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العدواني :نتائج النصر
ال تعكس مستواه المميز
في الدوري

• جانب من لقاء الكويت والريموك

اليرموك والكويت اكتفيا بالتعادل
وفتيات سلوى فزن بانسحاب سفن
كتب يحيى �سيف:

يف �إط����ار م��ب��اري��ات اجلولة
ال�ساد�سة م��ن بطولة ال��دوري
الن�سائي لكرة ال�صاالت اكتفى
ال�يرم��وك والكويت بالتعادل
االي��ج��اب��ي بنتيجة  2/2يف
املباراة التي جرت بينهما م�ساء
�أم�����س الأول على �صالة نادي
�سلوى يف ختام اجلولة ال�ساد�سة

من البطولة.
ورف��ع العميد ر�صيده �إل��ى 14
نقطة وحافظ على فر�ص ت�أهله
�إلى املربع الذهبي واملناف�سة
على ارتقاء من�صة التتويج ودخل
�ضمن املر�شحني لإح��راز اللقب
حيث يحتل املركز الثاين بعد
جاغوار و�أ�صبح ر�صيد مناف�سه
 13نقطة بالرتتيب الثالث
موا�صال مطاردته فرق املقدمة.

وا�ستفاد فريق فتيات �سلوى
ال�صباح من عدم ح�ضور العبات
فريق �سفن وفاز بالثالث نقاط
رافعا ر�صيده الى  12نقطة معززا
تواجده بني الأربعة الكبار ومنح
حكم املباراة الوقت القانوين
انتظارا حل�ضور العبات الفريق
املناف�س وبعد انتهاء املدة
اعترب �سفن من�سحبا من اللقاء.
ومن الوا�ضح ان البطولة دخلت

يف مراحلها احلا�سمة بعد انتهاء
م��ب��اري��ات اال���س��ب��وع ال�ساد�س
ومل يتبق �سوى خم�س جوالت
وت�شري النتائج الى تناف�س اربع
فرق على الو�صول للدور ن�صف
النهائي يف مقدمتهم جاغوار
وال��ك��وي��ت وال�يرم��وك و�سلوى
باال�ضافة ال��ى حم��اوالت فريق
نادي الفتاة حلجز احدى بطاقات
املربع الذهبي .

�أكد مدرب الن�رص ظاهر العدواين� ،أن فريقه حقق الهدف
يف الدوري املمتاز يف املو�سم احلايل ،بالتواجد
بني ال�ستة الكبار و�ضمان البقاء يف دوري
الأ�ضواء.
ويحتل الن�رص امل��رك��ز ال�ساد�س يف
ترتيب �أندية املمتاز ،بر�صيد 18
نقطة ،وله  3مباريات متبقية يف
امل�سابقة� ،إال �أنه حجز بطاقة
البقاء بني الكبار ،عطفا على
ف��ارق النقاط مع �أ�صحاب
املراكز الأخرية.
وقال العدواين �إن الن�رص
ق��دم منذ ب��داي��ة املو�سم
م�ستويات الفتة� ،إال �أن
النتائج مل تكن مقرونة
بامل�ستوى ،لكن املح�صلة
يف النهاية كانت مقبولة.
وب�ين الن�رص �أن العنابي
ي�سعى للأف�ضل يف املباريات
املتبقية يف الدوري ،لتح�سني
املركز ،يف حال كان ذلك ممكنا،
م�شريا �إلى �أن العمل قائم على قدم
و�ساق ،ا�ستعدادا ملواجهة املت�صدر
الكويت ،الأحد املقبل.
ويلتقي الن�رص مع الكويت يف مباراة م�ؤجلة
من الدوري املمتاز ،الأحد املقبل ،كما يلعب
القاد�سية مع الفحيحيل يف مهمة مماثلة.
و�شدد على �أهمية الإبقاء على جاهزية الالعبني
خالل فرتة التوقف ،للدخول يف م�سابقة ك�أ�س
الأمري بكل بقوة ،ال�سيما �أن البطولة تقام بنظام
خروج املغلوب.
وك�شف العدواين �أن هناك اتفاق ًا على خو�ض مباراة
ودية �أمام الفي�صلي ال�سعودي يف الكويت 22 ،من
ال�شهر احلايل.
جدير بالذكر �أن الن�رص ينعم منذ  3موا�سم
باال�ستقرار الفني مع املدرب ظاهر العدواين ،وهو
ما انعك�س على م�ستوى الفريق.

