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النصر يستضيف الحزم
بالدوري السعودي اليوم
ي�ست�ضيف نادي الن�رص فريق
احل���زم ال��ي��وم اجلمعة� ،آمال
بتعوي�ض تعادله ال�سلبي �أمام
ال�شباب يف املرحلة املا�ضية،
وخروجه من ربع نهائي دوري
�أبطال �آ�سيا هذا الأ�سبوع بخ�سارة
�أم���ام م�ضيفه ال�سد القطري
« 1-2 ،3-1ذهابا» وذلك �ضمن
مباريات املرحلة الرابعة من
الدوري ال�سعودي لكرة القدم.
وطلب املدرب الربتغايل روي
فيتوريا م��ن العبيه ن�سيان
اخل�سارة القارية ال�سيما بعدما

رياضة

قدموا م�ستوى «�أكرث من جيد»،
م�شدد ًا على ��ضرورة الرتكيز
على «اال�ستحقاقات املقبلة
املهمة».
وانطلقت حت�����ض�يرات الن�رص
ملواجهة احلزم بح�صة تدريبية
���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة ال��ث�لاث��ي
يحيى ال�شهري وخمتار علي
العب الفريق اجلديد املنتقل
حديث ًا من �آرنهامي الهولندي
وعبدالفتاح �آدم ال��ذي يتوقع
�أن يخ�ضع ملزيد من الفحو�ص
للت�أكد من �شفائه من الإ�صابة

جدول المباريات
ال�سوبر امل�رصي
االهلي
التي منعته من امل�شاركة مع
الن�رص واملنتخب ال�سعودي يف
بطولة غرب �سيا.
ويخو�ض الأوروغوياين خو�سيه
دان���ي���ال ك��اري��ن��ي��و م��ب��ارات��ه
الأولى مع الوحدة ،بعد �إقالة
الكرواتي ماريو �سيتانوفيت�ش،
وذل���ك ب��احل��ل��ول �ضيفا على
الفيحاء اليوم اجلمعة.
الى ذل��ك ،يلعب اليوم �أي�ض ًا
العدالة مع �أبها بينما �أرجئت
مباراة الرائد والتعاون التي
كانت مقررة �أم�س.

 9.00م�ساء

الزمالك

قناة النيل للريا�ضية

البطولة العربية
�أوملبيك �أ�سفي
 9.00م�ساء

الرفاع
البحريني

�أبو ظبي
الريا�ضية

الدوري ال�سعودي
العدالة

 6.20م�ساء

ابها

ال�سعودية الريا�ضية

الفيحاء

 6.35م�ساء

الوحدة

ال�سعودية الريا�ضية

الن�رص

 8.20م�ساء

احلزم

ال�سعودية الريا�ضية

الدوري االماراتي
الفجرية

 5.30م�ساء

الوحدة

�أبو ظبي الريا�ضية

العني

 5.45م�ساء

احتاد
كلباء

�أبو ظبي الريا�ضية

الن�رص

 8.15م�ساء

الو�صل

�أبو ظبي الريا�ضية

الدوري القطري
ال�سد

 4.50ع�رصا

ام �صالل

قناة الك�أ�س

ال�سيلية

 7.00م�ساء

قطر

قناة الك�أ�س

الدوري العماين

• علي الدبو�س مع رئي�س االحتادين القطري والعربي خليل املهندي

نال رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد الكويتي لكرة الطاولة علي الدبو�س
ثقة اجلمعية العمومية لالحتاد الآ�سيوي لكرة الطاولة بتزكيته
ع�ضوا مكمال ملجل�س �إدارة االحتاد الآ�سيوي لكرة الطاولة حتى نهاية
الدورة االنتخابية احلالية عام  ،2021وذلك يف االجتماع الذي عقدته
�أم�س الأول يف مدينة يوجيكارتا الإندوني�سية على هام�ش البطولة
الآ�سيوية الـ  24لكرة الطاولة.
وتقدم علي الدبو�س بال�شكر اجلزيل جلميع �أع�ضاء اجلمعية العمومية
لالحتاد الآ�سيوي ،م�ؤكدا �أن هذه الثقة التي ح�صل عليها تعد
م�س�ؤولية كبرية ،تتطلب معها العمل بروح الفريق الواحد لالرتقاء
بكرة الطاولة الآ�سيوية وتطويرها يف جميع الدول ،لتحقيق الأهداف
املعتمدة والر�ؤى امل�شرتكة ،م�ضيف ًا �سوف �أعمل مع �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وجميع اللجان العاملة يف االحتاد الآ�سيوي لكل ما من �ش�أنه
م�صلحة اللعبة ،بالتعاون مع جميع احتادات الدول الأع�ضاء على
حد �سواء.

