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فوزان كبيران لألهلي والعربي 
في انطالق الدوري القطري

أسقط االهلي ضيفه السيلية 4-1 في افتتاح 
املرحلة االولى من الدوري القطري لكرة القدم.

وس����جل االيراني مجتبي جباري )43 و48( 
والكونغوليان االن ديوكو هداف املوسم املاضي 
)89( وموالتو كابونغا )92( اهداف االهلي، ومحمد 

صالح النيل )74( هدف السيلية.
وقدم االهلي اداء قويا بفضل استقرار محترفيه 
خاصة جباري وديوكو اللذين قادا الفريق بشكل 
جيد. وخطف جباري الهدف االول من ضربة رأس 
اثر ركلة ركنية، واضاف الثاني بعد عرضية من 
مشعل عبداهلل. واجرى التونسي سامي الطرابلسي 
مدرب السيلية تغييرا جيدا باشراك البحريني 
فوزي عايش بدال من الكوري اجلنوبي جني هو 
سي فتحس����ن االداء، ومرر البديل كرة عرضية 

الى النيل فانفرد وسجل هدف فريقه.

وعاود االهلي الهجوم، وجنح ديوكو مبجهود 
فردي ومهاري في تس����جيل الهدف الثالث بعد 
مراوغة مدافعني اثنني، وحسم كابونغا النتيجة 
بالهدف الرابع من كرة ارتدت من احلارس على 
حدود املنطقة واعادها ارضية زاحفة داخل املرمى. 
وفي مباراة ثانية، استهل العربي خامس املوسم 

املاضي البطولة بقوة بالفوز على اخلور 1-3.
وس����جل اجلزائري بوعالم خوخي )24 من 
ركلة جزاء( والنيجيرى اميواه ايزيكييل )37( 
واالسباني بابلو هرنانديز )88( اهداف العربي، 
والبرازيلي ماديس����ون فورماجيني )79( هدف 

اخلور.
وسيطر العربي متاما بقيادة ايزيكييل الذي 
انضم حديثا الى العربي وتفوق بفضل سرعته 

ومهارته على مدافعي اخلور.

صراع على الكرة في مباراة العربي واخلور

النجمة والصفاء يقصان شريط »النخبة«

عقوبات باجلملة ضد العبي خلويا

ناشئو سورية يعسكرون في الكويت

كيروش مستمر مع إيران حتى 2018

بيروت ـ ناجي شربل 

ينطلق اليوم موسم كرة القدم اللبنانية، 
مبباراة بني النجمة حامل اللقب والصفاء بطل 
2012 و2013، في املجموعة االولى ملسابقة كأس 
النخبة التنشيطية السنوية، والتي تشارك فيها 

6 فرق، ووزعت مجموعتان كاآلتي:
- االول���ى: النجمة والصفاء والراس���ينغ 

بيروت.
- الثانية: العهد والسالم زغرتا وطرابلس 

الرياضي.
وتشكل املس���ابقة مناسبة للفرق الختبار 
العبيها اجلدد، وتثبيت تواقيع الالعبني االجانب 
من عدمه عشية بطولة الدوري العام التي تنطلق 

في النصف الثاني من سبتمبر املقبل.
وعلى الورق، تبدو املنافسة فنيا بني النجمة 
والعهد املتوثب والطامح الى استعادة نغمة 

الصعود الى منصات التتويج.
وكان الفريقان االكثر نش���اطا في س���وق 
االنتقاالت، باس���تعادة العب���ني محترفني في 

اخلارج، أو باعتماد ضم اجانب اصحاب اسماء 
واسعارهم »نار« في سوق االنتقاالت.

النجمة مس���ؤولية تركيب  ادارة  وتركت 
الفريق للمدير الفني االملاني ثيو بوكير، الذي 
يتع���اون مع مجموعة م���ن مناصري النادي 
املهتم���ني باحلصول على الالعب���ني، وبينهم 
مصطفى العدو جنل املدير التاريخي للنادي 

املرحوم سمير العدو، الى هيثم التنير.
في حني يبدو االمر مختلفا في العهد، اذ متر 
اسماء الالعبني لدى رئيس النادي احملامي متيم 
سلميان، اخلبير في مالحقة الالعبني الفاعلني 
انطالقا من جترته الرائدة مع نادي السد محتكر 
القاب بطوالت لبنان احمللية في كرة اليد منذ 

2007، قبل قراره )سليمان( ترك اللعبة.
وتبدو املس���ابقة مبنزلة »بروڤة« نهائية 
للناديني العتماد العب اجني ثالث، بعدما ثبت 
العه���د توقيع املصريني عم���رو زكي ومحمد 
جيالني. فيما ضم النجمة املهاجم الغاني السينا 
سورو من الراسينغ بيروت، فضال عن احتفاظه 

مبهاجمه السنغالي سي الشيخ.

