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جانب من تتويج الهالل

الهالل ُيسقط االحتاد في لندن ويتوج بالسوبر السعودي

أن��ع��ش ال���دف���اع احل��س��ن��ي اجل��دي��دي 
املغربي وزيسكو يونايتد الزامبي آمالهما 
بالتأهل إل��ى رب��ع نهائي دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، فيما فرط برمييرو دي 
أغوستو األنغولي ببطاقة التاهل بتلقيه 
ه��دف التعادل م��ن النجم الساحلي في 

الدقائق األخيرة.
ف��ي املجموعة الثانية، حقق الدفاع 
احلسني اجلديدي املغربي ف��وزه األول 
على حساب ضيفه م��ول��ودي��ة اجلزائر 
-2صفر على ملعب العبدي، بهدفي بالل 
امليغري )29( والتنزاني سيمون مسووا 
)75(. وت��س��اوت ث��الث��ة أن��دي��ة بخمس 

ن��ق��اط ه��ي ال��دف��اع احلسني ومولودية 
اجل��زائ��ر ووف���اق سطيف. ويلعب في 
اجل��ول��ة األخ��ي��رة مازميبي الكونغولي 
الدميوقراطي )11 نقطة( ال��ذي ضمن 
تأهله سابقا مع الدفاع احلسني ومولودية 
مع وفاق سطيف. وفي املجموعة الرابعة، 
تألق مع زيسكو، الفائز على مباباني 
سوالوز السوازيالندي 3 -صفر، املهاجم 
الزاروس كامبولي ال��ذي سجل ثالثية 
“هاتريك” في غضون خمس دقائق )39 
و40 و43(. وغ��اب ع��ن زيسكو أربعة 
الع��ب��ن أس��اس��ي��ن بسبب مشكالت في 

تأشيرات الدخول واإلصابة.

جانب من مباراة الدفاع احلسني اجلديدي ومولودية اجلزائر

الدفاع احلسني وزيسكو يونايتد ينعشان آمالهما 
بالتأهل إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا 

األحمدي يعدد أسباب 
السقوط أمام الهالل

توج الهالل بكأس السوبر السعودي، أول من أمس السبت، عقب تغلبه 
على احتاد جدة )1/2(، في ملعب لوفتس رود، بالعاصمة البريطانية 

لندن.
وسجل هدفي الهالل كل م��ن، كارلوس إدواردو )ق35(، وجيلمن 

ريفاس )ق62(، بينما جاء هدف االحتاد عبر كرمي األحمدي )ق67(.
وكان الهالل البادئ بالتهديد، عندما وصلت الكرة إلى ريفاس، الذي مرر 

إلى كاريو، لتنشق األرض عن حسن معاذ، ويبعد الكرة إلى ضربة ركنية.
ومنحت حتركات إدواردو وسالم الدوسري، خطورة نسبية للهالل، 
فيما كانت تظهر خطورة االحتاد، عندما يتحرك فهد املولد، الذي أعطاه 
املدرب رامون دياز، حرية التحرك على اجلانبن، في ظل غياب واضح 

لفالديفيا ورومارينهو.
وفي الدقيقة 35، يخطئ أحمد عسيري، مدافع االحتاد، في إبعاد كرة 
أرسلها كاريو، لتصل إلى إدواردو، الذي أسكنها الشباك، مسجالاً الهدف 

الهاللي األول.
وفي الشوط الثاني، أجرى دياز التبديل األول، حيث دفع بالصربي 

أليكسندر بيزتش، بدال من فالديفيا، حيث حتسن االحتاد قليال.
وسدد حسن معاذ ألول مرة، حيث مرت كرته بجوار مرمى الهالل، ورد 

كنو بتصويبة قوية، حولها عساف القرني، حارس االحتاد، لركنية.
وأهدر رومارينهو فرصة التعادل، بعدما وصلته الكرة عقب فاصل 
من التمرير االحتادي، حيث سددها بجوار القائم. وسيطر االحتاد بشكل 
نسبي، محاوالاً إدراك التعادل، مقابل تراجع من الهالل، الذي اعتمد على 

شن هجمات مرتدة سريعة.
وفي الدقيقة 62، يتألق إدواردو من جديد، ويرسل متريرة سحرية 
ا لوجه مع عساف القرني، لينجح في إضافة هدف  لريفاس، ليضعه وجهاً