في ذهاب دور الـ  32من البطولة العربية

الرفاع البحريني في مهمة مغربية
أمام أولمبيك أسفي
يحل اليوم الرفاع البحريني
�ضيف ًا على فريق اوملبيك �آ�سفي
يف ذهاب دور الـ 32لك�أ�س حممد
ال�ساد�س للأندية العربية الأبطال
والتي �ستقام اليوم اجلمعة.
وكان الرفاع ت�أهل من الت�صفيات
الأول�����ى ل��ل��ب��ط��ول��ة العربية
وعرب ت�صدره ملجموعته التي
�ضمت �إلى جانبه فرق الزوراء
العراقي ،وهور�سيد ال�صومايل
واحت����اد ط��ن��ج��ة امل��غ��رب��ي يف
الت�صفيات التي �أقيمت ال�شهر
املا�ضي يف الرباط املغربية،
ويتطلع الرفاع ملوا�صلة م�شواره
خ�صو�ص ًا مع ما ي�ضمه من العبني
دوليني �أكدوا �إمكاناتهم الفنية
وع�ّب� م��درب الفريق
العالية.
رّ
علي عا�شور عن ثقته بفريقه
والع��ب��ي��ه يف جت����اوز م��ب��اراة
ال��ذه��اب وال���ع���ودة للبحرين
بنتيجة �إيجابية خ�صو�ص ًا بعد
امل�ستوى الفني اجليد الذي ظهر
عليه الفريق يف مباراة املنامة،
معتربا ذلك بروفة جيدة ملباراة
الغد ،و�أك��د عا�شور �أن��ه ميلك
الكثري من املعلومات عن خ�صمه
غد ًا �أوملبيك �آ�سفي الذي يعترب
من الفرق اجليدة يف املغرب،
وميلك تاريخ ًا عريق ًا .الفت ًا �إلى
�أن املباراة �ستكون �صعبة يف ظل

ما يتمتع به خ�صمه من �إمكانات
وقدرات.
من جانب �آخ��ر ،يعترب فريق
�أوملبيك �آ�سفي املغربي من الفرق
العريقة يف ال��ك��رة املغربية
خ�صو�صا مع التاريخ الطويل
ال���ذي ميلكه يف امل�سابقات
املحلية ،و�سبق ل��ه �أن حل
رابع ًا يف املو�سم املا�ضي ،وبد�أ
املو�سم احلايل بتعادل يف �أولى
املباريات مع �أوملبيك خريبكة
ب��ه��دف ملثله ،و�أب����رز العبيه
املحرتفني كويف ابوا من �ساحل
العاج وهو ثالث هدايف الدوري
يف املو�سم املا�ضي ،والغابوين
�سيدريك اوندا ،واملايل امادوا
�ساماكي ،والربازيلي كالوديو
رفائيل ،والفريق يقوده فنيا
مدربه املغربي حممد الكي�رس
وه���و ب���د�أ امل��و���س��م يف وطنه
مب�سابقة الك�أ�س التي خرج منها
مبكر ًا.
و�ستقام امل��ب��اراة على ملعب
امل�سرية اخل�رضاء يف املدينة
امل��غ��رب��ي��ة وت���ق���در طاقته
اال�ستيعابية ن��ح��و � 15أل��ف
متفرج ،وت�شري كل التوقعات
�إلى ح�ضور جماهريي كبري نظر ًا
للقاعدة العري�ضة التي ميلكها
النادي املغربي.

• جانب من مران الن�رص

قمة النصر والوصل تزين مباريات
الجولة األولى الليلة
تتوا�صل اليوم مناف�سات اجلولة
الأويل من الن�سخة اجلديدة من
ال���دوري االم��ارات��ي للمحرتفني
«دوري اخلليج العربي»،بثالث
مباريات يلتقي فيها الفجرية
مع الوحدة ،والعني مع احتاد
كلباء ،والن�رص مع الو�صل.
وتعد بطولة دوري املحرتفني،
ث����اين ال���ب���ط���والت يف ال��ك��رة
الإماراتية هذا املو�سم ،بعدما
ب���د�أت م��ب��اري��ات ك ��أ���س اخلليج
ال��ع��رب��ي ب��ث�لاث ج����والت ،كما
�أقيمت مباراة ك�أ�س �سوبر اخلليج
العربي ،والتي توج بها ال�شارقة
ب��رك�لات الرتجيح على ح�ساب
�شباب الأهلي.
ودخلت الأندية الإماراتية البطولة
بطموحات خمتلفة ،فال�شارقة،
يدافع عن اللقب ال��ذي ت��وج به
املو�سم املا�ضي ،ولن تقف �أندية
العني و�شباب الأهلي واجلزيرة
وال��وح��دة� ،صامتة و�ستحاول
بدورها املناف�سة على اللقب.
ف��ي��م��ا ���س��ت��ح��اول ف���رق �أخ���رى
املزاحمة على القمة ،ويبقى
�أملها يف اقتنا�ص اللقب �ضعي ًفا
مثل الو�صل والن�رص ،و�أندية
�أخ��رى تبحث عن اال�ستقرار يف

