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سييرا أفضل مدرب في الدوري السعودي
لشهر أبريل

قبول استقالة محمد بن فيصل
من رئاسة الهالل

اختارت اللجنة الفنية برابطة
الدوري ال�سعودي للمحرتفني،
الت�شيلي خو�سيه لوي�س �سيريا
مدرب احتاد جدة جلائزة �أف�ضل
مدرب يف البطولة ل�شهر �أبريل
املا�ضي ،فيما ذهبت جائزة
�أف�����ض��ل الع��ب �إل���ى املغربي
عبد ال��رزاق حمد الله مهاجم
الن�رص .وج��اء حتقيق �سيريا
جلائزة الأف�ضلية على م�ستوى
امل���درب�ي�ن ،ب��ع��د �أن متكن
م��ن اقتنا�ص  9نقاط ثمينة
لفريقه ،رفع ر�صيده بها �إلى
 31نقطة يف املركز احلادي
ع�رش بالدوري ،بعد الفوز على
الباطن والن�رص واالتفاق.
�أما املغربي حمد الله ،فقد
مت اختياره بعد جناحه يف
ت�سجيل � 7أهداف لفريقه من
�أ�صل  11هدف ًا خالل مواجهات
ال�شهر.
و���س��ج��ل ح��م��د ال��ل��ه 3 ،من
�أ�صل � 4أهداف فاز بها فريقه

على الرائد ،فيما متكن من
الت�سجيل م��رت�ين يف مرمى
احتاد جدة يف املواجهة التي
خ�رسها فريقه بنتيجة ،3-2
ل��ي��ع��ود ح��م��د ال��ل��ه وينجح
يف ت�سجيل هدفني و�صناعة
مثلهما يف مواجهة فريقه �أمام
الفتح ،والتي فاز بها الن�رص
بخما�سية نظيفة.
جتدر الإ�شارة �إلى �أنها املرة
الثالثة التي يحقق فيها حمد
الله ،جائزة الأف�ضلية خالل
ال�شهر ،ليكون الالعب الوحيد
ال��ذي ي�سجل ا�سمه يف جوائز
ال�شهر لأكرث من مرة.
ومتنح رابطة الدوري ال�سعودي
للمحرتفني ،الفائزين بجوائز
ال�شهر ،مبلغا ماليا قدره
� 50أل��ف ري��ال �سعودي لكل
فائز ،فيما يتم منح الفائزين
بجوائز الأف�ضلية على م�ستوى
اجل��والت� 10 ،آالف ريال لكل
من �أف�ضل مدرب و�أف�ضل العب.