في نصف نهائي كأس الخليج العربي

مفاجآت الصراع على رئاسة االتحاد اآلسيوي

قمة خارج التوقعات تجمع
الوحدة وبني ياس اليوم

إنسحاب الرميثي ...اختفاء المهندي

يلتقي نادي الوحدة مع �ضيفه بني
يا�س اليوم اجلمعة على ا�ستاد
�آل نهيان ،يف ن�صف نهائي ك�أ�س
اخلليج العربي.
وي�صعب التكهن بنتيجة املباراة،
على �ضوء تباين م�ستوى الوحدة
يف م�سابقتي ك�أ�س اخلليج العربي
وال���دوري الإم��ارات��ي يف املو�سم
احل��ايل ،مقابل ظهور جيد لبني
يا�س يف الدوري ،بعدما متكن من
جماراة الكبار والتفوق عليهم.
ولن تكون مهمة الفريقني �سهلة يف
ن�صف النهائي ،خا�صة �أن مواجهة
الفريقني يف دور املجموعات،
انتهت بالتعادل ب��دون �أه��داف،
وال��ف��ائ��ز م��ن م��ب��اراة اجلمعة،
�سيواجه يف املباراة النهائية ،يوم
 22مار�س احلايل� ،شباب الأهلي
دب��ي ،ال��ذي �صعد �إل��ى النهائي
بعد تفوقه على الن�رص يف ن�صف
النهائي ،بركالت الرتجيح.
وجنح الوحدة يف الو�صول �إلى
ن�صف نهائي ك ��أ���س املحرتفني
الإم��ارات��ي ،مب�سرية خالية من
الهزائم ،بينما ابتعد يف الدوري،
عن املناف�سة على اللقب ،وتراجع
�إل���ى امل��رك��ز اخل��ام�����س بر�صيد
 27نقطة ،وبفارق  16نقطة عن
املت�صدر ال�شارقة.

 ...وسلمان رئيس ًا بالتزكية!
ذك���رت م�����ص��ادر �آ���س��ي��وي��ة �أن
حممد خلفان الرميثي املر�شح
الإم���ارات���ي لرئا�سة االحت��اد
الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم قرر
االن�سحاب م��ن ال�سباق على
املن�صب ب�����ص��ورة مفاجئة،
ليظل القطري �سعود املهندي
يف امل�شهد م�ؤقتاً ،حيث من
املنتظر �أن ين�سحب قريب ًا هو
الآخر ،ليتم وفق هذا ال�سيناريو
تزكية البحريني ال�شيخ �سلمان
بن �إبراهيم �آل خليفة رئي�س ًا
لالحتاد القاري لوالية جديدة
���س��وف ت�ستمر حتى ،2023
كما �أنه �سوف يحتفظ مبن�صبه
احل��ايل نائب ًا لرئي�س االحتاد
الدويل لكرة القدم «فيفا».
الإعالن الر�سمي

