بالتيني :استضافة قطر للمونديال قرار صائب
قال ميشيل بالتيني ،الرئيس السابق لالحتاد األوروبي
لكرة القدم ،إنه يعتقد أن منح قطر ،حق استضافة نهائيات
كأس العالم  ،2022كان قرارا صائبا.
وأض��اف بالتيني في مقابلة مع صحيفة دي فيلت
األملانية نشرتها اليوم اجلمعة “الدول العربية تقدمت
بطلبات استضافة كأس العالم  10مرات».
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بسبب جائحة كورونا.
وأوضح “لست نادمًا على ذلك حقا ،ألن هذه البطولة
ستسهم في مزيد من التطوير في كرة القدم بأوروبا ،حيث
سيتم إقامة مالعب ،وستكون دول مثل اسكتلندا وأيرلندا
ورومانيا أو أذربيجان ق��ادرة على استضافة البطولة
األوروبية يومًا ما».

وأوضح “هذا أمر مهم من أجل تطور كرة القدم ،وهو
بالتحديد ما دفعني للتصويت لصاحلهم ،وكان الشرط
هو إقامة كأس العالم في ديسمبر ،وهذا هو احلال اآلن».
وأشار بالتيني إلى أنه ليس نادمًا على قرار إقامة كأس
األمم األوروبية (يورو  ،)2020في  12دولة أوروبية،
بعدما تأجلت البطولة من العام املاضي إلى العام اجلاري
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العربي يستعيد الصدارة ..والنصر يواصل
الضغط بثالثية في شباك الساحل
جنح العربي في استعادة صدارة
الدوري الكويتي املمتاز ،بتغلبه على
الساملية ( ،)1-2ضمن منافسات
املرحلة السادسة باملسابقة.
وي��دي��ن العربي ب��ف��وزه إل��ى بندر
السالمة صاحب الهدفني في الدقيقتني
( 8و ،)58ف��ي ال��وق��ت ال���ذي سجل
فيه حسني امل��وس��وي ه��دف الساملية
بالدقيقة (.)55
وبهذا الفوز رفع العربي رصيده
إل���ى  14ن��ق��ط��ة ليستعيد ص���دارة
ال����دوري ،فيما توقف الساملية عند
النقطة  6ليظل في املركز السادس.
املباراة جاءت مثيرة ،لكن العربي
متكن من زيارة مرمى الساملية مبكرا
عبر بندر السالمة بالدقيقة ( )8من
عرضية السنوسي الهادي.
بحث الساملية عن سبيل للعودة من
خالل حتركات فابيانو واملوسوي مع
الفنيني ،إال أن متاسك العربي منحه
الفرصة لتهديد مرمى الرهيب.
وع���اد الساملية بشكل أق���وى مع
انطالقة ال��ش��وط الثاني ومتكن من
معادلة النتيجة عبر حسني املوسوي
في الدقيقة ( ،)55لتصبح النتيجة
(.)1-1
ولم مينح العربي الفرصة للساملية
للفرحة بالهدف ،وعاد من جديد للتقدم
عبر بندر السالمة للمرة الثانية في
الدقيقة ( ،)58لتنتهي املباراة (.)1-2
وف��ي م��ب��اراة ثانية ،تغلب كاظمة
على الفحيحيل بنتيجة ( ،)0-4ضمن
اجلولة ذاتها.
سجل للبرتقالي س��واري��ز ()17

وش��ب��ي��ب اخل���ال���دي ( )52وب��ن��در
بورسلي ( )58وعمر احلبيتر (.)80
ورفع كاظمة رصيده إلى  8نقاط،
فيما توقف الفحيحيل عند  5نقاط.
وأكد الليبي السنوسي الهادي ،أن
الفوز على السامليه منح فريقه  3نقاط
مهمة.
وق��ال ال��ه��ادي ،ف��ي تصريح لقناة
الكويت ال��ري��اض��ي��ة“ :كل مباريات
الدوري صعبة».
وأض���اف“ :العربي حقق ترتيبا
م��ت��ق��دم��ا ف���ي ال��������دوري ،وي��س��ع��ى
لالستمرار بنفس ال��ق��وة ومواصلة
رحلة االنتصارات».
وتابع“ :ضياع الفرص أمر وارد
احل��دوث ،ويبقى األه��م ق��درة الفريق
على صناعة الفرص ،والوصول ملرمي
املنافس».
وختم“ :نطمح ملواصلة األداء بنفس
املنوال ،وحتقيق االنتصارات لنهاية
الدوري ،من أجل حتقيق اللقب».

