تغريم شيكاباال وثالثي بيراميدز
أصدرت لجنة االنضباط واألخالق باتحاد الكرة المصري عدة عقوبات على ناديي الزمالك وبيراميدز
وعدد من الالعبين بعد المباراة النهائية لكأس مصر التي فاز بها األبيض بثالثية نظيفة.وجاءت
المخالفات وعقوباتها كما يلي :تغريم نادي الزمالك  100ألف جنيه لقيام جماهيره بترديد عبارات
تحتوي على ألفاظ خارجة عن المألوف وتوجيه السباب لالعبي لناديي بيراميدز و األهلي .تغريم
العب الزمالك محمود عبد الرازق شيكاباال مبلغ  50ألف جنيه الحتفاله مع الجماهير عقب المباراة
والتي كانت تردد أغاني تسب فيها األهلي.

رياضة
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الخميس  13محرم 1441هـ
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آرنولد :الحيوية التي جلبها الشباب في الفريق كانت رائعة

ثامر العلي أشاد
بمسيرة راشد

يوزاك :لم يناقشني أحد عن التشكيلة
كتب راشد خلف

ان� �ت� �ق ��د ال� � �ك � ��روات � ��ي روم� � �ي � ��و ي � � ��وزاك
ال �م �ن �ظ��وم��ة ال��ري��اض �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
ب �ع��د ال �خ �س ��ارة أم � ��ام أس �ت��رال �ي��ا 3-0
أول م ��ن أم� ��س ف ��ي ال �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة
م ��ن م �ن��اف �س��ات ال �م �ج �م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة
للتصفيات اآلس �ي��وي��ة ال�م��ؤه�ل��ة إل��ى
كأس آسيا  2022وك��أس آسيا ،2023
ً
والتي شهدت اول من امس أيضا فوز
نيبال على الصين تايبيه .0-2
وقال يوزاك خالل المؤتمر الصحافي
ال��ذي أعقب ال�م�ب��اراة إن المنتخب ال
ً
يملك ملعبا للتدريب رغم أن الكويت
واح� ��دة م��ن أغ �ن��ى ال� ��دول ف��ي ال�ع��ال��م،
وأضاف« :نعم يوجد ملعب للتدريب
ً
ف ��ي االت� �ح ��اد ل�ك�ن��ه ل �ي��س م�ل�ع�ب��ا هو
ً
أش �ب��ه ب��ال �م��رج» ،الف �ت��ا إل ��ى أن نظام
االح�ت��راف ال يطبق ف��ي الكويت مثل
ب�ق�ي��ة دول ال�م�ن�ط�ق��ة ،وال� � ��دوري هنا
م ��ازال ل�ل�ه��واة .وت �س��اءل ي� ��وزاك« :ك��م
ً
ي� ��وم� ��ا ت� � ��درب األزرق وه � ��و م�ك�ت�م��ل
ال �ص �ف��وف ب �ع��د ال� �ع ��ودة م ��ن ب�ط��ول��ة
غرب آسيا» .وتابع« :لألسف الشديد
ل � ��م ي� �ت ��م إع � � � ��داد ال �م �ن �ت �خ ��ب ذه �ن �ي��ا
لمواجهة استراليا  ..لقد فشلنا في
هذا األمر».
وأك � ��د أن� ��ه اس �ت �ب �ع��د ف �ه��د األن� �ص ��اري
م ��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ال �ت��ي خ��اض��ت ال�ل�ق��اء
ألن��ه «غ�ي��ر ق��ادر على م �ج��اراة العبي
ً
ً
أس �ت��رال �ي��ا ب ��دن� �ي ��ا» ،م �ش �ي��را إل ��ى أن��ه
ف� �ض ��ل اإلب� � �ق � ��اء ع� �ل ��ى ب� � ��در ال �م �ط ��وع
ويوسف ناصر في الشوط األول ألنه
بدأ االمباراة بطريقة  ،1-5-4من أجل
عدم إغالق المساحات أمام المنافس،
ع�ل��ى أن ي��دخ��ل ال��الع�ب��ان ف��ي ال�ش��وط
الثاني لزيادة الضغط الهجومي.
ً
وذك � ��ر ي� � ��وزاك أن� ��ه واج � ��ه واح � � ��دا م��ن
ً
أف� �ض ��ل م �ن �ت �خ �ب��ات ال � �ق ��اري ��ة ب��دن �ي��ا
ً
ً
وف �ن �ي��ا ،الف �ت��ا إل ��ى أن ��ه ل�ع��ب بتكتيك
خ��اص يعتمد على غلق المساحات