• من �سينت�رص اليوم الوحدة �أم بني يا�س؟

و�سجل العبي الوحدة� 9 ،أهداف
يف  6مباريات ،مبتو�سط  1.5هدف
يف املباراة الواحدة ،وجنح يف
احلفاظ على �شباكه نظيفة طوال
مرحلة املجموعات ،يف �إجناز
كبري .يف املقابل ،خا�ض بني
ي��ا���س ،رح��ل��ة طويلة لي�صل يف
املجموعة الأولى للك�أ�س ،و�صو ًال
�إلى الدور ن�صف النهائي.
وتلقت �شباك بني ي��ا���س خالل
م�شواره يف البطولة� 5 ،أهداف فقط
يف  6مباريات ،ليكون رابع �أقوى
خط دف��اع يف امل�سابقة ،و�سجل
� 8أه��داف ،ليكون ثاين �أقوى خط
هجوم يف املجموعة ،و�سابع �أقوى
هجوم يف امل�سابقة.
ب��د�أ الوحدة ،م�سريته مبواجهة
�صعبة �أمام �شباب الأهلي ،وجنح
يف الفوز  ،0-1ثم انت�رص على
الو�صل  ،0-3وعلى عجمان بهدف
وحيد ،وعلى دبا الفجرية ،0-2
ليح�صد الفريق  12نقطة يف �أول
 4جوالت وي�ضمن الت�أهل �إلى ربع
النهائي ،قبل �أن يتعادل �سلب ًيا
مع بني يا�س ،ثم يفوز على احتاد
كلباء .0-2
وت�صدر الوحدة ،ترتيب املجموعة
الأول���ى بر�صيد  16نقطة ،وهو
�أك�بر عدد نقاط ح�صده �أي فريق

باملجموعتني ب��ف��ارق نقطة عن
الن�رص مت�صدر املجموعة الثانية،
ويف ربع النهائي ،فاز على الإمارات
 ،0-5لي�صعد �إلى ن�صف النهائي.
بدوره ،بد�أ بني يا�س م�شواره يف
الك�أ�س ،بتعادل مع عجمان ،1-1
وف��از على دب��ا الفجرية  0-3يف
اجل��ول��ة التالية ،وعلى احتاد
كلباء  1-2يف اجلولة الثالثة،
ثم تعادل �سلب ًيا مع الوحدة يف
اجلولة الرابعة للمجموعة الأولى
نف�سها.
والهزمية الوحيدة التي تلقاها
الفريق ،كانت  2-1يف اجلولة
ال�ساد�سة �أم���ام �شباب الأهلي،
ليتوقف ر�صيده عند  8نقاط،
وتتعقد مهمته يف الت�أهل ،حتى
تعادل مع الو�صل  ،1-1لي�صال
معا �إل��ى دور الثمانية ،بعدما
ً
احتل بني يا�س ،املركز الثالث
بر�صيد  9نقاط ،واحتل الو�صل
املركز الرابع بر�صيد  8نقاط.
ويف ربع النهائي ،كان بني يا�س
على موعد مع اختبار �صعب خارج
ملعبه �أمام العني ،وجنح يف الفوز
بهدف دون مقابل� ،سجله العبه
املت�ألق حبو�ش �صالح ،لي�صعد
الفريق �إلى ن�صف النهائي ويالقي
الوحدة.

ومل يعلن الرميثي ان�سحابه
ر�سمي ًا من ال�سباق حتى الآن،
ولكن م��ن املتوقع �أن يحدث
ذلك خالل �ساعات �أو عدة �أيام
على الأك��ث�ر ،م��ا يفتح باب
التكهنات وحمى الت�سا�ؤالت عن
�سبب االن�سحاب من املناف�سة
على املقعد ال�ساخن ال��ذي
يتيح ل�صاحبه القيادة الكروية
لأكرب قارات العامل ،بالإ�ضافة
�إلى توليه من�صب نائب رئي�س
االحت���اد ال���دويل ل��ك��رة القدم
«فيفا» ،كما �أن الدول العربية
اخلليجية لديها �شغف كبري
ب��ه��ذا امل��ن�����ص��ب ،ب��داي��ة من
القطري حممد بن همام الذي
�سيطر على املقعد بني عامي
 2002و  ،2011و���ص��و ً
ال �إلى
ال�شيخ �سلمان �آل خليفة الذي مت
انتخابه عام  ،2013وهو الآن
يقرتب من البقاء يف من�صبه
حتى عام .2023
ومن بني التكهنات التي تتعلق

