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 بعشرة العبني ..الساملية يلحق
بالكويت اخلسارة األولى
من دون جدوى.
ومع الدقيقة  24خرج مساعد ندا
بداعي اإلصابة وشارك أليكس ليما،
واستغل األبيض ارتباك دفاع الرهيب
للحظات وحاول فتح جبهه هجومية
وأرسل سامي الصانع عرضية أبعدها
الصعنون قبل أن يعيد فيصل زايد
األم��ر بعرضية أخ��رى أبعدها محمد
السويدان.
وعلت اإلثارة مع كرة ثابتة نفذها
أليكس ليما ببراعة وأبعدها القالف
بصعوبة لركنية ،جنح من خاللها
مهدي دشتي في منح الساملية هدف
السبق بتسديدة قوية م��ن متابعة
الكرة املرتدة من الدفاع.
واص���ل الساملية نشاطه ومتكن
باتريك فابيانو من التعزيز بهدف ثان
في الدقيقة  40من متابعة عرضية
مبارك الفنيني ،إال أن الكويت قلص
الفارق سريعا وك��ان له ما أراد عبر
أحمد الزنكي بالدقيقة . 42
ونال فهد املجمد البطاقة احلمراء
لإلنذار الثاني قبل أن ينتهي الشوط
األول بهدفني للساملية مقابل هدف
للكويت.
ان��دف��ع الكويت بالشوط الثاني
بحثا عن التعديل ،في الوقت الذي
حاول فيه الساملية استغالل الهجوم
العكسي لزيادة غلة األهداف ،وحاول
الكويت عبر العمق واألط��راف ،إال أن
محاولته اصطدمت بدفاع سلماوي
منظم وحضور مميز للحارس بدر
الصعنون.

ح��ق��ق ال��س��امل��ي��ة ف���وزا مهما على
ح��س��اب ال��ك��وي��ت بنتيجة ()2-3
في ختام مواجهات اجلولة الثامنة
ل��دوري التصنيف ،ليلحق الرهيب
بالعميد ح��ام��ل لقب ال����دوري أول
خسارة في املوسم اجلديد ،األربعاء.
س��ج��ل للساملية م��ه��دي دش��ت��ي،
باتريك فابيانو ،أليكس ليما بالدقائق
( ،)74 ،40 ،38ول��ل��ك��وي��ت أحمد
الزنكي وفيصل زايد بالدقيقتني 42
و(.)5+90
وبذلك الفوز رفع الساملية رصيده
إلى  15نقطة بالتساوي مع القادسية
ف��ي ال��وص��اف��ة لكنه يتفوق بفارق
املواجهات املباشرة ،في الوقت الذي
توقف فيه الكويت عند النقطة .12
املباراة ج��اءت مثيرة من بدايتها
حيث اعتمد الساملية الضغط العالي
من بداية املباراة فيما حاول الكويت
االس��ت��ح��واذ وب��ن��اء ال��ه��ج��م��ات ،إال
ان تركيز الساملية والعبيه منحه
األفضلية.
وب����ادر ال��ره��ي��ب للهجوم مبكرا
مبحاولة للموسوي أضاعها فابيانو
بغرابه أعلى املرمى ،وع��اد الرهيب
سريعا بفرصة ثانية ملهدي دشتي
تألق حميد القالف في إبعادها.
بعد ذلك تعددت األخطاء في وسط
امللعب مع انحصار اللعب ومحاولة
ك��ل ف��ري��ق اس��ت��ع��ادة زم���ام األم���ور
ملصلحته ،وس��دد حسني املوسوي
وت��ص��دى ال��ق�لاف م��ن جديد وح��اول
األبيض تهديد مرمى بدر الصعنون

ووس��ط م��ح��اوالت األبيض مثلت
م��رت��دات الساملية خ��ط��ورة كبيرة
وجنح أليكس ليما في تسجيل ثالث
األه���داف برأسية قوية  ،74وخرج
مبارك الفنيني بداعي اإلصابة.
ورغم تعزيزات املدربني لصفوفهما
ب��ت��ب��دي�لات ع���دة ،ل��م يتغير احل��ال
واستمر تفوق الساملية حتى الدقيقة
 ،5+90عندما جنح فيصل زاي��د في
تقليص الفارق بتسجيل ثاني اهداف
األب��ي��ض ،قبل أن يطلق حكم اللقاء
صافرة النهاية بفوز الساملية (.)2-3


