ضية� ،أبرز املر�شحني للقب حيث حقق لقب
البطولة  4مرات �أعوام  2013و 2014و 2017و.2018
ويعد نادي ال�سد القطري الفريق العربي الوحيد الذي حقق لقب
البطولة العاملية عندما فاز يف ن�سخة عام  2002التي احت�ضنتها
العا�صمة القطرية الدوحة �آنذاك ،على ح�ساب فريق ماغديربغ
الأملاين بنتيجة  30-25يف املباراة النهائية.
وتعترب ال�سعودية ثالث دولة ت�ست�ضيف البطولة بعد قطر
وم�رص ،حيث �ستقام الن�سخ الأربع القادمة من البطولة على
�أر�ض اململكة.

البطولة بديال لل�سد يف مونديال
الأندية.
وتعد تلك املواجهة هي الرابعة
على لقب ك�أ�س ال�سوبر التي كانت

في قوائم «اآلسيوية»

• متيمة
مونديال
الأندية
بال�سعودية

ا�ستقر اجلهازان الفنيان لناديي
ال��ه�لال واالحت����اد ع��ل��ى تثبيت
القوائم الآ�سيوية لكل منهما دون
�إجراء �أي تعديالت ،خا�صة فيما
يتعلق بالالعبني الأجانب.
ومتنح لوائح االحت��اد الآ�سيوي
احلق للأندية امل�شاركة يف دوري
�أبطال �آ�سيا يف �إج��راء تعديالت
على قوائمها املقدمة قبل انطالق
ثمن النهائي ،بواقع ا�ستبدال 5
العبني ب�شكل ع��ام ،و 3العبني
بداعي الإ�صابة ،على �أن يكون
ذلك قبل �أ�سبوع واحد من بداية
مباريات دور الثمانية.
ويلتقي ال��ه�لال م��ع االحت���اد يف
ذه��اب دور الثمانية من دوري
�أب��ط��ال �آ�سيا ي��وم � 27أغ�سط�س
احل��ايل ،مما يعني �أن ب�إمكان
الفريقني �إج��راء تعديالت على
قوائمهم قبل يوم  20من ال�شهر
نف�سه.
ورف�ض مدرب الهالل لو�شي�سكو،
وكذلك �سيريا مدرب االحتاد �إجراء
�أي تعديل على القائمة الآ�سيوية
اخلا�صة بكل ف��ري��ق ،م�ؤكدين
اعتمادهم على كل الالعبني الذين
مت اختيارهم يف القائمة الأولى
املقدمة قبل دور الـ.16
و�أكد �سيريا اعتماده على الرباعي

أهلي دبي

الجزيرة اإلماراتي يعزز صفوفه
بالصربي كوسانوفيتش

• كو�سانوفيت�ش
بقمي�ص
اجلزيرة

تقام حتت م�سمى ك�أ�س ال�شيخ
جا�سم منذ  1977مب�شاركة كل
الأندية ،وتغري م�سماها يف 2014
�إلى نهائي ال�شيخ جا�سم «ك�أ�س

ال�سوبر القطري» وتقام من مباراة
واح����دة ف��ق��ط جت��م��ع ب�ين بطلي
الدوري والك�أ�س ،وا�ستطاع ال�سد
�أن يتفوق فيها.

وا�ستحق ال�سد الفوز حيث كان
ريا
الطرف الأف�ضل ومل يت�أثر كث ً
بالغيابات ال��ع��دي��دة ،ال�سيما
املهاجم اجلزائري الدويل بغداد
بوجناح ب�سبب االيقاف.
يف امل��ق��اب��ل ،ت���أث��ر الدحيل
ب��ال��غ��ي��اب��ات ال��ك��ث�يرة ال�سيما
اخل��ط اخللفي بالكامل بغياب
ال��رب��اع��ي حممد مو�سى و�أحمد
يا�رس واملغربي مهدي بن عطية
و�سلطان بريك باال�ضافة �إلى
املهاجم املعز علي.
�أهدر ال�سد يف ال�شوط الأول عرب
ها�شم علي و�أكرم عفيف ،وجنح
يف التقدم خالله بهدف عن طريق
علي �أ�سد،راوغ عفيف داخل منطقة
اجل��زاء اكرث من العب ومرر كرة
جميلة لأ�سد لعبها مبا�رشة بي�رساه
يف الزاوية ال�ضيقة للحار�س كلود
امني «.»14
وعرب اال�سباين ت�شايف هرينانديز
ع��ن �سعادته بالتتويج ب��اول
القابه مع ال�سد «�سعيد للغاية
ب ��أول �ألقابي مع ال�سد كمدرب.
لقد عملنا بجد واجتهاد طوال
الفرتة املا�ضية من �أجل حتقيق
الفوز بالبطوالت والألقاب واليوم
نتواجد على من�صات التتويج
� اً
أبطال لأولى بطوالت املو�سم».
تابع «ن�ستحق اللقب والالعبون
ي�ستحقون التتويج بعد امل�ستوى
والأداء املميز الذي قدموه خالل
املباراة ،فاملباراة مل تكن �سهلة
على الإطالق ونحن كنا نعلم جيدا
مدى �صعوبتها».

