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باستثناء فوز الفحيحيل على اليرموك

في نصف نهائي كأس آسيا للشباب بإندونيسيا ...اليوم

الجولة الثالثة بدون مفاجآت
في طائرة االتحاد

األخضر السعودي يسعى لرد الدين
للساموراي الياباني

• كاظمة استعد جيدا ً لبطولة االحتاد

كتب يحيى �سيف:
با�ستثناء ف��وز الفحيحيل على
الريموك خرجت نتائج اجلولة
الثالثة من بطولة االحتاد لفرق
العمومي للكرة الطائرة بدون
م��ف��اج ��آت ح��ي��ث حققت الفرق
املر�شحة للتناف�س على اللقب
االنت�صار الثالث على التوايل
و�أ�سفرت املباريات ال�ست عن
فوز الكويت على ال�ساحل بثالثة
ا���ش��واط نظيفة «18-25و-25
17و »22-25وانتهى لقاء العربي
واجلهراء بثالثة ا�شواط مقابل
�شوط واح��د وتقدم االخ�رض يف
ال�شوط االول  17-25وع��ادل

اجل��ه��راء النتيجة يف ال�شوط
الثاين بـ  22-25قبل ان يح�سم
الفائز اللقاء ويفوز بال�شوطني
الثالث والرابع على التوايل -25
15و.14-25
وتفوق القاد�سية على الت�ضامن
بثالثة �أ���ش��واط دون رد وجاءت
ال��ن��ق��اط ل�صالح الأ���ص��ف��ر على
النحو ال��ت��ايل « 22-25و-25
 15و »15-25وعلى الرغم من
خ�سارة الفحيحيل لل�شوط الأول
�أم���ام ال�يرم��وك � 25/19إال �أن
الفريق ا�ستعاد توازنه يف بقية
املباراة وقدم م�ستوى الفت ًا ات�سم
بالروح القتالية يف واحدة من
�أف�ضل مبارياته مع خ�صم عنيد

و�سجل �أول فوز له هذا املو�سم
يف لقاء ات�سم بالإثارة والندية
وانهى الأ�شواط الثالثة الأخرية
من امل��ب��اراة ل�صاحله «27-29
و19-25و.»26/28
وتغلب ال�شباب على برقان - 3
�صفر و�أ�شواط «19-25و23-25
و »23-2ومل يجد كاظمة �صعوبة
يف تخطي ال�صليبخات بثالثة
�أ���ش��واط بي�ضاء ون��ق��اط «-25
18و14 - 25و »13-25ورفع كل
من كاظمة والقاد�سية والعربي
والكويت ر�صيدهما �إلى 6نقاط
من ثالثة انت�صارات والفحيحيل
وال�ساحل والت�ضامن نقطتني
واجلهراء  4نقاط.

�ستكون مواجهة املنتخب ال�سعودي
لل�شاب ،ونظريه منتخب اليابان
اليوم يف الدور ن�صف النهائي من
عاما،
نهائيات �آ�سيا حت��ت 19
ً
التي جُترى حالي ًا يف �إندوني�سيا
�سيناريو مكرر ًا ملواجهة املنتخبني
يف نهائي الن�سخة املا�ضية.
وجنح ال�سامواري الياباين ال�شاب
يف التتويج باللقب على ح�ساب
الأخ�رض يف املواجهة املا�ضية بعد
�أن فازت بركالت الرتجيح 3ـ.5
ويتطلع العبو الأخ����ضر �إل��ى رد
اعتبارهم من اليابان ،وجتاوز
الكمبيوتر ال��ي��اب��اين ملوا�صلة
ط��ري��ق��ه��م ن��ح��و حت��ق��ي��ق اللقب
الآ�سيوي.
جدير بالذكر �أن االخ�رض ال�سعودي
لل�شباب ،حتت  19عاما ،قد حجز
مقعده يف ك�أ�س العامل ببولندا
 ،2019بعد ت�أهله لن�صف نهائي
ك�أ�س �آ�سيا ،املقامة يف �إندوني�سيا،
عرب الفوز على �أ�سرتاليا  1-3يف
دور الـ،8وبذلك� ،سجل املنتخب
الأخ�رض ،ت�أهله للمرة الـ� 9إلى
نهائيات ك�أ�س العامل لل�شباب.
و�شهدت  7م��رات �سابقة ت�أهله
مبا�رشة ملونديال ال�شباب من �أ�صل
 ،8وواح���دة ب�صفته امل�ضيف يف
ن�سخة عام .1989
و�شهدت ن�سخة  ،1985يف االحتاد
ال�سوفييتي �سابقا ،الظهور الأول
للأخ�رض ال�شاب يف املونديال،
حيث حل يف املجموعة الثانية،
ب��رف��ق��ة م��ن��ت��خ��ب��ات ال�ب�رازي���ل
و�إ�سبانيا و�إيرلندا ،وخرج من دور
املجموعات ،بعد �أن حل باملركز
الـ 3بفوز وحيد على الأخري.
وع��اد الأخ����ضر للظهور يف ن�سخة
ت�شيلي ع���ام  ،1987ح��ي��ث حل

