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قبل انطالق التصفيات اآلسيوية التي تستضيفها الكويت

بيانات اتحاد الكرة والسالمية تضرب استقرار «األزرق األولمبي»
ا�ستب�رش ال�شارع الريا�ضي بعودة
املنتخبات الوطنية لكرة القدم �إلى
�سابق عهدها ،عقب رفع الإيقاف
عن كرة القدم الكويتية بعد �أكرث
من عامني من الإيقاف اجلائر الذي
�رضب الكرة يف مقتل.
وب��د�أ احت��اد الكرة رحلة العمل
واختار املدر�سة الكرواتية لقيادة
املنتخبات يف املرحلة املقبلة،
وحظي اختيارها بر�ضا كبري،
ال �سيما يف ظ��ل الظهور املميز
ل��ل��ك��روات يف م��ون��دي��ال رو�سيا
.2018
ولكن بقي اختيار ر�أ���س اجلهاز
املتمثل يف روميو ج��وزاك ،حمل
انتقاد خلرباته القليلة يف عامل
التدريب ال �سيما مع عمله لفرتات
طويلة كمدير ري��ا���ض��ي ولي�س
فنيا.
وجتاوز املدرب خط النقد مبرور
الوقت ،مع ن�سيان �سريته الذاتية
وب��دء متابعة عمله لتقييمه قبل
احل��ك��م عليه ،ومل حت��ظ نتائج
الأزرق بحالة من الر�ضا ،وجاءت
م��ت��ذب��ذب��ة وم��ت��ف��اوت��ة لتت�صاعد
االنتقادات.
وف��ت��ح��ت اخ���ت���ي���ارات املنتخب
الأوملبي ،املقبل على امل�شاركة
بالت�صفيات الآ�سيوية لك�أ�س �آ�سيا

• الأزرق الأوملبي يحتاج �إلى اال�ستقرار

ظ��اه��رة لي�ست ج��دي��دة ،يف ظل
التعنت والتم�سك ب�أ�سماء بعينها
بغ�ض النظر عن م�شاركتها من عدمه
يف �أنديتها.
و�أ�ضاف �أن��ه لي�س من املنطق �أال
يتم اختيار �أي العب من ال�ساملية
املناف�س على ال����دوري وال��ذي

حتت  23عاما ،الباب النتقاد �أداء
الأجهزة الفنية جمددا.
نادي ال�ساملية

�أ���ص��در ن���ادي ال�ساملية بيانا
ا�ستغرب خالله ،معايري اختيارات
املنتخبات الوطنية ،م�ؤكدا �أنها

تواجد يف املربع الذهبي بالأعوام
املا�ضية يف م�سابقات ال��دوري
والك�أ�س.
وا�ستغرب ا�ستبعاد �أح��د الركائز
الأ�سا�سية للمنتخب الأوملبي دون
�أي �أ�سباب ،ليت�ضح للعيان �أن
املعيار لي�س �أداء الالعبني على

�أر���ض امللعب� ،إمن��ا قائمة مُتلى
على املدير الفني املغمور الذي
تو�سمنا فيه خريا منذ قدومه.
و�أك��د البيان �أن النادي لن يقف
مكتوف الأي��دي �أم��ام هذا النهج،
و�سيعمل جاهدا من خالل االجتماع
بالأندية الريا�ضية لبحث �سبل

اخلروج من هذا امل�ستنقع املدمر
للكرة الكويتية .وطالب حممد
دهيلي�س ،مدرب الفحيحيل ،يف وقت
�سابق ،الأجهزة الفنية للمنتخبات
ال �سيما املنتخب الأوملبي باختيار
الالعبني الذين ي�شاركون مع فرق
�أنديتهم الأولى.

