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فرانكو يبحث عن «هداف» لقيادة هجوم القادسية
ي��ب��ح��ث اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ل��ن��ادي
القادسية بقيادة امل��درب اإلسباني
بابلو فرانكو ،عن مهاجم من طراز
رف��ي��ع ل��ق��ي��ادة ه��ج��وم األص��ف��ر في
املوسم اجلديد ،وذلك بعد إسقاطه
للمهاجم الغيني إسماعيل باجنورا
من حساباته.
وك����ان ب���اجن���ورا ( 34ع��ام��ا)،
ق��د ت��واج��د منذ فترة ف��ي تدريبات
األصفر ،وخضع لبرنامج تأهيلي
على أمل تدعيم خط الهجوم.
وت��ش��ه��د ص��ف��وف األص���ف���ر في
الوقت احلالي تواجد  4محترفني
ه��م البرازيلي رونينهو ،الغاني
رشيد سوماليا ،ومواطنه أتينجا،
والسوري أحمد األحمد «عليش».
من جهة أخرى قرر اجلهاز الفني
االكتفاء باملباريات الودية الثالث
التي خاضها األصفر أمام الساحل،
والنصر ،واليرموك ،على أن تستمر
التدريبات في صورتها العادية على
ملعب النادي ،وحتى موعد املغادرة
إل��ى كرواتيا األرب��ع��اء املقبل لبدء
املرحلة الثانية من فترة اإلعداد.
جدير بالذكر أن القادسية يشارك
في املوسم احلالي بكأس االحت��اد
اآلسيوي ،فيما جرى استبعاده من
الظهور في ك��أس محمد السادس
ل�لأن��دي��ة األب��ط��ال بسبب عقوبة
إدارية من جلنة االنضباط باالحتاد
العربي.

ت��وج السد بلقب ال��ك��أس السوبر
القطرية ف��ي ك��رة ال��ق��دم ب��ف��وزه على
الدحيل - 1صفر أول من أم��س على
ملعب جاسم ب��ن حمد ب��ن��ادي السد،
ل��ي��ح��رز م��درب��ه االس��ب��ان��ي تشافي
هرنانديز لقبه االول كمدرب.
وس��ج��ل ع��ل��ي أس���د ه���دف امل��ب��اراة
الوحيد ( .)14واستحق السد الفوز
حيث كان الطرف األفضل ولم يتأثر
كثيرا بالغيابات ال��ع��دي��دة ،السيما
امل��ه��اج��م اجل���زائ���ري ال��دول��ي ب��غ��داد
بوجناح بسبب االيقاف.
في املقابل ،تأثر الدحيل بالغيابات
الكثيرة السيما اخلط اخللفي بالكامل
بغياب الرباعي محمد موسى واحمد
ي��اس��ر وامل��غ��رب��ي م��ه��دي ب��ن عطية
وسلطان بريك باالضافة الى املهاجم
املعز علي.
وعبر تشافي عن سعادته بالتتويج
ب��اول القابه مع السد «سعيد للغاية
باول القابي مع السد كمدرب .لقد عملنا
بجد واجتهاد طوال الفترة املاضية من
أجل حتقيق الفوز بالبطوالت وااللقاب
واليوم نتواجد على منصات التتويج
ابطاال ألولى بطوالت املوسم».
تابع «نستحق اللقب والالعبون
يستحقون التتويج بعد املستوى
واالداء امل��م��ي��ز ال���ذي ق��دم��وه خ�لال

جانب من تدريبات القادسية بقيادة املدرب اإلسباني بابلو فرانكو

«سد تشافي» ..سوبر

تتويج السد بكأس السوبر القطرية

امل��ب��اراة ،فاملباراة لم تكن سهلة على
االط�لاق ونحن كنا نعلم جيدا مدى
صعوبتها».
وهذا الفوز الثاني تواليا للسد على
الدحيل بعد إياب دور الـ 16من دوري
أب��ط��ال اسيا ( ،)1-3ليؤكد تفوقه
ويحقق اول القاب املوسم قبل أيام من
انطالق بطولة الدوري.
وش��ه��دت امل��ب��اراة اش��ه��ار البطاقة