أعلنت جلن����ة االنضباط التابعة الحتاد كرة 
القدم القطري إيقاف العب فريق اخلور فالدميير 
فايس 3 مباريات وتوقي����ع غرافة مالية قدرها 
50 ألف ريال عليه نتيجة األحداث التي شهدتها 
مباراة فريقه مع الس����د في بطولة كأس الشيخ 
جاس����م. جاء ذلك خالل اجتماعها مساء أول من 
أمس وقبل مباراة خلويا مع قطر أمس اجلمعة 
في افتتاح مشواره في بطولة الدوري، كما قررت 

اللجنة أيضا إيقاف املدافع أحمد ياسر محمدي 
ملدة مباراتني وتغرميه 30 ألف ريال لنفس السبب 
في تلك املباراة وبالتالي سيفتقد خلويا جنميه 

في املباريات املقبلة من بطولة الدوري.
وفي الوقت نفس����ه فرضت جلنة االنضباط 
غرام����ة قدرها 15 ألف ريال عل����ى العب خلويا 
يوسف املس����اكني، ولكنه سيشارك مع فريقه 

في املباريات.

أكد مدرب املنتخب السوري للناشئني لكرة 
القدم محمد العط����ار أن فريقه وصل ملرحلة 
إعداد جيدة ومقبولة قبل أسبوعني من دخوله 

منافسات نهائيات آسيا في تايلند.
وقال العطار: »لم نصل لقمة اإلعداد لغياب 
الودية مع  املعسكرات اخلارجية واملباريات 
منتخبات عربية وآس����يوية ورغم ذلك نحن 
جاه����زون لتقدمي أداء الف����ت لتحقيق نتائج 
جيدة بعد العديد من املعسكرات احمللية وأكثر 
من 12 مباراة ودي����ة مع الفرق احمللية وبكل 
تأكيد لن نكون ضيوف شرف وسنكون رقما 
صعبا ونخطط للوصول ألدوار متقدمة في 
البطولة والتأهل لنهائيات كأس العالم وهو 
صع����ب ولكنه ليس مس����تحيال فإمكانياتنا 

تؤهلنا لتحقيق مفاجآت من العيار الثقيل«. 
وأضاف: »سنتوجه يوم اخلميس املقبل للكويت 
إلجراء معسكر قصير، حيث سنواجه منتخبها 
مرتني وخاللهما سنضع اللمسات األخيرة على 
التش����كيلة األساسية ومن الكويت سنتوجه 
لتايلند، حيث حاولنا ومنذ فترة جمع معلومات 
دقيقة عن منتخبات مجموعتنا والتي تضم قطر 
والسعودية وإيران وسنبذل قصارى جهدنا 
كجهاز فني وإداري والعبني لنكون خير سفراء 
لكرة القدم الس����ورية«. وحول تعاون احتاد 
الكرة، قال العطار: »تعاون االحتاد كان جيدا 
وحاول بكل إمكانياته تأمني معسكرات ومباريات 
ودية ولكن العديد من االحتادات اعتذرت رغم 

كل اخلطابات واملراسالت والوعود«.

أعلن املدير الفن����ي للمنتخب اإليراني لكرة 
القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، أنه سيستمر 

في عمله حتى 2018.
وأوضح كيروش، في مؤمتر صحافي بالعاصمة 
اإليرانية طهران، انه حسم مشاكله مع االحتاد 
اإليراني وأنه سيوقع على العقد اجلديد األحد.

ويأتي استمرار كيروش مع الفريق كمفاجأة 
كبيرة، حيث أشار كيروش مرارا إلى اخلالفات 
بينه وبني االحت����اد وأكد هذا مجددا بعد خروج 
املنتخب من ال����دور األول لبطولة كأس العالم 

2014 بالبرازيل.

