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أشاد بدعم اإلدارة وكرمي للفريق

مراد: »شباب« اجلهراء على الطريق الصحيح

لبنان يكتسح كوريا الشمالية بخماسية

السعودية تخسر أمام غانا بثالثية نظيفة ودياً

اعتبــر مدرب فريق الشــباب لكــرة القدم 
فــي نادي اجلهراء املصــري مصطفى مراد أن 
الفريق يسير على الطريق الصحيح وقادم بقوة 
للمنافسة على درع الدوري للموسم احلالي.

وقال مراد انه يثق كثيرا في قدرات وإمكانيات 
العبيه، الفتا الى ان مشوار الدوري ما زال طويال.

وحول خســارة فريقه في اجلولة املاضية 
أمــام العربــي بهدفني مقابل هــدف، في اللقاء 
الذي أقيم على ســتاد صباح الســالم، قال ان 
فريقه تسيد املباراة لعبا ونتيجة وظل متقدما 
بهــدف حتى الدقيقــة 85، من املبــاراة، إال ان 
القرارات العكســية التي أدت لطرد العب من 
صفوفه باإلضافة الحتساب ركلة جزاء، أهدت 

الفوز الى فريق العربي وكانت كفيلة بضياع 
النقاط الثالث.

وختم، في نهاية املطاف: هذه هي كرة القدم، 
الكل معرض لألخطاء ونحترم قرارات حكامنا، 
ونشــيد بــأداء ودور جلنة احلــكام في قيادة 

البطوالت.
ووجه مراد الشكر ملجلس اإلدارة في نادي 
اجلهراء وخصوصا عضو مجلس اإلدارة ومدير 
املراحل السنية يوسف كرمي على الدعم املادي 
واملعنــوي للفريق، وصــرف مكافآت لالعبني 

الذين حققوا اإلجنازات العام املاضي.
كما يشكر اجلهاز الفني املعاون بدر الدهيمان 

ومطلق اخلالدي وأحمد عيدان.

اختتم املنتخب الســعودي األول لكرة القدم 
معســكره اإلعــدادي املقام حاليــا مبدينة جدة، 

باخلسارة أمام املنتخب الغاني ٠-3.
وسجل ثالثية منتخب غانا كل من نيكوالس 
أبوكو في الدقيقة 44، وأســامة هوساوي العب 
املنتخب السعودي باخلطأ في مرماه في الدقيقة 

68، وتوماس بارتي في الدقيقة 88.
وتعد هذه أول خســارة للمنتخب السعودي 
على ملعب »اجلوهرة املشــعة«، حيث سبق له 
خــوض ١٠ مواجهات حقق العالمة الكاملة في ٧ 

لقاءات، وتعادل في 3 مباريات.
كما أنها أول خســارة للمــدرب األرجنتيني 
باوزا، الذي تولى تدريب األخضر خلفا للهولندي 

فان مارفيك.
وكان املنتخب السعودي قد فاز أمام جامايكا 

5-١ في أولى ودياته خالل معسكر جدة.
على صعيد آخر، أعلن نادي القادسية السعودي 
لكرة القدم إصابة املدافع اجلزائري رياض كنيش 
بقطع في الرباط الصليبــي وغيابه عن الفريق 

ملدة لن تقل عن 6 أشهر.

بيروت - ناجي شربل

احتفــل اللبنانيون بـ »التأهــل الضمني« 
ملنتخب األرز لنهائيات كأس آسيا في كرة القدم 
التي تستضيفها اإلمارات سنة ٢٠١٩، بفوز كبير 
على منتخب كوريا الشمالية بخماسية نظيفة 
على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في 
املرحلة الرابعة من تصفيات املجموعة الثانية.
وحضر املباراة زهاء 5 آالف متفرج دفعوا 
ثمن تذكرتي الدخول الى هذه املباراة واملباراة 

األخيرة للبنان على أرضه أمام ماليزيا.
سجل للبنان هالل احللوة والكابنت حسن 
معتوق وسمير أياس وعلي حمام وربيع عطايا 

في الدقائق ٢٠ و٢4 و4٩ و٧8و ٩١.
ووعد االحتاد اللبناني لكرة القدم الالعبني 
واجلهــاز الفني مبكافآت مالية، كون املنتخب 
تأهل عمليا للنهائيات القارية للمرة األولى في 
تاريخه من بوابة التصفيات، بعدما ســبق له 

استضافة النهائيات العام ٢٠٠٠.