�أعلن ن��ادي اجل��زي��رة ،املناف�س يف دوري املحرتفني
الإم���ارات���ي ،التعاقد م��ع امل��داف��ع ال�رصبي ميلو�ش
كو�سانوفيت�ش ملدة مو�سمني.
وق��ال موقع اجلزيرة على الإن�ترن��ت «تعاقدت �رشكة
اجلزيرة الريا�ضية لكرة القدم ر�سم ًيا مع املدافع ال�رصبي
قادما من �ستاندار لييج البلجيكي
ميلو�ش كو�سانوفيت�ش
ً
بعقد ميتد ملو�سمني».
وتابع «ي�أتي ان�ضمام كو�سانوفيت�ش �ضمن �سل�سلة عقود جنح
اجل��زي��رة يف توقيعها مع نخبة من الالعبني الإماراتيني
والأجانب خالل الفرتة املا�ضية لتعزيز �صفوف الفريق
الأول هذا ال�صيف ب�ستة العبني جدد».
وقال عاي�ض مبخوت الهاجري ع�ضو جمل�س
�إدارة �رشكة اجلزيرة «ما زال التزامنا
اً
امتثال لتوجيهات
قائما بدعم الفريق
ً
القيادة العليا للنادي بال�سعي
دائما لتحقيق النجاح داخل
ً
وخارج امللعب».
و�أ����ض���اف «ت��ع��اق��دن��ا مع
كو�سانوفيت�ش
ميلو�ش
امتدا ًدا للم�رشوع الطموح
ال���ذي ي��ه��دف لتعزيز
قائمة ال��ف��ري��ق الأول
للمناف�سة على الألقاب
واملراكز املتقدمة يف
كافة البطوالت التي
ن�����ش��ارك فيها هذا
املو�سم واملوا�سم
املقبلة».
وق�����ال امل���داف���ع
ال�رصبي «�أ�شعر
ب���ال���ف���خ���ر لأن
اجل��������زي��������رة
اخ��ت��ارين لأك��ون
�ضمن م�رشوعه
الطموح� .أتعهد
للإدارة وللجماهري
ولفريقي اجلديد ب�أن
�أ�سخر كل �إمكانياتي
وخرباتي لأقدم امل�ساهمة
املرجوة».

يعلن التعاقد

مع األرجنتيني

كارتبايا رسمي ًا

�أعلن نادي �شباب الأهلي دبي،
تعاقده ر�سم ًيا مع الأرجنتيني
فيدريكو كارتبايا ،العب
فريق ديبورتيفو الكورونيا
الإ����س���ب���اين ،ال����ذي يجيد
ال��ل��ع��ب يف خ��ان��ة اجلناح
وال��و���س��ط امل��ه��اج��م ،حيث
وقع الالعب على العقد الذي
�سين�ضم مبوجبه �إلى الفريق
لتعزيز ت�شكيلته يف املو�سم
اجلديد.
ول����د ك��ارت��اب��ي��ا مبدينة
روزاري����و الأرجنتينية يف
الع�رشين من يناير ،1993
وبد�أ م�شواره مع كرة القدم يف
�سن مبكرة مع فريق فالن�سيا
الأ�سباين قبل �أن تتم �إعارته
�إل��ى ك��ردوب��ا ،ال��ذي انتقل
منه �إلى ديربتيفو الكرونا،
كما ارت��دى كارتابيا �شعار
املنتخب الأرجنتيني و�شارك
يف ع��دد من املباريات مع
منتخب حتت � 20سنة.
وعقب التوقيع �أكد الالعب
�سعادته باالن�ضمام �إلى �شباب
الأهلي ،مبينًا �أنه ف�ضل �شباب
الأهلي على عدد من العرو�ض
معربا
ؤخرا،
ً
التي تلقاها م� ً
عن �أمله يف خو�ض جتربة
اح�تراف��ي��ة ناجحة ي�سعى
من خاللها لتقدمي �أف�ضل ما
ميلك ،والظهور ب�شكل جيد
وم�ساعدة الفريق يف حتقيق
�أهدافه خالل املو�سم املقبل،
متمني ًا �أن يوفق يف تقدمي
الإ�ضافة الفنية املطلوبة.
ُيذكر �أن �شباب الأه��ل��ي قد
�أنهى املو�سم املا�ضي يف
الو�صافة بر�صيد  53نقطة،
ب��ف��ارق  6نقاط ع��ن البطل
نادي ال�شارقة.