مبارك الفنيني

وكشفت الفحوصات الطبية التي
خضع لها مبارك الفنيني عن تعرضه
لتمزق بأربطة الكاحل ،جراء اإلصابة
التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام
الكويت.
وكشف مصدر بالنادي ،أن اجلهاز
الطبي أع��ل��ن ح��اج��ة ال�لاع��ب لفترة
راح��ة تصل إل��ى  10أي���ام ،قبل بدء
رحلة التأهيل الطبيعي والتدريبات
املنفردة ،متهيدا للعودة للتدريبات
اجلماعية.
ووفقا لذلك من املتوقع أن يغيب
م��ب��ارك الفنيني ع��ن الساملية خالل
اجل���والت ال��ث�لاث ال��ق��ادم��ة ،ف��ي ظل
إقامة مباراة كل  72ساعة ،مبنافسات
دوري التصنيف ال��ذي من املقرر أن
يختتم  26ديسمبر املقبل.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ت��ق��دم علي
ح��س�ين الع����ب ال��ك��وي��ت ال��ص��اع��د،

فرحة العبي الساملية

باعتذاره للفنيني بعد التدخل غير
املقصود ،وال��ذي تسبب في تعرضه
ل�لإص��اب��ة ،معربا ع��ن أمنياته بأن
يتعافى ويعود للمالعب سريعا.
من جهته أك��د البرازيلي باتريك
فابيانو ،محترف الساملية ،أن فريقه

جن��ح ف��ي ح��ص��د  3ن��ق��اط مهمة من
نظيره الكويت ،ال��ذي يلعب دائمًا
على القمة.
وق���ال ف��اب��ي��ان��و ف��ي تصريحات
إعالمية «الرهيب أثبت أن��ه ميتلك
العبني على مستوى مميز ،الفريق

األهلي والزمالك  ..من ينتصر في قمة القرن التاريخية
ساعات قليلة وينطلق نهائي
النسخة السادسة واخلمسني
م���ن دوري أب���ط���ال إف��ري��ق��ي��ا
وال��ذي سيجمع بني الغرميني،
كبيرا ال��ك��رة امل��ص��ري��ة األهلي
والزمالك ،في نهائي تاريخي
م��رت��ق��ب س��ي��ح��ت��ض��ن��ه «ب��ي��ت
الكرة املصرية» استاد القاهرة
اليوم اجلمعة في متام الساعة
ال��ع��اش��رة م��س��اء بتوقيت مكة
املكرمة.وأول ما يلفت االنتباه
ف��ي نهائي اجلمعة ه��و تفرده
كونه األول في تاريخ البطولة
ال��ذي سيقام من مباراة واحدة
فاصلة ومصيرية لتحديد اللقب
وليس بنظام الذهاب والعودة،
كما انها املرة األولى التي يجمع
فيها النهائي ب�ين فريقني من
دول��ة واح���دة ،وش��اءت األق��دار
أن ي��ك��ون ب�ين ع��م�لاق��ي ال��ك��رة
املصرية وكبيري إفريقيا األهلي
والزمالك اللذين فازا مجتمعني
بـ 13لقباً ف��ي دوري األبطال
بواقع  8لألهلي «رق��م قياسي»
و 5للزمالك.األم��ر اآلخ��ر الذي
جعل ه��ذه البطولة استثنائية
ه��و ك��م التأجيالت واالرت��ب��اك
ال��ذي صاحب رزنامتها خاصة
ف��ي األدوار النهائية وال��ت��ي
تأثرت بفعل جائحة «كوفيد»19
حيث تأجلت م��ب��اري��ات ال��دور
نصف النهائي بل ونظام لعب
ال��دور نصف النهائي أكثر من
مرة إضافة إلى أن النهائي ذاته
أصابه «فيروس التأجيل» حيث
مت تعديل موعد ومكان املباراة
النهائية أكثر من مرة بداية من
إقامتها في الكاميرون بنظام
ال��دورة املجموعة ثم نقلها إلى
املغرب بنظام ال��دورة املجمعة
أيضاً قبل أن يتم تأجيل الدور
نصف النهائي برمته بسبب
ت��أث��ر ن��ادي��ي ال��رج��اء وال���وداد
بجائحة ك��ورون��ا ث��م تعديل
نظام الدور نصف النهائي ونقل
موعد النهائي من مطلع نوفمبر
 2020وحتى موعده النهائي
في السابع والعشرين من الشهر
ذاته.