باملجموعة الرابعة ،مع �أملانيا
الغربية وبلغاريا و�أمريكا ،وخرج
من الدور الأول ،قبل �أن ت�ست�ضيف
اململكة ن�سخة � ،1989إذ حل
باملجموعة الأول��ى مع الربتغال
وت�شيكو�سلوفاكيا،
ونيجرييا
وخرج من الدور الأول بفوز وحيد
على الأول.
و�سجلت ن�سخة  1993ب�أ�سرتاليا،
احل�����ض��ور ال���راب���ع لل�سعودية،

• جانب من تدريبات املنتخب السعودي

حيث حل باملجموعة الرابعة مع
ال�برازي��ل وال�نروي��ج واملك�سيك،
وخرج من الدور الأول ،بتعادلني
�أمام الأول والثاين.
ويف املرة اخلام�سة بن�سخة 1999
بنيجرييا ،حل باملجموعة الثالثة
مع املك�سيك و�إيرلندا و�أ�سرتاليا،
وخرج من الدور الأول ،بتعادل وحيد
�أمام الأول ،قبل �أن ت�سجل الإمارات
الظهور ال�ساد�س له عام ،2003

حيث حل باملجموعة اخلام�سة ،مع
�إيرلندا و�ساحل العاج واملك�سيك،
وخرج من الدور الأول ،بتعادلني
�أمام الأخريين.
وت�أهل الأخ�رض ال�شاب لدور الـ،16
يف مونديال كولومبيا  ،2011قبل
�أن يخ�رس من ال�برازي��ل ،وت�أهل
ل��ل��دور ذات����ه يف ن�سخة كوريا
اجلنوبية  ،2017حيث خ�رس من
�أوروغواي.

 A5مواجهات أبرزها االتحاد والرائد ...والوحدة والشباب

العنابي يتطلع لخوض النهائي الثالث بحلم النجمة الثانية

 7أصفار تسيطر على الجولة الثامنة

قطر تواجه كوريا الجنوبية في نصف

نهائي أمم آسيا للشباب

من الدوري السعودي الليلة
ُي����زاح ال�����س��ت��ار ع��ن مناف�سات
اجل���ول���ة ال��ث��ام��ن��ة ل���ل���دوري
ال�سعودي للمحرتفني «دوري
ك�أ�س الأم�ير حممد بن �سلمان»
مو�سم  ،2019/2018م�ساء اليوم
بـ  5مباريات ،وت�سُ تكمل باقي
مباريات اجل��ول��ة غ��دا اجلمعة
وبعد غد ال�سبت.
وت�شهد مباريات اليوم ا�ست�ضافة
الفتح ل�ضيفه الفيحاء ،والباطن
يلتقي احل��زم والفي�صلي يواجه
االتفاق ،وال�شباب يحل �ضيفا على
الوحدة ،واالحتاد يلتقي الرائد.
ومن خالل نظرة يف جدول ترتيب
امل�سابقة ال�سعودية املحلية قبل
انطالق اجلولة الثامنة �سنالحظ
وجود �« 7أ�صفار».
ال�صفر الأول متمثل يف عدد تعادالت
الهالل ،فلم يتعادل الفريق يف �أي
مواجهة وفاز يف مبارياته ال�ستة
املا�ضية،ال�صفر الثاين متمثل
يف عدد خ�سائر الهالل ،فلم ينل
الزعيم �أي خ�سارة حتى االّن.
ال�صفر الثالث من ن�صيب فريق
�أح��د وهو �أح��د الثنائي ال��ذي مل
يتذوق طعم الفرحة والفوز مع
نهاية اجلولة ال�سابعة للم�سابقة
ال�سعودية.
ال�صفر الرابع والأغرب يف جدول
ترتيب امل�سابقة حتى االّن يمُ ثل
عدد انت�صارات احتاد جدة ،فلم
ينجح فريق النمور االّ�سيوية يف
حتقيق �أي انت�صار حتى االّن ،يف
واحدة من �أ�سو�أ بدايات االحتاد
على مدار تاريخه.
الأ�صفار من اخلام�س �إلى ال�سابع
جت�سد عدد هزائم كل من الوحدة
واالت��ف��اق والن�رص فلم يتعر�ض
الثالثي لأي خ�سارة بدوري ك�أ�س
الأمري حممد بن �سلمان هذا املو�سم
ح��ت��ى االّن ح��ال��ه��ا ح���ال فريق
الهالل.