أم��ام المنافس ،لكن الالعبين فقدوا
التركيز في الشوط األول.
وأض� � ��اف« :ال� �م ��درب ه��و م��ن يتحمل
ال �خ �س��ارة ،م�ث�ل�م��ا ي �ن��ال اإلش � ��ادة في
ً
حال تحقيق الفوز» ،مشددا على انه
م��ن يتخذ جميع ال� �ق ��رارات الخاصة
ب��ال �م �ن �ت �خ��ب م ��ن اخ �ت �ي��ار ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة
وضع الخطة المناسبة ،ونافيا تلقيه
أي تحذيرات من أحد بشأن التشكيلة
التي بدأ فيها لقاء األول من أمس.
وأشار إلى أن الخسارة من أستراليا
أع� ��ادت المنتخب إل��ى أرض ال��واق��ع،
بعد الفوز الكبير على نيبال المبالغة
ال �ك �ب �ي��رة ب ��االح� �ت� �ف ��ال وك� � ��أن األزرق
قادر على التأهل إلى نهائيات كأس
العالم،
ب� ��دوره ،أش ��اد غ��راه��ام آرن��ول��د م��درب
م�ن�ت�خ��ب أس �ت��رال �ي��ا ب��ال �ب��داي��ة ال�ق��وي��ة
ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ه��ا ف ��ري �ق��ه ب �ت �غ �ل �ب��ه ع�ل��ى
األزرق بثالثية نظيفة.
وقال آرنولد بعد المباراة« :أعتقد أن
ً
الشوط األول كان ممتازا ،فقد دخلنا
المباراة برغبة في التفوق وضغطنا
على الفريق المقابل بصورة جيدة،
وق��د عملنا بشكل ممتاز ول��م نسمح
للفريق المقابل بصنع أي فرصة ،ثم
ف��ي ال�ش��وط الثاني بكل وض��وح كان
المستوى أقل».
وأض� � � ��اف« :ع �ق �ل �ي��ة ال��الع �ب �ي��ن ك��ان��ت
رائ �ع��ة ،ول�ك��ن ف��ي م�ث��ل ه��ذه ال�ظ��روف
ي� �م� �ك ��ن م ��الح� �ظ ��ة ت ��أث� �ي ��ر اإلره� � � � ��اق،
وأع �ت �ق��د أن ال �ت �ب��دي��الت ال �ث��الث ال�ت��ي
ً
ً
قمنا بها صنعت فارقا كبيرا».
وأوض� � � ��ح« :ال� �ح� �ي ��وي ��ة ال� �ت ��ي ج�ل�ب�ه��ا
ال��الع�ب��ون ال�ش�ب��اب ف��ي ال�ف��ري��ق كانت
رائ�ع��ة ،لدينا مجموعة م��ن الالعبين
ال��ذي��ن ال ي�م�ت�ل�ك��ون ال �خ �ب��رة ،وال��ذي��ن
ي �ك �ت �س �ب��ون خ� �ب ��رة ك �ب �ي��رة م ��ن خ��الل
التواجد في منطقة الشرق األوس��ط،
وه � � ��ذه ب� ��داي� ��ة رائ � �ع� ��ة ض� �م ��ن ح�م�ل��ة
المنافسة».

