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ضمن جولة الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا

قمة كبيرة بني »األحمر«  والترجي

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تقام اليوم وغدا مباريات 
جولــة الذهاب للــدور ربع 
النهائي لدوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم، مبشاركة ٦ فرق 
عربية، هي االهلي )مصر(، 
الســاحلي  الترجي والنجم 
العاصمة  )تونس(، احتــاد 
)اجلزائر(، الوداد البيضاوي 
)املغــرب( واهلــي طرابلس 
)ليبيا(، ولكن جماهير الكرة 
املصرية تضع كل اهتمامها 
في القمــة الكروية العربية 
االفريقية التي ستجمع اليوم 
بني االهلي والترجي في ستاد 
العرب باالســكندرية،  برج 
وفــي مواجهــة بني حســام 
البدري وفوزي البنزرتي، في 
ظل آمال كال املدربني بعبور 
مباراة اليوم بأفضل املكاسب، 
حلجز بطاقــة الدور نصف 
النهائــي وقبل لقــاء االياب 
يوم السبت املقبل في ستاد 

»رادس«.
ويســاند االهلــي الليلة، 
نحو ٦٠ الفا من مشــجعيه، 
كما حضر الترجي مع بعض 

مشجعيه من تونس.
وتستقطب مباراة األهلي 
وضيفه الترجي، أنظار محبي 
القارة الســمراء  الكرة فــي 
بشكل عام، والكرة العربية 

على وجه اخلصوص، حيث 
أنها مبنزلة  الكثيرون  يرى 
نهائي مبكــر للبطولة، بني 
فريقني يتشابهان في الكثير 

من األمور.
ويضم الفريقان العديد من 
العناصر املهمة في املنتخبني 
املصري والتونسي، اللذين 
أنعشــا حظوظهمــا مؤخرا 
فــي التأهــل لنهائيات كأس 
العالــم املقررة في روســيا 
العام املقبل، عقب جناحهما 
فــي تصــدر مجموعتيهمــا 
بالتصفيات املؤهلة للبطولة 
حاليــا، قبــل جولتــني على 

النهاية.
كما توج الفريقان بلقب 
الــدوري احمللي في بلديهما 
خالل املوسم املاضي، ليعززا 
من رقمهما القياســي كأكثر 
الفرق تتويجا بالبطولتني، 
حيــث فاز األهلــي بلقبه الـ 
39 فــي الــدوري املصــري، 
فيما توج الترجي بالدوري 
التونســي للمــرة الـ ٢٧ في 

تاريخه.
ويعــول األهلــي كثيــرا 
على مــؤازرة عاملي األرض 
واجلمهور، لتحقيق نتيجة 
إيجابية أمام الفريق امللقب 
بـ »شيخ األندية التونسية«، 
حتى يسهل من مهمته في لقاء 
اإلياب، الذي سيقام بتونس 

يوم ٢3 اجلاري.
واختار البدري الالعبني: 
شــريف إكرامي، أحمد عادل 
عبداملنعم، محمد الشناوي 
حلراسة املرمى، سعد سمير، 
رامي ربيعة، محمد جنيب، 
أحمد فتحي، محمد هاني، علي 
معلول، صبري رحيل، حسني 
السيد للدفاع، حسام عاشور، 
عمرو السولية، هشام محمد، 
عبــداهلل الســعيد، صالــح 
جمعة، كرمي نيدفيد للوسط، 
وليد سليمان، مؤمن زكريا، 
أحمد حمودي، أحمد الشيخ، 
وليــد أزارو، عمــاد متعب، 

جونيو أجايي للهجوم.

ساسي يتحدى
وبلهجة التحدي، اكد جنم 
الفرجاني  الترجــي  وســط 
ساســي أن فريقه سيسعى 
جاهــدا لتحقيــق نتيجــة 
إيجابية أمام النادي األهلى 
مؤكدا »نسعى للفوز مبسابقة 
دوري أبطــال أفريقيــا هذا 
املوسم، مستعدون ملواجهة 

األهلي«.

مباريات أخرى
وفــي مواجهــة عربيــة 
افريقية اخرى يلتقي أهلي 
طرابلس والنجم الساحلي، 
كما يخوض الوداد البيضاوي 

مواجهة من العيار الثقيل أمام 
مضيفــه صن داونز )حامل 
اللقب(، في مباراة هي األولي 

بني الفريقني.
اخــرى،  مبــاراة  وفــي 
العاصمــة  يســعى احتــاد 
إلعــادة البســمة إلى وجوه 
اجلزائريــة  اجلماهيــر 
الغاضبة، عندما يخرج ملالقاة 
مضيفــه فيروفيارو دا بيرا 

املوزمبيقي.