دك النصر شباك الساحل
بثالثية (.)1-3

وي��دي��ن العنابي ب��ف��وزه للدولي
األردني أحمد الرياحي ،صاحب هدفي
ال��ت��ق��دم ( 17و ،)27ومشعل ف��واز
( ،)75فيما سجل إدواردو هدف حفظ
ماء الوجه للساحل في الدقيقة .87
بهذا الفوز ،رفع النصر رصيده إلى
 13نقطة بالتساوي مع القادسية،
ومتاخرا عن العربي املتصدر بنقطة
واح���دة ،فيما توقف الساحل عند 7
نقاط.

علت اإلثارة مبكرا مع اندفاع النصر
للبحث عن التقدم ،ومحاوالت الساحل
المتصاص حماسهم وخطف هدف
عكسي.
أض��اع النصر ع��دة م��ح��اوالت عبر
أحمد الرياحي وسيد ض��ي��اء ،إال أن
الثنائي كانت له اليد الطولى ،عبر
صناعة البحريني للهدفني ،فيما تكفل
الرياحي بالتسجيل ( 17و.)27
جاءت محاوالت الساحل للتعديل
واهنه ووضح تأثرهم بغياب مدربهم
محمد دهيليس ،لإليقاف من قبل جلنة
االنضباط.
لم يختلف احلال بالشوط الثاني،
حيث استمر تفوق النصر النسبي
وغابت خطورة أبناء أبو حليفة على
غير املعتاد.
ومع مرور الوقت بدأ مدربا الفريقني
إجراء التبديالت ،وجنح البديل مشعل
ف��واز ال��ذي ش��ارك ب��دال عن الرياحي
في تسجيل ثالث األه��داف ،بتسديدة
رائعة في الدقيقة  .75ورد الساحل
ب��ه��دف ش��رف��ي عبر إدواردو (،)87
لتنتهي امل��ب��اراة بفوز النصر بثالثة
أهداف مقابل هدف.
وأب��دى مشعل ف��واز ،قائد النصر
سعادته بتحقيق الفوز على الساحل،
مشيرا إلى أن مشوار ال��دوري طويل
واخلسارة واردة.
وأك������د ف������واز ف����ي ت��ص��ري��ح��ات
تلفزيونية ،أنهم قادمني من خسارة
غير مستحقة أم��ام العربي باجلولة
امل��اض��ي��ة ،ف��ي م��ب��اراة ك��ان��وا الطرف
األفضل خاللها.

العربي يستعيد صدارة الدوري

وزاد“ :مشوار ال����دوري طويل
واخل���س���ارة واردة ،وي��ب��ق��ى األه��م
العودة من جديد ،وجنحنا في العودة
وتعويض خسارة العربي بالفوز املهم
على الساحل».
وأردف قائد النصر“ :الفوز على
الساحل مباراة وانتهت ،وسيتم طي
صفحتها سريعا من أجل االستعداد
ملهمة جديدة قادمة».
وأمت“ :املدرب فضل مشاركتي
كبديل لعدم ال��ت��زام��ي ف��ي احلصص
التدريبية األخيرة لظروف خاصة،
وشاركت كبديل وجنحت في املساهمة
في الفوز».

الساحل يتظلم ضد عقوبة دهيليس
أعلن جمال العتيبي ،رئيس
جهاز الكرة في الساحل الكويتي،
أن مجلس إدارة النادي ،سيقدم
الدعم الكامل حملمد دهيليس مدرب
الفريق ،بعد العقوبة التي فرضت
عليه من جلنة االنضباط.
وف��رض��ت جل��ن��ة االن��ض��ب��اط،
عقوبة اإليقاف  5مباريات وغرامة
 900دينار كويتي على دهيليس،