بعد الفوز على النجم الساحلي بركالت الترجيح

الصفاقسي بط ًال لكأس
تونس للمرة اخلامسة
في تاريخه

أحرز الصفاقسي لقب كأس تونس لكرة القدم
للمرة اخلامسة في تاريخه بفوزه  4-5على النجم
الساحلي بركالت الترجيح ،بعد تعادلهما دون
أهداف عقب وقت إضافي في املباراة النهائية أول
من أمس بإستاد رادس.
وأهدر محمد املثناني وكرمي العريبي واملهاجم
ب�لال املاجري ث�لاث محاوالت للنجم في ركالت
الترجيح ليمنحوا االنتصار للصفاقسي الذي
أض��اع محاولتني ع��ن طريق محمد إس�لام بكير
وحمزة اجلالصي.
وكان النجم الساحلي الفريق األفضل في بداية
املباراة وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرا ً ،عندما قفز
املهاجم اجلزائري العريبي ليسدد برأسه بعد ركلة
ركنية لكن محاولته حادت قليال عن املرمى بعد
ثالث دقائق.
وبعد ذلك غابت احللول الهجومية عن الفريقني
وأخفق كل منهما في صنع ف��رص حقيقية رغم
حصول النجم على نصيب األسد من االستحواذ
على الكرة.
وكاد النجم أن يهز الشباك في الشوط الثاني
عندما س��دد الظهير األيسر مرتضى بن وناس
برأسه في إطار املرمى في الدقيقة .82
وفي الوقت اإلضافي صنع النجم أخطر فرصة
عندما انطلق الظهير األمي���ن وج���دي كشريدة
وجتاوز مدافعا قبل أن ميرر كرة عرضية منخفضة
نحو العريبي الذي ارتدت تسديدته من القائم في
الدقيقة .99
وواص��ل النجم محاوالته دون ج��دوى بينما
افتقد الصفاقسي اخلطورة الهجومية وأخفق في
تهديد مرمى منافسه ،وبقي مهاجمه الدولي فراس
شواط معزوال وسط املدافعني.

احلمراء لثنائي الدحيل لويز مارتن
وعاصم مادبو ،بعد حصول كل منهما
على إنذارين بسبب اخلشونة.
اه��در السد في الشوط االول عبر
هاشم علي وأك��رم عفيف ،وجن��ح في
التقدم خالله بهدف عن طريق علي
أسد .راوغ عفيف داخل منطقة اجلزاء
اكثر من العب ومرر كرة جميلة ألسد
لعبها مباشرة بيسراه في الزاوية

الضيقة للحارس كلود امني (.)14
وسبق للفريقني أن تواجها ذهابا
وإيابا في  6و 13الشهر احلالي ضمن
ال���دور ثمن النهائي ملسابقة دوري
أبطال آسيا حيث خرج السد منتصرا
من أول اختبار لالعبه السابق تشافي
كمدرب للفريق ،وذلك بالتعادل 1-1
خارج ملعبه والفوز  1-3تواليا.
وضمن السد األهم بالنسبة له وهو

مصر تهزم البرتغال وتصعد
لنهائي مونديال اليد للناشئني
اللعب في كأس العالم لألندية املقررة
ف��ي ال��دوح��ة خ�لال ديسمبر حتى لو
لم يتوج بلقب دوري األبطال ،وذلك
لكونه بطال للدوري القطري.
وال تسمح ق��وان�ين بطولة العالم
لألندية في مشاركة فريقني من دولة
واحدة ،وبالتالي لو جنح الدحيل في
ازاحة السد وواصل طريقه حتى الفوز
باللقب القاري ،فكان سيمثل قطر في
البطولة فيما سيكون وصيفه بديال
للسد في مونديال األن��دي��ة .ويلتقي
ال��س��د ف��ي رب��ع النهائي م��ع النصر
السعودي في  26أغسطس احلالي
ذهابا و 16سبتمبر إيابا .وكانت املرة
ال��راب��ع��ة يلتقي فيها الفريقان على
الكأس السوبر التي كانت تقام حتت
مسمى كأس الشيخ جاسم منذ 1977
مبشاركة كل االندية ،وتغير مسماها
في  2014ال��ى نهائي الشيخ جاسم
(الكأس السوبر القطرية) وتقام من
مباراة واح��دة فقط جتمع بني بطلي
الدوري والكأس.
وكانت املواجهة األولى بني الفريقني
على ه��ذه الكأس في النسخة األول��ى
عام  2014وفاز السد  ،2-3ثم التقيا
عام  2015وفاز الدحيل  ،1-4قبل أن
يجدد السد الفوز عام  2017بنتيجة
.2-4

