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في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية

الوحدة اإلماراتي يسحق االتحاد
السعودي برباعية «قارية»

• جانب من �إحدى مباريات الدوري الن�سائي

فتيات اليرموك يواجهن الكويت
في الدوري النسائي لكرة الصاالت
كتب يحيى �سيف:
تختتم اليوم مباريات الأ�سبوع
ال�ساد�س م��ن بطولة ال���دوري
الن�سائي لكرة ال�صاالت الذي
ينظمه االحت��اد الكويتي لكرة
القدم ممثال يف اللجنة الن�سائية
ب��االحت��اد حيث تقام مباراتان
على �صالة نادي �سلوى ال�صباح
بني فريق �سلوى بر�صيد 9نقاط
وفريق �سفن ول��ه  4نقاط ويف
اللقاء الثاين يلعب فتيات نادي
ال�يرم��وك ولهن  12نقطة مع
فريق نادي الكويت بـ  13نقطة
وهي املباراة الأهم التي لن تخلو

من االثارة والندية.
وي�سعى نادي �سلوى �إلى العودة
لالنت�صارات بعد ع��دة هزائم
والتم�سك بالبقاء واملناف�سة مع
الأربعة الكبار يف ن�صف النهائي
وميلك  9نقاط من  5مباريات وهو
نف�س ر�صيد ن��ادي الفتاة الذي
يتطلع للدخول يف دائرة الفرق
التي تناف�س على اللقب ومزاحمة
فرق ال�صدارة.
من ناحية �أخ��رى ي�أمل الكويت
يف ا�ستعادة ال�صدارة ب�شكل م�ؤقت
ب�إ�ضافة نقطتني �إل��ى ر�صيده
لي�صبح  15نقطة متجاوزا جاغوار
�صاحب ال��ـ  14نقطة ليعزز

العميد من فر�ص ت�أهله للمربع
الذهبي وهي نف�س تطلعات فريق
الريموك يف ال�رصاع على البطولة
.
وال�شك �أن نتائج مباريات اجلولة
ال�سابقة قد �أ�شعلت املناف�سة على
حجز �إحدى بطاقات ن�صف النهائي
و�ضمان موقع على من�صة التتويج
ال�سيما بعد اقرتاب كل من العيون
والفتاة من فرق املقدمة التي
تت�صدر الدور االول ويقام الدور
التمهيدي بطريقة ال��دوري من
دور واحد بني  11فريقا م�شارك ًا
يف �أول دوري ن�سائي ر�سمي لكرة
ال�صاالت ينظم بالكويت.

حقق ال��وح��دة الإم��ارات��ي ،ف��وز ًا
ت��اري��خ��ي � ًا ع��ل��ى �ضيفه االحت���اد
ال�سعودي بنتيجة  1-4با�ستاد �آل
نهيان يف �أبو ظبي� ،ضمن اجلولة
الثانية من مناف�سات املجموعة
الثانية بدوري �أبطال �آ�سيا.
والفوز هو الأول للوحدة ،بعد 4
مباريات جمعت بينهما من قبل،
يف عامي  2010و ،2011وخ�رس
الوحدة  3مباريات منها ،مقابل
تعادل واحد ،ودون �أن ي�سجل �أي
هدف.
و�سجل �أهداف الوحدة كل من حممد
برغ�ش وليوناردو دا �سيلفا «هدفني»
و�إ�سماعيل مطر ،يف الدقائق 16
و 52و 80و ،91بينما �أحرز هدف
االحت���اد ،نا�رص ال�شمراين ،يف
الدقيقة .56
ورفع الوحدة ر�صيده �إلى  3نقاط
يف املركز الثالث باملجموعة،
وجتمد ر�صيد االحتاد عند  3نقاط
ثانيا.
وجاءت املباراة متوازنة امل�ستوى،
وافتتح الوحدة الت�سجيل مبكر ًا يف
الدقيقة  ،16بكرة مررها تيجايل،
وو�ضعها حممد برغ�ش يف ال�شباك،
لينتهي ال�شوط الأول مل�صلحة
�أ�صحاب الأر�ض بهدف دون مقابل.
وجنح الوحدة يف �إ�ضافة الهدف
الثاين يف الدقيقة  ،52عن طريق
ليوناردو ،بعد متريرة و�ضعته
يف مواجهة مرمى االحتاد ،لي�سدد
وترتطم بقدم مدافع االحتاد وتغري
اجتاهها وت�سكن ال�شباك.
وقل�ص نا�رص ال�شمراين الفارق
يف الدقيقة  ،56م�ستفيد ًا من �سوء

