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«الفتاة» حقق المركز الثالث في البطولة
الرمضانية لكرة القدم النسائية

«الفيفا» يقرر عدم
زيادة فرق مونديال
قطر رسمي ًا

كتب يحيى �سيف:

�أكد االحتاد الدويل لكرة القدم «فيفا»� ،أن نهائيات
ك�أ�س العامل  2022التي �ستقام يف قطر� ،سي�شارك
بها  32منتخبا كما كان مقررا لها.
وبذلك تخلى الفيفا عن فكرة رفع عدد املنتخبات
امل�شاركة يف املونديال �إلى  48بدءا من ن�سخة قطر.
و�أ�شار االحتاد يف بيان �إلى �أنه «بحث مع قطر �إمكانية
زيادة عدد املنتخبات ،مبا ي�شمل ا�ست�ضافة مباريات يف
دول جماورة».
و�أ�ضاف البيان« :لكن بعد عملية ا�ست�شارة �شاملة ومعمقة
مت التو�صل �إلى خال�صة �أنه يف ظل الظروف احلالية ،مل
يكون يف الإمكان تنفيذ هذا االقرتاح حاليا».
وبناء عليه ،ف�إن «ك�أ�س العامل قطر � 2022ستبقى كما كان
خمططا لها مع  32منتخبا».
و�سي�صبح مونديال  2026املقرر لأول مرة يف  3بلدان،
الواليات املتحدة وكندا واملك�سيك ،الأول ال��ذي يقام
مب�شاركة  48منتخبا*.

• ك�أ�س
العامل

على الرغم من عودته لمنصات التتويج

تكريم الفريق األول ليد العربي
على قائمة االنتظار

حقق نادي الفتاة املركز الثالث
ون��ال امليدالية الربونزية اثر
فوزه على فتيات الكويت ب�أربعة
�أه��داف مقابل ثالثة يف املباراة
التي ج��رت بينهما م�ساء �أم�س
الأول على املالعب الفرعية ال�ستاد
جابر ال���دويل �ضمن مناف�سات
الدور النهائي لتحديد املركزين
ال��ث��ال��ث وال���راب���ع يف بطولة
«ثمانون يف املائة» الرم�ضانية
لكرة القدم الن�سائية التي تقام
ب�رشاكة ا�سرتاتيجية مع احتاد
ك��رة ال��ق��دم وب��دع��م م��ن ال��دوري
اال�سباين «الليغا» .وجاء فريق
الكويت باملركز الرابع وخ�رس
اللقاء ال�سابق بجدارة وكان ند ًا
ملناف�سه على مدار �شوطي اللقاء
و�أ�صبحت البطولة حم�صورة بني
جاغوار وو�ست وينغ بعد فوزهما
على الكويت والفتاة يف ن�صف
النهائي اجلدير بالذكر �أن الفرق
الأربعة التي و�صلت �إل��ى الدور
قبل النهائي قدمت م�ستويات
الفتة خا�صة يف املرحلة الأولى
من ال��دور التمهيدي وا�ستحقت
احتالل ال�صدارة يف املجموعات
التي لعبوا معها.
واعتمدت اللجنة املنظمة نظام
ال��دوري من دور واح��د يف الدور
الأول وطريقة خروج املغلوب يف
ربع ون�صف النهائي ويعترب فريق
جاغوار الأف�ضل بني امل�شاركني
حيث ت�شري النتائج الى حتقيق
العالمة الكاملة من دون هزمية
وهو يف طريقه للتتويج واالحتفاظ
باللقب ال���ذي ف��از ب��ه املو�سم
املا�ضي ،وقد حقق الفريق بطولة
�أول دوري ن�سائي ر�سمي ينظمه
احتاد كرة القدم ممثال يف اللجنة
الن�سائية باالحتاد.

• جانب من مباراة نادي الفتاة والكويت

 28العب ًا في قائمة «العنابي» األولية لكوبا أميركا

قطر في اختبار صعب أمام نيجيريا
بمونديال الشباب اليوم
• يد العربي

كتب يحيى �سيف:
ط��ال��ب ع���دد م��ن الريا�ضيني
مبتابعة
واجلماهرياملهتمة
م�سابقات ك��رة ال��ي��د املحلية
ب�رسعة تكرمي العبي الفريق الأول
لكرة اليد يف النادي العربي،
بعد عودته ملن�صات التتويج
واح��ت�لال��ه امل��رك��ز ال��ث��اين يف
بطولة الدوري املمتاز وح�صوله
على ترتيب الو�صيف ببطولة
كا�س االحتاد.
ووجه البع�ض انتقادات ملجل�س
�إدارة الأخ�رض عن هذا الت�أخري

