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«طائرة العربي» استعاد توازنه وعاد لنغمة الفوز
 ...والفحيحيل واصل صحوته ببطولة االتحاد

اإلماراتي علي مبخوت يقترب
من صناعة تاريخ آسيوي مميز

كتب يحيى �سيف:

• مبخوت يحاول التدخل لقطع الكرة من العب تايلند

يقود علي مبخوت ،هجوم منتخب الإم��ارات يف نهائيات
ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم  ،2019حيث يعد الالعب �أحد �أجنح
املهاجمني على م�ستوى الأبي�ض ويف القارة الآ�سيوية،
كما �سبق له �أن توج بلقب هداف ك�أ�س �آ�سيا عام  2015يف
�أ�سرتاليا.
وبرز مبخوت « 28عام ًا» ،يف نهائيات ك�أ�س �آ�سيا ،2015
عندما �سجل � 5أهداف� ،ساهمت بدورها يف ح�صول منتخب
الإمارات على املركز الثالث يف البطولة القارية ،وكان من
�ضمنها �أ�رسع هدف يف تاريخ �آ�سيا ،والذي �سجله بعد مرور
 14ثانية يف مرمى البحرين.
بدون �شك� ،ستكون الأنظار �أ�شد تركيز ًا على مبخوت يف
النهائيات املقبلة ،كونه الالعب الوحيد الذي توج هداف ًا
لإحدى ن�سخ البطولة القارية ،وما يزال يلعب ب�شكل �أ�سا�سي
يف �صفوف منتخب بالده.
وتربز �أهم مزايا مبخوت الذي ولد يف �أبوظبي عام ،1990
يف قدرته على �إنهاء الهجمات ،مبا ميتلكه من حا�سة
تهديفية عالية داخل منطقة اجلزاء� ،إلى جانب قدرته على
التناغم مع زمالئه يف خط الهجوم.
ويقف مبخوت على بعد � 7أهداف فقط ،من معادلة الرقم
التاريخي من الأهداف الذي يعتلي به الإيراين علي دائي،
قائمة �أف�ضل الهدافني التاريخيني للبطولة الآ�سيوية بر�صيد
 13هدف ًا �سجلها يف  3ن�سخ من نهائيات ك�أ�س �آ�سيا لكرة
القدم.
واملعروف� ،أن دائ��ي ،هو �أف�ضل ه��داف على الإط�لاق يف
تاريخ ك�أ�س �آ�سيا بر�صيد  13هدف ًا ،و�أف�ضل هداف ملنتخب
بالده ،بعدما �سجل � 109أهداف للمنتخب الإيراين ،ومنها 8
�أهداف �سجلها خالل نهائيات ك�أ�س �آ�سيا  1996يف الإمارات،
�إلى جانب ت�سجيله � 3أهداف يف ن�سخة عام  2000يف لبنان،
وهدفني يف الن�سخة التالية عام  2004يف ال�صني.
وتت�ضمن القائمة �أي�ض ًا ،الكوري اجلنوبي يل دونغ جوك،
والذي توج هداف ًا لك�أ�س �آ�سيا عام  2000يف لبنان بر�صيد 6
�أهداف ،و�أ�ضاف � 4أهداف �أخرى يف ن�سخة عام  ،2004ليبلغ
جمموع ر�صيده � 10أهداف
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رياضة