الهالل الثاني.
وبعدها أنقذ احلبسي مرماه من هدف محقق، حيث تصدى لقذيفة 
جوناس، قبل أن ينجح االحتاد في تقليص الفارق، في الدقيقة 67، عبر 
تسديدة كرمي األحمدي، التي اصطدمت بالبليهي العب الهالل، واستقرت 

في الشباك.
وأج��رى م��درب الهالل، جورجي جيسوس، التبديل األول، بخروج 

عموري ودخول ناصر الدوسري.
ودخل الهالل في حالة صحوة هجومية، بينما تصدى القائم األمين 
لالحتاد لهدف عكسي، كاد يأتي من رأسية حسن معاذ اخلاطئة، قبل أن 

يشارك عمر خربن بدالاً من ريفاس.
وفي الدقيقة 83، يدفع دياز بعلي الزقعان على حساب رومارينهو، 

الذي حصل على بطاقة صفراء، لتدخله بعنف على كاريو.
وفي الدقائق األخيرة، ضغط احتاد جدة بقوة، محاوالاً إدراك التعادل، 
ومكثفاًا هجومه وكراته الطولية، في مواجهة دفاع قوي من الهالل، الذي 

استطاع احملافظة على االنتصار، ليتوج بطالاً لكأس السوبر السعودي.
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اعترف الدولي املغربي، كرمي األحمدي، العب احتاد جدة، بأن فريقه 
لم يقدم أداءاً جيداًا، خالل الشوط األول من الهزمية )2-1( أمام الهالل، في 

كأس السوبر السعودي، أول من أمس السبت.
وأوضح األحمدي، أن فريقه لم يحسن استغالل الفرص، التي أتيحت له 

خالل اللقاء.
وبخصوص عدم بناء االحتاد للهجمات من اخللف، قال: “في الشوط 
األول لعبنا كرات طويلة كثيرا، ولكن في الثاني استحوذنا على مجريات 

اللعب، دون ترجمة ذلك”.
وأضاف الالعب: “من الصعب تقبل الهزمية، هناك عدد كبير من الالعبن 
اجلدد في الفريق، ما زالوا بحاجة إلى التجانس.. املوسم طويل، وال يزال 
أمامنا عمال كثيرا، خالل املباريات املقبلة، سوف نثبت للجميع قدرتنا على 

الفوز وحتقيق البطوالت”.

جون تيري: السوبر السعودي 
يقارن بأقوى دوريات العالم

أشاد جون تيري، قائد املنتخب اإلجنليزي السابق، بقوة مباراة السوبر 
السعودي التي أقيمت، أول من أمس السبت، بالعاصمة البريطانية لندن، 

وانتهت بفوز الهالل على االحتاد بنتيجة 1-2.
وقال النجم اإلجنليزي الشهير، إن مواجهة السوبر السعودي شهدت 

ا، ويضاهي املستوى الذي يقدم في الدوريات الكبرى في العالم. أداءاً مميزاً
وي��رى تيري أن الهالل السعودي غامر بعد أن قرر فتح امللعب، إثر 

تسجيله هدفن في شباك احتاد جدة.
وأض��اف: “كاد الهالل أن يفقد تقدمه، بسبب االندفاع الهجومي، إنهم 

كانوا في حاجة إلى مدافع خبير مثلي”

جون تيري

الهالل يراقب خالف 
موديست وناديه

ع��ن ال��ه��الل ال��س��ع��ودي محاميا 
متخصصا، لدراسة إمكانية التعاقد 
مع الفرنسي أنتوني موديست، في 
ظل ما تردد عن فسخ الالعب لتعاقده 

مع ناديه تياجنن الصيني.
وراج��ت أنباء عن رفع موديست، 
قضية إلى فيفا، يطالب فيها ناديه، 

بسداد مبلغ 11 مليون دوالر.
 وتنتظر إدارة الهالل ثبوت سالمة 
موقف الالعب، للتسريع من خطوات 
التعاقد معه، في ظل تفضيلها ضمه 
بصفته العبا ح��را، حيث لن تضطر 

إلى دفع أموال إلى أي ناد.
وي��ن��اف��س ال��ه��الل ع��ل��ى ال��الع��ب 
ال��ف��رن��س��ي، ك��ل م��ن لوكوموتيف 
ال��روس��ي، وجالطة س��راي التركي، 

إضافة إلى نيس الفرنسي.
وانتقل صاحب ال�30 عاما الى 
ال��دوري الصيني في صيف 2017، 

بعد تألقه مع كولن األملاني.