وجت��اه��ل تقدير اجل��ه��د ال��ذي
بذله الالعبون واجلهازان الفني
والإداري على م���دار املو�سم
و�أع��رب��وا عن ا�ستغرابهم لهذا
امل��وق��ف غ�ير امل�برر مطالبني
ب�رضورة ت�صحيح االو�ضاع ورد
االعتبار لالعبي الفريق بال�صورة
التي ي�ستحقونها بعد مو�سم
حافل بالعطاء والتميز ا�ستطاع
فيه الأخ�رض التفوق على العديد
من االندية يف االداء والنتائج
ون��اف�����س ال��ك��وي��ت حتى نهاية
املو�سم خا�صة يف نهائي كا�س
االحت��اد بعد ان اق�ترب العربي

م��ن التتويج وخ�رس املباراة
اخلتامية بجدارة وبفارق هدف
واحد.
ومتكن العبوالأخ�رض من ت�صحيح
االخ��ط��اء التي وق��ع��وا فيها يف
املو�سم اال�سبق خا�صة يف اجلانب
الدفاعي ال��ذي كان ميثل نقطة
�ضعف كبرية للفريق ومن ناحية
�أخرى �شكل احل�ضور اجلماهريي
الكثيف مل�شجعي العربي خالل
مباريات الدوري والك�أ�س دعما
كبريا وم�ساندة وا�ضحة للفريق
وك��ان له دور يف النتائج التي
حققها الفريق بالبطولتني.

العين وشباب األهلي يطلبان أدواردو الهالل

عبد الشافي يرحل عن األهلي
واالتفاق يوقع مع روجيرو
تلقى امل�رصي حممد عبد ال�شايف،
ظهري �أي�رس الأهلي ال�سعودي،
�إخ��ط��ارا م��ن �إدارة ن��ادي��ه بعدم
جت��دي��د ع��ق��ده ،ال���ذي �سينتهي
بنهاية يونيو املقبل ،لي�صبح
العبا حرا.
و�أ�سدل عبد ال�شايف ال�ستار على
م�سريته مع �أهلي جدة ،ويخ�ضع
للعالج يف م�رص حاليا ،بعد
�إ�صابته التي �أو�شك على التعايف
منها.
ويفا�ضل «�شيفو» بني  3عرو�ض،
�أحدها �سعودي �إلى جانب عر�ضني
من اخلليج � ً
أي�ضا
ومل يعلق عبد ال�����ش��ايف على
ا�ستبعاده من قائمة الفراعنة
لبطولة الأمم الإفريقية ،حيث
متنى التوفيق للفريق الوطني،
خ�ل�ال ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي مبدير
املنتخب� ،إيهاب لهيطة.
ولعب عبد ال�شايف يف �صفوف
غ��زل املحلة وال��زم��ال��ك ،قبل
رحيله لأه��ل��ي ج��دة يف مو�سم
« ،»2015 – 2014ث��م انتقل
للفتح ال�سعودي ،وع��اد مرة
�أخرى للأهلي.
ويف �سياق اخر تعاقدت �إدارة
االتفاق ،ر�سميا ،مع املحرتف
الربازيلي روج�ي�رو ،متو�سط
ميدان الفي�صلي ،ملدة �سنتني
قابلة للتجديد ملو�سم ثالث،
بعد امل�ستويات املذهلة التي
ق��دم��ه��ا ال�لاع��ب م��ع الفريق
الفي�صالوي ،و�سيوقع الالعب
العقد بعد اجتيازه للفح�ص
الطبي،ووا�صل الفي�صلي �سل�سلة
تفريطه بالنجوم ،بعد رحيل
�سلطان م��ن��د���ش �إل���ى النادي
الأهلي.
و�سبق لروجريو اللعب لنادي
ال�شباب مل��دة ن�صف مو�سم،

ولكنه عاد للكويت بعدها ،ثم
انتقل املو�سم قبل املا�ضي �إلى
الفي�صلي وقدم م�ستويات مذهلة.
ويف نادي الهالل ك�شفت م�صادر
�صحافية �أن م�س�ألة بقاء كارلو�س
�إدواردو مع الزعيم باتت �ضعيفة
للغاية ،ب�سبب رغبة الطرفني
يف �إنهاء التعاقد قبل موعده،
ن��ظ� ً�را ل�تراج��ع م�ستوى الالعب
الربازيلي
و�أو���ض��ح��ت امل�����ص��ادر �أن وجهة
ك��ارل��و���س �إدواردو �ستكون
الإم��ارات ،حيث يفا�ضل الالعب
بني العرو�ض التي ح�صل عليها

