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استعداداً للتصفيات «العالم» و«آسيا»

عموري على رأس قائمة
اإلمارات لمعسكر النمسا
�أعلن املدير الفني للمنتخب الإماراتي ،الهولندي بريت فان مارفيك ،قائمة
الفريق للمع�سكر اخلارجي ،الذي �سيقام يف مدينة �سالزبورغ النم�ساوية
بالفرتة من � 13إلى  22يوليو  ،2019ا�ستعداد ًا للت�صفيات امل�شرتكة امل�ؤهلة
�إلى نهائيات ك�أ�س العامل  ،2022وك�أ�س �آ�سيا .2023
و�ست�سحب قرعة تلك الت�صفيات يف يوليو املقبل ،وحتديد ًا بعد نهاية
الت�صفيات التمهيدية للمنتخبات الأقل ت�صنيفا التي �ستلعب يف يونيو،وعاد
عمر عبد الرحمن «عموري» للقائمة بعد فرتة من الغياب ب�سبب الإ�صابة.
و�ضمت القائمة  27العب ًا هم :عمر عبد الرحمن «الهالل ال�سعودي» ،علي
خ�صيف ،علي مبخوت� ،سامل را�شد ،خليفة احلمادي ،خلفان مبارك،
زايد العامري وحممد العطا�س «اجلزيرة» ،خالد عي�سى� ،أحمد برمان،
ريان ي�سلم وبندر الإحبابي «العني» ،وحبيب الفردان ،طارق �أحمد وحممد
العكربي «الن�رص».
وعلي �صالح وعلي �ساملني «الو�صل» ،احل�سن �صالح ،عادل احلو�سني
وماجد �رسور «ال�شارقة» ،وليد عبا�س ،ماجد ح�سن� ،إ�سماعيل احلمادي
و�أحمد خليل «�شباب الأهلي» ،فهد الظنحاين ،ح�سن املحرمي «بني يا�س»،
حممد علي �شاكر «عجمان».
وخلت القائمة من العبي الوحدة الذي ي�ستعد خلو�ض مباراتي الذهاب
والإياب� ،ضمن دور الـ  16لبطولة دوري �أبطال �آ�سيا  2019يومي  5و12
�أغ�سط�س املقبل.وحر�ص اجلهاز الفني ملنتخب الإم��ارات الأول ،على
التن�سيق مع اجلهاز الفني للمنتخب الأوملبي ،لإقامة مع�سكري الفريقني
يف ذات الفرتة ويف نف�س املدينة واملنطقة ل�ضمان متابعة كل العنا�رص عن
قرب .وميثل مع�سكر النم�سا املرحلة الأولى من الإعداد على اعتبار �أن املرحلة
الثانية �ستقام خالل الفرتة من � 24أغ�سط�س �إلى � 10سبتمرب املقبلني ،و�ست�شهد
�إعالن القائمة النهائية لالعبني الذين �سيخو�ضون مباراتي اجلولتني الأولى
والثانية من الت�صفيات يومي  5و� 10سبتمرب  ،2019علم ًا ب�أن مكان املع�سكر
�سيحدد الحق ًا فور معرفة نتائج القرعة.

• خ�سارة �أولى للأخ�رض يف مونديال ال�شباب

السعودية تخسر من فرنسا
بـ  10العبين في مونديال الشباب
خ�رس املنتخب ال�سعودي �أمام نظرية الفرن�سي
بثنائية نظيفة يف املباراة التي جمعت الفريقني
على ملعب «غدينيا» �ضمن مباريات املجموعة
اخلام�سة لبطولة ك�أ�س العامل لل�شباب حتت 20
عام ًا املقامة حال ًيا يف بولندا.
الأخ�رض ال�سعودي تلقى �صدمة مبكرة من حكم
اللقاء بعدما قرر العودة �إل��ى تقنية الفيديو
ملراجعة تدخل فرج الغ�شيان العب املنتخب
ليقرر احلكم الأرجنتيني طرد ببطاقة
الفرن�سيُ ،
حمراء مبا�رشة يف الدقيقة الـ.12
وك�شف املنتخب ال�سعودي �ضغطه على و�سط
ودفاع املنتخب ال�سعودي من �أجل ت�سجيل هدف
التقدم م�ستغ ً
ال حالة الطرد ،مع متا�سك رائع من
دفاع الأخ�رض وحار�س املرمى املت�ألق عبدالرحمن
ال�شمري.
ومل ينجح متا�سك دفاع الأخ�رض ال�شاب حتى نهاية
ال�شوط الأول ،و�شهدت الدقيقة  43ت�سجيل الهدف
الأول للديوك الفرن�سية عرب يو�سف فوفانا من
ت�سديدة قوية من داخل منطقة اجلزاء ،ثم �أ�ضاف