والياباين ن��اوه�يرو ت��اك��اه��ارا ،وال��ذي جنح من خالل
م�شاركته يف ن�سختني من البطولة القارية ،يف ت�سجيل 9
�أهداف ،من بينها � 4أهداف عام  ،2007لكنه غاب عن ن�سخة
عام  ،2004التي �شهدت تتويج اليابان باللقب .ويحظى
العراقي يون�س حممود ،وامللقب بـ«ال�سفاح» ،مبكانة
خا�صة يف قائمة الهدافني التاريخيني لك�أ�س �آ�سيا ،عندما
�ساهم يف تتويج «�أ�سود الرافدين» ،بلقب ن�سخة عام ،2007
وتوج بجائزة �أف�ضل العب.
وت�شارك يون�س حممود يف �صدارة هدايف البطولة بر�صيد
� 4أه��داف ،مع ال�سعودي يا�رس القحطاين ،والياباين
ناوهريو تاكاهارا ،ولكن النجم العراقي ينفرد ب�أنه �سجل
خالل  4ن�سخ خمتلفة من نهائيات ك�أ�س �آ�سيا �أعوام 2004
و 2007و 2011و.2015
�أما �رشيكهما الثالث يا�رس القحطاين ،هداف ن�سخة ،2007
فكان امتداد ًا جليل مميز من العبي ال�سعودية الذين توجوا
بلقب ك�أ�س �آ�سيا عام  ،1996وظهر الالعب يف وقت كان
«الأخ�رض» يعان من �أجل بلوغ الأربعة الكبار يف البطولة
القارية ،ليقود الفريق �إلى بلوغ نهائي عام  2007قبل
اخل�سارة �أمام العراق ،لكنه جنح يف احل�صول خالل العام
نف�سه ،على جائزة �أف�ضل العب يف �آ�سيا.
يف حني ،ال يوجد �أي العب يف تاريخ منتخب الكويت� ،سجل
�أهداف ًا �أكرث من جا�سم الهويدي،والذي يبلغ ر�صيده الدويل
 63هدف ًا ،ومنهم � 6أهداف ،عندما ح�صل املنتخب الكويتي
على املركز الرابع يف ك�أ�س �آ�سيا  ،1996ثم �أ�ضاف هدفني
يف ن�سخة عام  2000يف لبنان.
ويعترب النجم تيم كاهيل ،والذي �أعلن اعتزاله منذ �أيام
قليلة ،كذلك من �أبرز النجوم الذين �أجنبتهم كرة القدم
الأ�سرتالية ،و�سجل �أول هدف ملنتخب ب�لاده يف تاريخ
م�شاركاته بك�أ�س �آ�سيا عام  ،2007وكان يف مرمى عمان.
وقاد كاهيل منتخب بالده �إلى الفوز باللقب للمرة الأولى يف
تاريخه عام  2015على �أر�ضه ،و�سجل � 6أهداف يف نهائيات
ك�أ�س �آ�سيا ،وه��و �صاحب الرقم الأع��ل��ى بني الالعبني
الأ�سرتاليني.

ا�ستعاد العربي توازنه وعاد �إلى
نغمة الفوز �إثر فوزه على الريموك
بثالثة �أ�شواط نظيفة يف املباراة
التي جرت بينهما م�ساء ام�س االول
�ضمن لقاءات اجلولة ال�ساد�سة
من بطولة االحتاد لفرق العمومي
بالكرة الطائرة وانهى االخ�رض
ا�شواط اللقاء «13-25و16-25
و »18-25وظهر الفائز مب�ستوى
جيد يف الدفاع والهجوم وجتاوز
هزميته ال�سابقة.
ويف ذات ال�سياق وا�صل الفحيحيل
�صحوته وحقق ف��وزا م�ستحقا
على برقان بثالثة ا�شواط مقابل
�شوط واحد حيث تقدم يف ال�شوط
الأول  19-25وع����ادل برقان
النتيجة يف ال�شوط الثاين -25
 20و�شهد ال�شوط الثالث اثارة
وندية وانتهى ل�صالح الفحيحيل
 26-28قبل ان يح�سم ال�شوط
الرابع واملباراة  19 - 25وعلى
الرغم من هزمية برقان �إال انه
قدم م�ستوى مناف�س ًا خا�صة يف
ال�شوطني الثاين ،الذي فاز به،
والثالث الذي خ�رسه ب�صعوبة.
واحتفظ الكويت ب�سجل انت�صاراته

• رامو�س

• لقاء �سابق للعربي والريموك

كاظمة وال�ساحل تفوق وا�ضح ًا
لالعبي الربتقايل الذين مل يجدوا
�صعوبة يف التغلب على مناف�سهم
حيث انته اللقاء بثالثة �أ�شواط
بي�ضاء « 21-25و13-25و»13-25
ومتكن الت�ضامن من التغلب على

على ح�ساب اجلهراء بثالثة ا�شواط
دون رد « 23-25و19-25و»17-25
كما حقق القاد�سية الفوز ال�ساد�س
على التوايل وهزم ال�شباب 1-3
وانتهت اال�شواط «16-25و25-20
و15-25و »9-25و�شهدت مباراة