من العني و�شباب الأهلي دبي.
و���ش��ددت امل�صادر �أن كارلو�س
�إدواردو يتواجد حال ًيا يف الإمارات
لق�ضاء �إجازته ،بعد اتفاقه مع
�إدارة ال��ه�لال ،بت�سهيل عملية
انتقاله يف املريكاتو ال�صيفي
املقبل.
وانتقل كارلو�س �إدواردو ل�صفوف
الهالل ال�سعودي يف �صيف 2015
قادما من نادي ني�س الفرن�سي،
ً
ال��ذي ا�ستعاره �آن��ذاك من ناديه
الأ�صلي ب��ورت��و ،وجن��ح الهالل
يف ���ش�راء ع��ق��ده م���ن ال��ن��ادي
الربتغايل.

• حممد عبد ال�شايف

يفتتح املنتخب القطري اليوم
ظ��ه��وره يف الن�سخة الثانية
وال��ع����شري��ن م��ن ك ��أ���س العامل
لل�شباب حتت  20عاماً ،والذي
ت�ست�ضيفه بولندا يف الفرتة من
 23م��اي��و ،وي�ستمر حتى 15
يونيو املقبل ،وميثل العرب
يف البطولة احلالية ،ال�سعودية
وقطر،حيث يلتقي العنابي مع
املنتخب النيجريي.
وي�شارك يف الن�سخة الـ 22من
مونديال ال�شباب  24منتخباً ،مت
تق�سيمها �إلى  6جمموعات ،ت�ضم
كل منها  4منتخبات ،وي�شارك يف
البطولة  4منتخبات من قارة �آ�سيا
«ال�سعودية ،وكوريا اجلنوبية،
واليابان ،وقطر» ونف�س العدد
من قارات �أفريقيا «مايل ،جنوب
�أفريقيا ،نيجرييا ،ال�سنغال»
و�أمريكا ال�شمالية «هندورا�س،
الواليات املتحدة الأمريكية،
ب��ن��م��ا ،امل��ك�����س��ي��ك» و�أم�يرك��ا
اجلنوبية «كولومبيا ،الإكوادور،
�أوروغ����واي ،الأرج��ن��ت�ين» ،و6
منتخبات �أوروبية وهي بولندا
«البلد امل�ضيف» ،والرنويج
وفرن�سا والربتغال و�إيطاليا
و�أوك���ران���ي���ا ،وم��ن��ت��خ��ب��ان من
�أوقيانو�سيا هما نيوزيلندا
وتاهيتي.
وا�ست�ضافت ال���دول العربية
ك�أ�س العامل لل�شباب يف خم�س
منا�سبات ،حيث الن�سخة الأولى
يف تون�س ع��ام  ،1977ونالت
ال�����س��ع��ودي��ة ��ش�رف ا�ست�ضافة
الن�سخة ال�سابعة يف ،1989
وتلتها قطر بالن�سخة العا�رشة
ع���ام  ،1995ث��م ا�ست�ضافت
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة

الن�سخة الرابعة ع�رشة يف عام
 ،2003و�أخري ًا م�رص حيث �أُقيمت
يف مالعبها الن�سخة ال�سابعة
ع�رشة عام  ،2009وكانت �أف�ضل
نتائج عربية ببطولة العامل
لل�شباب ،بلوغ قطر نهائي ن�سخة
 1981يف �أ�سرتاليا ،ولكنه خ�رس
�أم��ام منتخب �أملانيا الغربية
برباعية نظيفة ،وح�سم منتخب
م�رص برونزية ن�سخة  2001يف
الأرجنتني ،وحلت املغرب رابعة
يف  ،2005وكرر العراق الإجناز
ذاته باملركز الرابع يف .2013
وي�����ش��ارك العنابي مبجموعة
واعدة من الالعبني الذين جنحوا
يف امل�ساهمة يف ت�أهل املنتخب
ملونديال بولندا ،ومن بينهم

ه����داف ال��ت�����ص��ف��ي��ات املهاجم
عبدالر�شيد عمرو ،وزمليه ها�شم
علي الذي حل بعده ،ف�ض ً
ال عن
�آخرين من العبينا املتم ّيزين
الذين ي�سعون �إلى تقدمي �صورة
جيدة عن كرة القدم القطرية ،ال
�سيما بعد الإجن��از الكبري الذي
حققه املنتخب الوطني احلا�صل
على ك��أ���س �آ�سيا الأخ�ي�رة بكل
جدارة وا�ستحقاق بعد �أن �سطّ ر
ملحمة كروية متم ّيزة.
ويف �سياق اخ��ر �أع��ل��ن االحت��اد
القطري لكرة القدم عن قائمة
الالعبني امل�ستدعني للم�شاركة
يف مع�سكر املنتخب ا�ستعدادا
لبطولة ك�أ�س �أمريكا اجلنوبية.
الفوج الأول من البعثة �إلى مدينة