جويري الهدف الثاين يف الدقيقة .75
من جانبه عرب مدرب املنتخب ال�سعودي ،خالد
العطوي ،عن ر�ضاه التام مب�ستوى العبيه ،رغم
الهزمية «� »0-2أم��ام فرن�سا ،اليوم ال�سبت،
يف اجلولة الأول��ى من دور املجموعات لك�أ�س
العامل.
ٍ
«را�ض
وقال العطوي ،خالل ت�رصيحات �صحفية:
عما قدمه الالعبون يف امل��ب��اراة ،حتى و�إن
خ�رسنا ،والآن نغلق �صفحة فرن�سا ونفتح �صفحة
جديدة ملباراة مايل».
و�أ�ضاف�« :أن تلعب منذ الدقيقة  12بع�رشة العبني،
�أمام منتخب قوي كفرن�سا ،هذا يعني �أن التكتيك
الذي عملت عليه قبل املباراة �سيتغري ،ونحن
لعبنا �ضد منتخب لديه �إمكانيات عالية».
وختم قائال�« :سرنكز يف املباراة املقبلة ،وب�إذن
الله القادم �سيكون �أف�ضل ،و�أمتنى �أن ن�ستطيع
الرت�شح للدور التايل»،وتلعب ال�سعودية يف
املجموعة اخلام�سة مبونديال ال�شباب� ،إلى
جانب كل من فرن�سا وبنما ومايل.

• عمر عبد الرحمن

القاسمي زين خزائن «الملك» بالنجمة السادسة

الفجيرة يضمن البقاء
بالدوري اإلماراتي بكسر
شباب األهلي

شمس البطوالت تعود للشارقة
بعد غياب  23عام ًا «بدرع» جديد
و�سط �أج��واء مبهجة ،ومب�شاركة
الآالف م��ن ج��م��اه�يره الوفية
التي زحفت �إل��ى ر�أ���س اخليمة،
احتفل ال�شارقة بتقلد امليداليات
الذهبية ،ونيل ال��درع اجلديدة
ل���دوري اخلليج ال��ع��رب��ي ،على
ا���س��ت��اد ن���ادي الإم�����ارات� ،ضمن
«اجلولة الـ »26والأخ�يرة� ،أمام
م�ضيفه الإم�����ارات ،يف �أم�سية
التتويج الر�سمي باللقب الثمني،
العائد �إلى خزائن «امللك» ،بعد
 23عام ًا ،منذ �آخر تتويج مو�سم
 ،1996-1995وال���ذي ح�سمه
«ال��ن��ح��ل» ،قبل م��ب��اراة �أم�س،
بتفوقه على ال��وح��دة  2-3يف
«اجلولة الـ.»25
وت��وج ال�شيخ �صقر القا�سمي،
رئي�س ن��ادي التعاون ،وال�شيخ
�صقر ب��ن حممد ،رئي�س جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي ،وم .مروان
بن غليطة ،رئي�س احتاد الكرة،
وعبدالله اجلنيبي ،نائب رئي�س
احت��اد الكرة رئي�س جلنة دوري
املحرتفني ،فريق ال�شارقة بدرع
دوري اخلليج ال��ع��رب��ي ،عقب
فوزه على فريق الإمارات  1-2يف
اجلولة الـ 26والأخ�ي�رة� ،أحرز
ويلتون وعمر جمعة هديف ال�شارقة
يف الدقيقتني  36و ،68فيما �سجل
دياباتي هدف فريق الإمارات من
�رضبة جزاء يف الدقيقة .45
وزينت «النجمة ال�ساد�سة» لألقاب
الدوري ر�سمي ًا �سجالت «امللك»،
بعد موا�سم -1986 ،1974-1973
-1993 ،1989-1988 ،1987
 ،1996-1995 ،1994ليعزز
ال�شارقة موقعه يف املركز الرابع،
بقائمة �أكرث الأندية تتويج ًا بلقب
الدوري ،والتي ت�ضم �إلى جانبه
� 7أن��دي��ة ،ممثلة يف العني «13
لقب ًا» ،الو�صل و�شباب الأهلي
«� 7ألقاب» ،الوحدة «� 4ألقاب»،
الن�رص وال�شباب «� 3أل��ق��اب»،
واجلزيرة «لقبني».واكت�سب فوز
ال�شارقة بالدرع اجلديدة لدوري
اخلليج العربي ،وال��ت��ي جرى
الك�شف عن ت�صميمها احلديث،