و�أكد �أن م�شاركتهم تعد خري �إعداد
لعنا�رص الأومل��ب��ي خا�صة و�أن
اختيار العبي فرق حتت � 20سنة
�إل��ى جانب العبي الأندية الذين
ال ي�شاركون ،ال ت�صب يف م�صلحة
املنتخب.
و�أب����دى حتفظه ع��ل��ى ا�ستبعاد
بع�ض الالعبني رغ��م م�شاركتهم
مع املنتخب ،منذ انطالقة رحلة
اال�ستعداد عقب ا�ستبعادهم يف �آخر
جتمع قبل الت�صفيات.
ومل يختلف ر�أي عبدالعزيز
حمادة ،املدرب الوطني ،كثريا
بعدما �أبدى ا�ستغرابه من ا�ستبعاد
الع��ب�ين �أ�سا�سيني م��ع �أنديتهم
بالفرق الأولى يف الدوري املمتاز
ل�سنوات.
و�أب����دى ح��م��ادة ،ان��ده��ا���ش��ه من
ا�ستبعاد ه����ؤالء ال�لاع��ب�ين ،ال
�سيما �أنهم �شاركوا يف مع�سكرات
املنتخب الأوملبي منذ بدء رحلة
اال�ستعدادات يف يوليو املا�ضي
وح��ت��ى �آخ���ر جت��م��ع يف مع�سكر
البحرين.
و�شدد على �أن الغريب �أن عددا من
امل�ستبعدين ميتلك �سرية ذاتية
متتد لأكرث من � 3سنوات دفاعا عن
فرق �أنديتهم ،بعك�س العبني مت
اختيارهم من فرق حتت  20عاما.

في ذهاب الدور نصف النهائي

في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي

قمة سعودية خالصة تجمع األهلي
بالهالل في كأس زايد اليوم

الشباب يهدر نقطتين ثمينتين
 ...والرائد يستعيد نغمة االنتصارات

• قمة عربية منتظرة بني الهالل والأهلي اليوم

تنتظر جماهري الكرة ال�سعودية
اليوم موعد ًا ناري ًا بني فريقي
الهالل والأهلي ،يف ذهاب ن�صف
نهائي بطولة ك�أ�س زايد للأندية
الأب��ط��ال لكرة ال��ق��دم .وكانت
ال��ق��رع��ة اوق��ع��ت قطبي الكرة
ال�سعودية يف مواجهة �أعادت �إلى
الأذهان املباريات ال�سابقة بني
الفريقني على �صعيد البطوالت
العربية .تاريخي ًا �ألتقى كال
الفريقني من قبل يف البطوالت
العربية �أرب���ع م���رات ،انت�رص
ال��ه�لال يف م��ب��ارات�ين ،وح�رض
التعادل مرتني.
�أول مواجهة بني الفريقني يف
البطولة العربية ك��ان��ت عام
 2004يف الدور الثاين من خالل
املجموعة الأولى لعرب �آ�سيا.
و�ضمت حينها املجموعة �إلى
جانبهما ال�����زوراء العراقي

وال���وح���دات الأردين ،ومتكن
ال��ف��ري��ق��ان م��ن خ��ط��ف بطاقتي
الت�أهل عن املجموعة بعد �أن حل
الهالل �أو ًال ،والأهلي ثاني ًا.
و�سيدخل الهالل اللقاء مبعنويات
مرتفعة بعد ت�صدره ملجموعته
يف دوري ابطال �آ�سيا بـ 6نقاط،
بینما يحتل االه��ل��ي و�صافة
جمموعته بعد اخل�سارة من فريق
باختاكور االوزبكي.
ويتوقع ان يكون ال�ضغط النف�سي
اكرب على الهالل كونه �سيلعب
على ار�ضه وب�ين جماهريه وال
يريد مدربه زوران ان تهتز �شباكه
ب�أي هدف حتى ت�سهل عليه املهمة
يف مباراة الرد على ملعب مدينة
امللك عبدالله الريا�ضية بجدة.
وینتظر �أن یكون اللقاء بينهما
قوي ًا وم��ث�یر ًا نظری ما ی�ضمان
من عنا�رص فنیة بارزة والعبنی