ال�صليبخات بثالثة ا�شواط مقابل
�شوط واح��د ،وف��از بال�شوطني
االول والثاين 19-25و-23 25
وخ�رس ال�شوط الثالث 25 - 22
وع��اد ال��ى امل��ب��اراة يف ال�شوط
االخري بنتيجة .16-25

ُأحد السعودي يتعاقد مع ألفيس
 ...واالتفاق يستغني عن راموس

�أعلن نادي �أُحد ال�سعودي ،تعاقده مع املدرب
الربتغايل باولو �ألفي�س ،خلفا لفران�سي�سكو
�آر���س��ي .وق��ال �أُح��د يف ح�سابه على «تويرت»:
«�إدارة النادي تنهي �إجراءات التعاقد مع املدرب
الربتغايل باولو لورن�سيو «�ألفي�س»».
وانف�صل �أُح���د ع��ن �آر���س��ي ،م��درب ب��اراغ��واي
ال�سابق ،يوم اجلمعة ،بعد � 5أ�شهر من تعيينه،
مع احتالله املركز قبل الأخ�ير يف الرتتيب،
بر�صيد  6نقاط ،عقب انت�صار وحيد يف 10
مباريات.
وتت�ضمن م�سرية �ألفي�س التدريبية قيادة
�أندية متوا�ضعة يف الربتغال ،ومن
بينها يونياو لرييا وجيل في�سنتي
وبريام.
وعلى جانب اخر �أعلنت �إدارة االتفاق،
�أول �أم�س� ،إلغاء عقد الأوروغواياين
ل��ي��ون��اردو رام���و����س ،امل��دي��ر الفني
للفريق ،لي�صبح املدرب الثامن الذي تتم

�إقالته ب��دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن �سلمان
للمحرتفني.
كما عينت �إدارة االت��ف��اق،امل��درب الإ�سباين
�سريخيو برينا�س ،بدال من رامو�س.
وقدمت �إدارة االتفاق ،وفقا للح�ساب الر�سمي
للنادي على «تويرت»� ،شكرها للمدرب ،على ما
قدم للفريق ،خالل الفرتة ال�سابقة ،متمنية له
التوفيق.
وك��ان متيز بتوقع �صدور ق��رار �إدارة االتفاق
ب�إقالة رامو�س ،عقب مباراة التعاون الأخرية،
والتي خ�رسها الفريق  ،4 - 2بتقرير حتت
عنوان «لعنة ال�سدا�سية تطارد االتفاق يف الدوري
ال�سعودي» .ومل ي�ستطع االتفاق حتقيق الفوز �إال
مرة واحدة،عقب االنت�صار التاريخي على الأهلي
 2 - 6يف اجلولة ال�ساد�سة ،ثم فاز على احلزم
يف اجلولة ال�سابعة  ،0 - 1ليخ�رس بعد ذلك من
الفي�صلي  ،1 - 5ومن الن�رص  1 - 2ومن التعاون
.2 - 4

اتحاد جدة يؤكد على ثقته
في المدرب الكرواتي بيليتش

الريان القطري ينسحب مبكراً

�أك��د ح�سني ال�رشيف ،املتحدث
ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احت���اد ج��دة،
ثقة ال��ن��ادي الهائلة باملدرب
الكرواتي �سالفني بيليت�ش ،وذلك
رغم �أن الفريق يقبع يف املركز
الأخري بجدول دوري ك�أ�س الأمري
حممد ب��ن �سلمان للمحرتفني،
بر�صيد نقطتني .وقال ال�رشيف
يف بيان �أ�صدره« :بيليت�ش حمل
ثقة االحتاديني ،ويحظى بدعم
الإدارة» ،مطالب ًا اجلميع بعدم
االلتفات ملن يريد الت�شوي�ش
و�إثارة اجلدل حول الفريق.
و�أ�ضاف �أن االحت��اد يقف حالي ًا
�أم��ام مرحلة جديدة وح�سا�سة
«تتطلب تكاتف اجلميع وتعا�ضده
من �أجل العميد».
وال ي���زال االحت����اد يبحث عن
انت�صاره الأول يف الدوري ،وخ�رس
مباراته املا�ضية �أم��ام الأهلي
 3 - 1م�ساء الأح��د يف املرحلة
العا�رشة من امل�سابقة ،ليتجمد
ر�صيده عند نقطتني يف املركز
الأخري.
وكان امل�ست�شار تركي �آل ال�شيخ
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للريا�ضة ال�سعودية� ،أعلن �أم�س
الإث��ن�ين ،قبول ا�ستقالة نواف
امل��ق�يرن م��ن رئ��ا���س��ة االحت���اد،
وك��ل��ف امل��ه��ن��د���س ل����ؤي ناظر
برئا�سة جمل�س �إدارة النادي،
وحمد ال�صنيع نائب ًا للرئي�س.
وكان املقرين غرد عرب ح�سابه
بـ «تويرت» ،بعد نهاية مباراة