كازوني يوضح حظوظ مولودية 
اجلزائر في التأهل اإلفريقي

عبر م��درب مولودية اجلزائر برنارد 
كازوني، عن حسرته الشديدة خلسارة 
فريقه أمام الدفاع احلسني اجلديدي، أول 

من أمس السبت.
وقال كازوني، في تصريحات صحفية: 
“لقد لعبنا أسوأ مباراة منذ سنة، كما أن 
فريق الدفاع احلسني اجلديدي استحق 
حت��ق��ي��ق الفوز”. وأض����اف ك��ازون��ي: 

“مصيرنا لم يعد بأيدينا لكن يجب الفوز 
على وفاق سطيف، كما أننا نتمنى تعثر 

الدفاع اجلديدي أمام مازميبي”.
وخسر مولودية اجلزائر أمام الدفاع 
احلسني اجلديدي، اليوم السبت، بنتيجة 
)2-0(، على ملعب بن أحمد العبدي، 
ضمن منافسات اجلولة اخلامسة من دور 

املجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

النصر السعودي يقترب 
من ضم دي باوال

اق��ت��رب ن���ادي النصر ال��س��ع��ودي، م��ن التعاقد مع 
البرازيلي جوليانو دي باوال، صانع ألعاب فنربخشة 
التركي. وكشفت مصادر أن إدارة النادي التركي وافقت 
على العرض املقدم من قبل النصر، وال��ذي يبلغ 10 
مالين ي��ورو ويتبقى على النصر االتفاق مع الالعب 
البرازيلي على الراتب السنوي قبل إعالن التعاقد معه 

رسميا. 
ويلعب جوليانو، مع فنربخشة منذ شهر أغسطس 
2017، بعد أن انتقل إل��ي��ه ق��ادم��ا م��ن زي��ن��ت سان 

بطرسبورج الروسي بعقد ميتد حتى عام 2021.
وش��ارك صاحب ال 28 عاما مع فنربخشة املوسم 
املاضي في 38 مباراة بجميع البطوالت ساهم خاللها 
في 21 هدفا. ويبحث م��درب النصر دانييل كارينيو، 
عن صانع ألعاب على مستوى رفيع لدعم الفريق خالل 

املوسم املقبل.
وتعاقد النصر هذا املوسم مع عدد من الالعبن الكبار 

مثل النيجيري أحمد موسى واملغربي نور الدين أمرابط.
ويفتتح النصر مبارياته في دوري احملترفن عندما 

يحل ضيفا على أحد في 30 من الشهر احلالي.

الفيحاء السعودي اختتم معسكره بإسبانيا
اختتم نادي الفيحاء السعودي، 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن برنامجه 
اإلع��دادي ملنافسات املوسم القادم 
حيث ع��ادت بعثة الفريق مساء 
أم��س األح���د، إل��ى العسودية بعد 
نهاية املعسكر اإلع���دادي، وال��ذي 
أقيم مبدينة سان بيدرو دل بيناتار 

اإلسبانية واستمر ملدة 26 يوم.
وخ��اض الفريق خالل املعسكر  
6 مباريات ودي��ة، فاز في اثنتن 
وت���ع���ادل ف��ي م��ب��ارات��ن وخسر 
م��ب��ارات��ن وسجل الفريق تسعة 
أه��داف منها هدفن خ��الل الشوط 
األول وسبعة أهداف مت تسجيلها 
خالل الشوط الثاني، بينما استقبل 
مرمى الفريق تسعة أه��داف منها 
ثالثة أه��داف خ��الل الشوط األول 

وستة أهداف في الشوط الثاني.
وج����اءت أه����داف ال��ف��ي��ح��اء عن 
طريق دانيلو اسبريا بواقع أربعة 
أه���داف ون��ال��دو سانتوس ثالثة 

أه����داف وج����ون روي����ز وت��وف��ي��ق 
بوحيمد )هدف لكل منهما(.

وال��ت��ق��ى الفيحاء ف��ي امل��ب��اراة 
األولى مع نيوكاسل يونايتد جتس 
األسترالي وانتهت بفوز الفيحاء 
بهدفن مقابل ه��دف، وفي املباراة 
الثانية خسر الفيحاء م��ن فريق 
افي اإلسباني بهدفن مقابل هدف 
وامل��ب��اراة الثالثة جمعت الفيحاء 
مع ريال مورسيا اإلسباني وانتهت 
ب��ال��ت��ع��ادل اإلي��ج��اب��ي ب��ه��دف لكل 

منهما.
وف���ي امل���ب���اراة ال��راب��ع��ة ف��از 
الفيحاء على قرطاجنة اإلسباني 
بثالثة أه��داف مقابل هدفن وفي 
امل��ب��اراة اخلامسة تعادل الفيحاء 
مع خوميال اإلسباني بهدفن لكل 
منهما، وف��ي امل��ب��اراة السادسة 
واألخيرة التقى الفيحاء مع اوكام 
مورسيا اإلسباني وانتهت بفوز 

األخير بهدف .