بيراميدز يجدد فوزه على األهلى
ويطيح به من كأس مصر
واص���ل بيراميدز تفوقه على
األهلي بعدما أطاح به من مسابقة
ك��أس مصر ب��ف��وزه بهدف نظيف
أول من أمس مبلعب اجليش ببرج
العرب ،في مباراة مؤجلة من دور
الـ.16
وه��و الفوز الثالث لبيراميدز
على االهلي هذا املوسم بعدما حقق
الفوز عليه ذهابا وايابا في بطولة
ال��دوري التي يحمل لقبها االهلي،
اضافة الى تكرار سيناريو مسابقة
ك��أس مصر امل��وس��م امل��اض��ي حني
اط��اح بيراميدز مبسماه القدمي
«االس��ي��وط��ي» ب��االه��ل��ي م��ن دور
الثمانية.
س��ج��ل ه���دف ف���وز ب��ي��رام��ي��دز
البوركينابي اريك تراوري (،)55
ل��ي��ؤه��ل ف��ري��ق��ه مل��واج��ه��ة ح��رس
احل���دود ف��ي دور الثمانية يوم
االربعاء  28اجلاري.
وج��اء الشوط االول متوسطا
فنيا ،فتبادل الفريقان السيطرة
واالس��ت��ح��واذ وان ك���ان االه��ل��ي
االفضل واالخطر بفضل حتركات
رمضان صبحي والتونسي علي
معلول ومت��ري��رات صالح جمعة
خلف مدافعي بيراميدز.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،اعتمد بيراميدز
على الهجمات امل��رت��دة استغالال
لسرعة تراوري ومتريرات عبدالله
السعيد .أسفر الضغط االحمر عن
اول فرص املباراة بعدما مراوغة

جنح منتخب مصر لكرة اليد في حتقيق إجناز تاريخي بالوصول
إلى املباراة النهائية من منافسات بطولة كأس العالم حتت  19عاما،
في نسختها الثامنة املقامة حاليا ً مبقدونيا.
وفاز الفراعنة أول من أمس على البرتغال بنتيجة  ،36-41بعدما
حسم ناشئو الفراعنة الشوط األول أيضا لصاحلهم بنتيجة ،19-20
ضمن منافسات قبل النهائي من عمر البطولة.
ومن املنتظر أن يالقي املنتخب املصري في املباراة النهائية املقرر
لها غدا ً األحد ،الفائز من مواجهة نصف النهائي األخرى التي ستجمع
بني منتخبي أملانيا والدمنارك.
وكان منتخب مصر صعد لدور الـ 4ألول مرة في تاريخه خالل هذه
النسخة من البطولة ،بعدما تغلب على أيسلندا في ربع النهائي ،في
حني تأهل منتخب البرتغال عقب الفوز على منتخب فرنسا.

رابطة الدوري السعودي للمحترفني
توقع ثالثة عقود رعاية اجلمعة

وافق أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفني،
على تفويض رئيس الرابطة مسلي آل معمر ،لتوقيع ثالثة عقود
رعاية للمسابقة التي تنطلق يوم اجلمعة املقبل.
وجاء ذلك خالل االجتماع الذي احتضنته محافظة جدة أول من
أمس وترأسه مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة ال��دوري
السعودي للمحترفني ،بحضور عبدالعزيز احلميدي املدير التنفيذي
للرابطة ،وممثلي األندية الـ 16املشاركة في الدوري.
واطلع أعضاء املجلس على التعديالت املقترحة على النظام
األساسي للرابطة ،إلى جانب الالئحة التنظيمية ملسابقة الدوري
السعودي للمحترفني ،والتي شملت ع��ددا ً من األم��ور التنظيمية
والتسويقية ،حيث مت اعتماد التعديالت املقترحة ،إلى جانب اعتماد
محضر االجتماع السابق للمجلس وال��ذي مت في السابع من أبريل
املاضي مبدينة اخلبر.