�أخ��ذ ال��ري��ان ،خطوات للخلف،
ب�ش�أن املناف�سة على لقب الدوري
القطري بعد مرور  13جولة على
البطولة ،بعدما زاد الفارق بينه،
وبني الدحيل «املت�صدر» �إلى 11
نقطة ،ف�ض ًال عن امتالك الأخري،
مباراة م�ؤجلة.
و�أ�صبح الريان بعيد ًا عن املناف�سة
على ال��ل��ق��ب ،ب��اع�تراف مدربه
الربازيلي �سبا�ستيان �سوزا ،وهو
�أمر واقعي بعدما تراجع الفريق
يف الرتتيب ،للمركز الرابع بـ23
نقطةَّ .
وات�سم م�شوار الريان يف
ال��دوري هذا املو�سم ،بالتذبذب
منذ اجلولة الأولى حتى املرحلة
الـ ،13ومل ينجح ال��ف��ري��ق يف
حتقيق انت�صارات متتالية متنحه
اال�ستقرار ،و�إمن��ا �شابت نتائجه
التخبط ،مثلما كان احلال بالن�سبة
لأدائه.بد�أ الريان املو�سم ب�شكل
جيد ،وتخطى الأهلي « ،»0-2ثم
رَّ
تعث باجلولة الثانية بالتعادل
مع �أم �صالل « ،»1-1ثم �سلب ًا مع
الدحيل.
وا�ستعاد الفريق ،نغمة االنت�صارات
يف اجلولة الرابعة ،بالفوز على
اخلريطيات « ،»1-2ث��م تخطى
العربي بهدف نظيف يف اجلولة
اخلام�سة.
وبعد الفوزين املتتاليني على
اخل��ري��ط��ي��ات وال��ع��رب��ي ،توقع
اجلميع �أن يوا�صل الريان م�سريته
بنجاح� ،إال �أنه انهار فج�أة ،وتلقى
خ�سارة قا�سية « ،»5-0لكنه ا�ستعاد

من صراع المنافسة على الدوري

• بيليت�ش يتحدث مع العبي احتاد جدة

االحتاد والأهلي بالهزمية الثامنة
للعميد خ�ل�ال  10مباريات،
قائال« :لكل االحتاديني الأعزاء
على قلبي ،لظرويف اخلا�صة،

تقدمت لأخ���ي م��ع��ايل الأ�ستاذ
تركي �آل ال�شيخ بطلب اال�ستقالة
من رئا�سة جمل�س �إدارة النادي،
عملت ما �أ�ستطيع من �أج��ل هذا

الكيان العظيم وجمهوره الغايل،
و�س�أظل �إلى جانب احتادنا كمحب
وعا�شق وداع��م له يف املرحلة
املقبلة».

• جانب من �إحدى مباريات الريان بالدوري القطري

توازنه يف اجلولة التالية ،وهزم
ال�شحانية بهدف نظيف .وعاود
الريان من جديد ،م�سل�سل التذبذب
وتلقى خ�سارة غري متوقعة من
اخل���ور « ،»1-0ث��م ت��ع��ادل مع
الغرافة « ،»1-1قبل �أن يحقق
الفوز على ال�سيلية « ،»1-2وقطر
« .»0-2ونزف الفريق ،النقاط من
جديد ،وفقد  4نقاط بتعادلني �أمام
الأهلي ،و�أم �صالل « ،»1-1ليكتفي
بجمع  23نقطة ،مل متنحه �أكرث من
املركز الرابع ،الذي �أ�صبح مهد ًدا

