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لقاء ودي ًا أمام بوليفيا  10الحالي
األخضر يخوض ً

السعودية تعلن عن قائمة
ضمت  25العب ًا استعداداً لكأس آسيا

�أعلن الأرجنتيني خوان �أنطونيو بيتزي ،املدير
الفني للمنتخب ال�سعودي ،قائمة مكونة من 25
الع ًبا� ،ست�شارك يف املع�سكر الإع���دادي ،الذي
�سينطلق اليوم االثنني ،وي�ستمر حتى العا�رش من
ال�شهر احلايل.
وي�أتي هذا املع�سكر� ،ضمن املرحلة الأول��ى من
الربنامج الإع���دادي ،للم�شاركة يف ك�أ�س �آ�سيا
 ،2019التي ت�ست�ضيفها الإم����ارات ،يف يناير
املقبل،ومن املقرر �أن يختتم املع�سكر مبباراة
ودي��ة ،مع منتخب بوليفيا ،على ملعب الأمري
في�صل بن فهد.
وجاءت القائمة على النحو التايل :حرا�سة املرمى:
حممد العوي�س ،ويا�رس امل�سيليم ،وعبدالله
ال�صالح،الدفاع :حممد الربيك ،و�سعيد املولد،
وع��م��ر ه��و���س��اوي ،ومعتز ه��و���س��اوي ،وحممد
جحفلي ،وعلي البليهي ،ويا�رس ال�شهراين ،وحمد
املن�صور.
الو�سط� :إبراهيم غالب ،وحممد كنو ،وعبدالله

اخليربي ،وحممد �أبو �سبعان ،ووليد باخ�شوين،
و�أ���س��ام��ة اخل��ل��ف ،وح�سني امل��ق��ه��وي ،ويحيى
ال�شهري ،و�سامل ال��دو��سري ،وهتان باهربي،
وحممد الكويكبي ،وعبدالرحمن العبود،الهجوم:
فهد املولد ،وهارون كمارا.
و�أدرج االحتاد الدويل لكرة القدم «فيفا» ،ر�سميا،
ودية الأخ�رض و�ضيفة البوليفي التي �ستقام 10
�سبتمرب احلايل على جندته الدولية.
وقرر بيتزي ا�ستبعاد ثالثي فريق الهالل� :سلمان
الفرج وعبدالله عطيف وعبدامللك اخليربي»،
ب�سبب معاناتهم م��ن الإ���ص��اب��ات،وغ��اب ثالثي
الهالل ،الفرج وعطيف واخلبريي ،خالل الفرتة
املا�ضية ب�سبب معاناتهم من الإ�صابة ،وخالل
الفرتة احلالية يخ�ضع الالعبون لفرتة ت�أهيلية
مع الفريق الأزرق.و�شهدت القائمة ظهور ا�سماء
جديدة �أمثال ظهريي الن�رص �سلطان الغنام وحمد
�آل من�صور ومهاجم القاد�سية هارون كمارا لأول مرة
يف �صفوف املنتخب الأول.
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إيمانويل :التعاون مر بظروف صعبة بسبب الغيابات

جويدي :أهلي جدة يحتاج مزيداً من العمل
لتصحيح األخطاء

اعرتف بابلو جويدي ،مدرب �أهلي
ج��دة ،بحاجة فريقه للمزيد من
العمل خ�لال الفرتة املقبلة ،من
�أج��ل ت�صحيح الأخ��ط��اء التي وقع
فيها ال�لاع��ب��ون ،خ�لال املباراة
الأولى بالدوري �ضد التعاون.
وت���ع���ادل الأه���ل���ي وال��ت��ع��اون،
بنتيجة  ،1-1خالل املباراة التي
جمعتهما يف اجلولة الأولى لدوري
املحرتفني.
وقال جويدي �إن الأهلي قدم م�ستويات
جيدة يف مواجهة التعاون ،و�سنحت
لالعبني ،العديد من الفر�ص �أمام
مرمى اخل�صم ،لكنهم ف�شلوا يف
ترجمتها لأهداف.
و�أ�ضاف �أن التعاون �سجل من الهجمة
املرتدة الوحيدة التي �سنحت لهم
خالل املباراة ،وا�ستغلوا خط�أ من
العبي الأهلي.
و�أردف «يجب علينا العمل ب�شكل
كبري يف الفرتة املقبلة ،نحتاج
لتح�سني الأداء الهجومي ،من �أجل
العودة جمددا �إلى �سكة االنت�صارات،
البدايات دائما تكون �صعبة ،ولكن
بالعمل اجل��اد �سندخل �رسيعا يف
�أجواء املناف�سة».
و�أ���ش��اد جويدي ب���الأداء الدفاعي
لفريقه ،خا�صة من ناحية التمركز
يف كافة مراكز امللعب ،م�شريا �إلى
االعتماد على اال�ستحواذ و�رسعة نقل
الكرة بني الالعبني ،للو�صول �إلى
مرمى اخل�صم يف وقت ق�صري.
على اجلانب االخر �أعرب الربتغايل
بيدرو �إمي��ان��وي��ل ،املدير الفني