وأك��د جاسر اجل��اس��ر مسؤول 
االح��ت��راف وإداري الفيحاء، أن 
معسكر ال��ف��ري��ق اإلع������دادي في 
إس��ب��ان��ي��ا مت وف���ق م��اخ��ط��ط له 
واستطاع اجل��ه��از الفني حتقيق 
األهداف املرسومة خالل املعسكر، 
والتي من أهمها زي��ادة التجانس 
ورف����ع م��ع��دل ال��ل��ي��اق��ة البدنية 

لالعبن.
وأش��ار إلى أن تعاون الالعبن 
وان��ض��ب��اط��ه��م واس��ت��ش��ع��اره��م 
للمسؤولية أدى إل��ى حتقيق تلك 
األه���داف، مشيرااً إل��ى أن الفريق 
مطالب مبواصلة العطاء املميز 
عطفااً على ما قدمه خ��الل املوسم 

املنصرم.
ووج���ه اجل��اس��ر ش��ك��ره إلدارة 
النادي على ما وفرته من إمكانيات، 
وسعيها ال��دائ��م لتذليل جميع 
ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه الفريق 
وأجهزته اإلدارية والفنية والعبيه.

احملمدي يدخل دائرة 
اهتمامات األهلي املصري

دخل باهر احملمدي، ظهير أمين اإلسماعيلي، دائرة اهتمامات األهلي 
املصري، للتعاقد معه في املوسم اجلديد.

وب��دأ مسؤولو األهلي متابعة الالعب، صاحب ال�21 عاما، حتسباًا 
إلرسال عرض رسمي بشأنه.

ويسعى األهلي لضم ظهير أمي��ن، خاصة أن هذه اجلبهة تعاني، في 
ظل كثرة إصابات باسم علي، وتقدم سن أحمد فتحي، مع قلة خبرة محمد 
هاني. وكلف مسؤولو جلنة الكرة بالنادي األحمر، عالء ميهوب، رئيس 
اللجنة الفنية، بتقدمي تقرير شامل عن احملمدي، الذي سبق ودرب��ه في 
صفوف منتخب الشباب، مواليد 1995، بجانب بعض الترشيحات األخرى 

ملركز الظهير األمين.

بانفيلد يحقق فوزه األول في الدوري األرجنتينيجرمييو يواصل مالحقة ساو باولو وفالمنجو
واص��ل جرمييو مطاردته ألهل القمة، في 
ج���دول ترتيب ال���دوري ال��ب��رازي��ل��ي، بفضل 
الفوز على مضيفه كورينثيانز باوليستا 1 
/صفر، مساء أول من أمس السبت، في املرحلة 

التاسعة عشر للمسابقة.
وسجل راميرو بينيتي هدف الفوز جلرمييو 
في الدقيقة 55. ورفع جرمييو رصيده إلى 36 
نقطة في املركز الثالث، بفارق نقطتن خلف 

س��او ب��اول��و املتصدر، ونقطة واح���دة خلف 
فالمنجو الوصيف.

وفي مباراة أخرى فاز سانتوس على ضيفه 
سبورت ريسيفه 3 /صفر.

تغلب بانفيلد، على ضيفه خيمناسيا البالتا، 
1 /صفر، مساء أول من أمس السبت، في املرحلة 
الثانية من الدوري األرجنتيني. وحصد بانفيلد أول 
ثالث نقاط له هذا املوسم ليتقدم للمركز اخلامس 

بفارق األه���داف أم��ام خيمناسيا صاحب املركز 
السادس. ويدين بانفيلد بالفضل في هذا الفوز 
ملهاجمه املخضرم داريو سفيتانيتش، الذي سجل 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 11، من ضربة 

جزاء. وفي باقي املباريات ديفينسا خوستيكا مع 
أتلتيكو توكومان 1/ 1، وأرجنتينوس جونيورز 
مع جودوي كروز، سلبيا، وريفر بليت مع بلجرانو 

بدون أهداف أيضا