ويف �سياق مت�صل ك�شفت رابطة
الالعبني الدوليني عن الفائزين
ب��ج��وائ��ز اجل��ول��ة ال�سابعة من
بطولة دوري ك�أ�س الأمري حممد بن
�سلمان،فح�صل الفيوليوب مو�سلني
املدير الفني لفريق الفيحاء على
جائزة �أف�ضل مدرب ،بعد تعادل

• جانب من تدريبات نادي االحتاد

فريقه مع الن�رص.
وف���از ديجانيني ،الع��ب فريق
الأهلي على جائزة �أف�ضل العب،
لت�سجيله هدفني يف مرمى الفتح،
حيث فاز فريقه بخم�سة �أهداف
مقابل هدف.
وح�صل جمهور فريق نادي الهالل،

اختبارا
يخو�ض املنتخب القطري
ً
جدي ًدا عندما يواجه نظريه الكوري
اجلنوبي يف م��ب��اراة ال��دور ن�صف
النهائي لبطولة �آ�سيا لل�شباب لكرة
القدم  2018واملقررة عند ال�ساعة
الثانية ع�رشة ظهرا ال��ي��وم على
ملعب جيلورا بونغ كارنو يف قلب
العا�صمة الإندوني�سية جاكرتا.
وكان منتخب «حماربي التايكوك»
قد �رضب هذا املوعد مع العنابي
القطري بعد �أن تخطى يف الدور
ربع النهائي منتخب طاجيك�ستان
بهدف وحيد ليلحق بركب املت�أهلني
�إل��ى ك�أ�س العامل «بولندا »2019
وهم منتخبا قطر واليابان و�أخريا
املنتخب ال�سعودي.
و�سبق لكوريا اجلنوبية �أن ت�أهل
�إلى ربع النهائي بالبطاقة الأولى
للمجموعة الثالثة وبر�صيد �سبع
نقاط من تعادله بهدف لهدف مع
�أ�سرتاليا وفوزه على الأردن بثالثة
�أهداف لهدف ثم على فيتنام بنف�س
النتيجة تاركا البطاقة الثانية يف
جمموعته ملنتخب �أ�سرتاليا �صاحب
النقاط اخلم�س.

على ج��ائ��زة اجل��م��ه��ور املثايل
يف اجلولة ال�سابعة ،ثم قامت
اللجنة ب�سحبها منهم وت�سليمها
جلمهور االحت����اد ،بعد تغرمي
جمهور ال��ه�لال ملبلغ � 30ألف
ريال ،لقيامهم بقذف علب املياه
باجتاه امللعب.

ضمن منافسات البطولة العربية لكرة القدم

أخطاء الحكام تخطف األنظار في ذهاب دور الـ 16

�شهدت املباريات التي �أقيمت يف جولة الذهاب من دور الـ 16لبطولة زايد
للأندية العربية ،ظاهرة الفتة ،هي الأداء التحكيمي املثري للجدل.
يف مباراة الزمالك واالحتاد ال�سكندري ،دار جدل وا�سع حول �صحة هدف
الكونغويل كابونغو كا�سونغو ،مهاجم الفريق الأبي�ض ،بداعي ت�سلل
التون�سي حمدي النقاز الظهري الأمين ،الذي مرر الكرة �إلى �صاحب
الهدف ،وهو ما دفع م�س�ؤويل االحتاد ،لالعرتا�ض على �صحة الهدف.
وح�سم املحلل التحكيمي لقناة �أبوظبي الريا�ضية الناقل احل�رصي
للبطولة م�سلم �أحمد ،اجلدل ،باللجوء �إلى تقنية «بيريو» يف الإعادة
التلفزيونية ،م�ؤكدا �صحة الهدف� ،إال �أن هذا الأمر مل يقنع حلمي طوالن
املدير الفني لالحتاد ،الذي �شن هجوما حادا على احلكم.
ويف مباراة الأهلي امل�رصي والو�صل الإماراتي ،اعرت�ض العبو الأهلي
بدعوى تغا�ضي احلكم عن احت�ساب �رضبة جزاء ل�صالح حممد �رشيف.