�أجانب على م�ستوى عال ،خا�صة
من اجلانب الهاليل.
وتُ عد م��ب��اراة كال�سيكو الهالل
والأهلي مباراة خا�صة بني �أف�ضل
املهاجمني يف الكرة ال�سعودية
خالل املو�سم احلايل ،بافتيمبي
غ��وم��ي��ز م��ه��اج��م ال��ه�لال وعمر
ال�سومة مهاجم الأهلي.
ويقدم كال الالعبني م�ستوى فني ًا
ٌ
�أكرث من رائع خالل املو�سم ،حيث
�أ�صبح كالهما جنم فريقه املف�ضل
و�صاحب القدم الذهبية.
ومبراجعة �أرق��ام كال الالعبني
جند مفارقة غريبة ،وهو التقارب
الكبري يف �أرقامهما على جميع
الأ�صعدة ،وبالت�أكيد توجد بع�ض
االختالفات ولكنها طبيعية يف
عامل كرة القدم ،وي�ؤكد التقارب
بينهما على القيمة الفنية الكبرية
التي ميتلكها الثنائي.

الريان يحقق انتصاراً ثمين ًا على الخور

الغرافة يقهر العربي بفوز قاتل
في الدوري القطري
فاز فريق الغرافة على العربي بنتيجة « ،»1-2يف
املباراة التي �أقيمت بينهما با�ستاد حمد الكبري
بالنادي العربي ،يف �إطار مباريات اجلولة الـ19
من الدوري القطري.
�سجل هديف الغرافة كل من �أحمد عالء وويلفريد بوين
العب العربي ،باخلط�أ يف مرماه بالدقيقتني «»7
و« ،»73بينما �أحرز االيفواري ويلفريد بوين هدف
العربي الوحيد يف الدقيقة الثانية.
جاءت املباراة جيدة امل�ستوى ،حيث �سيطر فريق
فر�صا
النادي العربي على معظم فرتاتها ،و�أهدر
ً
م�ؤكدة باجلملة كانت كفيلة بتحقيق فوز كبري لوال
العار�ضة والقائمني ويو�سف ح�سن حار�س الغرافة
الذين ت�صدوا للكثري من فر�ص العربي على مدار
ال�شوطني.
على اجلانب الآخر ،حاول الغرافة على فرتات و�أ�ضاع
�أكرث من فر�صة حقيقية لكن لي�س بعدد الفر�ص التي
�أهدرها العربي ،لكنه جنح يف نهاية املطاف يف
خطف نقاط املباراة التي �شهدت طرد �أحمد عالء
العب الغرافة يف ال�شوط الثاين.
وارتفع ر�صيد الغرافة بهذا الفوز �إلى  22نقطة تقدم

بها �إلى املركز ال�سابع ،بينما جتمد ر�صيد العربي
عند  27نقطة احتل بها املركز ال�ساد�س.
ويف مباراة �أخرى حقق فريق الريان فوز ًا ثمين ًا على
�ضيفه اخلور ،بهدف دون رد،يف املباراة التي �أقيمت
بينهما على ملعب �أحمد بن علي يف اطار مباريات
نف�س اجلولة.
و�أحرز رودريغو تباتا العب الريان ،هدف �أ�صحاب
الأر�ض الوحيد يف الدقيقة  36من املباراة ،التي
ج��اءت متو�سطة امل�ستوى� ،سيطر فريق اخلور
على الكثري من فرتاتها ،لكنه ف�شل يف ترجمة تلك
ال�سيطرة �إلى هدف يدرك به التعادل.
على اجلانب الآخر ،جنح الريان يف ت�سجيل هدف
الفوز واحلفاظ عليه حتى نهاية امل��ب��اراة ،و�إن
مل يقدم امل�ستوى املنتظر منه ،لكنه حقق الأهم
بح�صد الثالث نقاط ،والتم�سك بوجوده يف املربع
الذهبي.
ورفع الريان ر�صيده بهذا الفوز �إلى  33نقطة ،احتل
بها املركز الثالث م�ؤقت ًا ،يف انتظار نتيجة مباراة
ال�سد وال�سيلية بينما جتمد ر�صيد اخلور عند 15
نقطة ،يف املركز احلادي ع�رش وقبل الأخري.

