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عماد غازي

تستكمل مباريات اجلولة األولى 
م��ن دوري فيفا املمتاز لكرة القدم 
للموسم اجل��دي��د 2019/ 2020، 
يإقامة مبارتي القادسية والتضامن، 
فيما يلعب اليرموك مع الشباب، على 
أن تختتم اجل��ول��ة غ��دا مبواجهتي 
ال��ك��وي��ت ح��ام��ل ال��ل��ق��ب م��ع كاظمة 

والساحل مع النصر.
وتأتي ه��ذه النسخة من ال��دوري 
بعد رف��ع اإلي��ق��اف نهائيا عن الكرة 
الكويتية، حيث حتظى باهتمام كبير 
رغم أنها تنطلق وسط أجواء حزينة 
بعد النتيجة املخيبة ال��ت��ي حققها 
األزرق أم��ام إستراليا بالتصفيات 
اآلسيوية املزدوجة املؤهلة ملونديال 
قطر 2022، ونهائيات ك��أس آسيا 

بالصني 2023.
وم��ن املتوقع أن يشتعل الصراع 
على لقب ال��دوري بالنسخة احلالية 

مع التحضيرات الكبيرة لكل الفرق 
عبر تدعيم ال��ص��ف��وف باستقطاب 
الع��ب��ني محليني وم��ح��ت��رف��ني وفقا 

الحتياجات كل فريق.
األندية العشرة استعدت للموسم 
اجل��دي��د ع��ل��ى ث���اث م��راح��ل ب��دأت 
بالتجمع محليا وم��ن ث��م اخل��روج 
ملعسكرات خارجية، قبل إنهاء اإلعداد 
بالتدريبات احمللية وشهدت املراحل 
ال��ث��اث خ��وض ع��دد م��ن امل��ب��اري��ات 
التجريبية، من أجل حتقيق االنسجام 
بني الوافدين اجلدد وبقية الاعبني مع 

استيعاب الفكر التدريبي لكل جهاز.
ويلعب ال��ي��وم اليرموك الصاعد 
حديًثا لألضواء أم��ام الشباب الذي 
متكن بصعوبة من البقاء بني الكبار 
باملوسم املنقضي، ف��ي ح��ني يلعب 
القادسية وصيف النسخة املاضية 
أم��ام التضامن ال��ذي احتفظ مبقعده 
بني الكبار بالفوز على اجلهراء في 

آخر جولة.
واختتم القادسية تدريباته على 
ملعب محمد احلمد مبنطقة حولي 
استعدادا ملواجهة أبناء الفروانية، 
بقيادة مدربه اإلسباني  بابلو فرانكو 
وج��ه��ازه امل��ع��اون، وأب��رم القادسية 
عدة صفقات من أجل تدعيم الفريق 
والعودة إلى منصات التتويج مرة 
أخرى التي سيطر عليها غرميه نادي 
الكويت، من خال الطفرة التي حققها 
ع��ل��ى جميع امل��س��ت��وي��ات، وأص��ب��ح 
املرشح األبرز للفوز بجميع املسابقات 

احمللية.
وغ������ادر ال��ق��ادس��ي��ة ف���ي س��وق 
االنتقاالت الصيفية هذا العام، العديد 
من الاعبني البارزين، أمثال املهاجم 
املتألق يوسف ناصر الذي انتقل إلى 
العميد الكويتاوي، ثم تبعه املدافع 
خالد القحطاني، لكن األصفر مازال 
يعول على حرسه القدمي املتمثل في 

النجم املخضرم ب��در امل��ط��وع، وفهد 
األنصاري وسلطان العنزي وعبدالله 

م���اوي وس��ي��ف ح��ش��ان، إل���ى جانب 
الصفقات اجلديدة التي ستكون محط 

أنظار اجلماهير القدساوية، السيما أن 
غالبية الصفقات التي أبرمها مجلس 

إدارة القلعة الصفراء لم تلبي طموح 
اجلماهير، ولم تقدم املردود املنتظر.