وأوضح االحت����اد اإليراني ف����ي ذلك الوقت 
أيضا أنه ال يس����تطيع تلبية متطلبات كيروش 

املالية.
وأنهى املنتخب اإليراني مسيرته في املونديال 
البرازيل����ي باحت����الل املركز الراب����ع األخير في 
مجموعته بال����دور األول برصيد نقطة واحدة، 
حيث تعادل سلبيا مع نيجيريا وخسر مباراتيه 
أمام األرجنتني والبوسنة ولكنه قدم أداء رائعا في 
البطولة خاصة في املباراة أمام األرجنتني والتي 
خسرها بهدف نظيف سجله النجم الشهير ليونيل 

ميسي في الدقيقة األخيرة من اللقاء.

يلتقيان اليوم في ختام الدور ربع النهائي لبطولة كأس االحتاد األفريقي

في ختام منافسات اجلولة الثانية للدوري السعودي

مواجهة احلسم بني األهلي والنجم الساحلي

النصر في ضيافة الرائد واألهلي يالقي جنران

في الصعود للمربع الذهبي 
في البطولة رغم أن التعادل 

يكفيه للصعود.
ورسم جاريدو خالل مران 
األخير مالم���ح اخلطة التي 
سيخوض بها اللقاء، وكشفت 
التدريب���ات املاضية  خالل 
مالمح التشكيل الذي ينوى 
املدير الفني اإلسباني الدفع به 
أمام بطل تونس، وبتشكيل 
مكون من: شريف إكرامي في 
حراسة املرمى، سعد سمير 
ومحمد جنيب في خط الدفاع، 
صبري رحيل ظهير أيس���ر 
وباس���م علي ظهي���ر أمين، 
وحسام غالي وحسام عاشور 
وتريزيغيه في خط الوسط، 
ووليد سليمان ومحمد فاروق 

وعماد متعب في الهجوم.
الثنائي وليد  وأصب���ح 
سليمان وحس���ام عاشور 

واجلزائري فريد شكالم واملالي 
درامي ميشاييلو والنيجيري 
بولي����كارب أوبينا واألردني 
مصعب اللحام الذي غاب عن 
املباراة املاضية بداعي اإلصابة، 
بينما يبرز في صفوف األهلي 
املهاجم الشاب صالح العمري 
وتيس����ير اجلاسم وحسني 
املقهوي ووليد باخش����وين 
وأسامة هوساوي ومنصور 
احلرب����ي إلى جان����ب هداف 
الفريق احملترف السوري عمر 
السومة والكولومبي خايرو 

جاهزي���ن للمش���اركة في 
املباراة حيث شارك الثنائي 
ف���ي تدريب األهلي مس���اء 
اخلميس بصورة طيبة بعد 
معاناة عاشور من جزع في 
الداخلي للركبة كما  الرباط 
عانى وليد سليمان من كدمة 

في الكاحل.
التوقيت نفس���ه،  ف���ي 
خ���اض أمس بط���ل تونس 
آخر تدريباته بالقاهرة بستاد 
الذي سيستضيف  القاهرة 
اللق���اء، وطلب املدير الفني 
للنجم فوزي البنزرتي منع 
وسائل اإلعالم املصرية من 
حضور التدريب، حفاظا على 
السرية وتركيز الالعبني قبل 
املواجهة املهمة التي يتطلع 
بطل تونس للفوز فيها من 
أجل الصعود للمربع الذهبي 

في البطولة.

بالومين����و واملهاج����م اآلخر 
الهولن����دي مصطفى الكبير 
ال����ذي تعافى م����ن اإلصابة. 
ويلعب اليوم ايضا الشباب 

مع الفتح.
م����ن جانب آخ����ر، اكتمل 
عقد فرق الدور ثمن النهائي 
م����ن بطولة كأس ولي العهد 
السعودي بعد فوز الفيصلي 
على أبها 2-1، والعروبة على 
اجليل 3-0، وستقام لقاءات 
ثمن النهائي أواخر سبتمبر 

املقبل.