ويحتــاج لبنان الى نقطة من مباراتيه مع 
مضيفتــه هونغ كونغ وضيفتــه ماليزيا، في 
حال حقق املنتخبني املذكورين العالمة الكاملة 
في مبارياتهما فــي املجموعة بينها تلك التي 

جتمعهما معا.
وكان املنتخب اللبناني حقق فوزه الثالث 
في التصفيات بعدما تخطى هونغ كونغ افتتاحا 
٢-٠ في بيروت، وماليزيا في كواالملبور ٢-١، 
وتعادل مع كوريا الشمالية في بيونغ يانغ ٢-٢.
وبدا املدير الفنــي املونتينيغري ميودراغ 
رادولوفيتش راضيــا عن أداء العبيه، منوها 
بعامــل اللياقة البدنيــة وتنفيــذ التعليمات 

التكتيكية وتقدمي كرة قدم جميلة.
واســتعاد اللبنانيــون في مبــاراة كوريا 
الشمالية مشهد مباراتهم الشهيرة مع األزرق 
على ملعب بلدية بــرج حمود في التصفيات 
املؤهلة لنهائيات كأس آســيا باإلمارات ١٩٩6 
والتي فاز فيهــا األزرق 5-3 بعد تقدم لبنان 

٢-٠ في بداية الشوط االول.

مدرب فريق الشباب بنادي اجلهراء مصطفى مراد مع الالعب فهد رينغو

)عدنان احلاج علي(  النجم اللبناني حسن معتوق يسجل الهدف الثاني في مرمى كوريا 

.. وفلسطني إلى نهائيات »كأس آسيا 2019«
بات املنتخب الفلســطيني لكرة القدم اول 
املتأهلــني الــى نهائيات كأس آســيا ٢٠١٩ في 
االمارات بفــوزه الكبير على نظيره البوتاني 
١٠-٠ الثالثاء في اجلولة الرابعة من منافسات 

املجموعة الرابعة.
وســجل عبــد اللطيــف البهــداري ثالثية 
»هاتريــك« )٢ ز38 و4٢( وعبد اهلل جابر )4( 
وتامر صيام )٢٢( وسامح مراعبه )٢٧( وخالد 
سالم )4٧ من ركلة جزاء( ومحمد الناطور )5٩( 

وجوناثان ثوريا )6٢ و٧١( االهداف.

والفوز هو الرابع تواليا لفلسطني فرفعت 
رصيدها الى ١٢ نقطة.

ويشارك ٢4 منتخبا في التصفيات وزعت 
على ست مجموعات على ان يتأهل اول وثاني 
كل منها الى النهائيات لتنضم الى ١٢ منتخبا 
ضمنت تأهلها مسبقا واستمرت في تصفيات 
مونديال ٢٠١8 في روسيا هي االمارات املضيفة 
واستراليا والصني والعراق وايران والسعودية 
وقطــر واليابان وكوريا اجلنوبية وســورية 

وتايلند واوزبكستان.

أبوريدة يرفض تكرار تجربة »90« إلعداد المنتخب إلى المونديال

»الشرطة« تتأهل لدور الـ 1٦ في بطولة هولندا للصاالت

أبوتريكة: أشكر اجلماهير املصرية ولكنني ال أسرق جهد أحد

تأهل فريقا احتاد الشرطة 
لسن حتت 35 سنة وسن فوق 
35 سنة لكرة قدم الصاالت، 
إلى دور الســتة عشر الذي 
يقام اليوم في بطولة هولندا 
الدولية ملنتخبات الشــرطة 
لكرة قــدم الصــاالت والتي 

تختتم اليوم.
ولعــب فريــق حتت 35 
ســنة مع منتخبات اسبانيا 
وبالروسيا وأملانيا واجنلترا 
ورمانيــا وأســتراليا بينما 
لعب فريق فوق 35 سنة مع 
منتخبــات رومانيا وپولندا 
وإيطاليا ومقدونيا وروسيا 
والبوســنة،  وبالروســيا 

