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الصليبخات يسعى للعودة للطريق
الصحيح بإيقاف قطار الجهراء

�سيكون ال�صليبيخات امام اختبار
�صعب للغاية امام اجلهراء يف بداية
م�شوار الفريقني �ضمن مناف�سات
املجموعة االول��ى لبطولة ك�أ�س
�سمو امري البالد تلك املباراة التي
�ستجمع بني الفريقني م�ساء اليوم
على ا�ستاد نا�رص الع�صيمي يف
متام ال�ساعة ال�سابعة والن�صف حيث ان كال الفريقني
يقدم م�ستويات قوية باملو�سم احلايل وخا�صة بالفرتة
االخرية كما ان نتائج كال الفريقني مع بع�ضهما تدل على
الرغبة الكبرية يف الفوز واخلروج بالثالث نقاط حيث
تقابال مرتني االول��ى يف بطولة كا�س �سمو ويل العهد
وح�سمها ابناء الق�رص االحمر ل�صاحله برباعية لريد
عليه ال�صليبخات يف الدوري ويفوز بخما�سية وهو ما
يربهن على قوة املناف�سة والندية يف مباريات الفريقني
هذا املو�سم.
يدخل ال�صليبخات مباراة اليوم بعد تعرث مفاجئ يف
اجلولة االخ�يرة من دوري فيفا ام��ام الفحيحيل بعد
اخل�سارة بثنائية نظيفة على الرغم من ثبات امل�ستوى
من بداية املو�سم اال ان العبي ال�صليبخات كانوا جميعا
خارج اخلدمة يف تلك املباراة بينما اجلهراء قادم من
ف��وز كبري على خيطان بثالثية على ح�ساب ال�ساحل
ليكمل ابناء املدرب الوطني ثامر عناد �سل�سلة النتائج
االيجابية بالفرتة االخرية وبالتحديد منذ ت�أهلهم للمربع
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عزت :روسيا المكان الالئق باألخضر

ودية السعودية وسلوفينيا انتهت سلبية
تعادل املنتخب ال�سعودي الأول
لكرة القدم �أمام نظريه ال�سلوفيني
�سلبي ًا �ضمن املباراة الودية التي
جمعت الفريقني على ا�ستاد مدينة
زايد الريا�ضية يف �أبوظبي.
ودخل مدرب الأخ�رض فان مارفيك
املباراة بت�شكيلة �أ�سا�سية مكونة
من احلار�س يا�رس امل�سيليم ،وخط
الدفاع ح�سن كاد�ش وعمر هو�ساوي
وحممد �آل فتيل ويا�رس ال�شهراين،
ويف املنت�صف نواف العابد و�سلمان
الفرج وعبد امللك اخليربي ويحيى
ال�شهري وتي�سري اجلا�سم ويف خط
املقدمة حممد ال�سهالوي.
وبد�أ املباراة ال�سعوديون بال�ضغط
الكبري على حامل الكرة ،فيما و�ضح
اعتماد الالعبني على التمريرات
الق�صرية والتي و�ضحت على �أغلب
طابع الفريق �أثناء املواجهة ،فيما
تنوع اللعب ب�ين الثالثي يحيى
ال�شهري وتي�سري اجلا�سم ونواف
العابد ال��ذي ح�صل على فر�صة
خطرة �أمام املرمى يف الدقيقة 40
ولكنها جتاوزت القائم.
وحاول ال�صقور يف اكرث من منا�سبة
تهديد مرمى اخل�صم ،اال �أن حماوالت
االخ�رض باءت بالف�شل.
و�أجرى املدرب الهولندي عدد ًا من
التغيريات ،حيث زج بكل من نا�رص
ال�شمراين وعبد الرحمن الدو�رسي

• العب الصليبخات محاصرا ً بني العبي اجلهراء

كتب �أحمد عو�ض:

الذهبي لبطولة ك�أ�س �سمو ويل
العهد وما بعدها من مواجهات يف
بطولة دوري فيفا وهو ما �سيحاول
ا�ستكماله با�سقاط ال�صليبخات
يف مباراة اليوم اما على اجلانب
الآخر ف�إن ال�صليبخات �سيدخل تلك
املباراة وهو م��درك متاما الهمية
ال��ف��وز واخل����روج ب��ال��ث�لاث نقاط
للعودة �رسيعا للطريق ال�صحيح
وعدم االن�صياع داخل دوامه فقدان النقاط �سواء بالدوري
او ببطولة كا�س �سمو �أمري البالد.
تعد كفة كال الفريقني مت�شابهه �سواء من حيث االداء او
طريقة اللعب فكال املدربني �سبق وان ا�رشفا على تدريب
الفريق الآخر فمدرب ال�صليبخات احمد عبد الكرمي احد
ابناء اجلهراء متاما مثل ثامر عناد الذي يعد اهم �صانعي
تاريخ ال�صليبخات لذلك ف�إنهما يعلم جيدا مفاتيح
اللعب وطريقه التفكري وهو ما يجعل منها مباراة خططية
من الطراز االول �سيكون الطرف االف�ضل فيها من �سيكون
العبوه يف قمة تركيزهم وقدرتهم على تطبيق التعليمات
الفنية واخلططية بال�صورة املطلوبة .تبدو �صفوف كال
الفريقني مكتملة وال يعانون من اية غيابات م�ؤثرة حيث
�سيحاول كال الطرفني ا�ستغالل اهم االوراق الرابحة يف
ت�شكيلته خا�صة يف ظل ت�ألق املهاجمني يف الفريقني
وهو ما �سيحاول كل مدرب ا�ستغالله ل�رضب ح�صون دفاع
الفريق الآخر والو�صول لهز ال�شباك للخروج بثالث نقاط
م�ؤثرة يف م�شوار الفريقني باغلى الك�ؤو�س.

 7.30مساء

وع��ب��د املجيد ال��روي��ل��ي وح�سني
املقهوي ومن�صور احلربي.
وجت���ر�أ الهجوم بقيادة امل��درب
مارفيك يف ال�شوط الثاين يف �أكرث
من مرة بالو�صول ملرمى منتخب
�سلوفينيا لكنه مل ينجح يف اخرتاق
ال��دف��اع لتنتهي امل��ب��اراة �سلبية

�أكد م�صدر مقرب من �أع�ضاء ال�رشف بنادي
الن�رص �أنه ب�شبه �إجماع بني �أع�ضاء ال�رشف
�ستكون هناك خ��ط��وات مقبلة يف الأي��ام
التالية من اجل �إقناع العب نادي الن�رص
وق��ائ��د الفريق ح�سني عبد الغني على
�إعالن اعتزاله اللعب ر�سميا بداية الفرتة
ال�شتوية.
وقام عدد من �أع�ضاء ال�رشف طبقا للم�صدر
مبخاطبة نادي مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي
للح�ضور يف مباراة تكرمي قائد الفريق
الأ�سطورة.

من دون �أهداف،يذكر �أن الأخ�رض
�سيواجه كمبوديا وديا يف لقاء ودي
ٍ
ثان بعد غد.
من جانبه اكد ع��ادل عزت رئي�س
احت���اد ال��ق��دم ال�سعودي اجلديد
ت��ف��ا�ؤل��ه ب��و���ص��ول االخ����ضر �إل��ى
مونديال رو�سيا  ،2018م�ؤكد ًا �أن

املع�سكر احلايل املقام يف �أبوظبي
ي�سري ب�شكل جيد.
وق���ال ع���زت :التقيت بالالعبني
وت ��أك��دت من املع�سكر ،ووجدت
التفا�ؤل والإ�رصار يف �أعني الالعبني،
و�سن�صل �إلى املونديال وهو املكان
الالئق باملنتخب ال�سعودي.