• الوحدة حقق فوز ًا كبري ًا على االحتاد

تفاهم بني حمدان الكمايل ،مدافع
الوحدة ،وحار�س املرمى ،حممد
ال�شام�سي ،ليخطف الكرة وي�ضعها
يف املرمى.
وا�ستغل تيجايل خط�أ جديدا من
دفاع االحتاد ،ولعب كرة ارتطمت
ب��ال��ق��ائ��م وحت��ول��ت �إل���ى خ��ارج
امللعب يف الدقيقة  ،60ومتكن

�إ�سماعيل مطر من ت�سجيل هدف
ثالث لفريقه من ركلة حرة مبا�رشة
يف الدقيقة .80
ومل ينجح االحت����اد يف تعديل
النتيجة ،ليزيد الوحدة من غلته
بهدف راب��ع �سجله ليوناردو يف
الدقيقة الأول���ى م��ن ال��وق��ت بدل
ال�ضائع.

وال���ف���وز ه���و الأول ل��ل��وح��دة
باملجموعة ،بعد خ�سارته �أمام
م�ست�ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي
بهدفني دون مقابل يف اجلولة
الأول�����ى ،بينما خ����سر االحت���اد
مباراته الأولى ،بعد الفوز الكبري
يف اجل��ول��ة الأول���ى على الريان
القطري .1-5

قلب تأخره بهدفين إلى فوز بالثالثة

ذوب آهن لقن النصر درس ًا قاسي ًا بدوري األبطال

• الدو�رسي يحاول املرور من مدافع الوحدة

إيقاف محترف االتفاق  4مباريات وغرامة  45ألف ريال

لجنة االنضباط السعودية
تغرم الهالل للمرة الرابعة
ق��ررت جلنة االن�ضباط باالحتاد
ال�سعودي لكرة ال��ق��دم ،تغرمي
الهالل � 45ألف ريال ،ب�سبب �إلقاء
جمهوره  6زجاجات مياه جتاه
امللعب ،خالل مواجهة الوحدة
يف اجلولة املا�ضية بالدوري،
ح�سبما ج��اء يف تقرير مراقب
املباراة.
و�أل��زم��ت اللجنة ال��ن��ادي بدفع
ال���غ���رام���ة ،يف م���دة �أق�صاها
ي��وم��ا ،يف ق���رار غ�ير قابل
30
ً
ل�لا���س��ت��ئ��ن��اف،وك��ان��ت جماهري
الهالل قد �ألقت قوارير املياه،
على عدد من العبي الوحدة قبل
انتهاء اللقاء ،بدعوى �إ�ضاعتهم
للوقت.

وتعد هذه املرة الرابعة ،التي
تغرم فيها جلنة االن�ضباط الهالل،
هذا املو�سم ،حيث �سبق �أن غرمته
�أمام الأهلي � 40ألف ريال ،ب�سبب
رمي اجلمهور لـ 6قوارير مياه.
ك��م��ا غ��رم��ت��ه � 50أل����ف ري���ال،
ب�سبب رمي جماهريه  8قوارير
�أم��ام ال��رائ��د ،وبعدها � 70ألف
ري��ال ب�سبب رم��ي  11زجاجة،
يف مواجهة الباطن،وبالغرامة
الأخرية ،يبلغ جمموع ما غرمته
اللجنة للهالل� 205 ،آالف ريال.
ويف نف�س ال�سياق �سلطت جلنة
االن�����ض��ب��اط والأخ��ل��اق عقوبة
الإيقاف على العب نادي االتفاق،
ح�سني ال�سيد ،وذلك بحرمانه من