من قبل الأهلي القادم بقوة ،والذي
يبتعد عنه بنقطة واحدة.
وت�أثر الريان بالعديد من الظروف
منها� ،أنه مل يلعب لفرتة لي�ست
ق�صرية بالعبيه الأجانب ال�سباب
خمتلفة ،ورمب���ا ي��ك��ون الفريق
ت�أثر �أي�ض ًا برحيل مدربه الفا�سكو
ال��ذي تقدم با�ستقالته بعد عدة
مباريات ،لكن يف نف�س الوقت،
وج��ود الفا�سكو ،مل يقنع الكثري
من ع�شاق النادي الرياين يف ذلك
الوقت.

«اآلسيوي» يحيل مشاركة األندية البحرينية بالدوري السعودي للفيفا
بحث املكتب التنفيذي لالحتاد اال�سيوي طلب
االحتاد البحريني لكرة القدم ال�سماح لأندية
بحرينية بامل�شاركة يف ال��دوري ال�سعودي،
وقرر املكتب رفع هذا الطلب �إلى الفيفا ،بعد
ا�ستكمال كافة الوثائق املطلوبة.
و�أ�شاد ال�شيخ �سلمان بن ابراهيم رئي�س االحتاد
اال�سيوي لكرة القدم باالحتاد العماين لكرة
القدم و�سلطنة عمان بروح ال�ضيافة والكرم،من
�أج��ل الرتتيب ال�ست�ضافة حفل توزيغ جوائز
االحتاد الآ�سيوي للأف�ضل خالل عام .2018
ووافق املكتب التنفيذي على عر�ض احتاد هونغ
كونغ لكرة القدم ،من �أجل ا�ست�ضافة حفل توزيع
اجلوائز ال�سنوي لعام  2019يف هونغ كونغ.
وتقدم املكتب التنفيذي بال�شكر �إلى اللجنة
املحلية املنظمة لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا 2019
بالإمارات ،على العمل الذي تقوم به ا�ستعدادا

ال�ست�ضافة �أكرب ن�سخة يف تاريخ البطولة.
وقال ال�شيخ �سلمان« :مت �إعداد احلكام ،والفرق
و�صلت �إلى املراحل النهائية من اال�ستعدادات،
والآن نحن نتطلع للمباراة االفتتاحية التي جتمع
بني الإمارات والبحرين يف اخلام�س من يناير».
وتابع« :متت امل�صادقة على مقرتح تطبيق نظام
حكم الفيديو امل�ساعد «ف��ار» الذي تقدمت به
جلنة احلكام يف االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم،
وذلك اعتبارا من مباريات دور الثمانية بدعم
من االحتاد الدويل لكرة القدم واملجل�س الدويل
لكرة القدم «ايفاب» ،هذه البطولة �ست�ؤكد تطور
كرة القدم الآ�سيوية وقدرتنا على تنظيم بطوالت
على �أعلى م�ستوى».
وعلى جانب اخر و�ضمن التح�ضريات مل�شاركة
نادي املالكية البحريني ،للدخول يف مناف�سات
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي ،الذي �أوقعته القرعة

مع فرق العهد اللبناين والقاد�سية وال�سويق
العماين ،قام مدير العالقات العامة يف نادي
املالكية البحريني �سلمان املو�سوي بزيارة
�إلى مقر نادي العهد .وتفقد املو�سوي خالل
الزيارة ،ملعب مدينة كميل �شمعون الريا�ضية
يف بريوت املعتمد لإقامة مباريات فرقه �آ�سيويا،
ومرافق الالعبني داخل امللعب� ،إلى جانب زيارة
الفندق الذي من املفرت�ض �أن يقيم به الفريق
البحريني ،وذلك برفقة حممد عا�صي �أمني �رس
نادي العهد ،حيث تفقد الأمور اللوج�ستية التي
تهم الفريق من حيث الغرف وقاعة امل�ؤمترات
ال�صحافية وقاعات الطعام وغريها.
وقدم املو�سوي ال�شكر يف ختام الزيارة ،الى
�إدارة العهد ممثلة ب�أمني �رسها حممد عا�صي،
م�ؤمال �أن يتم تبادل اخلربات بني الناديني يف
امل�ستقبل.
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