�ضمن الفجرية البقاء بعد فوزه التاريخي على �شباب الأهلي ،1-3
يف حني هبط فريقا الإمارات اخلا�رس امام �ضيفه ال�شارقة البطل 2-1
ودبا الفجرية املتعادل مع �ضيفه بني يا�س  ،3-3يف افتتاح املرحلة
ال�ساد�سة والع�رشين االخرية من الدوري الإماراتي لكرة القدم.
ورفع الفجرية ر�صيده يف املركز الثاين ع�رش الى  21نقطة ،مقابل
 18للإمارات الثالث ع�رش و 17لدبا الفجرية االخري.
يف املباراة االول��ى ،حقق الفجرية فوزا تاريخيا هو االول على
ار�ض �شباب الأهلي عندما هزمه  1-3لي�ضمن بقاءه يف دوري الدرجة
االولى.
و�سجل اجل��زائ��ري حممد بن يطو « »39والربازيليان غابريال
فرناندو « 61من ركلة جزاء» و�صامويل روزا« »90اهداف الفجرية،
واالرجنتيني ماورو دياز « »15هدف الفجرية.
وا�ضاع بن يطو ركلة جزاء ت�صدى لها حار�س مرمى �شباب الأهلي
ماجد نا�رص برباعة.
ويف املباراة الثانية ،افتتح ال�شارقة الت�سجيل عرب الربازيلي
ويلتون �سواريز « ،»36لكن الإمارات ادرك التعادل بعدما تعر�ض
املايل �شيخ دياباتي للعرقلة من عبدالله غامن ليحت�سب احلكم ركلة
جزاء �سددها دياباتي نف�سه بنجاح« ،»43قبل ان ي�سجل عمر جمعة
هدف الفوز.
ويف املباراة الثالثة� ،سجل احمد �شحدة « 6و »43والربازيلي
روب�سون دي باوال « »90اهداف بني يا�س ،والربازيلي دييغو دا�سليفا
« 73و »79واحمد حبو�ش « »83لدبا الفجرية.

• تتويج ال�شارقة بالدوري الإماراتي

بالتزامن مع تتويج «امللك» م�ساء
�أم�س ،بعد احتفاظ العني بدرع
الن�سخة املا�ضية� ،أهمية خا�صة
جل��م��ه��وره ،لأن���ه اللقب الأول
يف دوري امل��ح�ترف�ين ،ليلحق
بالقائمة التي ت�ضم الأهلي يف 3
منا�سبات موا�سم «،2009-2008
،»2016-2015 ،2014-2013
والعني يف �أربع منا�سبات «�سوبر
هاتريك» موا�سم «،2012-2011
،2015-2014
،2013-2012
 ،»2018-2017الوحدة يف مو�سم
« ،»2010-2009اجل��زي��رة يف
مو�سمي « 2011-2010و-2016
.»2017
وترجم ال�شارقة �أحقيته باللقب
الثمني ،يف ظل امل�سرية املثالية
خالل م�شوار الدوري حتى «اجلولة

