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الدواس يطالب بتفعيل قرار فتح الحدود
للهجن مع وزير الرياضة المصري
ا�ستقبل وزير ال�شباب بجمهورية
م�رص العربية د� .أ�رشف �صبحي
مبكتبه رئي�س االحت��اد العربي
للهجن ورئي�س النادي الكويتي
للهجن ح�سني م��ان��ع الدوا�س
وت��ب��ودل��ت الأح����ادي����ث ح��ول
ال��ع�لاق��ات الطيبة ب�ين م�رص
وال��ك��وي��ت يف ك��اف��ة املجاالت
وع��ر���ض ال��دوا���س على الوزير
م�شكلة ت�أخري الهجن يف احلدود
لبع�ض الدول العربية ما يعر�ض
الهجن للموت .وا�ضاف ان هناك
ق���رار ًا ملزم ًا ل��ل��دول العربية
بت�سهيل مهمة دخ���ول الهجن
والوفود للم�شاركة يف البطوالت.
وطلب الدوا�س من وزير ال�شباب
ال��ت��ع��اون م��ع االحت���اد العربي
لتفعيل هذا القرار و�شكره على
جهوده الوا�ضحة يف النهو�ض
بالريا�ضة امل�رصية والعربية.
وم��ن جهة اخ��رى وج��ه الدوا�س
خ��ط��اب�� ًا �أو����ض���ح م���ن خالله
ال�صعوبات التي تعرت�ض مالك
الهجن ،ق��ال فيه :ال يخفى ما
يواجه ا�صحاب الهجن يف املنافذ
واحل���دود ب�ين ال���دول العربية
وعدم التزامهم بقرار وزراء �شباب
ال��ع��رب ال�صادر �سنة «»2007
وال���ذي طلب م��ن جميع ال��دول
العربية ت�سهيل م��رور الهجن
عرب املنافذ والدول العربية مع
مدربينها ومعداتها واعفاءها من
ال�رضائب واجلمارك �إال �أن بع�ض
الدول مل تلتزم ،لذا نرى واجب
علينا ان نتحرك لتفعيل القرار
وا���ص��دار ق��رار ملزم لكل الدول

• �أ�رشف �صبحي �أثناء ا�ستقباله ح�سني الدوا�س

العربية وبناء على ما تقدم طلبت
ب�صفتي رئي�س ًا لالحتاد العربي
الريا�ضي للهجن مقابلة وزير
ال�شباب والريا�ضة امل�رصي،
وك��ذل��ك طلبت مقابلة االم�ين
العام ل��وزراء ال�شباب العرب،
ومت��ت مقابلة وزي���ر ال�شباب
والريا�ضة امل�رصي يف �صباح
يوم  ،2019/2/21وقدمت مذكرة
تف�صيلية عن معاناة ا�صحاب
الهجن يف املنافذ واحلدود بني
ال���دول العربية ،وك��ان هناك
جتاوب من الوزير ،وبناء على
ما تقدم طلب الوزير امل�رصي من
االمانة العامة ل��وزراء ال�شباب
ال��ع��رب و���ض��ع امل��و���ض��وع على
جدول اعمال اول جل�سة لوزراء
ال�شباب العرب ،ونطلب من كل

ع�ضو يف االحتاد العربي ان يتقدم
بطلب مقابلة مع وزير الريا�ضة
وال�شباب يف بلده ونحن كرئي�س
ونواب الرئي�س على ا�ستعداد تام
حل�ضور اي اجتماع يف اي دولة
عربية يتحدد ل�رشح ابعاد هذه
الق�ضية وطلب ت�أييد ا�صدار قرار
ملزم لكل الدول العربية.
و�سيتم مقابلة االم�ي�ن العام
ل��وزراء ال�شباب العرب يف مقر
االمانة العامة ل��وزراء ال�شباب
وال��ري��ا���ض��ة ال��ع��رب يف مبنى
جامعة الدول العربية يوم االحد
املوافق  .2019/2/24و�سيتم
ت�سليمه مذكرة بخ�صو�ص هذا
املو�ضوع ،واالمل كبري يف تفعيل
القرار ال�سابق واجناح التجمعات
لبطوالت الهجن العربية.