• الرميثي وبن �إبراهيم واملهندي يف حوار خا�ص

ب�أ�سباب ان�سحاب الرميثي
�إدارك���ه �أن ال�شيخ �سلمان �آل
خليفة املوجود فعلي ًا يف �سدة
ال��رئ��ا���س��ة ال����دورة املا�ضية
ي�سيطر على غالبية الأ�صوات
يف ال��ق��ارة ال�صفراء ،كما �أن
م�ساندة ال�شيخ �أح��م��د الفهد
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الأومل��ب��ي
الآ�سيوي لل�شيخ �سلمان �آل خليفة
دفعت الرميثي لالن�سحاب من
ال�سباق ،خا�صة �أن الفهد يتمتع
بنفوذ كبري يف القارة الآ�سيوية،
وميكنه توجيه غالبية �أ�صوات
احتاداتها يف خمتلف اللعبات.
تكتيك الدوحة
امل��ر���ش��ح ال��ق��ط��ري �سعود
املهندي ،كان ق��رار الدوحة

عنا�رص �صغرية يف ال�سن ،وقادرون على العطاء يف
الدوري.
و�أرجع بندر با�رصيح غياب هارون كمارا عن م�ستواه
املعهود �إلى ظروف،قائال :رمبا مر هارون بظروف
عائلية او فنية ،وال �أملك ع�صا �سحرية مع هارون
كمارا.
و�أ�شار �إلى �أنه تعلم يف احتاد جدة كيفية التعامل
مع الأندية اجلماهريية ،مردف ًا :تعلمت �أي�ضا كيفية
التعامل مع و�ضع حرج لفريق كرة القدم ،وفرتة
االحتاد من �أف�ضل فرتات حياتي الكروية.
ولفت �إلى �أن الفريق لي�س جاهزا بن�سبة % 100
ملواجهة الفي�صلي ،لأن الوقت ال�ضيق مل ي�سمح له
لتغيري الأمور يف الفريق ،لكن فرتة التوقف �ساعدت
على التجهيز لـ«الديربي».

برت�شيحه لرئا�سة االحت��اد
الآ�سيوي جم��رد تكتيك هدفه
الأ�سا�سي عرقلة الرميثي لكي
ال ي�صل �إل��ى �سدة الرئا�سة،
وال�شاهد يف الأم��ر �أن رئي�س
االحت����اد الآ����س���ي���وي احل���ايل
ال�شيخ �سلمان �آل خليفة يحظى
بالدعم القطري يف الأ�سا�س،
ومن املنتظر �أن يعلن املهندي
ان�سحابه من ال�سباق قريباً،
وهو الأمر الذي كان متوقعاً،
على �أن يكتفي بالبقاء يف
دائرة املناف�سة على من�صب يف
جمل�س الفيفا.
وعلى الرغم من ترقب القارة
الآ���س��ي��وي��ة لإع�ل�ان الرميثي
وامل��ه��ن��دي ان�سحابهما من
ال�سباق� ،إال �أنه كان من املقرر

�أن جت��رى االنتخابات خالل
اجتماع اجلمعية العمومية
ل�لاحت��اد الآ���س��ي��وي � 6أبريل
املقبل يف العا�صمة املاليزية
ك��واالمل��ب��ور ،وت�شمل عملية
االق��ت�راع ان��ت��خ��اب الرئي�س
وخ��م�����س��ة ن���واب ل���ه ،و�ستة
�أع�����ض��اء يف جمل�س االحت���اد
الدويل لكرة القدم ،من بينهم
ع�ضوة ن�سائية م��ن املكتب
التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي،
وخم�س ع�����ض��وات ن�سائيات
يف املكتب التنفيذي لالحتاد
الآ�سيوي ،وت�سعة �أع�ضاء يف
امل��ك��ت��ب التنفيذي لالحتاد
ال��ق��اري ،وي��ت ��أل��ف االحت��اد
الآ�سيوي من  47احتاداً ،بينها
 46يحق لها الت�صويت.

