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البطولة تقام في العراق

 ...وهزيمة قاسية للعربي من اليرموك

االجتماع التنسيقي بعمان
حدد احتاد غرب ا�سيا لكرة القدم
ال�سابع والع�رشين م��ن ال�شهر
احلايل موعدا لعقد اجتماع تن�سيقي
مهم مع االحتادات املن�ضوية حتت
لوائه وامل�شاركة ببطولته التا�سعة
التي �سيحت�ضنها العراق يف �شهر
اغ�سط�س املقبل.
وقال امني �رس االحتاد خليل ال�سامل
يف بيان له ،ان احت��اده طلب من
احتادات االردن والبحرين ولبنان
و�سورية والعراق وفل�سطني واليمن
والكويت ت�سمية ممثليهم حل�ضور
االجتماع التن�سيقي ال��ذي �سيعقد
يف العا�صمة االردن���ي���ة عمان،
حيث �ستتم مناق�شة العديد من

www.alshahedkw.com

فوز ساحق لفتيات الكويت في الدوري النسائي

«غرب آسيا» يدعو الكويت لحضور
الق�ضايا التي تخ�ص ا�ست�ضافة
العراق لبطولة الرجال التا�سعة
بعد ال��زي��ارات ال��ت��ي ق��ام��ت بها
جلان االحتاد التفقدية الى املدن
امل�ست�ضيفة للبطولة ،وهما كربالء
واربيل.
وا���ض��اف ال�سامل ان االحت��اد زود
االحت���اد العراقي بتقرير مف�صل
ي�شمل جميع االع��م��ال التي يجب
القيام بها ،واملتطلبات الالزمة
ال�ست�ضافة البطولة.
وا�شار الى ان االجتماع �سيناق�ش
اي�ضا نظام البطولة ،حيث �ستق�سم
الفرق امل�شاركة على جمموعتني،
تلعب االول��ى ،والتي �سيرت�أ�سها

17

رياضة

املنتخب العراقي يف مدينة كربالء،
فيما تقام الثانية يف مدينة اربيل،
على ان تقام مباريات ن�صف النهائي
والنهائي يف مدينة كربالء.
وتابع ان االجتماع �سيحدد اي�ضا
موعد قرعة البطولة ال��ذي �سيتم
بعد تثبيت االحتاد اال�سيوي موعد
القرعة الر�سمية لقرعة ت�صفيات
ك�أ�س العامل ،متوقعا ان جترى
قرعة بطولة غرب �آ�سيا يف الن�صف
الثاين من �شهر يوليو املقبل.
واو�ضح ان االحتاد �ألزم االحتادات
امل�شاركة بت�سمية وفودها بـ33
�شخ�صا فقط ،وحتمل االلتزامات
املالية االخرى.

• جانب من مباراة الكويت وفور سبورت

كتب يحيى �سيف:
عزز فتيات نادي الكويت من فر�ص املناف�سة على
لقب بطولة الدوري الن�سائي لكرة القدم داخل
ال�صاالت و�أكدن تواجدهن يف املربع الذهبي بعد
ان حققن فوزا عري�ضا على فريق فور �سبورت /19
�صفر يف املباراة التي جرت بينهما م�ساء ام�س
االول على �صالة نادي �سلوى ال�صباح يف اطار
لقاءات اال�سبوع العا�رش من الدور االول.
ورفع الفريق ر�صيده الى  17نقطة حمتال املركز

• األمير علي متوسطا ً اليوسف وخليل السالم في مناسبة سابقة

الثالث ومتخطيا نادي �سلوى �إال �أن االخري لديه
مباراة مهمة غدا مع ن��ادي الفتاة وظل ر�صيد
اخلا�رس خاليا من النقاط وا�ستقر يف املركز
الأخري بني الفرق امل�شاركة.
ويف نف�س اجلولة مل يجد الريموك �صعوبة يف
تخطي العربي بنتيجة 1/14ومت�سك الفائز
باملركز الثاين بعد ج��اغ��وار املت�صدر ورفع
ر�صيده الى  19نقطة وجتمد ر�صيد الأخ�رض عند
 3نقاط ولعبت اخلربة وف��ارق امل�ستوى الفني
واملهارات الفردية واللياقة البدنية دور ًا كبري ًا