• جانب من تدريبات �شباب قطر

تك�سا�س ب��ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية للدخول يف مع�سكر
هناك حت�ضري ًا خلو�ض البطولة
التي ت�ست�ضيفها الربازيل خالل
الفرتة ما بني  14يونيو ،وحتى
ال�سابع من يوليو املقبلني ،يف
الظهور التاريخي الأول لقطر يف
البطولة.
ويدخل الالعبون املغادرون وهم
من خارج �أندية ال�سد والدحيل
وال��ري��ان ،مع�سكر ًا ق�صري ًا يف
تك�سا�س ي�ستمر حتى ال�ساد�س
والع�رشين من ال�شهر احلايل،
و�سيغادرون بعدها �إلى الربازيل
خل��و���ض املع�سكر الرئي�سي
حت�ضري ًا للبطولة ،على �أن تكتمل
�صفوف املنتخب يف الربازيل
بباقي العنا�رص ي��وم  26من
ال�شهر احلايل.
و�ضمت قائمة الالعبني كل من:
�سعد ال�شيب ،حممد البكري،
يو�سف ح�سن ،ط��ارق �سلمان،
خوخي بوعالم ،ح�سن الهيدو�س،
�أك��رم عفيف ،حامد �إ�سماعيل،
امل��ع��ز ع��ل��ي ،ب�سام ال���راوي،
كرمي بو�ضياف ،عا�صم مادبو،
علي عفيف ،عبدالعزيز حامت،
�أحمد ع�لاء� ،سامل الهاجري،
عبدالرحمن حممد� ،أحمد فتحي،
مت��ي��م امل��ه��ي��زع ،عبدالكرمي
ح�سن ،بيدرو ميجل ،املهدي
علي� ،إ�سماعيل حممد ،احمد
معني� ،سلطان الربيك ،عبدالله
ع��ب��دال�����س�لام ،م�صعب خ�رض،
عبدالعزيز الأن�صاري،وتلعب
ق��ط��ر يف امل��ج��م��وع��ة الثانية
يف ال��ب��ط��ول��ة �إل���ى ج��ان��ب كل
م���ن الأرج���ن���ت�ي�ن وب���اراغ���واي
وكولومبيا.

نواف العابد يعاني من إصابة مزمنة
ك�شفت تقارير �صحافية �سعودية ،عن معاناة نواف
العابد ،جنم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهالل
ال�سعودي ،من �إ�صابة مزمنة يف عظمة احلو�ض ،لن
يتمكن ب�سببها من امل�شاركة يف مباريات قوية.
وبح�سب �صحيفة ال�رشق الأو�سط ال ميكن للعابد امل�شاركة
يف � 4أو  5مباريات قوية متتالية ب�سبب تلك الإ�صابة.
و�أ�شارت ذات ال�صحيفة �أن ذلك يعني �أن الالعب ال ميكنه
�سوى امل�شاركة يف  15مباراة فقط يف كل مو�سم ،ما قد
يجربه على االنتقال �إلى �أحد �أندية الو�سط التي ال تعاين
من �ضغط مباريات.
وك�شفت تقارير الالعب الطبية ح�سب ال�صحيفة عن
�إمكانية معاناة الالعب من ذات الإ�صابة كلما �شارك يف
مباريات قوية ذات جهد بدين عال،وي�سعى الالعب �إلى
البحث عن حل طبي لإنقاذ م�سريته مع نادي الهالل،وال
ي�شارك نواف العابد ب�شكل منتظم يف مباريات الهالل منذ
�أكرث من عام.
�إل��ى ذل��ك ،نفى �أندريه كارييلو اهتمام ن��ادي الن�رص
ال�سعودي بخدماته ،وهو ما ن�رشته تقارير �صحافية
برتغالية وبريوفية خالل الفرتة الأخرية ،وقال الالعب
�إنه قابل روي فيتوريا مدرب الن�رص يف احدى املنا�سبات
غري �أن املدرب مل يتحدث معه يف العمل نهائ ًيا،و�شدد
ال�لاع��ب على جاهزيته البدنية الكاملة يف الوقت
احلايل.

• نواف العابد

