السطو على منزل مدرب بيراميدز رامون دياز
تعرض منزل املدرب األرجنتيني املخضرم ،رامون
دياز ،الذي يتولى حاليا مسؤولية تدريب بيراميدز
املصري ،للسطو في حي تيجري الواقع بالعاصمة
بوينس آيرس.
وبحسب ما أفاد مصدر من الشرطة لوكالة أنباء
“تيالم” احمللية األرجنتينية ،ف��إن مجموعة من
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املجرمني سرقوا مبلغا ماليا من الدوالرات ومجوهرات
من منزل املدرب السابق ملنتخب باراجواي ولفريق
ريفر بليت .وذك��رت صحيفة (ك�لاري��ن) احمللية أن
منزل دياز لم يكن مأهوال وقت احل��ادث ،حيث يقيم
املدرب حاليا في العاصمة املصرية القاهرة ولم يزره
منذ يناير املاضي ،وأن اللصوص تركوا أشياء ثمينة
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ودع نادي القادسية بطولة كأس االحتاد اآلسيوي
لكرة القدم بعد خسارته من ن��ادي السويق العماني
بنتيجة ( )1 - 2ف��ي اجل��ول��ة ال��س��ادس��ة واألخ��ي��رة
للمجموعة الثالثة في اللقاء ال��ذي جمع الفريقني في
ملعب استاد السيب الرياضي.
ومتكن السويق من اح��راز هدفي الفوز بواسطة
خليل ابراهيم في الدقيقة  20من الشوط االول ومحسن
الغساني في الدقيقة  53من الشوط الثاني فيما جاء

أول طاقم حتكيم نسائي في مسابقات
االحتاد اآلسيوي للرجال
أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أمس
أنّ طاقم حتكيم نسائي سيقود مباراة
للرجال للمرة األولى في تاريخ مسابقته،
وذلك في مباراة فريقي يانغون يونايتد
م��ن ميامنار ون��اغ��ا وورل���د الكمبودي
ضمن كأس االحتاد.
وستكون اليابانية يوشيمي ياماشيتا
احل��ك��م ال��رئ��ي��س ل��ل��م��ب��اراة مب��ع��اون��ة
مواطنتيها ماكوتو ب��وزون��و ونومي
تيشيريغو .وكان على الثالثي التحكيمي
اجتياز اختبار اللياقة البدنية ،ومطابقة
م��ت��ط��ل��ب��ات احل��ك��ام م��ن ال���رج���ال قبل
اختيارهن وتعيينهن في الوقت املناسب
“ألنهن أيضا ً جزء من  12حَ َكمَة سيمثلن
آسيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم
للسيدات  2019في يونيو” بحسب ما
أفاد االحتاد القاري.
وق��ال��ت ياماشيتا التي ش��ارك��ت في
نهائيات ك��أس العالم للسيدات حتت
 17عاماً  ،2018وكأس آسيا للسيدات
 2018في األردن “هذا هو أحد أحالمي،

لقد عملنا بجهد كبير وهذه هي النتيجة،
يجب أن أشكر االحت��اد اآلسيوي ملنحنا
هذه الفرصة والدخول في كتب تاريخ
التحكيم اآلسيوي”.
وأضافت“ :إنّه إجن��از مهم بالنسبة
لنا ،ألنّ هذه هي املرة األولى التي تتولى
فيها ثالث سيدات التحكيم في بطوالت
األندية التي ينظمها االحت��اد اآلسيوي،
وت��أت��ي أهمية ذل��ك أي��ض �اً كونها قبل
نهائيات ك��أس العالم للسيدات ،حتى
نبذل قصارى جهدنا في كل مباراة”.
بدورها ،رأت تيشيروغي “نعلم أنّها
ستكون مباراة صعبة ألنّ الالعبني لديهم
شخصيات وم��زاج��ات مختلفة ،عملت
بجد مع مدربي الشخصي وأنا سعيدة
ألنني اجتزت اختبار اللياقة البدنية”.
كما ستعمل املساعدتان كيم كيونغ-
م�ين ول��ي سيول ج��ي ف��ي م��ب��اراة كأس
االحت��اد اآلسيوي بني سيريز نيغروس
وبيكاميكس ب��ي��ن��ه-دون��غ إل��ى جانب
احلكم كيم داي-يونغ.

13
حميد ميدو ينفي عودته
للدوري السوري

القادسية يودع كأس االحتاد
اآلسيوي بعد خسارته
من السويق العماني
هدف القادسية الكويتي في الدقيقة  87بواسطة احمد
الظفيري ليخرج الفريقني معا من التصفيات.
وقد رفع السويق رصيده الى أربع نقاط ليبقى في
املركز الرابع فيما حل القادسية ثالثا برصيد سبع نقاط
بعدما ضمن العهد اللبناني التأهل الى املرحلة الثانية
من البطولة متصدرا املجموعة برصيد  14نقطة بفوزه
على املالكية البحريني ( )1 - 2في ملعب كميل شمعون
ببيروت ليحل املالكية ثانيا برصيد  8نقاط.

أخرى داخل املنزل مثل  3أحذية ذهبية من بني عدد
من اجلوائز .وكان منزل دياز قد تعرض حلادث سطو
آخر خالل أعياد امليالد في عام .2016
ويستعد املدرب صاحب الـ 59عاما لقيادة بيراميدز
مساء اليوم الثالثاء ،أمام وادي دجلة سعيا الستعادة
وصافة الدوري.