• جانب من مباراة األهلي والتعاون

للفريق لنادي التعاون ،عن ر�ضاه
بالتعادل  1/1مع الأهلي.
وقال �إميانويل« :كان اللقاء �صعبا
للغاية ،وكنا جمربين على اللعب
ب�شكل خمتلف ب�سبب الإ�صابات التي
يعاين منها الفريق ..قدمنا جمهودا
كبريا ونفذ اجلميع املطلوب منهم

ب�شكل �سليم».
و�أ�ضاف �أن فريقه ح�صد نقطة مهمة
�أمام «الراقي» قيا�سا بالظروف التي
مير بها الفريق من غيابات بداعي
الإ�صابة ،بالإ�ضافة �إل��ى حرارة
اجلو املرتفعة.
و�أ�شار �إلى �أن الإره��اق الذي ظهر

على الالعبني يعترب �أم��را طبيعيا
خا�صة و�أن املو�سم ال ي���زال يف
بدايته،واختتم حديثه م�شيدا مبا
قدمه ال�سوري جهاد احل�سني �صانع
�ألعاب التعاون ،من �أجل م�ساعدة
زم�لائ��ه ،رغ��م م�شاركته يف مركز
خمتلف باملباراة.

أجيري يضم مروان محسن لقائمة الفراعنة

الزمالك سحق إنبي برباعية في الدوري المصري

• الفائزات على منصة التتويج

فازت بأول سباق للسيارات المخصصة للسيدات

أمجاد العمري تدخل تاريخ الرياضة
النسائية السعودية
جنحت املت�سابقة ال�سعودية� ،أجماد
العمري ،يف دخول تاريخ الريا�ضة
الن�سائية ال�سعودية م��ن �أو�سع
�أبوابه بعد �أن �أ�صبحت �أول فائزة
يف �أول بطولة لل�سيارات الن�سائية
داخل اململكة العربية ال�سعودية،
بعدما توجت بلقب بطولة برتومني
للكارتنج للن�ساء  ،2018والتي
اختتمت يف مدينة جدة ال�سعودية.
وكانت البطولة قد انطلقت لأول
مرة يف بداية �شهر يوليو املا�ضي،
وحتظى باهتمام االحتاد ال�سعودي
لل�سيارات وال��دراج��ات النارية،
لي�شهد ال�سباق النهائي ح�ضور ع�ضو
االحت��اد �أ�سيل احلمد ،التي كرمت
�أ�صحاب املراكز الثالثة الأولى ويف
مقدمتهن �أجماد العمري التي �سجلت
زمن ًا قدره  26:757ثانية ،لتح�صل
على جائزة البطولة التي تبلغ 5
�آالف ريال �سعودي.
وفازت باملركز الثاين املت�سابقة،
�إينا�س حمزة ،التي �سجلت زمن ًا
قدره  27.399ثانية ،لتح�صل على

مبلغ � 3آالف ريال �سعودي ،يف حني
ذهب املركز الثالث �إلى املت�سابقة،
ملياء احل�سيل ،التي �سجلت زمن ًا
ق���دره  28.951ث��ان��ي��ة ،لتح�صل
على  2000ري��ال �سعودي،وكانت
البطولة ق��د اعتمدت على نظام
الت�صفيات التي تقام مرتني يف
�شهري يوليو و�أغ�سط�س.
وت��أه��ل من ت�صفيات �شهر يوليو
املا�ضي  5مت�سابقات ،وهن حور
ع��ب��دال��ع��زي��ز ،مل��ي��اء احل�سيل،
يا�سمني العمودي ،عبري ال�شهري،
رمي كيال ،من الأول �إلى اخلام�س
على الرتتيب.
وق��ب��ل �أن تنجح �أجم���اد العمري
يف ت�صدر املت�أهالت من ت�صفيات
�شهر �أغ�سط�س برفقة املت�سابقات
الأرب����ع بالرتتيب وه���ن� ،أفنان
امل��رغ�لاين�� ،س�راء جم��اه��د ،مها
علوي� ،إينا�س حمزة،وبعد فوزها
ب�أول بطولة ن�سائية لل�سيارات يف
ال�سعودية ،عربت �أجماد العمري
عن �سعادتها باللقب ،حيث قالت:

«كانت املناف�سة بني املت�سابقات
قوية ج�� ًدا عك�س م��ن ك��ان يتوقع
ب��أن تكون البطولة �ضعيفة لأنها
تقام لأول م��رة ،و�أ�شكر االحتاد
ال�سعودي لل�سيارات على �إقامة
مثل هذه امل�سابقات التي �ستزيد
عدد الفتيات التي متار�سن ريا�ضة
ال�سيارات».
و�أك���دت ع�ضو االحت���اد ال�سعودي
لل�سيارات وال��دراج��ات النارية،
�أ�سيل احلمد بالقول�« :أن��ا �سعيدة
لإقامة �أول بطولة ن�سائية لريا�ضة
الكارتنج ،وفخورة بالفتيات الالتي
�شاركن يف البطولة ،و�أعتربهن
بطالت لأن��ه ل��وال م�شاركتهن ملا
�أقيمت البطولة».
يذكر �أن جمال الريا�ضة الن�سائية
منوا تدريج ًيا
يف ال�سعودية ،ي�شهد ً
منذ عام  ،2010والذي �شهد جناح
الفار�سة ال�سعودية ،دملا ملح�س،
يف ح�صد امليدالية الربونزية ،يف
دورة الأل��ع��اب ال�صيفية لل�شباب
 2010يف �سنغافورة.

حقق الزمالك فوزا عري�ضا على ح�ساب
م�ضيفه �إنبي ،بنتيجة « ،»1-4على
ملعب برتو�سبورت ،بح�ضور نحو 3
�آالف م�شجع ،يف اجلولة اخلام�سة
للدوري امل�رصي.
�سجل رباعية الزمالك حممود عالء
من �رضبة جزاء ،و�صالح �سليمان يف
مرماه ،و�إبراهيم ح�سن والكونغويل
كابونغو كا�سونغو يف الدقائق  36و40
و 58و ،65و�أحرز حممد زكريا «�شيكا»
هدف �إنبي يف الدقيقة .1+90
ورفع الزمالك ر�صيده �إلى  10نقاط يف
�صدارة الرتتيب ،بفارق الأه��داف عن
الأهلي وبرياميدز ،وجتمد ر�صيد �إنبي
عند  6نقاط يف املركز العا�رش.
و���ص��ال��ح ال��زم��ال��ك ج��م��اه�يره بعد
اخل�سارة املريرة يف اجلولة املا�ضية
ع��ل��ى ي��د ال��ن��ج��وم ال�����ص��اع��د حديث ًا
للدوري ،وقدم الفريق الأبي�ض عر�ض ًا
جيد ًا خا�صة مع ت�ألق جنمه التون�سي
فرجاين �سا�سي.
ويف �سياق �أخ��ر ق��رر اجل��ه��از الفني
للمنتخب امل�رصي ،بقيادة املدرب
خافيري �أج�ي�ري ،ا�ستدعاء م��روان
حم�سن ،مهاجم النادي الأهلي ،وحممد
حممود ،العب وادي دجلة ،لالن�ضمام
�إلى مع�سكر الفراعنة.
وينطلق مع�سكر الفراعنة اليوم الإثنني
ا���س��ت��ع��دادا مل��ب��اراة النيجر ،وذلك
كبديلني لأح��م��د ح�سن كوكا و�سام
مر�سي ،اللذين �أ�صيبا م�ؤخرا.
وي�ستعد منتخب م����صر ملواجهة
النيجر ،يف � 8سبتمرب احل��ايل ،يف
�إط��ار مناف�سات اجلولة الثانية من
الت�صفيات امل�ؤهلة �إلى بطولة ك�أ�س
الأمم الأفريقية الكامريون .2019