أميسي :الهالل األقرب للدوري
والدوسري أفضل العب

باصريح :لست «مدرب طوارئ»
 ...وال أملك عص ًا سحرية
�أكد بندر با�رصيح �أنه وافق على تدريب القاد�سية
لأنه ابن النادي ومدرب حمرتف ،و�أنه ال ميلك ع�صا
�سحرية لإعادة هارون كمارا �إلى م�ستواه ال�سابق
ال��ذي ظهر به يف بداية امل�سابقة ،م�شريا �إلى
�أنه ا�ستفاد كثري ًا من فرتة تواجده يف احتاد جدة
وو�صفها بالأف�ضل.
وقال با�رصيح :تدريبي للقاد�سية مبثابة رد اجلميل
لهم ،وال �أحب �أن يطلق علي كلمة مدرب طوارئ،
ون�سعى للو�صول �إلى املركز الذي يليق بالقاد�سية
يف املو�سم احلايل.
و�أ�ضاف :الأجانب مميزون يف القاد�سية ،لكن الفريق
كان بعيدا عن هويته وواجه �سوء الطالع ،بجانب
التوظيف غري اجليد يف مراكز الالعبني ،لكن هناك
�إيجابيات عديدة يف الفريق ال�سيما و�أننا منتلك

• ظاهر
العدواين

• �سيدريك �أمي�سي يف التدريبات

ذكر البوروندي �سيدريك �أمي�سي،
الع���ب ال���ت���ع���اون� ،أن ال��ه�لال
�سيحقق لقب دوري ك�أ�س حممد
بن �سلمان للمحرتفني ،لأف�ضليته
هذا املو�سم ،و�أ�شار �إلى �أن �سامل
ال��دو��سري الع��ب ال��ه�لال يعترب
�أف�ضل العب �سعودي للإمكانات
التي يتمتع بها.
لعبت �أمام الن�رص والهالل،
وقال:
ُ
وهما فريقان قويان جدا ،لكني
�أ�شعر ب ��أن الهالل �سيك�سب لقب
الدوري.و�أ�ضاف :املو�سم املا�ضي
كان قويا ،ولكن االختالف يكمن يف
�أنه ال يوجد فريق �ضعيف حاليا،
ب�سبب وجود العبني حمرتفني على
ٍ
م�ستوى
ع��ال بجانب املحليني
وحتت قيادة �أف�ضل املدربني يف
العامل.
ور�أى �أن �سامل الدو�رسي ،العب
ال���ه�ل�ال ،ي��ع��ت�بر �أف�����ض��ل الع��ب
�سعودي ،لأنه دائما ما يتطور،

و�أردف :و�أح���ب �أي�ضا م�شاهدة
عبداملجيد ال�سواط يف التمرين،
لأن���ه الع��ب رائ���ع ومي��ل��ك الكثري
من االمكانات التي مل ي�شاهدها
اجلميع بعد.
وو�صف �أمي�سي مباراة فريقه �أمام
الهالل يف ال��دوري الأول ب�أ�سو�أ
حلظات مرت عليه ،لأن اجلميع
�شاهد حالة الطرد وخ�سارة النقاط
بنتيجة التعادل ،ولفت �إلى �أنه
ت ��أث��ر ب��الإ���س��ب��اين ت�شايف العب
بر�شلونة ال�سابق ،الأم��ر الذي
جعله يتواجد يف خانة املحور.
ووا�صل :التعاون حاليا يف املركز
الرابع امل�ؤهل ملقعد �آ�سيوي مع
كبار القارة ،وعلى بعد خطوتني
من نهائي ك�أ�س امللك ،وه��ذا مل
يتحقق �إال بجهد كبري وتدريبات
متوا�صلة ل��ذا �أطلب من جماهري
وع�شاق الفريق احل�ضور للملعب
وم�ؤازرتنا.