�أهدر ال�شباب نقطتني ثمينتني
ب�سقوطه يف فخ التعادل �أمام
م�ضيفه االتفاق  1-1على ملعب
الأمري حممد بن فهد بالدمام يف
املرحلة الرابعة والع�رشين من
الدوري ال�سعودي لكرة القدم.
وتقدم ال�شباب بوا�سطة الغامبي
�أبوبكر ت��راوايل « ،»23و�أدرك
االت��ف��اق ال��ت��ع��ادل م��ع نهاية
ال�شوط الأول عن طريق �إبراهيم
حمن�شي «،»3+45ورفع االتفاق
ر���ص��ي��ده �إل���ى  29يف املركز
التا�سع ،وال�شباب �إلى  44نقطة
يف املركز الثالث.
و���ض��غ��ط االت���ف���اق ب��ق��وة منذ
ال��ب��داي��ة ،وت�����ص��دى حار�س
املرمى الدويل التون�سي فاروق
بن م�صطفى لكرة قوية ملحمد
الكويكبي ارتدت �إلى الأرجنتيني
كري�ستيان خوانكا الذي �سددها
بقوة ارتطمت بالقائم �إلى خارج
امللعب «.»8
والح���ت فر�صة لل�شباب اثر
ت�سديدة قوية للربازيلي �سيبا
�أبعدها حار�س املرمى الدويل
اجلزائري راي�س مبوحلي �إلى
ركنية « »21قبل �أن مينحه
ت���راوايل التقدم عندما ك�رس
الت�سلل وراوغ مبوحلي وتابعها
داخل املرمى «.»23
وتلقى االتفاق �رضبة موجعة
يف الدقيقة  25ب�إ�صابة حار�س

• جانب من لقاء ال�شباب واالتفاق

م���رم���اه ال�����دويل اجل���زائ���ري
راي�س مبوحلي حيث نقل �إلى
احلار�س
امل�ست�شفى،وانقذ
البديل عبدالله ال�صالح مرماه

من هدف حمقق عندما ت�صدى
لكرة ح�سن معاذ «.»44
وجنح االتفاق يف ادراك التعادل
يف الدقيقة الثالثة من الوقت

بدل ال�ضائع من ال�شوط الأول
بكرة �ساقطة خلوانكا ارتدت من
العار�ضة ملحن�شي الذي �أعادها
داخل املرمى اخلايل.
وبادر ال�شباب �إلى الهجوم يف
ال�شوط ال��ث��اين وك���اد ي�ضيف
ال��ه��دف ال��ث��اين م��ن ركلة حرة
مبا�رشة للدويل املغربي مبارك
بو�صوفة مرت مبحاذاة القائم
« ،»60و�أخ��رى ل�سيبا �أم�سكها
ال�صالح على دفعتني «،»66
قبل �أن ينقذ مرماه من هدف ثان
لرتاوايل «.»74
ووا�صل ال�صالح ت�ألقه وت�صدى
لكرة بو�صوفه قبل �أن ي�شتتها
ال��دف��اع « .»80وك��اد االتفاق
ي��خ��ط��ف ه���دف ال��ف��وز خالفا
ملجريات اللعب ل��وال تدخل
ال��دف��اع الب��ع��اد ك��رة خوانكا
« ،»85ولعب عبدالله احلمدان
كرة مق�صية لكن عبدالله ال�صالح
حولها برباعة لركنية «.»89
وا����س���ت���ع���اد ال����رائ����د نغمة
االن��ت�����ص��ارات بعد  8مراحل،
وت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ب��اط��ن بهدف
للمغربي احمد حمودان «»41
على ملعب مدينة امللك عبدالله
الريا�ضية بربيدة،ورفع الرائد
ر�صيده �إلى  28نقطة يف املركز
العا�رش ،فيما بقي الباطن عند
ر�صيده ال�سابق  22نقطة يف
املركز الثالث ع�رش م�ؤقتا.