ح��اض��ري��ن ف���ي ل��ق��اء ال��ع��ودة
للزمالك أم��ام الرجاء ال��ذي أقيم
في مصر في ال��راب��ع من الشهر
احلالي في إي��اب نصف النهائي
وانتهى ب��ف��وز ال��زم��ال��ك بثالثة
أهداف مقابل هدف.

ق��ادر على املنافسة وحصد األلقاب،
في ظل الدعم اإلداري والعمل الفني
الكبير».
وشدد على أنهم لم يأتوا خلوض
امل��ب��اراة من أج��ل االستمتاع ،وإمنا
خ��اض��وا اللقاء للقتال على الفوز

واقتناص النقاط الثالث.
وأمت «جن��ح��ن��ا ف���ي ال���ف���وز بعد
التركيز الكبير وااللتزام بتعليمات
اجلهاز الفني .فوز الساملية لم يقلل
من اجلهد واملستوى الذي قدمه العبو
الكويت».

النصر والهالل ..صراع تاريخي
قبل نهائي الكأس

باتشيكو وقوته
الهجومية الضاربة

األهلي والزمالك نهائي أفريقي بطعم مصري

كورونا يضرب الفريقني
وق��ب��ل ال��ت��ط��رق إل���ى فنيات
املباراة النهائية وعوامل الفوز
لدى كبيري الكرة املصرية البد
أن نبدأ من اخلبر الهام وال��ذي
تصدر العناوين مساء األربعاء
مع ظهور نتيجة املسحة النهائية
لالحتاد اإلفريقية لكرة القدم
«ك��اف» والتي أج��راه��ا لالعبي
الفريقني إذ أظهرت تعادالً غريبا ً
لألهلي والزمالك من حيث عدد
احلاالت اإليجابية بواقع ثالثة
العبني في كل فريق.
وأك���د ال��ف��ح��وص��ات الطبية
لالعبي الفريقني إصابة العب
الوسط املالي أليو ديانغ وجناح
الفريق وجنمه املخضرم وليد
س��ل��ي��م��ان إض��اف��ة إل���ى صالح
جمعه بفيروس ك��ورون��ا ،كما
ض��رب الفيروس ذات��ه محمود
حمدي الونش مدافع الزمالك
ومنتخب مصر وظهير القلعة
البيضاء األيسر عبد الله جمعه
«ش��ق��ي��ق ص��ال��ح» إض��اف��ة إل��ى
جناحه امل��وه��وب وأح��د القوى
الهجومية في الفريق األبيض

يوسف أوباما.
وبالتأكيد فإن السؤال املنطقي
 ..من األكثر تأثرا ً من الفريقني
بهذه الغيابات؟.
بشكل مباشر ميكننا القول
إن األه��ل��ي افتقد ق��وة ضاربة
ف��ي وس��ط امللعب بغياب العب
املنتخب املالي ديانغ ،الذي يعد
األفضل في ال��دوري املصري في
مركزه بفضل قوته وانقضاضه
ال��دف��اع��ي إض��اف��ة ل��ق��درت��ه على
ق��ي��ادة وان��ط�لاق الهجمات من
وس���ط امل��ل��ع��ب وه���ي خ��س��ارة
ك��ب��ي��رة وض��رب��ة ق��وي��ة مل��درب
الفريق اجلنوب إفريقي بيتسو
موسيماني ،ويعد ديانغ (23
عاماً) من دعائم الفريق حالياً،
خ���اض م��ع األه��ل��ي ف��ي امل��وس��م
احلالي  26م��ب��اراة في ال��دوري
و 11م��ب��اراة ف��ي دوري أبطال
إفريقيا فسجل ه��دف�ين وصنع
ه��دف�ين.وي��ع��د الع���ب ال��وس��ط
الدولي املصري حمدي فتحي هو
البديل األمثل واألقرب لتعويض
غ��ي��اب دي��ان��غ ،وه��و يعتبر من
أف��ض��ل ال�لاع��ب�ين امل��ص��ري�ين في
ه��ذا امل��رك��ز ،أم��ا بالنسبة لوليد