العنابي يلتقي البرازيل ودي ًا
استعداداً لـ«كوبا أميركا»
وديا
يواجه املنتخب القطري ،نظريه الربازيليً ،
يف اخلام�س من يونيو املقبل ،وذلك �ضمن حت�ضريات
الفريقني لبطولة كوبا �أمريكا.
و�سيتم ح�سم املوعد النهائي للمباراة الودية بني
الطرفني ،وف ًقا للربنامج التدريبي لكل فريق.
ووجه احتاد �أمريكا اجلنوبية ،الدعوة لكل من قطر
واليابان للم�شاركة يف الن�سخة املقبلة من كوبا
�أمريكا ،التي �ستحت�ضنها الربازيل يف الفرتة من
 14يونيو و 7يوليو املقبلني،و�ستلعب قطر �ضمن
املجموعة الثانية التي ت�ضم الأرجنتني ،كولومبيا
وباراغواي .ويف �سياق �آخر حقق فريق اخلريطيات،
ف��وزً ا ثمينًا على �أم �صالل «� »0-1ضمن املرحلة
الـ17من الدوري القطري�،أحرز هدف اخلريطيات
فالنتني الزار ،من ركلة جزاء يف الدقيقة « »17من
املباراة.جاءت املباراة متو�سطة امل�ستوى تبادل
خاللها الفريقان ال�سيطرة على جمريات الأمور،
وجنح اخلريطيات يف �إحراز هدف مبكر حافظ عليه
طيلة �أوقات املباراة على الرغم من ال�ضغط الذي
تعر�ض له من �أم �صالل الذي حاول �إدراك التعادل،
دون جدوى .ويعد فوز اخلريطيات هو الثاين له منذ
بداية املو�سم ،لريفع ر�صيده لـ 6نقاط ،و�إن بقي
بها يف املركز الـ« 12الأخري» ،لكنه جدد �آماله يف
احتمالية خو�ض مباراة فا�صلة للهروب من الهبوط

لدوري الدرجة الثانية،يف املقابل ،جتمد ر�صيد �أم
�صالل عند  20نقطة ،احتل بها املركز ال�سابع.
ويف نف�س اجلولة حقق اخل��ور الفوز على �ضيفه
قطر «،»1-3و�سجل �أهداف اخلور ،تياغو من �رضبة
جزاء ،وفاجرن ،وم�صعب عبداملجيد ،يف الدقائق
« 40و 50و ،»93يف حني �أحرز هدف قطر الوحيد،
�صامويل �إيتو من �رضبة جزاء ،يف الدقيقة .70
وبهذه النتيجة ،رفع اخلور ر�صيده �إلى  12نقطة،
يف املركز قبل الأخ�ير ،بينما جتمد قطر عند 16
نقطة ،يف املركز العا�رش،وبذلك �أنع�ش اخلور
�آماله ،يف البقاء بدوري جنوم قطر.
ويف مو�ضوع منف�صل ت� َّأهل الريان القطري ،لنهائي
الن�سخة الـ 37من البطولة العربية للكرة الطائرة،
بعد الفوز على ال�رشطة القطري ،بثالثة �أ�شواط
ل�شوطني ،اجلمعة ،يف ن�صف النهائي .جاءت نتائج
الأ�شواط «-25« ،»25-19« ،»23-25« ،»25-23
 ،»9-15« ،»23ل�صالح الريان،و�سيواجه الريان،
الرتجي التون�سي ،يف نهائي البطولة ،املقامة يف
تون�س.
و�ستكون املواجهة ،ث�أرية للرتجي ،ال��ذي كان
قد خ�رس نهائي البطولة املا�ضية �أم��ام الريان،
و�سيلعب ال�رشطة ،مع جممع البرتول اجلزائري،
قبل النهائي املرتقب ،على املركز الثالث.