سامي عبدالفتاح

أكد هاني أبوريدة رئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم، 
انه لن يعيد جتربة إيقاف 
الدوري املصري،  مسابقة 
التــي حدثت مــع الراحل 
محمــود اجلوهــري عــام 
١٩٩٠، مــن أجل اســتعداد 
املنتخب املصري ملشاركة 
فــي املونديــال الروســي، 
وأكد ان مســابقة الدوري 
مســتمرة لنهايتهــا، ألنها 
خير إعداد للمنتخب، كما 
ان القوام األكبر للمنتخب 
الالعبــني احملترفني،  مــن 
حوالــي ١8 العبــا، فكيف 
الدوري  نوقــف مســابقة 
ويكــون اإلعــداد لالعبني 
احملليــني فقــط، كمــا ان 
مســابقة الدوري مرهونة 
بتعاقــدات مــع شــركات 
راعيــة، ولدينــا تعليمات 
من االحتاد الدولي )الفيفا( 
بإنهاء املســابقات احمللية 
قبــل انطــالق النهائيــات 

بفترة كافية لإلعداد.
وكشــف أبوريد عن ان 
ينتظــر خــالل االســبوع 
املقبل الدعوة الجتماع مع 
م.شريف إسماعيل رئيس 
مجلس الوزراء األســبوع 
املقبــل التخاذ قرار بعودة 
اجلماهير إلى املدرجات في 
مباريات الدوري، في حضور 
كل مــن وزيــري الداخلية 
والشباب والرياضة، لتكون 
اجلماهير حافــزا في رفع 

دور منافســات   وخــاض 
الـ ١6 امس الذي سيشهد أيضا 
منافسات دور الثمانية، على 
أن يقام اليوم نصف النهائي 

والنهائي.
مــن جانبه، تقدم العقيد 
وليــد الشــهاب رئيس وفد 
احتاد الشــرطة املشارك في 
البطولــة، بالشــكر اجلزيل 
لرئيس مجلس إدارة احتاد 
الشرطة اللواء عبداهلل املهنا 
وأمني الســر اللواء ســعود 
اخلضر على الدعــم الكبير 
الــذي يقدمونــه ملنتخبــات 
االحتــاد في بطولــة هولندا 
الفريقني  ومتابعــة أحــوال 

مستوى اللعبة، خاصة بعد 
حتسن السلوك اجلماهيري 
فــي كل مباريات املنتخب، 
واالهلي في بطولة األندية 
األفريقيــة، وقال أبوريدة: 
»مــن الصعب بعد وصول 
املنتخــب الوطنــي لكأس 
العالــم بروســيا ٢٠١8، أن 
بــدون  الــدوري  يســتمر 
جماهيــر، مشــيرا إلى أنه 
اتفق مع م.خالد عبدالعزيز 
وزير الشــباب والرياضة 
على عقد جلسة مع رئيس 
الوزراء لعــودة اجلماهير 

إلى املالعب.
إدارة  واســتقر مجلس 
احتــاد الكــرة على ســفر 
األرجنتيني هيكتور كوبر 
املدير الفني للمنتخب ومعه 
محمود فايز مدرب الفراعنة 
برفقة هاني أبوريدة رئيس 
مجلــس إدارة احتاد الكرة 
إلى روسيا حلضور قرعة 
املونديال املقرر إجراؤها في 

يوميا عبر االتصال الهاتفي 
مــا تــرك األثــر الكبيــر في 
نفــوس الالعبــني وأعطاهم 
الدافــع القــوي واملعنويات 
العالية لتقدمي افضل مستوى 
لديهم ما انعكس إيجابا على 
أداء الفريقــني خــالل الدور 
التمهيدي والذي تكلل بنجاح 
بتأهل الفريقني الى دور الستة 

عشر.
الشــهاب علــى  وأثنــى 
الــدور الكبير الذي تقوم به 
األجهزة الفنية واإلدارية خالل 
البطولة من جتهيز الالعبني 

نفسيا وبدنيا.
وبــني رئيــس الوفــد أن 

األول من ديسمبر املقبل.
وفــي هذا اإلطــار تلقى 
األهلي موافقة رسمية من 
وزارة الداخلية على زيادة 
احلضور اجلماهير ملباراة 
االهلي مع النجم الساحلي 