املنطقة ال��داف��ئ��ة م��ب��ك� ً�را ،مثل
عجمان والظفرة وبني يا�س.
فيما ت�شهد مناف�سات دوري
ه��ذا املو�سم ،م�شاركة فريقي
خورفكان وحتا ،واللذين �صعدا
من دوري الدرجة الأولى املو�سم
املا�ضي ،وي�سعيان بدورهما �إلى
البقاء يف دوري املحرتفني يف
املو�سم املقبل ،وجتنب العودة
�إلى دوري الهواة .ويف مباريات
اليوم ،يلعب الفجرية مع �ضيفه
ال��وح��دة ،وي ��أم��ل الفجرية �أال
يتكرر �سيناريو املو�سم املا�ضي،
حني جنا الفريق من الهبوط �إلى
الدرجة الأولى يف الأ�سبوع الأخري
من امل�سابقة.
فيما يطمح ال��وح��دة ب���أن يبد�أ
امل��و���س��م ب��ف��وز ك��ب�ير ،ي�ضمن
ت��واج��ده منذ اللحظات الأول��ى
للمو�سم يف ال�سباق على اللقب،
وانتهت املباراة التي �أقيمت بني
الفريقني على ا�ستاد الفجرية يف
املو�سم املا�ضي بالتعادل .3-3
ويلتقي العني واحت��اد كلباء،
على ا�ستاد هزاع بن زايد ،وواجه
العني �صعوبة كبرية �أمام احتاد
كلباء يف م��ب��اراة ال��دور الثاين
م��ن امل��و���س��م امل��ا���ض��ي ،والتي

�أقيمت على ملعب العني ،وانتهت
بالتعادل  ،2-2يف حني خ�رس
احتاد كلباء مباراة الدور الأول
على ملعبه .2-1
بينما جاءت بداية احتاد كلباء
يف الك�أ�س غري مطمئنة ،حيث
خ�رس الفريق الثالث مباريات
التي خا�ضها بامل�سابقة ،وتلقت
�شباكه � 6أهداف و�سجل هدفني.
و�ستكون قمة مباريات اجلولة
بني الن�رص و�ضيفه الو�صل ،على
ا�ستاد �آل مكتوم ،وي�أمل الن�رص
�أن يتجنب �سيناريو املو�سم
�ع�ّثر وخ�رس
امل��ا���ض��ي ،ح�ين ت� رّ
يف �أول  4م��ب��اري��ات مب�سابقة
أداء متباينًا يف
ال��دوري ،وقدم � ً
املباريات الثالث التي خا�ضها
هذا املو�سم يف الك�أ�س� ،إذ فاز
مب��ب��اراة ،وت��ع��ادل يف مباراة،
وخ�رس الثالثة.
وكذلك الو�صل تباين �أدا�ؤه من
مباراة لأخ��رى ،وف��از على حتا
ب�صعوبة ،قبل �أن يتلقى الهزمية
م��ن الفجرية يف ك ��أ���س اخلليج
العربي ،وتخطى الفهود عقبة
الهالل ال�سوداين يف دور الـ 32
من ك�أ�س حممد ال�ساد�س للأندية
العربية الأبطال.

العروبة

 4.15ع�رصا

ظفار

عمان الريا�ضية

ال�سويق

 4.15ع�رصا

النه�ضة

عمان الريا�ضية

بهالء

 9.00م�ساء

الر�ستاق

عمان الريا�ضية

الدوري البحريني
احلد

 5.00م�ساء

الرفاع
ال�رشقي

البحرين الريا�ضية

ال�شباب

 7.30م�ساء

االهلي

البحرين الريا�ضية
• �آزارو

• فريجاين

أم صالل ضيف على السد بالدوري القطري اليوم
ت�ست�أنف اليوم مناف�سات دوري جنوم قطر
ال��ذي ي�صل �إل��ى املرحلة الرابعة،و�ستكون
البطولة على وعد جديد مع املواجهات القوية
واملتكافئة وكذلك ال�صعبة من �أجل حت�سني
الأو�ضاع يف جدول الرتتيب �سواء بالن�سبة
للقمة ال�ساخنة� ،أو القاع امل�شتعل.
ويحل فريق ام �صالل �ضيفا على ال�سد يف ملعب
اجلنوب ،بينما يلتقي ال�سيلية وقطر على
ملعب جا�سم بن حمد بنادي ال�سد.