الدوسري مينح الهالل فوز ًا قات ًال على الرائد في الدوري السعودي
ق��اد سالم ال��دوس��ري الهالل لفوز
قاتل على ضيفه الرائد ( ،)1-2على
ملعب األمير فيصل بن فهد بالرياض،
ض��م��ن اجل��ول��ة الـ 22م��ن ال���دوري
السعودي للمحترفني.
وس���ج���ل ه���دف���ي ال���ه�ل�ال ،ي��اس��ر
ال��ش��ه��ران��ي وس���ال���م ال����دوس����ري،
بالدقيقتني  56و ،3+90فيما أحرز
هدف الرائد الوحيد ،كرمي البركاوي،
من ركلة جزاء بالدقيقة .69
ورفع الهالل رصيده بذلك إلى 42
نقطة ،في املركز الثاني ،بينما توقف
رصيد الرائد عند  25نقطة ،في املركز
الـ.13
وج��اءت البداية هجومية من قبل
صاحب األرض الهالل ،وك��اد يسجل
ف��ي أكثر م��ن ف��رص��ة ،أب��رزه��ا لياسر
الشهراني ،بعد عرضية متقنة من
كاريو ،لكن رأسية األول مرت بجوار
املرمى.
وواص���ل ال��رائ��د تنظيمه الدفاعي
ويقظة العبيه ،ولعب على أخطاء
مدافعي الهالل ،وكاد يسجل عبر جنمه
ماركو مارين ،لكن محمد البريك تدخل
في الوقت املناسب.
وف��ي مطلع الشوط الثاني ،خرج
أح��م��د ال��زي��ن ،الع���ب ال���رائ���د ،بشكل
اضطراري لإلصابة ،وعوضه زميله
جابر عيسى.
وحملت الدقيقة  56هدف االفتتاح
للهالل ،عبر ياسر الشهراني ،بعدما
ضغط على م��داف��ع ال��رائ��د ،وخطف
منه الكرة وانفرد باحلارس دوخ��ة،
ووضعها مبهارة على ميينه.
وأش��ه��ر احلكم البطاقة الصفراء
الثانية ث��م احل��م��راء ،للمدافع علي
البليهي ،بسبب ملسة يد أثناء تقدم
البركاوي نحو املرمى الهاللي ،وذلك
عقب العودة لتقنية الفيديو ،ليلعب
الهالل منقوصا منذ الدقيقة .64

فرحة سالم الدوسري بهدف الفوز القاتل

وك��اد ك��رمي ال��ب��رك��اوي أن يسجل
هدف التعادل ،عندما سدد بقوة بيمناه،
لكن احلارس املعيوف أبعد الكرة.
وعقب عودة احلكم الروماني لتقنية
الفيديو ،احتسب ركلة ج��زاء للرائد
على جاجن هيون سو ،بسبب اندفاعه
نحو البركاوي ،وتلقى الكوري بطاقة
صفراء .وأجرى مدرب الهالل تبديال،
بدخول متعب املفرج وخروج أندريه
كاريلو .ونفذ البركاوي ركلة اجلزاء،
بيمناه أرضية قوية بالزاوية اليمنى
للحارس ،عبد الله املعيوف ،مسجال
هدف التعادل بالدقيقة .69
وكاد جوميز يعيد الهالل للمقدمة،
بعد عرضية رائ��ع��ة م��ن الشهراني،

تابعها الفرنسي بضربة رأسية قوية،
لكن احل��ارس دوخ��ة استبسل فيها،
وتصدى لها ببراعة.
وجن��ح الزعيم ف��ي تسجيل هدف
ال��ف��وز القاتل ،بالدقيقة الثالثة من
الوقت بدل الضائع ،بعدما لعب سالم
الدوسري ضربة حرة مباشرة ماكرة،
غالط بها احل��ارس عز الدين دوخة،
الذي أمسك بالكرة داخل املرمى ،قبل
أن يؤكد احلكم ال��ه��دف بعد العودة
للفار ،لتنتهي امل��ب��اراة بفوز الهالل
(.)1-2

االحتاد يسحق الوحدة

وسحق احتاد جدة ضيفه الوحدة،

بنتيجة ( ،)2-4على ملعب الشرائع
مبكة املكرمة ،سجل رباعية االحتاد،
رومارينهو ف��ي ال��دق��ائ��ق ( 55و72
و )4+90وفهد املولد في الدقيقة (،)66
وسجل ثنائية الوحدة هيرناني في
الدقيقة ( )74وأحمد عبده في الدقيقة
(.)84
ورف��ع احت��اد ج��دة رصيده إل��ى 38
نقطة لينفرد باملركز الثالث ،ويدخل
بقوة للمنافسة على الصدارة ،بعد أن
تقلص الفرق إلى  7نقاط مع املتصدر.
في املقابل أصبحت هزمية اليوم،
ه��ى اخل��س��ارة الثالثة على التوالي
لفريق الوحدة ،ليتراجع الفريق إلى
املركز الثاني عشر برصيد  27نقطة.