امل�شاركة مع فريقه يف  4مباريات
ر�سمية.
وفر�ضت اللجنة غ��رام��ة مالية
على الالعب مببلغ � 45ألف ريال
�سعودي ،ب�سبب قيامه باالعرتا�ض
ع��ل��ى ق���رار احل��ك��م يف مواجهة
االتفاق والن�رص ،وارتكاب �أفعال
عدوانية ت�سببت يف طرده مبا�رشة
من اللقاء.
وواج���ه االت��ف��اق ،ال��ن����صر ،يف
اجلولة الـ 23دوري ك�أ�س الأمري
حممد ب��ن �سلمان للمحرتفني،
وانتهت املباراة ل�صالح الن�رص
بنتيجة «،»2-3ويحتل االتفاق،
املركز التا�سع يف الدوري بر�صيد
 28نقطة.

تغلب ذون �آه��ن الإي���راين على
الن�رص ال�سعودي  ،2-3االثنني،
على ا�ستاد �آل مكتوم يف دبي ،يف
اجلولة الثانية من مناف�سات
املجموعة الأولى بدوري �أبطال
�آ�سيا لكرة القدم.
و�سجل الربازيلي جوليانو دي
باوال « »5واملغربي عبدالرزاق
حمد الله « »57هديف الن�رص،
وحممد جناد « »29ووحيد زاده
« »39و�أمري مطهري «� »90أهداف
الفريق الإيراين.
ورف��ع ذوب �آه��ن ر�صيده �إلى
�أرب��ع نقاط يف املركز الثاين
ب��ف��ارق الأه����داف ع��ن ال���زوراء
العراقي الذي تغلب على الو�صل
الإماراتي « 3نقاط» �- 5صفر،
وبقي الن�رص من دون نقاط.
وب��ح��ث ال��ن����صر م��ن��ذ انطالقة
ال�شوط الأول عن هدف مبكر،
وجنح يف ذلك بعد م��رور �أربع
دقائق عندما ا�ستفاد الربازيلي
دي باوال من كرة عر�ضية ولعبها
مبا�رشة داخل املرمى على ي�سار
حممد مظاهري «.»5
و�أ�ضاع الن�رص فر�صة هدف حمقق
عندما وج��د عبدالله ال�سامل
نف�سه �أمام املرمى ،لكنه ف�شل
يف �إيداع الكرة داخله «.»28
وبعد دقيقة واحدة ،عادل ذوب
�آهن النتيجة� ،إثر كرة عر�ضية
نفذت من ركلة حرة ارتقى لها
حممد جناد ولعبها بر�أ�سه على
ي�سار احلار�س الأ�سرتايل براد
جونز.
ومن كرة عر�ضية ثانية� ،أ�ضاف

• ذوب �آهن قلب الطاولة على الن�رص

الفريق الإي���راين هدفه الثاين
بوا�سطة وحيد حممد زاده الذي
�صوب كرة قوية على ميني براد
جونز «.»39
ويف ال�����ش��وط ال��ث��اين ،الحت
فر�صة للن�رص لتعديل النتيجة

ضمن منافسات المجموعة األولى

الزوراء العراقي يمزق شباك الوصل اإلماراتي
بخماسية نظيفة

«اآلسيوي» يعاقب اإلمارات
بسبب أحداث «موقعة» قطر
�أق��رت اللجنة الت�أديبية والأخالقية يف االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم ،توقيع غرامة مالية على احتاد
الإمارات لكرة القدم ،وقدرها  150:000دوالر ،عقب
الأحداث التي وقعت خالل مباراة الإمارات وقطر يف
ن�صف نهائي ك�أ�س �آ�سيا يف الإمارات يوم  29يناير
 ،2019على �ستاد حممد بن زايد يف �أبوظبي.
وت�ضمنت العقوبة ،لعب املنتخب الإماراتي مباراة
واحدة بدون جمهور� ،أي �إغالق كامل للملعب ،يف
�أولى مبارياته على ملعبه �ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة
�إلى نهائيات ك�أ�س �آ�سيا  2023وك�أ�س العامل .2022
و��شرح االحت��اد الآ�سيوي �أ�سباب العقوبة ،وفق ًا
لقانون الت�أديب الآ�سيوي والأخالقيات ،مو�ضح ًا �أن