الزمالك قيد جنش
القاهرة -أبوبكر المقدم

قرر ن��ادي الزمالك قيد الحارس محمود
ع �ب��د ال��رح �ي��م ج �ن��ش ف��ي ال �ق��ائ �م��ة األول ��ى
ل�ل�ف��ري��ق ل�ل�م��وس��م الحالي .وكان جنش
ت�ع��رض إلص��اب��ة ف��ي وت��ر إكيليس خالل
تواجده مع المنتخب المصري في بطولة
كأس األمم األفريقية األخيرة وبات جنش
الالعب رقم  29في القائمة.
من ناحية أخرى ،توجهت بعثة الفريق إلى
السنغال لمالقاة جينيراسيون فوت ضمن
ذهاب دور ال� 32بدوري أبطال أفريقيا يوم
السبت المقبل.
وش �ه��دت ق��ائ�م��ة ال��زم��ال��ك غ �ي��اب م�ح�م��ود
ع �ب��دال��رازق ش�ي�ك��اب��اال ل��إص��اب��ة بجانب
المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في
المشاركة بالمباراة.
واستبعد المدير الفني ميتشو ك��ال من
ح��ازم إم��ام وإس��الم جابر ألس�ب��اب فنية
وم�ح�م��د ح�س��ن وم�ص�ط�ف��ى ف�ت�ح��ي لعدم
ال �ج��اه��زي��ة ب�ي�ن�م��ا ش �ه��دت ال�ق��ائ�م��ة ع��ودة
كريم بامبو ومحمود عبدالغزيز وأحمد
سيد «زيزو».وتضم القائمة  21العبا هم:
في حراسة المرمى :محمد عواد ومحمد
أبوجبل ومحمد صبحي.الدفاع :حمدي
ال�ن�ق��از وم�ح�م��ود ع��الء وم�ح�م��ود ال��ون��ش
ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السالم
ومحمد عبد الشافي وعبد اهلل جمعة.الوسط:
طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود
عبد العزيز ومحمد عنتر ويوسف أوباما
وأش ��رف ب��ن ش��رق��ي وأح �م��د س�ي��د زي��زو
وك��ري��م ب��ام�ب��و.ال�ه�ج��وم :مصطفى محمد
وعمر السعيد وخالد بوطيب.

ال�صيخ ثامر العلي مت�صلما ً هدية تذكارية من را�صد

أشاد رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي
بالعب نادي القادسية واألزرق السابق محمد راشد
وما قدمه طوال مشواره الرياضي سواء مع األندية التي
مثلها أو المنتخبات الوطنية ،وطالبه ببذل المزيد خالل
الفترة المقبلة لخدمة الرياضة الكويتية وعدم االبتعاد
عن المجال الرياضي واالتجاه الى العمل اإلداري أو
الفني مع االندية أو المنتخبات الوطنية مستفيدا من
خبرته الطويلة في المالعب.
من جانبه ،شكر راشد الشيخ ثامر العلي ووجه له
الدعوة لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية
رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وذلك
على هامش المباراة التي ستجمع األصفر بنظيره
العربي يوم  21سبتمبر الحالي على ستاد محمد
الحمد ضمن الجولة الثانية من القسم األول للدوري
الممتاز.

خسارة األردن أمام باراغواي

يوزاك متابعا ً لقاء الأزرق مع ا�صرتاليا اأول من اأم�س

(ت�صوير عالء البوريني)