سليمان فإن غيابه ميثل ضربة
لقوة مقاعد البدالء في األهلي،
حيث يلعب حالياً دور الالعب
اخل��ب��رة م��ع موسيماني ويتم
الدفع به غالباً في الشوط الثاني
لقدرته الكبيرة على تغيير إيقاع
اللعب وتقدمي دعم هام في وسط
امللعب الهجومي ،وأخ��ي��را ً فإن
صالح جمعة بعيدا ً مت��ام�اً عن
تشكيلة األه��ل��ي األس��اس��ي��ة في
الفترة األخ��ي��رة ول��ن حت��دث أي
تغييرات فنية ملحوظة لغيابة.
ع��ل��ى اجل���ان���ب اآلخ����ر ت��ب��دو
غ��ي��اب��ات ال��زم��ال��ك أك��ث��ر تأثيرا ً
فالثالثي الونش وجمعة وأوباما
من الركائز األساسية لـ»فريق
مية عقبة» خاصة الونش أحد
أف��ض��ل امل��داف��ع�ين املصريني في
ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة وال����ذي تألق
قبل أسبوع من اآلن مع منتخب
الفراعنة في مواجهتيه أمام توغو
في تصفيات ك��أس أمم إفريقيا
علماً ب��أن��ه سجل ه��دف الفوز
الوحيد على املنتخب التوغولي
في القاهرة.
وجت��در اإلش���ارة هنا إل��ى أن
ال��ون��ش وجمعة حت��دي��دا ً كانا

ج���امي���ي ب��ات��ش��ي��ك��و م���درب
الزمالك يبدو محظوظا ً بأسلحته
الهجومية الفتاكة وال��ت��ي تعد
في أفضل حالتها حالياً ،وجنت
م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا ،ويعتمد
امل���درب البرتغالي ال��ب��ال��غ من
العمر  62عاماً على محمد أبو
جبل في حراسة املرمى وأمامه
أح���د اف��ض��ل م��داف��ع��ي م��ص��ر في
السنوات األخيرة محمود عالء
وم��ن امل��رج��ح أن يعوض محمد
عبد الغني غياب الونش ،فيما
تشير بعض التقارير الصحفية
إل��ى أن اس�لام جابر هو األق��رب
لتعويض غياب جمعه ،كما أنه
م��ن امل��رج��ح أن ي��ب��دأ أح��م��د عيد
الظهير األمي��ن ال��واع��د والبالغ
من العمر  19عاماً املباراة علماً
بأنه كان أساسياً أم��ام الرجاء،
وبالتأكيد في مركز العب الوسط
املدافع فإن طارق حامد سيتولى
قيادة الزمالك من هذا املركز وهو
أحد األوراق الرابحة ومبعث ثقة
كبير ملدرب الزمالك وجماهيره
على حد سواء.
هجوميا في وسط امللعب فإن
القلعة البيضاء تبدو في أفضل
حاالتها بوجد اثنني من أفضل
الع��ب��ي ال��ق��ارة ال��س��م��راء حالياً
هما التونسي الدولي فرجاني
ساسي الع��ب الوسط احمل��وري
والهام على الصعيدين الدفاعي
والهجومي وأح��د أفضل صناع
اللعب في الفريق األبيض ،إضافة
إلى العب الوسط املهاجم املغربي
الدولي أشرف بن شرقي بجانب
اجل��ن��اح امل��ت��أل��ق ب��ش��دة م��ؤخ��را ً
أحمد سيد زيزو الذي ظهر بشكل
رائع مع منتخب مصر أمام توغو
خاصة في مباراة الذهاب.

لقطة من مباراة سابقة بني النصر والهالل

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد
مع ديربي مثير ومرتقب بني الهالل والنصر ،غدا
السبت بالرياض ،في نهائي كأس خادم احلرمني
الشريفني (.)2020-2019
وت��ظ��ل م��ب��اري��ات ال��ه�لال وال��ن��ص��ر خ��ارج
التوقعات مهما كان مستوى ومركز الفريقني،
ودائما ما حتفل بالندية واملتعة الكبيرة داخل
امللعب وخارجه.
وحمل الديربي في املوسمني األخيرين تفوق
هاللي ،آخرها مواجهة االثنني املاضي بالدوري،
وحسمها الزعيم ( ،)0-2وعزز صدارته برصيد
 13نقطة ،بفارق  10نقاط عن النصر.
وه��و ما يجعل مباراة السبت املقبل صعبة
وقوية للغاية بني الفريقني ،من أجل حمل لقب
الكأس ،في غياب اجلماهير عن النهائي للمرة
األولى.
وش��ه��د ع��ام  1958أول م��ب��اراة ب�ين الهالل
والنصر ،وانتهى بفوز العاملي بنتيجة ()0-1
وديا.
فيما كانت املواجهة الرسمية األولى في عام
 1964ضمن تصفيات ك��أس امللك التي كانت
تلعب بنظام ال��دوري على مستوى كل منطقة،
وانتهى بالتعادل (.)1-1
وكان أول نهائي بني الفريقني يعود إلى عام
 ،1969على كأس الشهداء وأقيم على ملعب
ال��ص��ائ��غ ،وحسمه النصر لصاحله بنتيجة
(.)2-4
بينما أول نهائي بالدوري بني الفريقني فكان