تعادل اإلنتاج والطالئع
افتتــاح اجلولــة  وفــي 
الثانيــة للــدوري املصري، 
تعــادل طالئــع اجليش مع 
اإلنتاج احلربي بنتيجة ٢-٢.

أعرب املدير الفني لفريق 
اإلنتــاج احلربــي، مختــار 
مختــار، عــن عــدم رضــاه 
الطالئــع،  مــع  بالتعــادل 
مشيرا الى أن العبيه كانوا 
مسيطرين على كل مجريات 
األمــور بالشــوط األول من 
بإمكانهــم  املبــاراة، وكان 
تسجيل عدة أهداف لضمان 
الفوز، إال أنهم تراخوا ما أدى 

النتهاء اللقاء بالتعادل.
وتقــام اليــوم مباراتان، 
النصر فريق  فيســتضيف 
الســكندري بستاد  االحتاد 
القاهرة، ووادي دجلة فريق 
انبي بستاد الدفاع اجلوي.

العبو األهلي يسعون لتحقيق الفوز على الترجي 

أكادميية األهلي بالكويت تتعاقد مع صالح الدين

في خطــوة جديدة نحو 
اكتشــاف املواهــب الكروية 
اكادميية  وتنميتهــا قامــت 
النــادي االهلــي بالكويــت 
الكرة  بالتعاقــد مــع جنــم 
النــادي  املصريــة والعــب 
االهلي الســابق وليد صالح 
الدين للعمل كمشــرف فني 
لالكادمييــة خــالل املوســم 

اجلديد ٢٠١٧-٢٠١8.
ويعد صــالح الدين احد 
جنــوم الكــرة املصرية في 
التسعينيات من القرن املاضي 
وكان مشــاركا فــي حصول 
النادي االهلــي على العديد 
من االلقاب والبطوالت ولقب 
بـــ »أمير املوهوبــني« نظرا 
ملا كان ميتلكه من مهـــارات 
جعلت منــه واحدا من أمهر 
بني جيله في تلك احلقبة من 
تاريخ الكرة املصرية والنادي 

االهلي خاصة.
وقال املدير العام لشركة 
التميــز املالكــة الكادمييــة 
النــادي االهلــي بالكويــت 
محمود عثمان إن التعاقد مع 
صــالح الدين يعتبر خطوة 
مهمة في مشوار االكادميية 
نحو اكتشاف وتنمية ورعاية 
املواهب الكروية بني ابنائنا 
في الكويت، وجــاء التعاقد 
مع الكابنت وليد صالح الدين 
لالستفادة من خبراته الفنية 
واالداريــة في تطوير ورفع 

مستوى االكادميية الفني.
واكــد ان صــالح الديــن 
سيصل الى الكويت في نهاية 
الشــهر اجلــاري للتحضير 
واالعــداد النطالقة املوســم 
اجلديــد واالشــراف علــى 
الفنية واخلطط  االعــدادات 
التدريبية التي سيتم تطبيقها 

علــى الالعبني ووضع خطة 
العمل خالل املرحلة املقبلة 
العداد جيل جديد من املواهب 

الكروية. 
وسيبدأ صالح الدين فور 
وصولــه ٢١ اجلاري اإلعداد 
والتنسيق الفني واخلططي 

للموسم اجلديد.
مــن جانبه، اكــد رئيس 
مجلس ادارة شــركة التميز 
الكويتية د. مشعل املشعان 
على ان الشركة تعمل جاهدة 
على توفير كل الدعم املادي 
والفني لالكادميية من خالل 
توفيــر طاقم فني وتدريبي 
على اعلى مستوى ومالعب 
منتشــرة في جميع مناطق 
الكويت للعمل على اكتشاف 
املواهــب الكروية وتنميتها 
وتقدميها في افضل صورة 

لفرق ومنتخبات بالدها.