نفى حميد ميدو محترف ن��ادي الكويت ،أنباء عودته
للدوري السوري خالل املوسم املقبل.
وقال ميدو ،عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل
فيس بوك “كل األنباء التي تتحدث عن تعاقدي ومفاوضاتي
مع عدة أندية محلية في األي��ام املاضية ،ال أس��اس لها من
الصحة” .وتابع ميدو “تركيزي حاليًا ينصب مع الكويت
ومباراتنا احلاسمة أم��ام اجلزيرة األردن��ي في ختام دور
املجموعات لكأس االحتاد اآلسيوي ،وبعدها سأحسم قراري
فيما يخص العروض التي تلقيتها من عدة أندية عربية”.
وسبق حلميد ميدو ،اللعب مع الساملية والتضامن في
الكويت ،والقوة اجلوية وامليناء في العراق.
وكانت األنباء قد أكدت مؤخرًا ،اقتراب حميد ميدو من
صفوف حطني السوري في امليركاتو املقبل.

لقطة من مباراة القادسية والسويق العماني

السارتي :نسعى الستكمال
سلسلة االنتصارات أمام إنبي

ميكل يعود لقيادة نيجيريا
في كأس أمم إفريقيا

شدد املدير الفني للفريق األول لكرة القدم بالنادي األهلي
املصري ،مارتن السارتي ،على صعوبة مباراة إنبي املقررة غدا
اخلميس ،واملؤجلة من اجلولة الثالثني من ال��دوري املصري
املمتاز.
وقال السارتي في تصريحات صحافية أمس الثالثاء ،إن
“فريقه يخوض املباراة بهدف مواصلة االنتصارات ،واستكمال
املشوار نحو منصة التتويج بلقب الدوري”.
وأضاف أن اجلهاز الفني يسعى بقوة لتحقيق أهدافه التي
حددها والتي تتمثل في ضرورة حتقيق الفوز وعدم التفريط
في أي نقطة في مشوار املباريات املتبقية باملسابقة من أجل
التتويج.
وق��ال السارتي إن��ه “أكد على توقعاته بصعوبة جميع
املباريات املتبقية للفريق في الدوري” ،مشيرا ً إلى صعوبة
املباراة املاضية أمام سموحة ،مؤكدا ً أن اجلميع يتطلع لتحقيق
أهدافه مع اقتراب املسابقة من خط النهاية “ومن ثم باتت
جميع املباريات صعبة للغاية س��واء في القمة أو في رحلة
الهروب من الهبوط”.
ويحتل األهلي صدارة ال��دوري برصيد  70نقطة حصدها
خالل  30مباراة ويليه الزمالك في املركز الثاني برصيد 66
نقطة حصدها في  29مباراة ،وبيراميدز في املركز الثالث
برصيد  65نقطة حصدها خالل  31مباراة.

أك��د الع��ب الوسط املخضرم ج��ون أوب��ي ميكل أنّه
سيعود لقيادة منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا،
املقررة في مصر في يونيو املقبل.
ومثّل ميكل ( 32عاماً) ب�لاده في مونديال روسيا
 2018بيد أنّه لم يشارك في التصفيات املؤهلة إلى
البطولة القارية.
وقال مسؤول احتادي كبير“ :التقى ميكل مع املدرب
(األملاني غرنوت) رور في إنكلترا ،وأكّد له أنّه سيشارك
في كأس األمم في مصر”.
وشارك ميكل في  85مباراة دولية مع نيجيريا سجّ ل
فيها  6أهداف ،بدءا ً من املواجهة األولى ضد ليبيا عام
 .2005وستكون خبرة ميكل هامة في تشكيلة تضم
الكثير من الوجوه الشابة.
وتعد نيجيريا من أبرز املنتخبات القارية وقد توّجت
بلقب كأس األمم أعوام  1980و.1994
وحمل ميكل أل��وان تشيلسي اإلنكليزي بني 2006
و 2017وأح��رز معه لقب ال��دوري في  2010و2015
ودوري أبطال أوروب��ا في  2012وال��دوري األوروبي
في .2013
دافع ميكل بعدها عن أل��وان تياجنني تيدا الصيني
وميدلزبره االنكليزي.

بخاري :انتخابات االحتاد
السعودي تخضع حالي ًا
ملفاوضات ومساومات
حتدث الدكتور عبداللطيف بخاري ،عضو احت��اد كرة
القدم السعودي األسبق ،عن كواليس االنتخابات املنتظرة
الختيار مجلس إدارة جديد.
وكتب ب��ح��اري عبر حسابه اخل��اص على “تويتر”:
“انتخابات مجلس إدارة االحتاد السعودي القادمة تخضع
اآلن ملفاوضات ومساومات وجتييش بعيدا عن األض��واء
واألعني”.
وتابع “أمتنى أن يسخر الله قائمة تتمتع بالنزاهة
الوطنية وتستعني بالشباب املؤهل علمياً لتعمل على بناء
مستقبل أفضل ومشرق لكرة القدم”.
واختتم عضو احتاد كرة القدم األسبق تغريدته قائال:
“حان الوقت لتكون كرة القدم مبوقع مؤثر وبارز دوليا ً”.
وسيغلقباب الترشح لالنتخابات يوم اخلميس 23
مايو اجل��اري ،فيما سيكونموعد االقتراع في  29يونيو
املقبل.
وكان منصب رئيس االحتاد ،شهد تناوب  3رؤساء عليه
منذ االنتخاباتاألخيرة ،فتقدم الرئيس املنتخب عادل عزت،
باستقالته في  18أغسطس  ،2018وكلف نواف التمياط
ب��إدارة االحت��اد حتى تزكية قصي الفواز رئيسا في مطلع
أكتوبر من نفس العام.
وبعد استقالة الفواز مطلع فبراير  ،2019كُ لف لؤي
السبيعي حيث ينتظر أن يبقى في منصبه حتى موعد
االقتراع.