امللكي يكرر فوزه على إنتر ويرتقي للوصافة
كرر ريال مدريد اإلسباني فوزه على
مستضيفه إنتر اإليطالي وتغلّب عليه
بهدفني نظيفني األرب��ع��اء ف��ي اجلولة
الرابعة من منافسات املجموعة الثانية
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ورف����ع ري����ال م���دري���د رص���ي���ده إل��ى
سبع نقاط في وصافة املجموعة خلف
بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني (8
نقاط) ال��ذي أسقط شاختار دونيتسك
األوك��ران��ي برباعية نظيفة ف��ي وقت

سابق من األمسية ،فيما بات إنتر على
ب��اب قوسني من اخل��روج من املسابقة
م��ن ال���دور األول للعام الثالث تواليًا
باكتفائه بنقطتني من أربع مباريات في
ذيل الترتيب.
وهو الفوز األول للملكي في عقد دار
إنتر في ثامن محاولة ( 5هزائم وتعادالن
سابقًا) ،فيما اكتفى إنتر بفوزين فقط في
آخر  14مباراة في املسابقة القارية.
وك��ان ال��ن��ادي امللكي ف��از ذه��اب �اً في

اجلولة املاضية على إنتر  2-3في مدريد.
ودخ��ل الفريقان ال��ى املواجهة على
ملعب «جوزيبي مياتسا» وهما بأمس
احلاجة للفوز بعد بداية مخيبة لبطل
إسبانيا باكتفائه بنقطة من اول جولتني
قبل ان يتفوق  2-3على انتر في اجلولة
السابقة.
وافتقد ري��ال جلهود قائده سيرخيو
راموس بسبب تعرضه لتمزق في الفخذ
ض��د امل��ب��اراة ض��د ف��ي��اري��ال ( )1-1في

ال��دوري السبت التي أصيب فيها أيضا
الهداف الفرنسي كرمي بنزمية ،لينضما
الى األوروغوياني فيديريكو فالفيردي.
فيما دخل انتر مبعنويات عالية بعد
قلبه تأخره صفر -2الى فوز  2-4على
تورينو في «سيري أ» االحد.
ووق��ف الالعبون دقيقة صمت قبل
املباراة لوفاة أسطورة الكرة األرجنتينية
دييغو مارادونا األربعاء بسبب سكتة
قلبية.

لقطة من املباراة

ب��دوري اململكة التصنيفي ع��ام  ،1975بامللز،
وانتصر فيه النصر بنتيجة (.)1-3
أما أول نهائي بني الهالل والنصر في كأس
امللك فيعود إل��ى  ،1981بامللز ،وف��از النصر
بنتيجة (.)1-3وكان ثاني نهائي لكأس امللك
عام  ،1987وفاز فيه النصر بهدف دون مقابل
بامللز.ويعود أول نهائي لكأس امللك خارج
الرياض بني الفريقني إلى عام  ،1989وانتصر
فيه الهالل على النصر بنتيجة (.)0-3
وشهد نوفمبر  ،2000أول نهائي في بطولة
خارجية بني الهالل والنصر ،بكأس الكؤوس
العربية على ملعب الدرّة ،وفاز الزعيم (.)1-2
فيما كان أول نهائي بني العمالقني في كأس
األمير فيصل بن فهد ،عام  ،2008وحسمه النصر
أمام الهالل بنتيجة ( )1-2على ملعب الدرّة.
أم��ا النهائي األول لكأس ول��ي العهد جمع
الفريقني ،يعود إلى عام  ،2013وحسمها الهالل
لصاحله بضربات الترجيح على ملعب الدرّة،
بعد إنتهاء الوقت األصلي ( ،)0-0وتعادلهما
( )1-1بالشوطني اإلضافيني.
وف��ي ع��ام  ،2014لعب الفريقني أول نهائي
لكأس ولي العهد للمحترفني ،وانتصر فيه النصر
أمام الهالل بنتيجة ( )1-2على ملعب الدرّة.
قبل أن يلتقي الفريقني في ع��ام  ،2015في
نهائي كأس امللك على ملعب اجلوهرة املشعة
بجدة ،وحسمه الهالل بضربات الترجيح بعد
إنتهاء الوقت األصلي ( ،)0-0وتعادلهما إيجابيا
بالشوطني اإلضافي (.)1-1