ك��ان االس��ت��ح��واذ االحت���ادي ب��دون
فاعلية ،بفضل أسلوب محمد احلديد
املدير الفني لفريق الوحدة ،الذي أغلق
مناطقه اخللفية.
وكاد هيرناني أن يفتتح التسجيل
للوحدة في وق��ت مبكر ،عندما سدد
في الدقيقة ( )14كرة من ملسة واحدة
وبطريقة رائعة لكنها ارتدت من القائم
األيسر.
ولم تتح لالحتاد أي فرص حقيقية
في الشوط األول ،باستثناء تسديدة
عبد الرحمن العبود في الدقيقة ()28
التي مرت بجوار القائم األمين.
وفي الدقيقة ( )37احتسب احلكم
أحمد الرميخاني ركلة جزاء للوحدة،
لكن احلكم ع��اد واحتسب اخلطأ من
خ��ارج منطقة اجل���زاء ،بعد الرجوع
للفار.
وأعلن احلكم عن ركلة جزاء لصالح
االحت��اد ،بعد م��رور  5دقائق فقط من
بداية الشوط الثاني ،بعد االستعانة
بالفار ،سجلها رومارينهو في الدقيقة
(.)52
واس��ت��ف��اد كاريلي م��ن سرعة فهد
املولد ،ومتكن من أول ملسة بعد دخوله
على حساب عبد الرحمن العبود ،في
تعزيز تقدم االحتاد في الدقيقة (.)66
وب��ره��ن االحت���اد على تفوقه عن
طريق البرازيلي رومارينهو دا سيلفا،
ال��ذي سجل هدفه الشخصي الثاني
والثالث لفريقه في الدقيقة (.)72
ورفض الوحدة االستسالم وقلص
ه��ي��رن��ان��ي ال��ف��ارق بالدقيقة ()74
بتسجيل ال��ه��دف األول ،ث��م أض��اف
ال��ب��دي��ل أح��م��د ع��ب��ده ال��ه��دف الثاني
بالدقيقة (.)84
وف���ي ال��دق��ي��ق��ة ( )4+90سجل
البرازيلي رومارينهو دا سيلفا الهدف
الرابع الحت��اد ج��دة ،لتنتهي املباراة
( )2-4لصالح االحتاد.

السد يستعد للتويج بلقب الدوري القطري
يستعد السد حلسم لقب دوري
جنوم قطر عندما يواجه أم صالل،
اليوم األحد.
ويتصدر السد ،املسابقة برصيد
 47نقطة ،متقدما بفارق  13نقطة
ع��ل��ى ال��دح��ي��ل ق��ب��ل  5ج���والت من
النهاية.
ويبدو األق��رب أن يحسم السد
مصير ل��ق��ب ال����دوري ال���ـ  15في
تاريخه ،بيده ،إذ أن اخلريطيات لم
يفز في آخر  10مباريات ،واقترب
من الهبوط إل��ى ال��درج��ة الثانية،
حيث يتأخر بـ  8نقاط عن اخلور
صاحب املركز قبل األخير.
وال ش��ك أن ه���ذه اجل���ول���ة ،قد
ت��ك��ون مبثابة ال��ف��رص��ة األخ��ي��رة
للخريطيات ،للحفاظ على حقوقه
ف��ي البحث ع��ن ط��وق النجاة ،في

الصراع الدائر على الهبوط.
ويدخل السد مباراة اليوم األحد
مبعنويات مرتفعة ،بعدما سحق
الغرافة  0-5يوم األربعاء ،ليبلغ
قبل نهائي ك��أس أمير قطر ،حيث
سيواجه ال��ري��ان ،ويحافظ على
آماله في حصد الثالثية احمللية.
وف��ي الشهر امل��اض��ي ،ن��ال السد
لقب ك��أس قطر عقب تغلبه 0-2
على الدحيل بثنائية اجل��زائ��ري
بغداد بوجناح.
وق��ال اإلسباني تشافي م��درب
السد بعد الفوز على الغرافة “كما
حتدثت م��ن قبل هدفنا ه��و حصد
كل األل��ق��اب ،ودعنا دوري أبطال
آسيا في املوسم املاضي لكننا لم
نتوقف».
وشدد “واصلنا العمل واملنافسة

على ك��ل ال��ب��ط��والت ه��ذا امل��وس��م،
ونستعد للنسخة املقبلة من دوري
أبطال آسيا».
وأض����اف “الالعبون أظ��ه��روا
جناحا في التعامل مع البطوالت
املختلفة».
ولم يخسر السد أم��ام أم صالل
منذ  9م��ارس  ،2018وتغلب على
منافسه في مواجهتهما األولى هذا
املوسم.
والسد هو الفريق الوحيد الذي
لم يخسر في ال���دوري في املوسم
احلالي ،فيما يحتل أم صالل ،املركز
التاسع برصيد  15نقطة.
وي��ل��ع��ب ال��ع��رب��ي ض���د ق��ط��ر،
والوكرة أمام السيلية ،والريان ضد
األهلي يوم األحد ،فيما يلعب اخلور
مع الغرافة ،يوم اإلثنني.