جانب من تدريبات نادي القادسية

سلمان بن إبراهيم وإنفانتينو يعززان 
التعاون بني االحتاد اآلسيوي والفيفا

أكد جياني إنفانتينو رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا«، والشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة، رئيس االحت��اد اآلسيوي لكرة القدم 
والنائب األول لرئيس الفيفا، ض��رورة تعزيز 
ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك ب��ني االحت��ادي��ن اآلس��ي��وي 
وال��دول��ي ف��ي مختلف امل��ج��االت مب��ا ينعكس 
ب��ص��ورة إي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى م��س��ي��رة ك���رة ال��ق��دم 

اآلسيوية.
واستعرض بن إبراهيم وإنفانتينو، خال 
اجتماعهما مبقر الفيفا في زيوريخ، بحضور 
داتو ويندسور أمني عام االحتاد اآلسيوي وعدد 
من مسؤولي االحت��ادي��ن، اخلطط املستقبلية 
لاحتاد اآلسيوي في إط��ار التزامه مبواصلة 

مسيرة التنمية املستدامة لكرة القدم.

وجدد الشيخ سلمان بن إبراهيم دعم االحتاد 
اآلسيوي لكل ما من شأنه تأصيل أواصر الوحدة 
والتناغم في أس��رة الكرة العاملية باعتبارها 
خيارا ال غنى عنه لتعزيز مكانة الفيفا وتفعيل 
أدواره احليوية في رعاية مصالح اللعبة بكل 
كفاءة لتحقيق الطموحات املنشودة ملنتسبي 

اللعبة.
ك��م��ا اس��ت��ع��رض اجل��ان��ب��ان خ��ط��ط االحت���اد 
اآلس��ي��وي إلنشاء مركز التدريب ال��ذي يعتبر 

حتفة معمارية في مدينة بوتراجايا في ماليزيا.
كما مت التباحث في ض��رورة هيكلة برامج 
التطوير في الفيفا واالحتادات القارية مبا يراعي 
توحيد اجلهود وتفادي التداخل في تلك البرامج 

مبا يحقق أقصى درجات الفائدة املرجوة.

»الفيفا« يوافق على تطبيق الفيديو في الكويت
تلقى االحتاد الكويتي موافقة الفيفا، أول من أمس على 
تطبيق تقنية الفيديو في منافسات النسخة 58 للدوري 

احمللي.
ويسابق االحتاد الزمن لتطبيق »الفار« في مباراة اليوم 
بعدما كان عدم التطبيق هو األقرب، في ظل عدم احلصول 

على موافقة االحتاد الدولي.
ووفقا ملا أعلنه رئيس االحتاد، الشيخ أحمد اليوسف، 
في وق��ت سابق، ف��إن تقنية »ال��ف��ار« سيتم تطبيقها في 
مباراتني بشكل أول��ي، في كل جولة، بعد تدريب عدد من 
احلكام عليها، وجتربتها في مباراة القادسية وبرقان 

الودية األسبوع املاضي.
ومن املنتظر تطبيق التقنية، خال مباراتي الساملية 
والعربي، والكويت وكاظمة في ختام املرحلة األولى. حكام 

الكويت خال ورشة للتدريب على تقنية الفيديو حكام الكويت خال ورشة للتدريب على تقنية الفيديو
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القادسية يستهل مشواره في 
»دوري فيفا« أمام التضامن اليوم

سلمان بن إبراهيم وإنفانتينو النصر يتعثر أمام الشباب.. وضمك 
يفاجئ االحتاد في الدوري السعودي

تعادل النصر والشباب بدون أهداف، 
بعد قمة مخيبة لآلمال، جمعت الفريقني 
أول من أم��س، بستاد امللك فهد الدولي 
ب��ال��ري��اض، ضمن اجل��ول��ة الثالثة من 
دوري ك��أس األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان 

للمحترفني .
وأضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، 
ليصبح للنصر 7 نقاط في املركز األول 
مؤقتا، وللشباب 5 نقاط في املركز ثالثا 