• جانب من لقاء الزمالك وإنبي

اتحاد الكرة يطمئن على استعدادات «األبيض» لكأس آسيا

اإلمارات تحتفل ببرونزية كرة القدم في األلعاب اآلسيوية

• املنتخب اإلماراتي متوجا ً ببرونزية اآلسياد

هن�أ مروان بن غليطة ،رئي�س احتاد الكرة،
قيادة الإم��ارات ،مبنا�سبة ح�صول املنتخب
الأوملبي على امليدالية الربونزية يف دورة
الألعاب الآ�سيوية يف �إندوني�سيا ،كما هن�أ
الأ�رسة الريا�ضية وبعثة املنتخب.
و�أثنى بن غليطة على ال��روح القتالية التي
�أظهرها الالعبون خالل البطولة ،بالإ�ضافة
�إلى االن�ضباط العايل والعمل بروح الفريق
الواحد ،م�ؤك ًدا �أن احتاد الكرة ،وبالتعاون
مع الأندية ،يحر�ص على �إع��داد املنتخبات
وجتهيزها جلميع اال�ستحقاقات والبطوالت.
وبدوره� ،أكد البولندي �سكورزا ،املدير الفني
للمنتخب الإم��ارات��ي الأوملبي� ،أن التتويج
بامليدالية الربونزية يف كرة القدم ،جاء عن
جدارة وا�ستحقاق بعد العمل واملجهود الكبري
الذي قام به الالعبون طوال فرتة البطولة.
و�أ���ض��اف �أن الالعبني تعاهدوا بعد مباراة
اليابان ،على تقدمي كل ما لديهم يف مباراة
حتديد املركزين الثالث والرابع �أمام فيتنام،
وحتقيق الفوز واالنت�صار والعودة �إلى الإمارات
بامليدالية الربونزية ،وهو الأمر الذي حتقق
بالفعل.
وعن الفرتة املقبلة� ،أكد �سكورزا� ،أن اجلهاز
الفني �ستكون له جل�سة مع م�س�ؤويل االحتاد،
لو�ضع الربنامج املنا�سب للمرحلة املقبلة
املهمة ج ًدا ،خا�صة و�أن الت�صفيات امل�ؤهلة
�إلى دورة الألعاب الأوملبية طوكيو ،2020
اعتبارا من مار�س املقبل ،ويجب
�ستنطلق
ً
اختيار عنا�رص جديدة لتدعيم �صفوف املنتخب
يف الت�صفيات ،ولعب جمموعة من املباريات
الودية القوية ،ليكون املنتخب جاهزً ا ويف
�أف�ضل �صورة.

ويف �سياق �آخر قال حممد بن هزام الظاهري،
الأم�ين العام الحت��اد الكرة الإم��ارات��ي� ،أنه
اطم�أن على حت�ضريات املنتخب الأول قبل
امل�شاركة يف نهائيات ك�أ�س �آ�سيا  2019يف
الإمارات.
و�أ�ضاف الظاهري ،خالل اجتماع جمل�س �إدارة
االحتاد ،والذي عقد ال�سبت يف دبي� ،أنه ت�أكد
من توفري كل عوامل النجاح للفريق خالل
املع�سكر اخلارجي ال��ذي ب��د�أ �أم�س الأحد،
يف مدينة جريونا اال�سبانية� ،ضمن املحطة
الثانية من �إع��داد «الأبي�ض» للم�شاركة يف
نهائيات ك�أ�س �آ�سيا،و�أكد �أن احتاد الكرة يدعم
املنتخب بكل الإمكانيات ،من �أجل توفري �إعداد
ينا�سب طموح املناف�سة.
و�أ�شار �إلى �أن املجل�س تابع حت�ضريات منتخب
ال�شباب حتت � 19سنة ،للم�شاركة يف نهائيات
ك�أ�س �آ�سيا يف جاكرتا خالل الفرتة من � 6إلى
� 16أكتوبر القادم ،حيث غادر الأبي�ض ال�شاب
�إل��ى تايلند من �أج��ل امل�شاركة يف البطولة
الودية التي �ستقام يف بانكوك ،وي�شارك فيها
�إلى جانب «الأبي�ض» ،منتخبات تايلند والأردن
وال�صني.و�أو�ضح �أن االحتاد قرر و�ضع مقرتح
ا�ستحداث هيئة لتطوير امل�سابقات والتعليم،
حيث تكون مهمتها تقدمي املقرتحات اخلا�صة
مبتطلبات التعليم التي تالئم �إمكانيات العبي
الإمارات.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن��ه �سيتم �إق��ام��ة مرا�سم قرعة
دور الـ 16لك�أ�س رئي�س الإم���ارات ،وقرعة
الت�صفيات التمهيدية لك�أ�س رئي�س الإمارات،
وقرعة دوري ال��درج��ة الأول���ى خ�لال احلفل
ال�سنوي ال��ذي �سيقام يف جامعة الإم��ارات،
اليوم الإثنني.