رينار :واجهنا صعوبة أمام اليمن
اع � �ت� ��رف ال �ف ��رن �س ��ي ه �ي ��رف ��ي ري � �ن� ��ار م� ��درب
منتخب السعودية أن فريقه خاض مواجهة
ص�ع�ب��ة ف��ي ال �م �ب��اراة ال �ت��ي ت �ع��ادل ف�ي�ه��ا مع
اليمن  2-2أول من امس على ستاد البحرين
الوطني في المنامة ،ضمن الجولة الثانية
م� ��ن م� �ن ��اف� �س ��ات ال �م �ج �م ��وع ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة ف��ي
ال�ت�ص�ف�ي��ات اآلس �ي��وي��ة ل �ك��أس ال�ع��ال��م 2022
ف ��ي ق �ط��ر وك � ��أس آس �ي��ا  2023ف ��ي ال �ص �ي��ن.
وت �ق��دم م�ن�ت�خ��ب ال�ي�م��ن م��رت�ي��ن ع�ب��ر ه��دف��ي
م�ح�س��ن م�ح�م��د ( )8وع �م��ر ال �ض��اح��ي (،)37
ل�ك��ن منتخب ال�س�ع��ودي��ة أدرك ال�ت�ع��ادل من
خ ��الل ه��دف��ي ه �ت��ان ب��اه �ب��ري ( )23وس��ال��م
الدوسري (.)48
وش � �ه� ��دت ال � �م � �ب� ��اراة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ض� �م ��ن ذات
ً
ال� �م� �ج� �م ��وع ��ة ي � � ��وم ال� � �ث � ��الث � ��اء أي� � �ض � ��ا ف ��وز
س�ن�غ��اف��ورة ع�ل��ى فلسطين  1-2ع�ل��ى ستاد

ج � � ��االن ب� �ي� �س ��ار ف� ��ي س� �ن� �غ ��اف ��ورة.وت� �ص ��در
م �ن �ت �خ��ب س �ن �غ��اف��ورة ت��رت �ي��ب ال �م �ج �م��وع��ة
ب��رص �ي��د  4ن �ق��اط م ��ن م �ب��ارات �ي��ن ،م �ق��اب��ل 3
ن �ق��اط لفلسطين ون�ق�ط�ت�ي��ن ل�ل�ي�م��ن ونقطة
م ��ن م � �ب ��اراة واح� � ��دة ل �ل �س �ع��ودي��ة وال ش��يء
ألوزبكستان.
وق��ال رينار في المؤتمر الصحافي« :كانت
المباراة صعبة في مجرياتها ،لم نتمكن من
الظهور بشكل مميز في الشوط األول ،لكننا
تمكنا ف��ي ال�ش��وط الثاني م��ن اللعب بشكل
أفضل وتعديل النتيجة ،رغم أن هدفنا كان
تحقيق نقاط المباراة كاملة».
وأض ��اف« :عملنا ط��وال األس �ب��وع الماضي
بشكل مكثف ،ولم نغير الكثير على مستوى
طريقة اللعب ،لذلك البد من مضاعفة الجهد
وزيادة العمل لتحقيق أهدافنا» .في المقابل

ق ��ال ه �ت��ان ب��اه �ب��ري ص��اح��ب ال �ه��دف األول
ل �ل �س �ع��ودي��ة« :ن �ح��ن م �س �ت��اؤون م��ن نتيجة
ال� �م� �ب ��اراة ،وب��ال �ت��أك �ي��د ال� �ش ��ارع ال �س �ع��ودي
ً
س� �ي� �ك ��ون م� �س� �ت ��اء م� ��ن ال �ن �ت �ي �ج��ة أي � �ض� ��ا»،
وأوض��ح« :لعبنا بشكل جيد ،لكن ال أعرف
ما ال��ذي ح��دث لنا في ه��ذه ال�م�ب��اراة» ،وقال
عمر الضاحي صاحب الهدف الثاني لليمن:
«ه��ذه النتيجة رسالة واضحة لكل الفريق
ف��ي ال�م�ج�م��وع��ة ب��أن فريقنا ج �ي��د» .وت��اب��ع:
ً
«ق ��دم �ن ��ا م �س �ت��وى ج� �ي ��دا أم � ��ام ال �س �ع��ودي��ة
ونجحنا ف��ي تحقيق نتيجة ج�ي��دة ،سوف
نقاتل حتى النهاية من أجل إبقاء فرصتنا
ب��ال �م �ن��اف �س��ة».وت �ق��ام ال �ج��ول��ة ال �ث��ال �ث��ة م��ن
منافسات المجموعة يوم  10أكتوبر ،حيث
تلتقي السعودية مع سنغافورة في بريدة،
وأوزبكستان مع اليمن في طشقند.