مؤقتا أيضا.
 قدم الفريقان شوطا متوسطا، كان 
اللعب ف��ي أغ��ل��ب فتراته ف��ي منتصف 
امللعب، وشهد محاوالت هجومية على 

فترات متباعدة.
وتدخل حكم الفيديو املساعد مبكرا، 
ع��ن��دم��ا جل��أ إل��ي��ه ال��ب��ول��ن��دي دان��ي��ي��ال 
ستيفالسكي، حكم املباراة، وألغى هدفاً 

شبابيا أحرزه محمد سالم.
 حاول كل فريق السيطرة على منطقة 
وس��ط امللعب، وك��اد مايكون أن يفتتح 
التسجيل للنصر بعد 14 دقيقة، عندما 
سدد كرة رأسية وصلته من ركلة ركنية، 
لكن احلارس فاروق بن مصطفى أنقذها 

ببراعة.
 وف��ي الدقيقة 36 أشهر البولندي 
دانيال ستيفالسكي حكم املباراة البطاقة 
الصفراء ألحد أفراد اجلهاز الفني بنادي 

الشباب.
 جنح مدافعو الشباب في احل��د من 
خطورة عبدالرزاق حمدالله ط��وال هذا 
ال��ش��وط، بوضعه معظم ال��وق��ت حتت 
أنظارهم، فضاً عن تكفلهم بكل الكرات 

قبل أن تصل إليه خاصة العرضيات، 
لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

وف��ي الدقيقة 55 وف��ي أول اختراق 
لعبدالرزاق حمدالله، أع��اد الكرة إلى 
أمرابط الذي سدد كرة قوية لكن فاروق 

بن مصطفى أنقذها ببراعة.
 في الدقيقة 62 تدخل األرجنتيني 
أمل��ي��رون، املدير الفني لفريق الشباب، 
لضبط خ��ط ال��وس��ط ف��دف��ع بعبدامللك 
اخليبري ب��دالً من الفريد ن��دي��اي، وفي 
الدقيقة 71 دفع بعبدامللك الشمري بدالً 

من عبداملجيد الصليهم.
  وفي الدقيقة 82 خرج عوض خميس 
ودخ��ل عبدالرحمن العبيد، فيما اختتم 
الشباب تبدياته بدخول إلياس مكان 
الشامخ.  واحتسب احلكم 6 دقائق كوقت 
بديل لم يستطع أي فريق التسجيل فيها 

لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي.
ضمك يفاجئ االحتاد

وفي مباراة أخرى فجر ضمك، الصاعد 
حديثاً، مفاجأة مدوية بالفوز على احتاد 
ج��دة 2 / 1 ف��ي امل��ب��اراة ال��ت��ي جمعت 
الفريقني على ملعب مدينة األمير سلطان 

باحملالة مبدينة أبها.
سجل هدفي ضمك املغربي محسن 
ياجور بالدقيقتني 2 و27، فيما أحرز 
ه���دف احت���اد ج���دة ال��وح��ي��د إميليانو 

فيتشو)5(.
وحصد ضمك بهذا الفوز أول ثاث 
نقاط بعد أن خسر في اجلولتني األولى 
والثانية ليقفز إل��ى املركز 11 مؤقتا، 
وبقي احتاد جدة عند 3 نقاط وله مباراة 

مؤجلة مع التعاون ليحتل املركز الثامن 
مؤقتا.

تواصلت اإلث��ارة املبكرة عندما جاء 
الرد االحتادي سريعاً عن طريق فيتشو، 
بعد دقيقة واح��دة من ه��دف ضمك لكن 
احلكم ألغى الهدف قبل أن يحتسبه في 

الدقيقة 5 عقب العودة لتقنية الفار.
وواصل ضمك، أفضليته، وفي الدقيقة 
27 تلقى محسن ياجور كرة داخل منطقة 
ج��زاء االحت���اد، ليخترق ويسجل هدفاً 