قوات األمن فشلت في السيطرة على الجماهير

اقتحام ملعب الشعب يتسبب في تأجيل
قمة الزوراء و«الجوية»
ا�ضطر االحتاد العراقي لكرة القدم
ال��ى ت�أجيل قمة كانت م�ؤجلة
�أ�سا�سا من املرحلة ال�ساد�سة
من الدوري بني قطبي العا�صمة
ال��زوراء والقوة اجلوية نتيجة
اقتحام االف من م�شجعي الفريقني
ار�ضية ا�ستاد ال�شعب الدويل يف
بغداد مل تتمكن قوات امن امللعب
من منعهم من ذلك.
وذكر االحتاد يف بيان له« :يعرب
االحتاد العراقي لكرة القدم عن
ا�سفه ملا ح�صل من تداعيات ادت
الى تاجيل مباراة الكال�سيكو بني
ال��زوراء والقوة اجلوية حفاظا
على ارواح و�سالمة جماهرينا

ال��ع��زي��زة والع��ب��ي الفريقني
والطواقم التحكيمية واالداري��ة
املكلفة».
وا���ض��اف« :واذ نعرب عن ا�سفنا
جلماهرينا العزيزة والوفيه
بداعي حر�صنا والتزامنا الكامل
باجراء املباريات وفق مبادئ
ال�سالمة واالم��ان للجميع فاننا
ندعو وزارة ال�شباب ال��ى فتح
حتقيق عاجل وف��وري ومعرفة
اال�سباب واجلهات التي تقف واراء
التق�صري».
وا�شار البيان الى ان «امل�رشفني
على امل��ب��اراة اب��ل��غ��وا عنا�رص
حماية امن امللعب واملتعهد ببيع

• اجلماهري اقتحمت ملعب ال�شعب

التذاكر ب����ضرورة اغ�لاق ابواب
امللعب قبل ان��ط�لاق امل��ب��اراة
ب�ساعتني نتيجة امتالء املدرجات
وهذا مل يح�صل حيث ا�ستمر توافد
وتزاحم اجلمهور».
وذك���ر م����شرف امل���ب���اراة قي�س
الطائي �أن «�أع���دادا كبرية جدا
م��ن اجلمهور اقتحموا اال�ستاد
وو�صلوا الى ار�ضية امللعب ومل
تتمكن قوات االمن من مواجهتهم
ومنعهم».
وا�ضاف« :تذاكر املباراة بيعت
باعداد تفوق الطاقة اال�ستيعابية
للملعب فا�ضطر اجلمهور ممن
ميتلكون ال��ت��ذاك��ر وغ�يره��م من

املتواجدين خ��ارج اال�ستاد الى
اقتحام امللعب وافرتا�ش ار�ضيته
وه��ذا مينع اقامة املباراة وفق
املعايري املعمول بها».
واو�ضح الطائي« :نتيجة التدافع
والهلع ،ا�صيب عدد من امل�شجعني
بحاالت اغماء ،مت ا�سعافهم داخل
ار�ضية امللعب من دون ان حتدث
ا�صابات خطرية بينهم».
ويت�سع ا�ستاد ال�شعب ال��دويل
الذي يعود ان�شا�ؤه الى منت�صف
�ستينات القرن الع�رشين ،الى
ما يقارب  45ال��ف متفرج وهو
من اق��دم املالعب يف العا�صمة
التي تنتظر اجناز ملعبني دوليني
بدا العمل بان�شائهما منذ خم�س
�سنوات والم يكتمال ب�سبب االزمات
املالية.
وي��ف��ت��ق��د امل��ل��ع��ب ال���ى بع�ض
املعايري الدولية التي يقرها
االحت���اد ال���دويل «فيفا» ويلزم
املالعب التقيد بها ،من بينها
ع��دم وج��ود ب��واب��ات الكرتونية
تتحكم بدخول اعداد امل�شجعني
وفقا للطاقة اال�ستيعابية.
ي��ذك��ر ان االحت���اد ال���دويل رفع
العام املا�ضي احلظر عن اقامة
املباريات يف املالعب العراقية
و�سمح باقامتها يف ث�لاث مدن
فقط هي كربالء والب�رصة واربيل
وا�ستثنى العا�صمة بغداد من ذلك
وابقى احلظر عليها،ويحتل القوة
اجلوية املركز الثاين يف الدوري
بر�صيد  38نقطة متقدما بفارق
نقطتني على مناف�سه وغرميه
االزيل الزوراء الرابع.