قرار الجمعية العمومية التي عقدت في أبوظبي

رئيس الهالل السعودي يهاجم
اتحاد بالده لكرة القدم

إطالق اسم عاهل المغرب

على نسخة البطولة العربية 2020

عرب الأمري حممد بن في�صل ،رئي�س نادي الهالل ،عن غ�ضبه ال�شديد
جتاه االحتاد ال�سعودي لكرة القدم� ،أمام ال�ضغط الكبري الواقع على
فريقه ب�سبب تالحم املباريات الأخرية التي خا�ضها الهالل.
وقال رئي�س الهالل يف ت�رصيحات تلفزيونية« :بطولة ك�أ�س زايد للأندية
العربية ،غالية علينا ،وحتمل ا�سم والدنا ال�شيخ زايد ،و�أمتنى �أن يظهر
الفريق ب�شكل م�رشف ،لأنه ميثل اململكة العربية ال�سعودية»«،البطولة
اختتمت يف وقت مت�أخر �أم�س».
و�أ�ضاف« :فريقنا يتعر�ض ل�ضغط كبري مل يحدث لنا من قبل ،و�أنا
�أقول لالحتاد ال�سعودي وجلانه �شكر ًا ما ق�رصوا ،و�أ�شكر مباركتهم لنا
بالت�أهل .لكني قلت �سابق ًا �إن الهالل ٍ
ناد غري �سعودي ،لأن ت�رصفاتهم
توحي ب�أنهم ينظرون �إلينا بهذه الطريقة».
وتابع بن في�صل« :ال�ضغط غري طبيعي ،يف �أ�سبوعني تقري ًبا لعبنا
 6مباريات خارج الأر���ض ،وهي مباريات خروج مغلوب ،و�سنلعب
يف الـ� 6أيام املقبلة  3مباريات ،وفريقنا جُمهد ،ونحن ال نحب �أن
ن�ضع الأعذار».وا�ستطرد قائال« :ال�سفر جُمهد ،ونحن �سافرنا يف � 8أيام
 4مرات ،وهذا �شيء مرهق ،ولكن �سنحاول جتاوز ذلك ،فالدافع يف
حتقيق البطولة قوي ،واجلميع يفكر يف ذلك».وختم رئي�س الهالل
حديثه قائال�« :شيء جميل عودة عبد الله عطيف ،و�سوريانو ،و�أ�صبحنا
ن�ستب�رش بعودة العب من الإ�صابة ،وهذا يدل على الإجهاد الكبري الذي
نعاين منه ،و�أمتنى �أن نتوج بلقب البطولة العربية».
ويف �سياق �آخر وقع االحتاد ال�سعودي لكرة القدم ،عق ًدا مع م�ؤ�س�سة
التقنية الريا�ضية ،وذلك لتقدمي ال��دورات التدريبية واملحا�رضات
والندوات وور�ش العمل لربنامج التعليم امل�ستمر الذي تقدمه اللجنة
الفنية يف االحت��اد ال�سعودي للمدربني الوطنيني ،حيث حتت�سب
ال�ساعات للدار�سني �ضمن الربنامج.
وكان االحتاد ال�سعودي قد �أعلن يف ٍ
وقت �سابق عن التوقيع مع �رشكة
التطوير الريا�ضي ،لتقدمي الدورات وور�ش العمل لربنامج التعليم
امل�ستمر ،الذي يقام بهدف تطوير مدربي كرة القدم،و�أكدت اللجنة
�أن املجال ال يزال مفتوح ًا لبقية ال�رشكات للتقدمي لتوقيع اتفاقيات
�أخرى ،وذلك لتحقيق اال�ستفادة الكاملة للمدربني الوطنيني.

�أعلن االحتاد العربي لكرة القدم،
�إط�لاق ا�سم امللك حممد ال�ساد�س
ع��اه��ل امل��غ��رب ،ع��ل��ى الن�سخة
الثانية للبطولة العربية للأندية،
كما اعتمد �إقامة املباراة النهائية
لها يف العا�صمة املغربية الرباط.
واتخذ االحتاد العربي هذا القرار،
خالل اجتماعات اجلمعية العمومية
لالحتاد ،التي ج��رت بالعا�صمة
الإماراتية �أبو ظبي ،برئا�سة تركي
�آل ال�شيخ ،رئي�س االحتاد وبح�ضور
�أع�ضاء اجلمعية.
وكان رئي�س االحتاد العربي لكرة
القدم قد �أعلن عن امل�سمى اجلديد
للن�سخة املقبلة للبطولة ،على
ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع التوا�صل