الهالل واالحتاد يرفضان تغيير
األجانب في القوائم اآلسيوية
استقر اجلهازان الفنيان لناديي الهالل واالحتاد على تثبيت القوائم
اآلسيوية لكل منهما دون إج��راء أي تعديالت ،خاصة فيما يتعلق
بالالعبني األجانب.
ومتنح لوائح االحتاد اآلسيوي احلق لألندية املشاركة في دوري
أبطال آسيا في إج��راء تعديالت على قوائمها املقدمة قبل انطالق
ثمن النهائي ،بواقع استبدال  5العبني بشكل عام ،و 3العبني بداعي
اإلصابة ،على أن يكون ذلك قبل أسبوع واحد من بداية مباريات دور
الثمانية .ويلتقي الهالل مع االحتاد في ذهاب دور الثمانية من دوري
أبطال آسيا يوم  27أغسطس اجلاري ،مما يعني أن بإمكان الفريقني
إجراء تعديالت على قوائمهم قبل يوم  20من الشهر نفسه.
ورف��ض م��درب الهالل لوشيسكو ،وكذلك سييرا م��درب االحت��اد
إجراء أي تعديل على القائمة اآلسيوية اخلاصة بكل فريق ،مؤكدين
اعتمادهم على كل الالعبني الذين مت اختيارهم في القائمة األولى
املقدمة قبل دور الـ.16

بيراميدز يواصل تفوقه على األهلي

صبحي مل��داف��ع ب��ي��رام��ي��دز رجب
بكار وس��دد بقوه كرة تصدى لها
احل��ارس الدولي احمد الشناوي
بصعوبة (.)25
شعر العبو بيراميدز باخلطورة
ع��ل��ى م��رم��اه��م ف��ب��ادل��وا االه��ل��ي
احملاوالت الهجومية .ومن عرضية
متقنة لصالح جمعة ،وصل الكرة
للمهاجم املغربي وليد ازارو املنفرد
متاما بالشناوي لكنه اطاح خارج
املرمى بغرابة (.)33
ومن ركلة حرة مباشرة لصالح
بيراميدز سددها عبدالله السعيد
أخرجها محمد الشناوي الى ركنية
بصعوبة (.)43

واص��ل العبو االهلي ضغطهم
الهجومي مع بداية الشوط الثاني
بحثا عن ه��دف التقدم ،واستغل
العبو بيراميدز املساحات خلف
دفاع االهلي ومن كرة عرضية سدد
تراوري الى ميني محمد الشناوى
محرزا هدف التقدم لفريقه (.)55
وأج��رى الفرنسي سيباستيان
ديسابر تغييرا اضطراريا بنزول
احل��ارس الثانى املهدي سليمان
ب��دال م��ن احمد الشناوي املصاب
(.)69
وأش��ه��ر ح��ك��م امل���ب���اراة جهاد
جريشة البطاقة احل��م��راء ملدافع
االه��ل��ي امي���ن اش����رف حلصوله

على االن��ذار الثاني بسبب عرقلة
تراوري على حدود منطقة اجلزاء،
ليكمل فريقه املباراة بعشرة العبني
(.)71
استغل العبو بيراميدز النقص
العددي وضغطوا بقوة وشكلت
هجماتهم خ��ط��ورة ع��ل��ى مرمى
الشناوي.
أن��ق��ذ ال��ب��دي��ل امل��ه��دي سليمان
مرماه من رأسية ازارو ( ،)79في
املقابل أنقذ محمد الشناوي مرماه
من ه��دف ث��ان بتصديه لتسديدة
السعيد م��ن ركلة ح��رة مباشرة
( ،)83ثم تصدى املهدي لرأسية
ازارو من على خط املرمى (.)86

تغرمي منتخب جنوب أفريقيا
 2000دوالر
أصدرت جلنة التنسيق بدورة األلعاب األفريقية (الرباط ،)2019
قرارا ً يقضي بتغرمي منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم  2000دوالر
لتأخره في الوصول إلى املغرب وتغيبه عن حضور مباراته األولى
في البطولة أمام نظيره املغربي.
ومت تأجيل املباراة بني الفريقني في اجلولة األول��ى من مباريات
املجموعة األول��ى بالدور األول للمسابقة والتي كانت مقررة أمس
اجلمعة.
وي��أت��ي تأجيل اللقاء طبقاً للوائح اخل��اص��ة ب���دورات األلعاب
األفريقية ،حسبما أكد كوقع الدورة األفريقية على اإلنترنت.
وتتكون جلنة التنسيق من مسؤولني باالحتاد األفريقي للعبة
واحتاد الكونفدراليات الرياضية األفريقية وجمعية اللجان الوطنية
األوملبية بالقارة.