الـ »26التي �أعلنت تتويجه ر�سمي ًا،
وحقق فيها الفوز يف  17مباراة،
والتعادل يف  8لقاءات ،مقابل
اخل�سارة يف مباراة واح��دة �أمام
الو�صل  ،3-2يف «اجلولة الـ،»24
ومثل الأداء الدفاعي املميز واحد ًا
من مفاتيح تتويج «امللك» بدرع
ال��دوري ،بعدما ا�ستقبلت �شباكه
 30ه��دف � ًا ف��ق��ط ،ليكون �أق��وى
دف��اع ،فيما يعد ع��دم اخل�سارة
يف  22مباراة على التوايل� ،أهم
مميزات م�شوار «امللك» يف �سعيه
نحو الدرع ،مدفوع ًا بتميز العبيه
بقيادة الثنائي ويلتون هداف
الفريق بر�صيد  20هدف ًا ،و�إيجور
احلائز لقب �أف�ضل العب �أجنبي يف
ال��دوري ،خالل مو�سمه الأول مع
الفريق ،بعدما �أ�سهم يف �صناعة

� 9أهداف ،عالوة على ت�سجيله 17
هدف ًا.
وج��رت مرا�سم تتويج «امللك»
باللقب يف �أجواء رائعة� ،ضاعف
من بريقها احل�ضور اجلماهريي
ال�لاف��ت ،ح��ي��ث اح��ت��ف��ل العبوه
ب��ال��درع اجل��دي��دة ل��ل��دوري ،يف
�أر���ض��ي��ة امل��ل��ع��ب ،يف مهرجان
ب��ه��ي��ج ،وتنظيم مم��ي��ز للجنة
دوري املحرتفني ،قبل �أن تنطلق
م�سرية االحتفاالت من ر�أ�س اخليمة
�إل��ى «الإم��ارة البا�سمة» ،بعدما
ا�ستبق اجلمهور املنا�سبة بتزيني
ال�����س��ي��ارات اخلا�صة ب�شعارات
«امللك» ب�ألوانه البي�ضاء الزاهية
و�صور الالعبني.
ويدين ال�شارقة يف فوزه بالدرع
الثمني �أي�ض ًا �إلى املدرب املواطن

عبدالعزيز العنربي ال��ذي يعد
�أول مدرب �إماراتي ينجح يف الظفر
بلقب دوري املحرتفني ،ليعيد
«امللك» �إلى �سكة الألقاب ،وواجهة
امل�شاركة القارية يف دوري �أبطال
�آ���س��ي��ا  ،2020بعد غ��ي��اب عقد
كامل ،منذ �آخر ظهور يف ن�سخة
عام  ،2009عالوة على �أحقيته يف
املناف�سة على �أول �ألقاب املو�سم
اجل��دي��د � ،2020-2019أم���ام
مناف�سه �شباب الأهلي بطل ك�أ�س
رئي�س الدولة ،على لقب ك�أ�س
�سوبر اخلليج العربي واملقرر 14
�سبتمرب املقبل ،وعقب تفوقه على
«ال�صقور» بهدفني مقابل هدف رفع
«امللك» ر�صيده �إل��ى  59نقطة،
بفارق  6نقاط عن �شباب الأهلي
�أقرب مناف�سيه.