في موسم هو األسوأ في تاريخ البطولة لألجهزة الفنية

السوري قويض آخر ضحايا مقصلة

المدربين في الدوري اإلماراتي
•حممد
قوي�ض

بات املو�سم احلايل ،الأ�سو�أ يف تاريخ دوري املحرتفني الإماراتي ،على �صعيد
الأجهزة الفنية ،بعد قرار جمل�س �إدارة نادي دبا الفجرية� ،إنهاء عقد املدرب
ال�سوري حممد قوي�ض ،ب�شكل مفاجئ ،وقبل �ساعات من لقاء الفريق و�ضيفه
الإمارات يف اجلولة ال�ساد�سة ع�رشة من دوري اخلليج العربي «الدوري االماراتي
لكرة القدم».
و�أ�صبح قوي�ض ،ال�ضحية احلادية ع�رشة من بني املدربني الذين متت
�إقالتهم� ،أو الراحلني عن الدوري الإماراتي هذا املو�سم ،والثانية لدبا
الفجرية الذي �سبق و�أقال الربازيلي باولو كاميلي.
فيما �أبقت � 5أندية فقط على �أجهزتها الفنية ،وهي ال�شارقة ،وبني
يا�س ،والظفرة ،والإمارات ،وعجمان ،مع و�صول البطولة �إلى جولتها
ال�ساد�سة ع�رشة .وي�رشف على تدريب ال�شارقة ،املدرب الوطني عبد
العزيز العنربي ،ويحتفظ عجمان مبدربه امل�رصي �أمين الرمادي،
للمو�سم الثالث على التوايل ،بعدما �سبق وقاد الفريق يف دوري
الدرجة الأول��ى ،املو�سم قبل املا�ضي.كما �أبقى بني يا�س على
مدربه الكرواتي كرونو�سالف يورزيت�ش ،والظفرة على مدربه
ال�رصبي فوك رازوفيت�ش ،وفريق الإمارات على مدربه التون�سي
جالل قادري.
وكلفت �إدارة دبا الفجرية ،حممد عبيد اخلدمي ،مدرب الرديف،
بقيادة الفريق �إلى حني التعاقد مع مدرب �أجنبي على �أمل انت�شال
الفريق من املركز احلايل يف الدوري ،بر�صيد  4نقاط فقط.
قائمة طويلة

وتت�ضمن قائمة الراحلني عن الدوري الإماراتي هذا املو�سم ،املدرب
الت�شيكي �إيفان ها�شيك ،والذي �أقاله نادي الفجرية ،وتعاقد مع
املدرب الوطني د .عبدالله م�سفر ،حتى نهاية املو�سم.
و�أقال احتاد كلباء ،مدربه الربازيلي فيريا ،بعد اجلولة الأولى،
وتعاقد مع الإيطايل فابيو فيفاين.
بينما �أنهى مدرب اجلزيرة ،الهولندي كايزر ،تعاقده بعد دفع
ال�رشط اجلزائي ،وكلف النادي م�ساعده ومواطنه داميان ،ب�إكمال
امل�سرية مع الفريق.
ٍ
كرا�س مو�سيقية
وعاد الهولندي تني كات ،مدرب اجلزيرة يف املو�سم املا�ضي� ،إلى
الدوري الإماراتي ،لتويل تدريب الوحدة ،خلف ًا للمدرب الروماين
ريجيكامب.وانتقل ريجيكامب لتدريب الو�صل ،خلفا للمدرب
الوطني ح�سن العبدويل ،بعد ا�ستقالته من من�صبه ،والذي تواله
عقب �إقالة املدرب الأرجنتيني جو�ستافو كنتريو�س.
وا�ستغنى �شباب الأهلي عن الت�شيلي خو�سيه �سيريا ،ليحل مكانه
الأرجنتيني �أروابارينا ،مدرب الو�صل يف املو�سم املا�ضي،و�أقال
الن�رص ،مدربه ال�رصبي �إيفان يوفانوفيت�ش ،ليحل بدي ً
ال له
الإ�سباين بينات �سان خو�سيه.
وتو�صل نادي العني �إلى اتفاق ب�إنهاء تعاقده بالرتا�ضي مع
مدربه الكرواتي زوران ماميت�ش ،الذي انتقل لتدريب الهالل
ال�سعودي ،ثم تعاقد مع الإ�سباين كارلو�س جاريدو.
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التعاون يلتهم الباطن ...والوحدة يكتسح أُحد