ثانياً لفريقه.
وأجرى لويس سييرا، مدرب االحتاد 
تبديله األول ف��ي الدقيقة 56 بسحب 
الظهير األمين عبدالرحمن العبود، ودفع 
بسعود عبد احلميد، ورد التونسي محمد 
الكوكي م���درب ضمك ف��ي الدقيقة 60 
بتبديله األول بدخول سامي النجعي بدالً 

من عبدالعزيز الشهراني.
ف��ي الدقيقة 69 عاند احل��ظ محسن 
ياجور وحرمه من الهدف الثالث، عندما 
جنح في مراوغة احلارس فواز القرني، 
وانحرفت الكرة قلياً لكنه سدد من املرمى 

اخلالي، لتذهب الكرة إلى العارضة.
وضغط احت��اد ج��دة، بكل خطوطه 
في الدقائق األخيرة على أمل التعادل، 
واحتسب حكم املباراة 6 دقائق كوقت 
ب��دي��ل، وأه����در ي��اج��ور ف��رص��ة ثمينة 

لتسجيل الهدف الثالث.
وم��رت الدقائق ب��ا ج��دي��د، ليحصد 
ضمك فوزه األول في ال��دوري، فيما نال 
االحتاد حسارته األولى باملوسم احلالي 

من البطولة.

عبدالرزاق حمدالله فشل في هز شباك الشباب

إستاد برج العرب 
يستضيف كأس السوبر 

بني األهلي والزمالك
اس��ت��ق��رت اللجنة امل��ؤق��ت��ة إلدارة 
االحتاد املصري لكرة القدم، على إقامة 
مباراة كأس السوبر بني األهلي بطل 
ال��دوري املمتاز والزمالك بطل الكأس 
احمللية يوم اجلمعة املقبل على إستاد 

اجليش ببرج العرب.
وبعد 13 شهراً من بداية املوسم، 
ال���ذي ت��وق��ف ل��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة بسبب 
استضافة مصر لكأس األمم األفريقية 
ف��ي ي��ون��ي��و وي��ول��ي��و امل��اض��ي��ني، ف��از 
الزمالك على بيراميدز 3-0 يوم األحد 
املاضي ليحرز لقب كأس مصر للمرة 
السادسة في سبعة مواسم و27 إجماالً 

في البطولة.
وقالت اللجنة املؤقتة إن املباراة 
ستقام بحضور جماهيري يبلغ 10 
آالف متفرج مناصفة ب��ني الناديني 

بواقع خمسة آالف مشجع لكل فريق.
ويأتي إع��ان اللجنة املؤقتة بعد 
»تسلم موافقات جميع اجلهات املعنية 
ورغبة في احلفاظ على عودة اجلماهير 
إل��ى مكانها الطبيعي ف��ي م��درج��ات 
ماعب ك��رة ال��ق��دم كأحد املكتسبات 
املهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة 

كأس األمم األفريقية«.
وأعربت اللجنة عن سعادتها بتفهم 
ودعم اجلهات املعنية لفكرة االستمرار 

في عودة اجلماهير للمدرجات.

دروغبا يرفض التدريب 
ويستهدف رئاسة 
االحتاد اإليفواري

كشف األسطورة اإليفواري ديدييه 
دروغبا رغبته في الترشح لرئاسة 

احتاد الكرة في باده.
وأشار دروغبا إلى أن فريقه السابق 
تشيلسي اإلجنليزي عرض عليه العمل 
في مجال التدريب لكنه ال يستهوى 

حاليا التحول إلى هذا املجال.
وق��ال دروغبا خال جلسة لرجال 
األعمال في أبيدجان »أنا قائد، رؤيتي 
أكبر من القيام ب��دور امل��درب، امل��درب 
يكون له تأثير على النادي، وأنا أريد 

أن ميتد تأثيري لألمة كلها«.
وأوض����ح: »أري���د أن أع��ي��د دراس��ة 
ك��رة ال��ق��دم بنظرة وطنية م��ن أجل 

تطويرها«.
وتقام انتخابات رئاسة احتاد الكرة 
اإلي��ف��واري قبل نهاية ال��ع��ام احلالي، 
حيث يقضي الرئيس احلالي أوجوستني 
سيدي ديالو واليته االنتخابية األخيرة.