الى املرب���ع الذهبي مع احد 
الفريقني املتنافس���ني غدا، 
ولكنه يحتاج اكثر الى الفوز 
لتأكيد صدارته للمجموعة، 
ورف���ع مع���دالت الثقة بني 
العبيه، وهو ما يؤكد عليه 
املدير الفني االسباني جاريدو 
التدريب���ات االخيرة،  ف���ي 
وتذكير العبيه بخسارتهم 

امام نكانا.
أما النجم الساحلي فيسعى 
الى الفوز، ليرفع رصيده الى 
8 نقاط، على أمل ان يساعده 
الغد،  احلظ ويتعادل فريقا 
أو يفوز احدهما على اآلخر 

فيصعدا معا.
واختتم األهلي تدريباته 
أم���س اجلمعة، اس���تعدادا 
الس���احلي  النجم  ملواجهة 
املرتقبة التي يخوضها الفريق 
بدافع الفوز، لتأكيد أحقيته 

ولكن تظ����ل مواقف جنران 
عندما يلعب على أرضه وأمام 
جمهوره مشهودة خصوصا 
عندما يواجه الفرق الكبيرة. 
ويبرز ف����ي صفوف الفريق 
محمد شريفي وعزان مقبول 
ومتع����ب النجران����ي وريان 
البقم����ي وحم����د الربيع����ي 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يحتضن س���تاد القاهرة 
املرتق���ب بني فريقي  اللقاء 
االهلي )8 نق���اط( والنجم 
الساحلي التونسي )5 نقاط(، 
اليوم  السادسة مس���اء  في 
بتوقيت القاهرة والكويت، في 
اجلولة األخيرة للمجموعة 
الثاني���ة ضمن ال���دور ربع 
النهائي لبطولة كأس االحتاد 
القدم، حيث  األفريقي لكرة 
يصعد الفريقان األول والثاني 
النهائي  الدور نص���ف  الى 

للبطولة.
ويلتقى غدا في اجلولة 
نفسها فريقا سيوي سبورت 
العاجي )6 نقاط( مع نكانا 

الزامبي )7 نقاط(.
ويحتاج االهلي الى نقطة 
التعادل اليوم لتأكيد صعوده 

يحل النصر ضيفا ثقيال 
عل����ى الرائد في املباراة التي 
جتمعهما على ملعب مدينة 
امللك عبداهلل الرياضية ببريدة 
في ختام منافس����ات اجلولة 
الثانية للدوري الس����عودي 
لكرة القدم، ويتطلع من خاللها 
كل فريق إلى حس����م النقاط 
الثالث لصاحله رغم تباين 

الطموح بينهما.
ويس����عى حام����ل اللقب 
بالنقاط  الف����وز  الى  النصر 
الهالل  الكامل����ة ومش����اركة 
واالحتاد في صدارة الترتيب 
العام في ح����ني يأمل الرائد 
في جتاوز خسارته املاضية 
واستعادة توازنه على حساب 

منافسه الصعب.
ويبرز في صفوف الرائد 
املغربي حسن الطير الذي يعد 
أحد جنوم الفريق إلى جانب 
السنغالي بابا ويغو واحلارس 
احمد الكسار وفيصل درويش 
وعبداحملسن عسيري وسلمان 

الصبياني.
الذي ستشهد  الوقت  في 
فيه صفوف النصر مشاركة 
جنم الوس����ط إبراهيم غالب 
العائد م����ن اإليقاف ومحمد 
السهالوي وشايع شراحيلي 
بعد تعافيهم����ا من اإلصابة 
فضال عن احتمالية مشاركة 
املهاجم البرازيلي هيرناني دي 
سوزا في حالة وصول بطاقته 
الدولية إلى جانب بقية كوكبة 
النجوم أمثال عبداهلل العنزي 
وخالد الغامدي وعمر الغامدي 
ويحيى الش����هري وحس����ن 
الراهب إلى جانب البحريني 
محمد حسني والپولندي ادريان 
ميرزيفس����كي والبرازيل����ي 

ماركينيوس غابرييل.
وفي مباراة اخرى، يدخل 
اليوم  األهلي اختبار صعبا 
عندما يستقبله جنران على 
ملعب ن����ادي األخ����دود في 
مب����اراة مهمة لكال الفريقني، 
حيث يسعى صاحب األرض 
واجلمه����ور إلى جتاوز أزمة 
اخلسارة السابقة وحتقيق 
ف����وزه األول بينم����ا يتطلع 
األهلي إلى العودة بالنقاط ال� 
3 التي ستضعه في الصدارة 
قبل املوقع����ة املنتظرة أمام 

الهالل في اجلولة الثالثة.
وعطفا على واقع الفريقني 
الفنية فإن كفة  الناحية  من 
األهل����ي تبدو ه����ي األرجح 

العبو األهلي استعدوا جيدا ملواجهة النجم الساحلي

)موقع النصر( أحمد الفريدي يداعب الكرة خالل تدريبات النصر األخيرة  

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
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