ويتطلع اجلميع يف هذه اجلولة حل�صد املزيد
من النقاط لتح�سني الأو�ضاع ،يف حني �ستكون
كل الأنظار موجهة لأندية القمة التي تناف�س
هذا املو�سم.
ويعود للظهور على احللبة من جديد فريق
ال�سد حيث غاب عن اجلولة املا�ضية ب�سبب
مباراته مع الن�رص ال�سعودي والتي ح�سمها
وت�أهل للدور ن�صف النهائي من دوري �أبطال
�آ�سيا.

المواجهة تعود إلى مصر بعد « تغريبه»  3سنوات باإلمارات

«كالسيكو تقليدي» يجمع األهلي
والزمالك في «السوبر» اليوم

• من �سيح�سم لقب ال�سوبر الليلة؟

بعد ثالثة �أعوام من اللعب على الأرا�ضي
الإماراتية ،يعود اليوم اجلمعة ك�أ�س
ال�سوبر امل����صري �إل���ى �أر����ض الوطن
م��ن ج��دي��د ،ليكون ا�ستاد ب��رج العرب
بالإ�سكندرية على موعد مع ا�ست�ضافة
الن�سخة الـ 16بني قطبي الكرة امل�رصية؛
الأهلي والزمالك.
املباراة ُتقام يف متام ال�ساعة التا�سعة
م�ساء بتوقيت الكويت ،بح�ضور جماهريي
ً
ح��دده الأم���ن بخم�سة �آالف م�شجع لكل
فريق.
منذ اليوم الأول للجنة اخلما�سية التابعة
لالحتاد امل�رصي لكرة القدم برئا�سة
عمرو اجلنايني ،الذي �أعلن �رصاحةً �أن
عودة اجلمهور للمدرجات من �أهم امللفات
التي يعمل عليها ،رغم �أنها كانت من
الق�ضايا امل�ستع�صية على املجل�س ال�سابق
برئا�سة هاين �أب��و ري��دة ،دون �أي مربر
وا�ضح ،حتى جعلنا نظن �أن العودة حلم
من ال�صعب حتقيقه ،و�إن كان قد اتخذ
خطوات �صورية لإ�سكات الأف��واه فقط،
كقرار ح�ضور  500م�شجع يف كل مباراة يف
�أواخر املو�سم املا�ضي!
خطوة الـ� 5آالف م�شجع �إيجابية ال حمالة
 رغ��م بع�ض ع�لام��ات اال�ستفهام التيحتتاج لإجابة.
من جديد �سيعود احل�ضور يف مباريات

القمة ال��ت��ي ك��ان��ت ُت��ق��ام يف ال�سنوات
املا�ضية ح��ال �إقامتها مب�رص دون �أي
روح وك�أن الفريقني يتناف�سان يف تق�سيمة
مبران.
�سيعود امل�شجع الب�سيط وال�شباب الكادح،
ال��ذي مل ي�ستطع خالل ال�سنوات الثالث
املا�ضية �شد الرتحال خلف فريقه �إلى
الإمارات� ،إلى ح�ضور الديربي القاهري،
حقًا متعة ال ي�ضاهيها �أي �شيء لدى ع�شاق
كرة القدم.
وتوقع اجلميع �أن ك�أ�س �أمم �أفريقيا م�رص
 2019واملهرجان اجلماهريي الرائع الذي
�شهده دون م�شكلة واحدة �أن يكون بداية
ع��ودة كاملة للجماهري على امل�ستوى
املحلي ،لكن الأم���ور خمتلفة يف �أعني
امل�س�ؤولني.
� 5آالف م�شجع خطوة �إيجابية بالت�أكيد،
لكنها غري مكتملة ،فرحة منقو�صة لدى
جماهري القطبني ،خا�صةً بعد ال�صورة
الرائعة التي كانت يخرج بها ال�سوبر يف
�سنوات �إقامته بالإمارات ،وم�شهد ك�أ�س
�أمم �أفريقيا  ،2019يف الأخري ال ي�سعنا
�إال �أن نقول �سوى �أنها البداية رغم �أننا
مرارا وتكرار ًا يف عديد
نردد هذه اجلملة
ً
املنا�سبات ويف الأخري يبقى الو�ضع كما
هو عليه؛ ح�ضور جماهريي منقو�ص دون
�أي مربرات وا�ضحة.