• األمير فيصل بن محمد

أهلي جدة يقيل فوساتي ويسند
مهمة تدريب الفريق لعنبر

�أعلن نادي الأهلي ال�سعودي ،عن �إقالة مدربه خورخي فو�ساتي ،بعد توديع ك�أ�س
زايد للأبطال �أمام مواطنه الهالل،وذكر البيان الر�سمي �أن يو�سف عنرب �سيتولى
القيادة الفنية للفريق حتى نهاية املو�سم احلايل.
فو�ساتي « 66عاما» تولى تدريب «الراقي» يف فرباير املا�ضي خلفا للأرجنتيني
بابلو جويدي،املدرب الأوروغواين قاد الأهلي يف  11مباراة ،فاز خاللها يف 4
منا�سبات ،يف مقابل  6هزائم وتعادل واحد.
وودع �أهلي جدة ك�أ�س زايد للأندية الأبطال من الدور ن�صف النهائي ،بعد هزميته
يف ركالت اجلزاء الرتجيحية �إثر تعادل الفريقني  1-1يف جمموع املباراتني.
الأهلي يحتل املركز اخلام�س يف الدوري ال�سعودي ،بر�صيد  46نقطة ،بفارق 17
نقطة عن الهالل املت�صدر،ويتبقى  3مباريات للأهلي يف م�سابقة الدوري باملو�سم
احلايل� ،أولها �أمام الوحدة غدا اجلمعة يف اجلولة  28من امل�سابقة،كما يواجه
الأهلي كل من الفي�صلي واالتفاق يف اجلولتني الأخريتني حتت قيادة يو�سف عنرب
الذي يعود لقيادة الأهلي.
عنرب الذي لعب يف �صفوف الأهلي خالل فرتة الثمانينات وتوج بك�أ�س الأمم
الآ�سيوية  1984برفقة اململكة العربية ال�سعودية ،تولى تدريب الأهلي عام
 ،2002وقاده للتويج بك�أ�س ويل العهد،الحقا تولى عنرب تدريب الأهلي يف 2008
خلفا للأملاين ثيو بوكري م�ؤقتا حتى نهاية املو�سم،قبل �أن يتواجد عنرب يف
اجلهاز الفني لفو�ساتي ،ويخلفه يف تدريب الفريق باجلزء الأخري من املو�سم.
ويف �سياق مت�صل عربت جماهري الأهلي ،عن غ�ضبها ال�شديد ،للمو�سم الكارثي
الذي مر به الراقي،والذي اختتم بالإق�صاء من الدور ن�صف النهائى لبطولة
ك�أ�س زايد للأندية الأبطال.ود�شنت جماهري الأهلي حملة عرب مواقع التوا�صل
الإجتماعي ،تطالب فيها برحيل عبدالله برتجي ،رئي�س النادي ،وعودة فهد بن
خالد ملن�صبه ال�سابق.
وكانت جماهري الراقي تعول كثري ًا على فريقها يف بطولة ك�أ�س زايد خ�صو�ص ًا بعد
الو�صول للن�صف نهائي لتعوي�ض اخفاق املو�سم احلايل� ،إذ يحتل نادي �أهلي جدة
حالي ًا املركز اخلام�س بجدول ترتيب الدوري ال�سعودي للمحرتفني بر�صيد 46
نقطة ،بينما يتذيل جمموعته يف دوري �أبطال �آ�سيا بـ 3نقاط فقط،فيما ودع الراقي
بطولة ك�أ�س امللك من دور الـ 16على يد الوحدة بركالت الرتجيح ،1-3و�سقط
�أهلى جدة يف فخ الهزمية �أمام الهالل ،بركالت الرتجيح ،بنتيجة ،2-3
ً
مبا�رشة ويخرج من املو�سم احلايل بدون بطوالت.
ليودع البطولة

يف فوز العميد على فور �سبوت وتغلب الريموك
على العربي.
وبعد اقرتاب مواجهات الدور االول التمهيدي من
نهايتها ات�ضحت معامل ال�صورة للفرق التي حجزت
بطاقات الت�أهل للدور ن�صف النهائي واملر�شحة
للمناف�سة على اللقب ،و�أول هذه الفرق جاغوار
ثم الريموك والكويت و�سلوى ال�صباح ويخو�ض
االخري مباراة مهمة غدا ال�سبت مع نادي الفتاة
ويكفيه التعادل �أو الفوز ب��أي نتيجة لي�ضمن
البطاقة االخرية للمربع الذهبي.

االجتماعي في�س بوك.
وكتب رئي�س االحت��اد العربي عرب
ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي «ت��وي�تر»�« :أت����شرف
كرئي�س االحتاد العربي لكرة القدم
ب���أن تكون الن�سخة الثانية من
البطولة العربية حتمل ا�سم عزيز
على كل العرب ،جاللة امللك حممد
ال�ساد�س ،الذي وافق على ت�سمية
بطولة  2020با�سمه ،والنهائي يف
الرباط الغالية».
و�شهد االجتماع �إعالن رئي�س االحتاد
االقليمي عن التكفل برتميم وت�أهيل
مبنى االحت��اد ال�سوداين للعبة،
واعتماد ت�شكيل جلنتي االن�ضباط
واال�ستئناف� ،إل��ى جانب االطالع