السد على موعد مع حسم لقب الدوري القطري

بسبب انتقاده العقوبات التي
فرضت على العبي القادسية عقب
نهائي كأس ولي العهد.
وأوض���������ح ال���ع���ت���ي���ب���ي ف��ي
ت��ص��ري��ح��ات ع��ب��ر ق��ن��اة الكويت
ال��ري��اض��ي��ة ،أن إدارة الساحل
بصدد تقدمي تظلم الحتاد الكرة،
على عقوبة محمد دهيليس.
واستغرب العتيبي من قيام

جلنة االنضباط مبعاقبة املدرب
إلبداء رأيه في شأن رياضي بحت،
م��ن خ�لال ب��رن��ام��ج ري��اض��ي في
تلفزيون الدولة الرسمي.
وأب��دى العتيبي حتفظه على
إص��دار العقوبة بعد فترة طويلة
بلغت أكثر من  40يومًا ،إلى جانب
إعالنها قبل يوم واحد من املباراة
املهمة للساحل أمام النصر.

النصر يرفض فسخ
عقد حمد الله

عبد الرزاق حمد الله

كشف مصدر مقرب من النصر السعودي أن املغربي عبد الرزاق
حمد الله ،مهاجم الفريق ،طالب إدارة النادي مؤخرا بفسخ عقده.
وقال املصدر“ :عالقة حمد الله ب��إدارة النادي شهدت فتورا غير
مسبوق ،في الفترة املاضية ،خصوصا بعد عودته من اإلج��ازة
األخيرة ،في نهاية يناير املاضي».
وتابع“ :قبل أكثر من أسبوع من اآلن ،طالب الالعب بفسخ عقده،
لكن اإلدارة رفضت ،وتدخل العديد من مسؤولي النادي إلثناء حمد
الله عن ق��راره ،كما أن اإلدارة أصرت على موقفها ،خصوصا بعدما
سلمته أغلب رواتبه املتأخرة».
وأمت“ :من املتوقع أن تكون األسابيع القليلة القادمة ،حاسمة في
هذا املوضوع ،وهناك رغبة كبيرة من قبل إدارة النادي ،في حتسني
العالقة مع حمد الله».

اإليفواري أنوما ينسحب ملصلحة
اجلنوب افريقي موتسيبي
أعلن اإليفواري جاك أنوما انسحابه من السباق على رئاسة االحتاد
االفريقي لكرة القدم (كاف) ملصلحة املرشح اجلنوب إفريقي امللياردير
باتريس موتسيبي.
وقال أنوما في برنامج تلفزيوني اجلمعة في كوت ديفوار“ :بعد
تأمالت وم��ش��اورات ،ق��ررت التخلي عن ترشيحي لرئاسة االحتاد
االفريقي لكرة القدم كاف».
وسيوقع أنوما واملرشحان اآلخران السنغالي أوغوستان سنغور
واملوريتاني احمد ولد يحيى اتفاقا السبت في العاصمة املوريتانية
نواكشوط بحضور رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو.
ينص االتفاق على التخلي عن ترشيحهم مقابل احلصول على
منصب مستشار الرئيس ونائبي الرئيس تواليا ً.
تابع أنوما “سنكمل اتفاق الرباط في نواكشوط” مؤكدا ً ضمنا دعم
ترشيح موتسيبي.
ومن املقرّر أن تقام االنتخابات في  12مارس املقبل في العاصمة
املغربية الرباط.
وكان أنوما وصف األربعاء املاضي رغبة االحتاد الدولي بااللتفاف
وراء موتسيبي بانها مجرد “اتفاق من حيث املبدأ” ،معتبرا ً ان
الطريقة “ليست دميوقراطية كثيرا ً».
ويرأس رجل األعمال باتريس تلوبان موتسيبي ( 58عاماً) نادي
ماميلودي صنداونز منذ العام .2003
ويعد قطب صناعة التعدين وصهر رئيس اجلمهورية سيريل
رامافوزا ،األقل شهرة بني املرشحني األربعة .وأش��اد رئيس احتاد
جنوب إفريقيا دان��ي ج���وردان بـ “براعته في األع��م��ال ،ومعرفته
باحلوكمة واألعمال العاملية».
وسيخلف موتسيبي بالتالي امللغاشي أحمد أحمد املوقوف خمس
سنوات من قبل االحتاد الدولي بسبب قضايا فساد .وفي قراره إليقاف
أحمد ،قال االحت��اد الدولي إنه “خالف واجباته وقدم هدايا ومزايا
أخرى واساء ادارة االموال مستغال منصبه كرئيس لكاف».