بلعمري ينقذ الشباب أمام القادسية
بهدف متأخر في الدوري السعودي
اقتن�ص ال�شباب ف��وز ًا مهماً،
من م�ضيفه القاد�سية ،بهدف
نظيف على ملعب «ال��راك��ة»
�ضمن مناف�سات اجلولة الـ21
للدوري ال�سعودي للمحرتفني
لكرة القدم «ك�أ�س دوري الأمري
حممد بن �سلمان»،هدف املباراة
الوحيد �سجله الالعب جمال
بلعمري يف الدقيقة .82
وبهذه النتيجة ي�صل ال�شباب
للنقطة  40لأول م��رة منذ 3
موا�سم ،حمتلاً املركز الثالث،
ويبتعد بفارق  4نقاط عن الأهلي
والتعاون ا�صحاب املركزين
الرابع واخلام�س ،فيما جتمد
ر�صيد القاد�سية عند النقطة 23
يف املركز الـ.11
وب���د�أ ال�����ش��وط الأول ،ب�شكل
باهت بني الطرفني مع هجمات
غري مكتملة لنادي ال�شباب،
و�أول فر�ص املباراة كانت من
ق��دم ال��ت��ون يف الدقيقة «»27
من ت�سديدة ت�صدى لها حار�س
ال�شباب فاروق بن م�صطفى.
وب��د�أ ال�شوط الثاين مغايراً،
و�سيطر ال�شباب على املباراة
كاملة وح���اول اال�ستفادة من
ال��ك��رات الثابتة التي �شكلت
خ���ط���ورة ك��ب�يرة ع��ل��ى مرمى
القاد�سية.
كانت نقطة التحول يف املباراة
دخول ح�سن الراهب وعبدالله
احلمدان ،اللذين �أ�ضافا خطورة
كبرية لهجوم ال�شباب ،ويف
ال��دق��ي��ق��ة � 70سنحت فر�صة
كبرية حل�سن الراهب �أمام مرمى
احلار�س دونكان لكنه مل يتمكن
من الت�سجيل.

• جمال بلعمري يطري فرح ًا بهدف الإنقاذ

ويف الدقيقة « »83خطف ال�شباب
هدف املباراة الوحيد عن طريق
ج��م��ال بلعمري م��ن ت�سديدة
خارج الـ� 18صنعها له زميله
يف الدفاع حممد �سامل.
بعد ال��ه��دف ت��ق��دم القاد�سية
للأمام لكنه مل يتمكن من معادلة
النتيجة ،وكانت �أخطر الفر�ص
يف الدقيقة « »2+90م��ن كرة
ركنية ،ارتقى لها املدافع حممد
خرباين لكنها ارتطمت بالقائم
الأي�رس حلار�س ال�شباب.
ويف مباراة اخ��رى �أك��رم فريق
التعاون وف��ادة �ضيفه الباطن
برباعية مقابل هدف وحيد ،يف
املباراة التي جمعت بينهما،