• لوي�س �سيريا

العين يتعادل مع اتحاد كلباء
• الأمري حممد
بن في�صل

االتحاد البحريني يستجيب
العتراضات األندية بشأن
كأس النخبة

ك�أ�س النخبة

www.alshahedkw.com

المغربي حمد اهلل أفضل مهاجم

تعيين الجربوع رئيس ًا للقلعة الزرقاء

قبل رئي�س الهيئة العامة للريا�ضة يف ال�سعودية
الأم�ير عبد العزيز بن تركي الفي�صل الأربعاء،
اال�ستقالة التي تقدم بها الأمري حممد بن في�صل من
رئا�سة الهالل بطل الدوري املحلي لكرة القدم ،والتي
ت�أتي بعد �أيام من �إقالة مدرب الفريق الكرواتي زوران
ماميت�ش.
و�أوردت الهيئة عرب ح�سابها على «تويرت»�« ،سمو
رئي�س جمل�س الإدارة يوافق على ا�ستقالة رئي�س نادي
الهالل الأم�ير حممد بن في�صل ونائبه الأ�ستاذ فهد
الرا�شد ،وي�صدر قرار ًا بتكليف عبدالله اجلربوع رئا�سة
النادي و�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة حتى نهاية املو�سم
احلايل».
و�شغل بن في�صل من�صب رئا�سة الهالل بني العامني 2004
و ،2008وعاد الى املن�صب يف �سبتمرب املا�ضي بعد �إقالة
�سامي اجلابر.
وي�أتي التغيري يف رئا�سة الهالل بعد �أربعة �أيام من
اتفاق �إدارت��ه مع �إدارة نادي الفي�صلي ،على تويل
الربازيلي بريكلي�س ت�شامو�سكا قيادة الهالل حتى
نهاية املو�سم احلايل خلفا للكرواتي ماميت�ش.
و�أقيل ماميت�ش الذي تولى مهامه يف يناير املا�ضي،
يف �أعقاب اخل�سارة القا�سية للهالل على ملعبه اجلمعة
�صفر – � 5ضد التعاون يف الدور ن�صف النهائي مل�سابقة
ك�أ�س امللك.
كما تلقى الهالل خ�سارة �أخرى �أمام الفريق ذاته ،وذلك
بنتيجة �صفر 2 -االثنني يف مباراة م�ؤجلة من املرحلة
التا�سعة والع�رشين من الدوري.
وخرج الهالل خايل الوفا�ض من فر�صة التتويج بلقب
ثالث مرات هذا املو�سم ،هي ك�أ�س امللك والك�أ�س ال�سوبر
امل�رصية ال�سعودية ،وبطولة الأندية العربية.
ويحتل الهالل املركز الثاين يف الدوري ال�سعودي بفارق
نقطة خلف الن�رص ،ويت�صدر ترتيب املجموعة الثالثة يف
دوري �أبطال �آ�سيا.
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�أكدت م�صادر من داخل �أروقة االحتاد البحريني لكرة القدم� ،أن بطولة
ك�أ�س النخبة �ستلعب مبوعدها رغم مطالبة  4من الفرق الـ 6امل�شاركة
ب�إلغائها �أو ت�أجيلها.
وتطالب الأندية الـ ،4الرفاع واحلد واملنامة والرفاع ال�رشقي،
ب�إلغاء البطولة لدواعي اقت�صادية  ،خا�صة �أن هذه الك�أ�س ترغمهم
على �رصف مبالغ كبرية من خزائنهم ،كما �أن عوائدها ال تغطي تلك
امل�صاريف ،وذلك ب�سبب التوقيت اخلاطئ للبطولة.
ويبدو �أن احتاد كرة القدم البحريني يود �إقامة البطولة كونه �أعلن عن
�أجندته قبل بداية املو�سم ،مت�ضمنة بطولة النخبة ،ومل يعرت�ض �أي فريق
حينها لكي يتم التعامل مع االعرتا�ضات يف وقت منا�سب قبل بدء املو�سم.
ومع االعرتا�ضات الأخرية قرر احتاد الكرة �إلغاء النخبة يف املو�سم املقبل،
بعد �إعالنه الر�سمي ملوعد بدء امل�سابقات التي ينظمها ،والتي مل ت�شمل
بطولة النخبة.
و�أقر االحتاد البحريني  4م�سابقات للمو�سم املقبل ،هي :دوري الدرجة املمتازة
و�ستنطلق � 15سبتمرب  ،2019ودوري الدرجة الأولى و�ستنطلق � 20سبتمرب
 ،2019وك�أ�س ال�سوبر البحريني و�سيلعب  17دي�سمرب  ،2019وك�أ�س
االحتاد البحريني «البطولة التن�شيطية» �ستلعب �أثناء توقف مباريات
الدوري املمتاز.

ويواصل نزيف النقاط
تعادل العني مع �ضيفه احتاد
كلباء « »2-2على �ستاد هزاع
بن زايد ،يف افتتاح اجلولة 23
من دوري اخلليج العربي لكرة
القدم ،ووا�صل نزيف النقاط.
ورفع العني ر�صيده �إلى  40نقطة،
وظل يف املركز الرابع م�ؤقت ًا،
فيما رف��ع احت��اد كلباء ر�صيده
�إل��ى  24نقطة ،وظل يف املركز
الـ .11وج��اءت بداية املباراة
�ساخنة من الفريقني ،بعدما تقدم
جيوفاين الحتاد كلباء يف الدقيقة
 ،2بر�أ�سية رائعة ،بعد متريرة
عالية من منت�صف امللعب ،بقدم
زميله جوجاك.
ومتكن العني من �إدراك التعادل
�رسيع ًا يف الدقيقة  ،6بعد ركلة
ركنية لعبها �شيوتاين ،و�صدها
حار�س احتاد كلباء ،لت�صل �إلى
بندر الأحبابي ،وال��ذي �سددها
قوية يف �شباك ال�ضيوف.
وت��ق��دم ال��ع�ين بالهدف الثاين
يف الدقيقة  ،17بر�أ�سية حممد
خلفان ،م�ستفي ًدا من خط�أ داوود
ع��ل��ي ،الع��ب احت���اد كلباء ،يف
�إب��ع��اد ال��ك��رة م��ن داخ��ل منطقة
اجل��زاء .وكرر جيوفاين زيارته
ملرمى العني ،بت�سجيله الهدف
ال�شخ�صي ال��ث��اين ل��ه والحت��اد
ك��ل��ب��اء ،م��ن ��ضرب��ة ر�أ���س��ي��ة يف
الدقيقة  ،45لينتهي ال�شوط الأول
بالتعادل «.»2-2
وتراجع �أداء الفريقني يف ال�شوط

• جانب من لقاء العني واحتاد كلباء

الثاين ،وال��ذي مل ي�شهد �أهداف ًا
�إ�ضافية ،خا�صة مع تراجع احتاد

كلباء �إلى ن�صف ملعبه ،واعتماده
طريقة دف��اع��ي��ة للحفاظ على

تعادله ،وهو ما حتقق ليح�صل
كل فريق على نقطة واحدة.