• اللقاء يتجدد بني الهالل واالحتاد

الأجنبي ،الت�شيلي الفل�سطيني
خيمينيز ،الت�شيلي فيالنويفا،
الربازيلي رومارينهو ،الأرجنتيني
فيكيو ،بينما مت�سك برف�ض �إ�ضافة
ا���س��م امل��داف��ع املغربي م��روان

داكو�ستا ،للقائمة ،بعدما طالبته
الإدارة ب��ذل��ك واع���دا بتح�سني
الو�ضع الدفاعي للفريق.
�أما لو�شي�سكو ف�أكد على رغبته
�أي�ضا يف �إكمال امل�شوار الآ�سيوي،

بذات الأ�سماء ،دون تغيري ،م�ؤكدا
تثبيت �أ�سماء الرباعي الأجنبي،
ال��ك��وري هيون �سو ،البريويف
كاريلو ،الإي��ط��ايل جيوفينكو،
الفرن�سي جوميز.

أهلي جدة يراقب البرازيلي رينالدو
والمصري جمعة
ك�شفت م�صادر قريبة ال�صلة من �إدارة النادي الأهلي
ال�سعودي �أنها ت�ستعد لتقدمي عر�ض جديد لإدارة �ساو
باولو ل�ضم ظهريها الأي�رس رينالدو دا �سيلفا.
ً
عر�ضا �أول ًيا ل�ضم الالعب
وكانت �إدارة الأهلي قد �أر�سلت
نظري مليون ون�صف املليون يورو� ،إال �إن �إدارة النادي
الربازيلي رف�ضت العر�ض مطالبة ب�أربعة ماليني للتخلي
عنه،وت�ضع �إدارة النادي الأهلي ا�سم الالعب عبدالله
جمعة الدويل امل�رصي والعب نادي الزمالك كخيار
بديل يف حال عدم جناح مفاو�ضاتها مع الالعب
الربازيلي وناديه.
جديا �إلى
ت�سعى
�ي»
�
�راق
�
«ال
يذكر �أن �إدارة
ً
التعاقد مع ظهري �أي����سر ،حيث ميثل هذا
�صداعا يف ر�أ�س الإدارة منذ رحيل
املركز
ً
امل�رصي حممد عبدال�شايف.
ويف �سياق ذي �صلة ،ت�سود حالة من
التخبط والقلق داخ��ل �أه��ل��ي ج��دة يف
الوقت احلايل بعد واقعة عمر ال�سومة
مهاجم الفريق يف مباراتهم �أمام الهالل
يف دوري �أبطال �آ�سيا.
وكان الأهلي قد ودع مناف�سات دوري
�أبطال �آ�سيا عقب الهزمية �أمام الهالل
�اب��ا ولكن مل تكن
�اب��ا وال��ف��وز �إي� ً
ذه� ً
النتيجة كافية لل�صعود للدور املقبل.
من جانبه� ،أك��د ال�سومة ،بقاءه مع «ال��راق��ي» يف
املو�سم اجلديد ،بعد انت�شار �أنباء ب�ش�أن رحيله عن
النادي ال�سعودي،ون�رش ح�ساب الأهلي الر�سمي على
مقطعا يظهر فيه
موقع التوا�صل االجتماعي «تويرت»
ً
املهاجم وهو يقدم �شكره للجهاز الفني على املجهود
الكبري ،م�ؤك ًدا جاهزيته خلو�ض املو�سم اجلديد مع
الفريق.
وكان ال�سومة يفكر يف الرحيل ملدة مو�سم على �سبيل
الإع��ارة ،ب�سبب ات�ساع رقعة اخل�لاف بني الالعب
ومدرب الفريق احلايل برانكو �إيفانكوفيت�ش.
ويعد ال�سومة �أحد �أبرز الالعبني يف �أهلي جدة،
خالل ال�سنوات املا�ضية حيث �ساهم يف حتقيق
�أهلي جدة لبطولة الدوري مو�سم -2015
عاما من غياب النادي
 ،2016بعد 30
ً
عن حتقيق اللقب،ومنذ ان�ضمام ال�سومة
للفريق ال�سعودي يف � ،2014سجل
• عبد الله جمعة
ً
هدفا و�صنع  21خ�لال ظهوره
143
يف  152مباراة �شارك فيها مبختلف
البطوالت.