ع�رص على ملعب مدينة امللك
عبدالله بربيدة.
ووا�صل هداف التعاون ال�شاب
عبدالفتاح �آدم م�شوار الت�ألق،
بعدما منح �أ���ص��ح��اب الأر���ض
التقدم بهدفني يف الدقيقتني
 ،50 ،19ق��ب��ل �أن ي�ضاعف
تاوامبا النتيجة بهدفني يف
الدقيقتني  ،76 ،61فيما �سجل
هدف الباطن الوحيد جوناثان
يف الدقيقة .79
وقفز التعاون بهذا الفوز �إلى
املركز ال��راب��ع ،بعد �أن رفع
ر�صيده �إلى  36نقطة ،بفارق
الأه��داف فقط �أم��ام فريق �أهلي
جدة ،فيما جتمد ر�صيد الباطن

عند  18نقطة يف املركز الـ.13
ويف لقاء ثالث عمق الوحدة
جراح �ضيفه �أحد ،بالفوز عليه
« 1-4على ملعب مدينة امللك
عبدالعزيز الريا�ضية ،مبكة
املكرمة.
وبذلك ،بلغ الوحدة النقطة 34
يف املركز ال�ساد�س ،بينما جتمد
ر�صيد �أح��د عند  12نقطة ،يف
ذيل الرتتيب،و�سجل للوحدة،
ع�����ص��ام اجل��ب��ايل يف الدقيقة
 ،29وماركو�س جولريمي يف
الدقيقتني « ،»74 ،41و�أحمد
عبده يف الدقيقة  ،66بينما
�أحرز هدف �أحد ،علي الأ�سمري،
يف الدقيقة .59

دبا الفجيرة يتعادل مع اإلمارات ...والظفرة يقسو على كلباء

الشارقة يعزز صدارة دوري الخليج
• حممد
ال�شلهوب

العربي «بثنائية» شباب األهلي
ع��زز ال�شارقة ���ص��دارت��ه ل��دوري
اخلليج العربي لكرة القدم ،بعد
ف��وزه على �شباب الأه��ل��ي دبي،
بهدفني دون مقابل يف اجلولة الـ
 16من البطولة.
ورف��ع ال�شارقة ر�صيده �إلى
 40نقطة يف املركز الأول،
وجتمد ر�صيد �شباب الأهلي
عند  29نقطة ،وظ��ل يف
املركز الرابع يف ترتيب
دوري املحرتفني الإماراتي.
وطغى احلذر على �أداء الفريقني
يف ال�����ش��وط الأول ،ومل تكن
هناك هجمات خطرية با�ستثناء
ت�سديدتني من لوفانور العب �شباب
الأه��ل��ي ،و�إي��ج��ور ك��ون��اردو العب
ال�شارقة ،لينتهي ال�شوط بالتعادل
ال�سلبي.
و�ضغط �شباب الأه��ل��ي بقوة يف
ال�شوط الثاين ،ودانت له ال�سيطرة
يف ال��دق��ائ��ق الأول�����ى ،ق��ب��ل �أن
ينجح ويلتون �سواريز ،يف و�ضع
ال�شارقة باملقدمة ،بالهدف الأول
يف الدقيقة  ،74لت�شتعل �أجواء
املباراة.
واحت�سب حكم املباراة ،ركلة جزاء
لل�شارقة ،بعد �إعاقة العبه �سيف
را�شد من قبل ماجد ح�سن العب
�شباب الأهلي يف الدقيقة  ،80ثم
�أكد على الركلة بعد الرجوع �إلى