سانشيز :لست سعيدًا بالتعادل مع الهند
اعتبر اإلسباني فيليكس سانشيز مدرب
منتخب قطر ،ان الحظ عاند العنابي في
ل �ق��ائ��ه م ��ع ض�ي�ف��ه ال �ه �ن��دي اول م ��ن ام��س
وال��ذي انتهى بالتعادل السلبي في ختام
م�ب��اري��ات ال�ج��ول��ة الثانية م��ن المجموعة
ال � �خ� ��ام � �س� ��ة ض � �م� ��ن ال � � � � ��دور ال � �ث � ��ان � ��ي ف��ي
التصفيات اآلسيوية المشتركة.
ورغ � ��م ال� �ت� �ع ��ادل ،اح �ت �ف��ظ ال �ع �ن��اب��ي ال ��ذي
حقق ف��وزا كبيرا ف��ي الجولة األول��ى على
أفغانستان ( ،)0-6بصدارة الترتيب العام
للمجموعة برصيد  4نقاط من مباراتين
وب �ف��ارق نقطة واح ��دة ع��ن ع�م��ان صاحبة

المركز الثاني برصيد  3نقاط من مباراة
واح� � � ��دة ،وال� �غ ��ائ� �ب ��ة ع ��ن م �ن��اف �س��ات ه��ذه
الجولة.
في ال �م �ق ��اب ��ل ،ح� �ص ��دت ال �ه �ن��د ن�ق�ط�ت�ه��ا
األول��ى في التصفيات بعد خسارتها في
الجولة األولى على أرضها أمام عمان (-1
 ،)2لتحتل المركز الرابع خلف أفغانستان
ال�ث��ال�ث��ة ب��رص�ي��د  3ن�ق��اط ب�ع��د ف��وزه��ا اول
م��ن ام��س ( )0 1-على ضيفتها بنغالدش
التي قبعت في ذيل المجموعة بال رصيد
من النقاط.
وقال س��ان�ش�ي��ز ف��ي ال�م��ؤت�م��ر الصحافي

ب� �ع ��د ال� � �م� � �ب � ��اراة« :ل � �س� ��ت س � �ع � �ي� � ً�دا ب �ه��ذه
النتيجة ،كنا نسعى لتحقيق الفوز ،ولكن
لألسف قد تؤدي بشكل جيد لكن ال تفوز
في النهاية».
وت ��اب ��ع أن ال �ح ��ظ ل ��م ي �ك��ن م ��ع ال�م�ن�ت�خ��ب
ً
ال � �ق � �ط� ��ري ف � ��ي ه� � ��ذه ال� � �م� � �ب � ��اراة ،م �ض �ي��ف��ا
«ص �ن �ع �ن��ا أك� �ث ��ر م ��ن  25ف ��رص ��ة ول� �ك ��ن ل��م
نتمكن من هز الشباك».
وع ��ن ع ��دم م �ش��ارك��ة أك ��رم ع�ف�ي��ف ف��ي ل�ق��اء
األول م��ن ام��س ،أف ��اد« :ال مشكلة ف��ي هذا
األم � � ��ر ،ع� ��دم م �ش��ارك �ت��ه ك� ��ان أف� �ض ��ل ق ��رار
ً
بالنسبة لنا ولالعب أيضا».

يوم في الخليج
• سجل المهاجم
اليمني محسن قراوي
رائعا بطريقة
هدفا
ً
ً
مقصية في مرمى
المنتخب السعودي
خالل اللقاء الذي
انتهى بالتعادل 2-2
على ستاد البحرين
الوطني في المنامة
في الجولة الثانية من
التصفيات المزدوجة
المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا 2023
في الصين ومونديال
 2022في قطر.