قاد الشياطين لعبور الطالئع بهدف صاروخي قاتل

التونسي معلول يضع األهلي
على قمة الدوري المصري

• فرحة علي معلول مع العبي االهلي

ان��ت��زع الأه��ل��ي ح��ام��ل اللقب ف��وزا
قاتال يف الدقيقة الأخرية من م�ضيفه
ط�لائ��ع اجلي�ش  1-2يف امل��ب��اراة
التي �أقيمت بينهما �ضمن مباريات
امل��رح��ل��ة احل��ادي��ة وال��ث�لاث�ين من
ال���دوري امل�رصي لكرة ال��ق��دم ،ما
جعله يت�ساوى بالنقاط مع املت�صدر
برياميدز.
�سجل للأهلي املغربي وليد �أزارو
« »1+45والتون�سي علي معلول «،»90
بينما �سجل للطالئع ا�سالم جمال «55
من ركلة جزاء».
وبذلك ،رفع الأهلي ر�صيده الى 64
نقطة لي�صعد لقمة الدوري امل�رصي
مت�ساويا مع برياميدز املت�صدر ،علما
ب�أن للأهلي مباراتني م�ؤجلتني.
وهيمن الأه��ل��ي على ال�شوط الأول
بف�ضل ت�ألق �صالح جمعة� ،إ�ضافة
الى حتركات الو�سط والهجوم ،يف
مقابل تراجع دفاعي لالعبي طالئع
اجلي�ش.
وح��رم القائم الأمي��ن ملرمى طالئع

اجلي�ش �صالح جمعة من احراز هدف
التقدم بت�صديه لت�سديدته يف الدقيقة
 .25وقبل نهاية ال�شوط بثالث دقائق،
�سدد الأنغويل جريالدو كو�ستا مهاجم
الأهلي كرة �أبعدها �أحمد �سمري مدافع
اجلي�ش م��ن على خ��ط امل��رم��ى الى
ركنية ،قبل �أن يت�صدى احلار�س حممد
ب�سام حار�س لت�سديدة حمدي فتحي
« ،»44و�صوال الى هدف التقدم الذي
�سجله �أزارو م�ستغال متريرة جريالدو
حلظة خروج احلار�س «.»1+45
وتخلى الع��ب��و ط�لائ��ع اجلي�ش يف
ال�شوط الثاين عن حذرهم الدفاعي،
وجنحوا يف �إدارك التعادل بعدما
انتزع م�صطفى حممد ركلة جزاء انربى
لها ا�سالم جمال و�سددها على ي�سار
حممد ال�شناوي «.»55
ويف الدقيقة  ،63ت�صدى ب�سام لركلة
جزاء نفذها معلول ،قبل ع�رش دقائق
من طرد احلكم العب الطالئع ال�سنغايل
تاال نداي لنيله الإنذار الثاين.
وا�ستغل الأهلي النق�ص العددي و�سجل

هدف الفوز يف الدقيقة الأخ�يرة من
ال�شوط الثاين بت�سديدة قوية من
معلول على ي�سار حار�س الطالئع.
ويف مباراة �أخ��رى ،انتزع الداخلية
تعادال من م�ضيفه املقاولون العرب،
بعدما حول ت�أخره بهدفني الى نتيجة
.2-2
وتقدم املقاولون عن طريق �أحمد
علي يف الثانية  ،12م�سجال �أ�رسع
هدف هذا املو�سم وثالث �أ�رسع هدف
يف تاريخ الدوري امل�رصي ،و�أ�ضاف
�أحمد علي الهدف الثاين يف الدقيقة
 29ليبتعد ب�صدارة هدايف الدوري هذا
املو�سم بر�صيد  17هدفا.
وعادل الداخلية النتيجة يف ال�شوط
الثاين عن طريق حممد �سامل «»62
وح�سام �سالمة «باولو» « 69من ركلة
جزاء».
ورفع املقاولون العرب ر�صيده الى
 44نقطة يف املركز اخلام�س ،ورفع
الداخلية ر�صيده الى  27نقطة يف
املركز ال�سابع ع�رش قبل الأخري.