وقــال مديــر االكادميية 
ان  الشــرقاوي:  محمــد 
االكادميية تعمل حاليا على 
افتتاح اكثر من فرع جديد لها 
بالكويت لتحقيق االنتشار 
في جميــع املناطــق، حيث 
تعمل االكادميية على افتتاح 
فرع جديد في منطقة حولي 
والرقعي واملنطقة العاشرة.
كمــا اكــد ان االكادمييــة 
تعمــل حاليــا علــى االعداد 
لبطولة الشتاء الدولية في 
مدينة دبــي بدولة االمارات 
والتي تنظمها منظمة اسباير 
سبورتس. واجلدير بالذكر 
ان االكادميية قد شاركت في 
تلك البطولة سابقا وحصلت 
على املركــز الثاني بها بعد 
التغلب على عدد من الفرق 
واالكادمييــات فــي منطقة 

اخلليج العربي.

د. مشعل املشعان  محمد الشرقاوي محمود عثمانوليد صالح الدين 

عثمان يؤكد أن 
وجود املشرف 

الفني اجلديد 
سيساهم في 

تطوير الالعبني 
الصغار

القادسية يهزم االتفاق.. والهالل يلتقي أحد اليوم

»يد« النصر إلى القاهرة

باوزا يقود »األخضر« في مونديال روسيا

يعقوب العوضي
 

اجتهــت بعثة الفريق األول لكرة اليد 
في نادي النصر إلى القاهرة امس إلقامة 
معسكر تدريبي خارجي يستمر ألسبوعني 
يخوض خالله الفريق عدة مباريات ودية 
متهيدا للمشــاركة في منافسات الدوري 
العام واملزمع انطالقها على صالة الشهيد 
في الدعية ابتداء من أكتوبر املقبل. ويترأس 
البعثة فالح غامن رئيس النادي واجلهاز 
اإلداري املكون من حمد شــريدة ومبارك 
الزعبي إلــى جانب اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب الوطني مناور دهش و١8 العبا. 

إعداد مناسب 
وأكــد مناور دهش أن الالعبني ابدوا 

إصرارا والتزاما كبيرين جتاه ارتباطهم 
التدريبــات  أثنــاء  الفريــق  بتمثيـــل 
وأضــاف:  اليوميــة،  والتحضيــرات 
المست تنافســــا إلثبــات الذات فيمـــا 

بني الالعبني. 
وتابــع: لقد حرصنا فــي احلصص 
التدريبية على رفع معدل اللياقة البدنية 
وزيــادة قوة التحمــل ويتبقى اجلانب 
التكتيكي لذا فان املعســكر في القاهرة 
سيكمل إعداد الفريق املناسب للدخول 

في املنافسات. 
وأثنى دهــش على اجلهــاز اإلداري 
والالعبني للتعاون الكبير بينهما وبني 
اجلهــاز الفني كما وجه شــكره ملجلس 
إدارة النادي على الدعم املتواصل وتوفير 

متطلبات اللعبة.

الرياض - خالد المصيبيح

أنهى االحتاد السعودي لكرة القدم اتفاقا 
مع املدرب األرجنتيني ادغارد باوزا يتولى 
مبوجبه اإلشراف على املنتخب األول خالل 
نهائيات كأس العالم املقبلة في روسيا ٢٠١8.
وكان بــاوزا قد تولــى تدريب منتخب 
اإلمارات أثناء التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
للنهائيات والتي حل فيها رابع املجموعة، 
فيما كان قبلها قــد تولى تدريب منتخب 
االرجنتني ومتت إقالته بعد سوء النتائج.
وسبق باوزا تدريب النصر السعودي 
عــام ٢٠٠9 في أول ظهور له في الشــرق 
األوســط وحقق مع »العاملــي« ذلك العام 

نتائج جيدة.

فوز القادسية 
على صعيد آخر، قاد عبدالرحمن العبيد 
فريقه القادســية إلــى الفوز على مضيفه 
االتفاق ٢-١ في »دبريي الساحل الشرقي« 
على ستاد األمير محمد بن فهد في الدمام 
فــي افتتــاح املرحلة الثالثة مــن الدوري 

السعودي.
وسجل للقادســية محترفه البرازيلي 
بيســمارك )٦(، وتعادل لالتفاق مواطنه 
ســاليناس من ضربة جزاء )٦٠(. وكانت 
قبلها كرة فهد الهاجري قد عادت من عارضة 

مرمى القادسية، واستمر الوضع بالتعادل 
حتى الوقت بدال من الضائع عندما خطف 
مدافع القادسية عبدالرحمن العبيد هدف 

الفوز لفريقه من كرة مباغتة.
ورفع الفريق القدســاوي رصيده الى 
٦ نقــاط، فيمــا ظل االتفــاق على رصيده 