العقوبة ب�سبب �سلوك اجلماهري وفق ًا للمادة  26من
القانون ،وخط�أ يف تنظيم املباريات ،وفق ًا للمادة
.64
ووفق ًا للوائح ال�سالمة والأمن يف االحتاد الآ�سيوي،
بتوزيع م�رشوبات ،مبا يتعار�ض وامل��ادة ،31
وت�أمني املمرات العامة ،مبا يتعار�ض واملادة
.33
و�أكد االحتاد الآ�سيوي �أن الغرامة يجب �أن ت�سدد يف
غ�ضون  30يوم ًا وفق ًا للمادة  11.3من قانون الت�أديب
والأخالقيات يف االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ،ويف
ح��ال ح��دوث �أي انتهاكات م�ستقبلية ،قد ت�شدد
العقوبات.

لوال تدخل الدفاع يف املنا�سبة
الأول���ى واحل��ار���س يف الثانية
و�إبعاد الكرة �إلى ركنية «،»53
وح�صل الن�رص على ركلة جزاء
ت�صدى لتنفيذها حمد الله
ولعب الكرة قوية على ي�سار

حممد م��ظ��اه��ري « »57مدركا
التعادل،ويف الدقيقة الأخرية،
خطف ذوب �آهن النقاط الثالث
عندما �أكمل �أم�ير مطهري كرة
عر�ضية يف املرمى على ي�سار
براد جونز.

• الزوراء �أكرم وفادة الو�صل بخما�سية

اكت�سح الزوراء العراقي� ،ضيفه
الو�صل الإم���ارات���ي بخما�سية
نظيفة ،يف املباراة التي �أقيمت،
ع��ل��ى ���س��ت��اد ك��رب�لاء ال���دويل،
�ضمن مناف�سات اجلولة الثانية
للمجموعة الأولى بدوري �أبطال
�آ�سيا.
�أح��رز �أه��داف ال���زوراء� ،سامال
�سعيد يف الدقيقة  ،22وعالء
عبا�س «ه��دف�ين» يف الدقيقتني
 36و ،51ومهند عبد الرحيم يف
الدقيقة  ،75وح�سني جويد يف
الدقيقة  ،84من ركلة جزاء،ورفع
ال����زوراء ر�صيده �إل��ى النقطة
الرابعة يف ���ص��دارة الرتتيب،
فيما جتمد ر�صيد الو�صل عند 3
نقاط يف املركز الثاين.
وفر�ض الفريق العراقي �سيطرته
على امل��ب��اراة يف وق��ت مبكر،
وهدد مرمى الو�صل عرب الالعب
مهند عبدالرحيم ،و�سط غياب
وا�ضح لل�ضيوف.
وافتتح ال��زوراء الت�سجيل عرب
القائد �سامال �سعيد الذي ا�ستغل
كرة ارت��دت ليقابلها بي�سارية
ا�ستقرت يف ال�شباك الو�صالوية

يف الدقيقة ،22وعزز الالعب
عالء عبا�س النتيجة بهدف ثان
يف الدقيقة  ،36بعد �أن ا�ستقبل
كرة من م�شارف اجلزاء لي�سددها
على ي�سار حار�س الو�صل.
وت���ع���ر����ض الع����ب ال��و���ص��ل،
املحرتف الربازيلي فابيو دي
ليما ،للطرد ،ليزيد من متاعب
ال�ضيوف ،لينهي الزوراء ال�شوط
الأول متقدما بهدفني دون رد.
ويف ال�شوط الثاين ،غاب الو�صل
متاما بعد �أن عانى من النق�ص
العددي ،وا�ستقبل هدفا ثالثا يف
الدقيقة  ،51عرب الالعب عالء
عبا�س.
وت��راج��ع ال��و���ص��ل �إل���ى اخللف
للخروج ب�أقل الأ��ض�رار ،لكنه
تلقى الهدف الرابع بعد توغل
�أحمد جالل بني دفاعاته ،ليمرر
الكرة ملهند عبدالرحيم الذي
�أكملها داخل ال�شباك.
وح�صل �أحمد جالل على ركلة جزاء
بعد �أن تعر�ض للعرقلة داخل
املنطقة�،سجل منها املحرتف
ال�سوري ح�سني اجلويد الهدف
اخلام�س يف الدقيقة .84