الى 4٠ ألف مشجع.
وحدد االحتاد األفريقي 
لكرة القــدم »كاف« موعد 
املباراة بإياب نصف نهائي 
دوري األبطال، على ملعب 
اجليش ببرج العرب يوم 
٢٢ اجلــاري. وفــاز النجم 
الساحلي، على األهلي في 
لقــاء الذهاب في سوســة 

.)٢-١(
أقام النادي األهلي، حفال 
لتكرمي العبيه الدوليني بعد 
تأهل منتخب مصر لنهائيات 
مونديال روسيا ٢٠١8 مبقر، 
بحضــور محمــود طاهــر 
رئيس مجلس إدارة األهلي، 
واجلهاز الفنــي للمنتخب 
بقيادة األرجنتيني هيكتور 

مشاركة فرق احتاد الشرطة 
العاملية تأتي  البطوالت  في 
من منطلق حــرص مجلس 
إدارة االحتــاد علــى جتهيز 
الفرق للمشاركة اجلادة في 
البطــوالت واملنافســة على 
األلقــاب خاصــة ان االحتاد 
ميلك عددا من اخلامات الطيبة 
والقادرة على متثيل الشرطة 
الكويتية بصورة مشــرفة، 
إلى جانــب توفير االحتكاك 
ورفــع مســتوى العبي كرة 
الصاالت وصقل مهاراتهم من 
خالل املشاركة في البطوالت 
الدولية التي تضم نخبة فرق 

الشرطة العاملية.

أبوريدة،  كوبــر، وهانــي 
رئيس احتاد الكرة.

»أعيدوا أبوتريكة للمونديال«
وتفاعل محمد أبوتريكة، 
جنم األهلي ومنتخب مصر 
السابق، مع هاشتاج »أعيدوا 
أبوتريكة للمونديال« التي 
روجها بعض نشطاء مواقع 
التواصــل االجتماعي من 
محبيه وجماهيره لعودته 
للمالعــب وقيادة منتخب 
مصر في بطولة كأس العالم 
٢٠١8، رغــم اعتزاله منذ 4 

سنوات تقريبا.
أبوتريكــة فــي  وقــال 
تغريدة عبر حسابه الرسمي 
مبوقع »تويتر«: »مشاعر 
طيبة أشكركم عليها ولكن 
الواقعيــة أفضل ونحن ال 
نســرق مجهــود اآلخرين 
فهؤالء الرجال يستحقون 
التواجــد وحدهــم في هذا 

احلدث«.

الشهاب مع العبي الشرطة لقدم الصاالت

ابوريدة وطاهر وكوبر والعبو االهلى في املنتخب

لعب فريق حتت 
٣٥ سنة مع 

منتخبات إسبانيا 
وبالروسيا وأملانيا 

وإجنلترا ورمانيا 
وأستراليا

موعد املباراة في 
إياب نصف نهائي 

دوري األبطال على 
ملعب اجليش 

ببرج العرب يوم 
22 اجلاري

األهلي يواجه االحتادمرسي يعتذر لكوبر
قــال هيكتور كوبر ان باب املنتخب املصري مفتوح أمام املهاجم باســم 
مرســي، بشرط ان يعود الى مســتواه وااللتزام في كل شيء. وقدم باسم 
مرســي مهاجم نادي الزمالك اعتذارا لـ »كوبر« على الهواء من خالل مداخلة 
تلفزيونية بحضور كوبر، معترفا بأنه أخطأ في حق املنتخب واجلهاز الفني 

بقيادة األرجنتيني هيكتور كوبر، وجدد اعتذاره للجميع.
واســتبعد كوبر مهاجم الفريق األبيض خالل املرحلة املاضية، من قائمة 
املنتخــب، وحتديدا منذ مباراة غانا في اجلولة الثانية من تصفيات مونديال 

روسيا 2018، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفني.

يعود اليوم فريق االهلي الى سباق الدوري، 
حيث يواجه فريق االحتاد الســكندري ضمن 
اجلولة اخلامسة من املسابقة، وذلك في التاسعة 
مساء بتوقيت الكويت، ولم يلعب األهلي سوى 
مباراة واحدة النشــغاله بارتباطاته في البطولة 
األفريقية، وتســبق مباراة الفريقني الكبيرين، 
مباراتان أخريــان، األولى بني املقاولون العرب 
واألسيوطي، والثانية بني مصر املقاصة واملصري.