السابق 4 نقاط.
أحــد يســتضيف الهالل وتســتكمل 
اجلولة اليوم بلقاءين، فيحل أحد ضيفا 
علــى حامل اللقب الهــالل في لقاء تبدو 
مالمحه واضحة لتفوق هاللي واستمرار 
في املنافسة عطفا على فوارق فنية كبيرة 
بني الفريقني، اال ان أحد الذي فاجأ املتابعني 
في اجلولة األولي بفوز على الشباب في 
الرياض، سيبحث عن حتقيق اخرى رغم 

صعوبة املوقف.
وفي لقاء آخر، يلتقي الفيحاء والتعاون 
في املجمعة في لقاء يتكرر للمرة الثانية 
خالل أسبوع بعد ان التقيا مطلع األسبوع 
املاضي في الدور ثمن النهائي في كأس ولي 
العهد السعودي وانتهى بفوز الفيحاء ١-٠، 
وسيبحث اليوم عن تكراره وتسجيل النقطة 
األولي له تاريخيا في الدوري الســعودي 
بعد ان خسر في اجلولتني األولي والثانية 
من الهالل واالحتاد، بينما سيسعى التعاون 
إلى رد اعتباره وكسب النقاط الثالث التي 

تبقيه في دائرة املنافسة.

وفد النصر قبل املغادرة

باوزا يصافح رئيس االحتاد السعودي عادل عزت 

الدوري السوري ينطلق في 20 أكتوبر

الصحف اإلسبانية تنقد وضع الرجاء البيضاوي

حدد االحتاد السوري لكرة القدم موعد 
انطالق الدوري احمللي املمتاز، مبشــاركة 
١4 فريقــا، بعد هبوط 4 أندية ملنافســات 

القسم الثاني.
ووضــع االحتاد الســوري، ٢٠ أكتوبر 
املقبل، موعدا لبدء منافسات الدوري احمللي، 
وسيتم سحب قرعة املنافسات ٢5 اجلاري.

وكشف احتاد الكرة، عن تقسيم دوري 
الدرجة األولى إلى 5 مجموعات، يتأهل بطل 
كل مجموعة وأفضــل فريق يحتل املركز 

الثاني إلى الدور النهائي.

وقسمت املجموعات على الشكل التالي:
٭ املجموعــة األولــى: جبلــة والســاحل 

ومصفاة بانياس وقمحانة والسلمية.
٭ املجموعــة الثانية: اجلزيرة واخلابور 

وعامودا.
٭ املجموعــة الثالثــة: احلريــة وعفرين 

وعمال حلب.
٭ املجموعــة الرابعة: الفتــوة والنضال 

والبريقة وشهبا.
٭ املجموعة اخلامســة: العربي والكسوة 

وجرمانا.

أولت وسائل اإلعالم اإلسبانية اهتماما 
كبيرا للوضعية املالية التي يعيشها نادي 
الرجــاء البيضاوي املغربــي، وكذلك عدم 
اهتمــام رئيــس النادي ســعيد حســبان 

باملشاكل املالية.
ويــدرب الرجاء البيضاوي اإلســباني 

خوان جاريدو منذ بداية هذا املوسم.
وأبــدت العديــد مــن وســائل اإلعالم 
اإلســبانية منهــا »إملونــدو ديبورتيڤو« 
و»وكادينا كوبي« و»٢٠ مينوتوس« ومنها 
إيطالية اســتغرابها للدور الذي يقوم به 
جاريدو في الفريق عندما اضطر إلقراض 
كل من الكونغولي ليما مابيدي 3٠٠ دوالر 

والغابوني سامبسون مبينجي ٢٠٠ دوالر.
وأكدت أن الالعبني االثنني جلآ للمدرب، 
بعد أن أغلق رئيس الفريق هاتفه، بعد أن 
وعدهما مبنحهما جزءا من مستحقاتهما.

وأبــدت وســائل اإلعــالم اإلســبانية 
اســتغرابها للحالة التي يعيشــها العبو 
الرجاء، رغم أنــه يعد من أقطاب الكرتني 
املغربية واالفريقية، وكذا للدور الذي يقوم 
به جاريــدو من مدرب إلــى مقرض مالي 

لالعبني.
يشار إلى جاريدو هدد بالتصعيد بعد 
أن اشتكى له الالعبون بوضعيتهم وعدم 

حصولهم على مستحقاتهم املالية.

الترجي  األهلي
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