• مشجعون هنود
ينتظرون خارج
ملعب جاسم بن
حمد بعد فشلهم
في الحصول على
تذاكر مباراة منتخب
بالدهم مع نظيره
القطري والتي انتهت
بالتعادل السلبي في
الجولة الثانية من
التصفيات المزدوجة
المؤهلة لنهائيات
كأس العالم 2022
وكأس آسيا .2023

ت �ع��رض ال�م�ن�ت�خ��ب االردن � ��ي ل �خ �س��ارة ق��اس �ي��ة أم��ام
ضيفه الباراغوياني  4-2في المباراة الدولية الودية
التي جمعتهما مساء أول من أمس على ملعب عمان
الدولي في اطار استعداد األول للتصفيات اآلسيوية
المزدوجة المؤهلة لمونديال  2022في قطر وكأس
آسيا  2023في الصين.
وانهى منتخب االردن الشوط االول متقدما بهدفين
لموسى التعمري ( )43وياسين البخيت ( ،)45قبل ان
ينهار في الثاني وتستقبل شباكه أربعة أهداف تناوب
على تسجيلها أوسكار روميرو ( )56وميغل الميرون
( )73وروبرتو روخاس ( )76وأليخاندرو روميرو (.)89
وي�ل�ع��ب منتخب األردن ف��ي ال�ت�ص�ف�ي��ات ال�م��زدوج��ة
ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات استراليا
والكويت ونيبال وتايوان ،حيث افتتح مشواره بالفوز
على األخيرة  ،1-2على ان يلتقي في الجولتين الثالثة
وال��راب�ع��ة م��ع الكويت ونيبال يومي  10و 15الشهر
المقبل ومن ثم استراليا يوم  15نوفمبر القادم في
عمان بختام مرحلة الذهاب.
يذكر ان منتخب األردن خاض سابقا أربع مواجهات مع
منتخبات من قارة أميركا الجنوبية ،ففاز على اإلكوادور
 0-3وخسر أمام كولومبيا  3-0وأوروغواي في الملحق
المؤهل لكأس العالم (مونديال البرازيل 5-0 )2014
ذهابا في عمان ،وتعادال  0-0إيابا في مونتيفيديو.

ليكي :املباراة اعتمدت
على الحالة الذهنية
اعتبر العب المنتخب األسترالي ماثيو ليكي (صاحب
الهدفين األول والثاني في مرمى األزرق) أن منتخب
بالده قدم المستوى المطلوب في مباراة االول من امس
رغم الظروف الصعبة.
ً
وقال الالعب« :التصفيات صعبة دائما في قارة آسيا،
مواجهة ًالمنتخبات خارج ملعبنا ،أجرينا
خاصة ًفي
ً
معسكرا تدريبيا جيدا وكنا محظوظين لخوض مباراة
واحدة ،ولهذا كان أمامنا أسبوع كامل من أجل االستعداد».
وأردف بالقول« :أظهر الالعبون عقلية جيدة اليوم وتركيز
كبير ،هذه األشياءً التي تحتاج لها في مثل هذه الظروف،
على
كان الجو حار جدا ،ولهذا أعتقد أن المباراة اعتمدت ً
الحالة الذهنية ،والفوز  0-3خارج ملعبنا لم يكن سهال
على اإلطالق ،ولكننا قمنا بإنجاز المهمة».
من ناحيته ،قال الالعب آرون موي حول المباراة المقبلة
أم��ام نيبال ي��وم 10أكتوبر في كانبيرا« :سيكون من
ال��رائ��ع أن نلعب على أرض�ن��ا ،وأن��ا واث��ق أن الجماهير
س��وف تحضر للمباراة المقبلة لتشاهدنا وتدعمنا،
ونحن نتطلع لذلك».