وت�أتي تلك اخلطوة بعد ان مت ا�ستبعاد
الالعب نهائيا من ح�سابات املدير الفني
ال��ك��روات��ي زوران ماميت�ش وخا�صة ان
املدير الفني يحقق نتائج �إيجابية وجناح
بدون القائد.
بينما �أعلن رئي�س نادي الن�رص الأمري في�صل
بن تركي يف �أح��ادي��ث خا�صة وملقربيه
وبعد اجتماع �أع�ضاء ال�رشف �أخ�ير ًا عن
ق�ضية ا�ستبعاد عبد الغني وقال« :لي�س من
طبعي عدم الوفاء لأي العب خدم الن�رص،
ح�سني حقق بطوالت مع نادينا ،كان قائدا

للفريق وله ت�ضحيات كثرية لأكرث من �سبع
�سنوات ،يجب �أن نكون �أوفياء معه و�أال
نق�سو عليه� ،إنه �أ�سطورة الكرة ال�سعودية،
�أنا منزعج ب�سبب الإ�ساءة التي تعر�ض لها
الأوفياء مثل ح�سني عبد الغني قائد الن�رص
والأخ�رض».
كما طالب �أع�����ض��اء ال����شرف م��ن الإدارة
با�ستمرار ا�ستقرار الفريق بدون التدخل يف
عمل املدير الفني حيث طالبوا ب�أن تكون
الكلمة الأولى والأخ�يرة للمدير الفني يف
بقاء العب �أو رحيله.

سفياني :وقعت لالتحاد
وكنت ضحية مدربي النصر

االتصاالت ..والباطن
يشكوه إلى فيفا

• أحمد حمودي

�أعلن ربيع �سفياين العب الن�رص
ال�سابق عن اتفاقه مع احتاد
ج��دة ليلعب يف �صفوفه حتى
نهاية املو�سم كالعب هاو ب�سبب
م�شاكل النادي املالية ،م�شري ًا
�إلى �أن تغري املدربني يف الن�رص
�أث��ر على م�سريته مع النادي
الأ�صفر.
ومت االت��ف��اق بح�ضور حمامي
ال��ل�اع����ب ن�������واف امل���ه���دي
واملفاو�ض االحت��ادي عبدالله
�رشف والإع�لان الر�سمي خالل
ال�ساعات املقبلة.
وق��ال �سفياين� :س�أوقع كالعب
هاو حتى نهاية املو�سم وهذا
بطلب من �إدارة النادي ب�سبب
ال��ظ��روف التي يعاين منها،
و�أنا فخور باللعب �أمام جمهور
كجمهور االحتاد.
وزاد الع���ب ال��ف��ت��ح ال�سابق:
تغري املدربني يف الن�رص �أثر
على م�ستواي مع الفريق خالل
املوا�سم املا�ضية.
وك��ان��ت ادارة ن���ادي الن�رص
برئا�سة االمري في�صل بن تركي
وقعت خمال�صة مالية نهائية
مع الالعب ربيع �سفياين بعد
انتهاء عقده.