الغردقة تستضيف 
حفل األفضل في 

7 يناير املقبل أفريقيا 
أع��ل��ن أح��م��د أح���م���د، رئ��ي��س 
ال��ك��اف، أول م��ن أم��س أن حفل 
جوائز األفضل في القارة السمراء 
لعام 2019، سيقام في منطقة 
سهل حشيش بالغردقة، يوم 7 
يناير املقبل. ومت توقيع عقود 
احلفل بحضور محمود اخلطيب، 
رئيس النادي األهلي، واحلاصل 
على جائزة أفضل العب أفريقي 
لعام 1983، وك��ام��ل أب��و علي، 
رئيس جلنة السياحة ببطولة 

أمم أفريقيا األخيرة.
وق����ال رئ��ي��س ال���ك���اف، في 
ت��ص��ري��ح��ات ص��ح��ف��ي��ة عقب 
التوقيع، إنه سيتم توجيه الدعوة 
ل��ع��دد كبير م��ن جن��وم أفريقيا 

حلضور احلفل.
وأش��ار إلى أن احلفل سيشهد 
اإلع��ان عن جوائز »أفضل العب 
وأفضل العب صاعد وأفضل ناد 
ومدرب وحارس مرمى وجمهور 
واحت��اد ري��اض��ي«. وم��ن جانبه، 
قال اخلطيب إنه يتمنى أن يتوج 
مواطنه محمد صاح باجلائزة، 

للعام الثالث على التوالي.
وأض����اف أن م��ص��ر تستحق 
استضافة هذا احلدث؛ ملا لها من 
تاريخ كبير وعريق في القارة 

األفريقية.
وأوض���ح أن ال��اع��ب املرشح 
ل��ل��ف��وز باللقب يشعر بقيمته 
وأهميته وق��درت��ه على متثيل 
بلده بشكل مشرف للغاية عندما 
يتواجد اسمه رفقة علم ب��اده 
ضمن املرشحني للفوز باللقب في 

هذه االحتفالية الكبرى.

توماس باخ يدعم 
استضافة أملانيا لألوملبياد

رح��ب األمل��ان��ي ت��وم��اس ب��اخ رئ��ي��س اللجنة االوملبية 
الدولية، باهتمام أملانيا باستضافة دورة األلعاب األوملبية 

مرة أخرى.
وق��ال ب��اخ في مقابلة مع محطة »دويتشاند فونك« 
أول من أمس »لقد قدمنا العرض من خال عملية االصاح 
اخلاصة بنا، وسعداء باستقبال ذلك بشكل إيجابي هنا في 

برلني وكذلك اقليم راين رور«.
وساند عضو مجلس الشيوخ ان��دري��اس جيسيل ملف 
برلني الستضافة األوملبياد في الوقت ال��ذي ت��ؤازر فيه 
مجموعة »راي��ن رور 2032« اخل��اص��ة، ملف راي��ن رور 

الستضافة الدورة األوملبية.
ولم يحالف التوفيق أكثر من ملف أملاني لطلب استضافة 
األوملبياد وك��ان ع��دم النجاح في معظمها بسبب الرفض 
الشعبي.. وهذه امللفات هي برلني 2000 واليبزج 2012 

وميونخ 2018 و2022 وهامبورج 2024 .
على اجلانب األخر، ترك باخ الباب مفتوحا أمام إمكانية 
ترشحه لوالية جديدة في رئاسة اللجنة األوملبية الدولية 
عام 2021، وكانت آخر مرة احتضنت فيها أملانيا األلعاب 
األوملبية ، في نسخة ميونخ 1972 ، لكن مساعيها الحتضان 
ال��دورة بعدها في كل من برلني واليبزج وهامبورج باءت 

بالفشل.
وتقام نسخة 2020 من األوملبياد في العاصمة اليابانية 
طوكيو ونسخة 2024 ف��ي ب��اري��س و2028 ف��ي لوس 

أجنليس.

توماس باخ