التوأم حسن وجمعة والحضري وعاشور

 5مصريين ضمن قائمة الالعبين األكثر تتويج ًا باأللقاب في العالم
ك�شف موقع �إنكليزي عن تواجد خم�سة م�رصيني �ضمن قائمة
الالعبني الأكرث تتويج ًا يف العامل ،بعدما حققوا العديد من
الألقاب مع �أنديتهم ومنتخب بالدهم ،ما عزز من ار�صدتهم
ال�شخ�صية يف خمتلف البطوالت املحلية والقارية.
وبح�سب �إح�صائيات موقع «جيف مي �سبورت» الإنكليزي ،ف�إن
القائمة �ضمت  19العب ًا  ،ميتلك كل منهم ر�صيد ًا ال يقل عن
 30لقب ًا ،جنحوا يف �إحرازها مع منتخب بالدهم والأندية التي
مثلوها خالل م�سريتهم الكروية.
هذا و�شهدت القائمة تواجد خم�سة العبني م�رصيني جنحوا يف
التتويج بالعديد من الألقاب على ال�صعيدين الإفريقي والعربي
 ،بعدما ا�ستفادوا من تواجدهم �ضمن �صفوف نادي الأهلي
امل�رصي للفوز ب�أكرب عدد ممكن من البطوالت يف ظل الهيمنة

التي فر�ضها �أبناء «القلعة احلمراء على املالعب املحلية و
القارية ،خا�صة يف فرتة الت�سعينات التي �شهدت �صعودهم
للمن�صات ب�شكل م�ستمر».
وت�صدر املهاجم ال�سابق ح�سام ح�سن ترتيب قائمة اخلما�سي
امل�رصي بر�صيد  41لقب ًا ،حيث حقق  25لقب ًا مع الأهلي ،و10
�ألقاب مع الزمالك ،مع نيله لقب ًا واحد ًا مع العني الإماراتي،
بينما حقق � 5ألقاب مع املنتخب امل�رصي ،ليحتل بذلك
املركز الثاين عاملي ًا بفارق لقب واحد عن املدافع الربازيلي
داين الفي�س.
وي�أتي ثاني ًا املدافع �إبراهيم ح�سن «ال�شقيق التو�أم حل�سام
ح�سن» بر�صيد  37لقب ًا احتل بها املركز الرابع عاملي ًا منا�صفة
مع املدافع الربازيلي ال�سابق �شريير ماك�سويل ،حيث �أحرز

 25لقب ًا مع الأهلي و� 10ألقاب مع الزمالك ولقبا واحدا مع
العني ،ولقبا يتيما مع منتخب بالده متثل ب�إحراز ك�أ�س امم
افريقيا عام  ، 1986بينما مل يكن متواجد ًا يف �صفوف منتخب
م�رص الذي نال اللقب القاري عام  .1998وجاء ثالث ًا املدافع
ال�سابق وائل جمعة الذي حقق  36لقب ًا  ،منها  30لقب ًا مع
الأهلي و� 6ألقاب مع منتخب بالده� ،شملت ك�أ�س �أمم �إفريقيا
لثالث مرات على التوايل �أعوام  2006و  2008و2010
ولعب جمعة يف النادي الأهلي مع بداية الألفية الثالثة ،حيث
كان �ضمن الفريق الذهبي الذي �أ�رشف عليه املدرب الربتغايل
مانويل خو�سي ،و�سيطر على بطولتي الدوري امل�رصي ودوري
�أبطال �إفريقيا .ويف املركز الرابع تواجد احلار�س ع�صام
احل�رضي ال��ذي ميتلك يف ر�صيده  35لقب ًا ت�شمل � 6ألقاب

مع منتخب بالده ،و 26لقب ًا مع الأهلي ،ولقبني مع املريخ
ال�سوداين  ،ولقب ًا واحد ًا مع نادي �سيون ال�سوي�رسي.
وك��ان ب�إمكان احل�رضي ان يتفوق على الربازيلي الفي�س
ويت�صدر الرتتيب ،لوال القرار الذي اتخذه برتك النادي الأهلي
واالح�تراف يف �سوي�رسا عام  ،2008قبل ان يعود للبالد يف
جتربة مل تدم �سوى مو�سم واحد.
وحل خام�س ًا العب الو�سط ح�سام عا�شور الذي �أحرز  34لقب ًا
مع النادي الأهلي ،بينما مل يفز ب�أي لقب مع منتخب بالده
 ،يف ظل م�سرية دولية ق�صرية مل يكتب لها النجاح تزامنت
مع تراجع نتائج املنتخب امل�رصي يف الوقت ال��ذي كان
م�ستبعد ًا عن �صفوفه عندما كان ي�سيطر «الفراعنة» على القارة
الإفريقية.