• ربيع سفياني

ليحل محل األرجنتيني الريفي

عقب فوزه على حتا  2/3في الجولة السابعة

العين ينتزع صدارة الدوري اإلماراتي

• فرحة العبي العني

• جانب من ودية السعودية وسلوفينيا

إجبار عبد الغني على االعتزال ..والعالمي يكرمه باليونايتد

حمودي يتجاهل

رفعت �إدارة الباطن �شكوى لدى االحتاد الدويل لكرة القدم �ضد
�صانع الألعاب امل�رصي �أحمد حمودي بعد غيابه عن تدريبات
الفريق وتخلفه عن مرافقة البعثة التي تع�سكر يف قطر.
وقال مبارك الظفريي نائب رئي�س النادي� :سافر �أحمد حمودي
�إلى م�رص دون �إذن من �إدارة النادي ومل يرد على االت�صاالت التي
وردته لإعادته �إلى التدريبات ،بل حتى مل يلتحق ب�صفوف
الفريق يف مع�سكر قطر ،رغم انه ا�ستلم جميع امل�ستحقات
املالية التي يطالب بها ،ومل يبق له �إال راتب �شهرين فقط،
والآن و�صلت �أيام غيابه �إلى  12يوم ًا ورفعنا خطاب ًا بذلك �إلى
جلنة االحرتاف وقدمنا �شكوى جتاهه يف االحتاد الدويل لرتكه
الفريق.
وعما �إذا كان حمودي يطالب �إدارة الباطن مببالغ مت�أخرة ،عاد
الظفريي للت�أكيد :نحن �سلمنا حمودي  % 70من قيمة عقده الذي
وقعه مع الباطن ،فهل من املعقول نعجز �أو مناطل يف ت�سديد
الن�سبة املتبقية؟
وزاد الظفريي :حاولنا التوا�صل مع �أحمد للبحث عن حل �إذا ما
كان يواجه �أي م�شكلة ،لكنه مل يتجاوب ،و�إزاء ذلك ال منلك �إال
�أن نحوله لالعب ا�ستثمار ،كوننا تعاقدنا مع العب بد ًال منه،
و�سيبقى يتدرب يف الباطن حتى ينتهي عقده بنهاية املو�سم
اجلاري.
وانتقل حمودي �إلى الباطن مطلع �سبتمرب املا�ضي بعد نهاية
عقده مع بازل ال�سوي�رسي ،وخا�ض مع النادي ال�شمايل 8
مباريات دورية ،و�سجل خاللها هدف ًا واحد ًا �أمام القاد�سية،
و�صنع هدفني يف مباراة الرائد ،كما �صنع هدف ًا يف مباراة ك�أ�س
ويل العهد �أمام التعاون.
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ان��ت��زع ف��ري��ق ال��ع�ين ���ص��دارة
ال��دوري الإماراتي لكرة القدم،
بعدما حقق الفوز على فريق حتا
بنتيجة  ،2-3يف مباراة م�ؤجلة
من اجلولة ال�سابعة للدوري.
و�سجل �أه��داف العني داينفري�س
دوجال�س يف الدقيقة  ،28وكايو
ف�يرن��ان��دي��ز يف ال��دق��ي��ق��ة ،31
وخمي�س �أحمد العجماين ،العب
ح��ت��ا ،ب��اخل��ط ��أ يف م��رم��اه يف
الدقيقة .80
فيما �سجل هديف حتا عي�سى عبيد
يف الدقيقة  ،82و�صامويل من
ركلة جزاء يف الدقيقة اخلام�سة
م��ن ال��وق��ت املحت�سب ب��دال من
ال�ضائع للمباراة.
ورف���ع ال��ع�ين ر�صيده �إل���ى 30
نقطة يف �صدارة الرتتيب ،ولديه
م��ب��اراة م��ؤج��ل��ة �أم���ام مالحقه
اجل��زي��رة ،الثاين بـ 29نقطة،
بينما توقف ر�صيد حتا عند 15
نقطة يف املركز التا�سع.
وحافظ العني على �سجله خاليا
من الهزائم هذا املو�سم ،حيث
حقق ال��ف��وز يف  9مباريات،
وتعادل يف  ،3بينما تعد هذه
ال��ه��زمي��ة ه��ي ال�ساد�سة حلتا
هذا املو�سم مقابل الفوز يف 4
مباريات والتعادل يف .3

بني ياس تعاقد مع الفرنسي نوفيلو
لمدة عام ونصف

• الفرنسي نوفيلو بعد توقيع العقد

اعلن نادي بني يا�س تعاقده
مع الفرن�سي هاري نوفيلو،
ملدة عام ون�صف ،ليحل حمل
املحرتف الأرجنتيني الريفي،
وال����ذي مت اال���س��ت��غ��ن��اء عنه
م�ؤخرا.
وي��ت��م��ي��ز الع���ب ب��ن��ي يا�س
اجل��دي��د ،ال��ق��ادم م��ن ن��ادي
ماني�سا�سبور الرتكي ،بالأداء
ال��ه��ج��وم��ي ،وال��ل��ع��ب على
اجلناح ،و�صغر ال�سن� ،إذ مل
يتجاوز عمره  24عاما.
كما �سبق ولعب نوفيلو لأندية
ليون الفرن�سي ،وملبورن
�سيتي الأ���س�ترايل ،وباهاجن
املاليزي.
ويتوقع �أن ت��ك��ون م�شاركة
ن��وف��ي��ل��و الأول������ى م���ع بني
يا�س بعد غد ،عندما يلتقي
العني ،يف اجلولة الرابعة
ع�رشة والأول����ى يف انطالقة
ال��دور الثاين ل��دوري اخلليج
العربي.
وجت��در الإ���ش��ارة �إل��ى �أن بني
يا�س يحتل املركز الأخري يف
ترتيب دوري اخلليج العربي
بر�صيد  4نقاط فقط.