تقنية الفيديو ،و�سددها �إيجور
كوناردو بنجاح يف الدقيقة ،84
حمرز ًا الهدف الثاين لل�شارقة.
ويف نف�س اجل��ول��ة ت��ع��ادل دبا
ال��ف��ج�يرة م��ع �ضيفه الإم����ارات
« ،»1-1اليوم ليبقى الفريقان
مهددين بالهبوط،و�سجل �شيخ
دي��اب��ات��ي ه���دف الإم������ارات ،يف
الدقيقة  ،81و�أدرك دبا الفجرية
التعادل عن طريق يا�رس اجلنيبي،
يف الدقيقة .90
وبذلك ،رفع دبا الفجرية ر�صيده
�إلى  5نقاط ،يف ذيل ترتيب دوري
املحرتفني ،بينما رفع الإمارات
ر�صيده �إلى  12نقطة ،يف املركز
قبل الأخري.
وخ�رس احت��اد كلباء �أم��ام �ضيفه
الظفرة «،»0-3و�سجل هدف الظفرة
الأول ،العبه دييغو يف الدقيقة
 ،14من ركلة جزاء ،احت�سبها حكم
املباراة ل�صاحله ،بعد عرقلته من
قبل حار�س مرمى احتاد كلباء.
و�أ�ضاف دييغو الهدف الثاين يف
الدقيقة  ،52بينما �أح��رز �سهيل
امل��ن�����ص��وري ال��ه��دف الثالث،
يف الدقيقة ،62وبذلك ،رفع
الظفرة ر�صيده �إلى  20نقطة ،يف
املركز الثامن ،فيما جتمد احتاد
كلباء عند  19نقطة ،يف املركز
التا�سع.

الشلهوب :تحية جماهير
االتحاد لي تاج على رأسي
بادر قائد نادي الهالل ال�سعودي حممد
ال�شلهوب بر ّد التحية جلماهري االحتاد
التي �أح�سنت له التحية �أثناء خروجه من
املباراة التي جمعت الفريقني.
وغرد ال�شلهوب عرب �صفحته على تويرت،
ّ
قائلاً « :جمهور االحت��اد اعتدنا منه هذا
�شكرا لهم..
الوفاء مبعنى هذه الكلمة..
ً
ريا بالتحية ..وهي تاج على
�أ�سعدوين كث ً
ر�أ�سي».
وجهت جماهري
الالعب
ا�ستبدال
وخالل
َّ
الفريقني التحية لل�شلهوب ،وقام قائد
الهالل مببادلتها التحية ،خا�صة جماهري
االحتاد.
وك��ان ال��ه�لال ق��د جن��ح يف التغلب على
االحت����اد ب��ه��دف�ين نظيفني يف م��ب��اراة
الكال�سيكو ،لريفع الهالل فارق ال�صدارة
مع الن�رص �إلى  9نقاط ،علم ًا ب�أن للن�رص
مباراة م�ؤجلة.
ويف مو�ضوع �آخ��ر دخ��ل ح��ار���س وفاق
�سطيف اجلزائري ،م�صطفى زغبة ،دائرة
اهتمامات الهالل ال�سعودي ،ل�ضمه خالل
املريكاتو ال�صيفي املقبل.
يف�ضل احلار�س اجلزائري الرحيل عن

ناديه ،بعدما دخل الفرتة الأخ�يرة من
عقده.
وتلقى زغبة ع��د ًدا من العرو�ض ،خالل
الفرتة املا�ضية� ،أحدها من احتاد العا�صمة
اجلزائري ،و�آخر من ٍ
ناد بلغاري،وينتظر
احلار�س عر�ض الهالل ،ملناق�شة جميع
العرو�ض مع وكيل �أعماله ،قبل حتديد
قراره،وكان زغبة قد توج بجائزة �أف�ضل
حار�س يف اجلزائر ،لعام .2018
وقررت �إدارة نادي الهالل توفري طائرة
خا�صة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة
القدم �إلى الإ�سكندرية ا�ستعداد ًا ملواجهة
االحت��اد ال�سكندري ،بك�أ�س زايد �أبطال
العرب.
و�سيفتقد الفريق ال�سعودي لعدد من
العنا�رص يف م��ب��اراة االحت���اد ب�سبب
الإ�صابات ،على ر�أ�سهم عبدالله عطيف
ونواف العابد و�سلمان الفرج.
ويلتقي االحت���اد �ضيفه ال��ه�لال ،على
ملعب برج العرب بالإ�سكندرية يف �إياب
دور الثمانية لك�أ�س زايد �أبطال العرب،
علما ب�أن مباراة الذهاب انتهت للفريق
ً
ال�سعودي ،بثالثية دون رد.