خريبين يودع بيراميدز
ويعود للهالل
تلقى ال�لاع��ب ال�����س��وري عمر
خريبني ،مهاجم فريق برياميدز
امل�رصي� ،إخطار ًا من �إدارة ناديه
الأ�صلي الهالل ال�سعودي ب�إنهاء
�إع��ارت��ه م��ع نهاية �شهر مايو
احلايل وعودته �إلى �صفوف
الفريق الأزرق.
و�أب����ل����غ خ��ري��ب�ين
املقربني �إليه �أنه
�سيعود للهالل ولن
يتم جتديد �إعارته
ل����ب��ي�رام����ي����دز،
و���س��ي��ك��ون لقاء
ح���ر����س احل����دود
ح��ال �إقامته يوم
 30م��اي��و احل��ايل
بالدوري املواجهة
الأخ����ي����رة
ل����ه مع

فيالنويفا :سأعود لفريق إيطاليانو

• كارلو�س فيالنويفا

ك�شف العب الفريق الأول لكرة القدم بنادي االحتاد ال�سعودي،
املحرتف املوهوب ،الت�شيلي كارلو�س فيالنويفا عن موعد
رحيله عن �صفوف العميد بعد رحلته االحرتافية يف اململكة
العربية ال�سعودية ودوري املحرتفني ،غري �أنه عاب �شيئ ًا
على الدوري ال�سعودي.
وقالت �إحدى ال�صحف الت�شيلية التي �أجرت مقابلة معه �أثناء
�إجازته يف ت�شيلي« :احتفل فيالنويفا مبو�سمه الثالث مع نادي
االحتاد الذي يدربه مواطنه خو�سيه لوي�س �سيريا ،والذي حني
ي�أتي ا�سمه كل كل يرتبط بالعودة �إلى الدوري الت�شيلي» وقال
فيالنويفا ل�صحيفة  adn radioالت�شيلية« :لدي عام متبقي من
عقدي مع «العميد» ولكن �سوق االنتقاالت يف اململكة العربية
ال�سعودية لي�س م�ستقر ًا ،فمن املمكن �أن يتعاقد النادي مع
العب �أجنبي جديد و�أعود �إلى ت�شيلي الآن ،لكن هذا مل يحدث
حتى الوقت احلايل ،ولكن من امل�ؤكد �أنني �س�أعود �إلى ت�شيلي
بعد انتهاء عقدي يف �شهر يونيو من العام املقبل».

وا�ضاف فيالنويفا�« :س�أفكر بالطبع يف نادي �أوداك�س �إيطاليانو
الذي كنت �ألعب له يف ت�شيلي قبل احرتايف يف ال�سعودية،
ولكنني مل �أح�سم قراري ب�ش�أن النادي الذي �س�ألعب له حني
�أعود».
و�أو�ضح« :كل � 6أ�شهر تقريب ًا �أتوا�صل معهم هناك يف نادي
�أوداك�س �إيطاليانو ،ويف كل مرة ي�س�ألونني �إذا ما كنت �أريد
العودة مرة �أخرى ،ولأجل ذلك لهم الأولوية لكن ال ميكنك
التنب�ؤ ب�أي �شيء ف�إنها كرة القدم».
وقال التقرير الت�شيلي �إن هناك العديد من الأندية ترتقب
عودة فيالنويفا الذي انفجر عام  2008وكان �أدا�ؤه رائع ًا
مع �أوداك�س �إيطاليانو وبعدها ذهب �إل��ى ن��ادي كاثوليك
يونفري�سيداد جري�سي.
ويعترب فيالنويفا من �أهم حمرتيف االحتاد يف الوقت احلايل
بتحركاته ومل�ساته داخل �أر�ضية امللعب التي جتعل املهاجمني
ي�صلون للتهديف �أمام املرمى بتمريرة �سحرية واحدة.

• عمر
خريبني

الفريق.
ومن املقرر �أن ينتظم خريبني
يف ت��دري��ب��ات ال��ه�لال قبل بدء
مع�سكر الإع�����داد م��ع امل���درب
اجل��دي��د امل��رج��ح �أن يكون يف
النم�سا بح�سب م��ا ذكره
الالعب ال�سوري لبع�ض
�أ�صدقائه.
وك����ان خ��ري��ب�ين قد
ان�ضم �إلى برياميدز
ي�����وم  21ي��ن��اي��ر
املا�ضي على �سبيل
الإع���ارة و���ش��ارك يف
 12مباراة مع الفريق
و�سجل خاللها � 6أهداف
من بينها � 3أهداف عرب
���ض��رب�����ات
جزاء.