على التقارير الإداري����ة والفنية
واملالية اخلا�صة ببطولة ك�أ�س
زايد لالندية الأبطال ،التي �ستقام
مباراتها النهائية غ ًدا اخلمي�س بني
النجم ال�ساحلي التون�سي والهالل
ال�سعودي.
من جانبها وافقت اجلمعية العمومية
لالحتاد العربي على مقرتح املكتب
التنفيذي بانتخاب التون�سي حممد
وا�صف جليل نائب رئي�س االحتاد
رئي�سا للجنة
التون�سي لكرة القدم
ً
االن�ضباط باالحتاد العربي.
كما وقع االختيار على الليبي عادل
ع�ضوا يف جلنة
الأوج��ل��ي لي�صبح
ً
اال�ستئناف باالحتاد العربي ،خالل
اجتماع اجلمعية العمومية.

• جانب من عمومية االحتاد العربي
• خورخي
فو�ساتي

 3مباريات في ختام الجولة  21للدوري اإلماراتي اليوم

العين يصيب الشارقة بنقطة

 ...والوحدة يهزم شباب األهلي
فوت ال�شارقة املت�صدر هدية الوحدة
ّ
الفائز على �شباب الأهلي الو�صيف،
واكتفى بالتعادل مع �ضيفه العني
 2-2يف افتتاح املرحلة احلادية
والع�رشين من ال���دوري االماراتي
لكرة القدم.
وك��ان ال�شارقة ي�أمل يف ف��وز على
العني ي�ضعه على بعد خم�س نقاط
فقط يف مبارياته اخلم�س املتبقية،
من التتويج بلقب غائب عن خزائنه
منذ  ،1996لكنه اكتفى بالتعادل،
بل كان قريبا من خ�سارة �أولى هذا
املو�سم بعدما بقي مت�أخرا بالنتيجة
حتى الدقيقة .88
وافتتح الربازيلي �إيغور كورونادو
الت�سجيل لل�شارقة من ركلة حرة
« ،»28لكن العني ال��ذي غ��اب عنه
خم�سة الع��ب�ين ا�سا�سيني لظروف
خمتلفة «ا�سماعيل �أحمد وحممد فايز
ومهند العنزي وال�سويدي ماركو�س
بريغ والربازيلي كايو فرنانديز» �أدرك
التعادل عرب جمال معروف «.»35
وتقدم العني بركلة ج��زاء �سددها
الياباين ت�شوكا�سا �شيوتاين بنجاح

• جانب من لقاء العني والشارقة

« ،»72لكن الربازيلي ويلتون �سواريز
جنب فريقه اخل�سارة ب�إدراكه التعادل
يف الدقيقة  88من انفراد اثر متريرة
ر�أ�سية من البديل معت�صم يا�سني.
ورف��ع ال�شارقة ر�صيده يف املركز
االول الى  51نقطة وبفارق  10نقاط
عن �شباب الأهلي الذي �أ�صبح مهددا
بفقدان و�صافته بعد خ�سارته �أمام

�ضيفه الوحدة بهدف نظيف �سجله
ال�برازي��ل��ي ل��ي��ون��اردو دا�سيلفا يف
الدقيقة .17
وتوقف ر�صيد �شباب الأهلي عند 41
نقطة ،وق��د يخ�رس م��رك��زه الثاين
ل�صالح اجلزيرة �صاحب  40نقطة
وال��ذي ي�ستقبل دبا الفجرية اليوم
اجلمعة.

�أما الوحدة فتقدم الى املركز اخلام�س
بر�صيد  34نقطة و�أبقى على �آماله
قائمة باحتالل �أحد املراكز امل�ؤهلة
للم�شاركة يف دوري �أبطال �آ�سيا يف
املو�سم املقبل.
وف��از الظفرة على �ضيفه بني يا�س
بهدف �سجله الربازيلي رومولو دي
�سانتو�س يف الدقيقة  54من ركلة
ج��زاء .وتقدم الظفرة ال��ى املركز
الثامن وله  27نقطة ،وتراجع بني
يا�س الى ال�ساد�س وله  33نقطة.
وفرط الو�صل بفوز كان يف متناوله
على م�ضيفه الفجرية عندما تقدم
بثالثة �أهداف �سجلها علي �صالح «6
و »51والربازيلي رون��ال��دو منديز
« ،»16قبل �أن يدرك �صاحب االر�ض
التعادل عرب عبدالله النوبي «»65
واجلزائري حممد بن يطو « »88وهالل
�سعيد «،»3+90وبقي الو�صل تا�سعا
وله  24نقطة ،والفجرية يف املركز
الثالث ع�رش قبل االخري بر�صيد 15
نقطة،ويلعب اليوم اجلمعة �أي�ضا،
عجمان مع االحت��اد كلباء ،والن�رص
مع االمارات.