ومن دون �شك �أن مواجهة منتخب
كبري مثل املنتخب الكوري اجلنوبي
تتطلب جهدا ا�ستثنائيا كبريا �سواء
على م�ستوى التح�ضري م��ن قبل
اجلهاز الفني للمنتخب القطري
لل�شباب �أو على م�ستوى الالعبني
الذين يدركون جيدا �أن لقاء اليوم
يختلف عما �سبقه م��ن لقاءات،
من حيث ق��وة املنتخب املناف�س
وجتربته الطويلة وخ�برت��ه على
م�ستوى البطولة القارية.
وق��دم املنتخب القطري لل�شباب
نف�سه ب�أف�ضل �صورة حتى الآن يف
هذه البطولة بعد �أن قدم عرو�ضا
جميلة و�أظهر �إمكانات رائعة على
م�ستوى العبيه الذين �أثبتوا الكثري
م��ن اجل���دارة وال �سيما يف ال�شق
الهجومي ليتوجوا ذل��ك ب�أعلى
ر�صيد تهديفي يف البطولة بعد �أن
�سجلوا يف مبارياتهم الأربعة «»18
ه��دف��ا� ،أي مبعدل �أرب��ع��ة �أه��داف
ون�صف الهدف للمباراة الواحدة،
وهي ن�سبة تهديفية عالية وتعك�س
قدرات متميزة يف هذا اجلانب.
ويعد املنتخب الكوري اجلنوبي

من بني �أكرث املنتخبات فوزا بلقب
هذه البطولة �إذ �سبق و�أن توج به
« »12مرة منذ �أول م�شاركة له يف
عام  1959وكانت �آخ��ر مرة �أحرز
فيها اللقب يف عام  ...2012كما
�أن املنتخب الكوري هو من �أكرث
منتخبات القارة ح�ضورا يف املباراة
النهائية لهذه البطولة ،حيث �سبق
و�أن خا�ض النهائي « »16مرة.
من جانبه ،يبحث املنتخب القطري
عن ثالث ظهور له يف نهائي هذه
البطولة القارية بعد �أن كان حا�رضا
مرتني ،الأولى يف عام  1980بكوريا
اجلنوبية ي��وم ح�صل على مركز
الو�صيف خلف كوريا اجلنوبية
بفارق نقطتني �أمام اليابان الثالث
ليت�أهل �إلى ك�أ�س العامل لل�شباب
ويحرز املركز الثاين يف واحد من
�أكرب �إجنازات الكرة القطرية حتى
الآن�.أم��ا املرة الثانية فكانت قبل
�أربع �سنوات وحتديدا يف عام 2014
عندما توج املنتخب القطري بطال
للقارة للمرة الأول��ى بفوزه على
كوريا ال�شمالية بهدف دون مقابل
ليت�أهل لك�أ�س العامل.

كما احتج جنوم الو�صل ،وطالبوا بطرد �أمين �أ�رشف ،مدافع الأهلي ،بعد
توجيه �رضبة بدون كرة لزميلهم.
ويف مباراة الإ�سماعيلي امل�رصي والرجاء املغربي ،تغا�ضى احلكم عن
احت�ساب �رضبة جزاء وا�ضحة يف بداية املباراة للإ�سماعيلي ،وطرد
ملدافع الرجاء ،الذي منع هدف ًا للدراوي�ش ،ب�إبعاد الكرة بيده من
الدخول للمرمى.
وي�ستحق الرجاء �رضبة جزاء ،نتيجة مل�سة يد �ضد طارق طه مدافع
الإ�سماعيلي ،وهو ما �أكده املحلل التحكيمي لقناة �أبوظبي الريا�ضية
عقب املباراة.
وانتقد الفرن�سي رينيه جريارد ،املدير الفني للوداد ،ال�سعودي تركي
اخل�ضري ،حكم مباراة فريقه �ضد النجم ال�ساحلي التون�سي ،بداعي
تغا�ضيه عن احت�ساب �رضبة جزاء �صحيحة ،من وجهة نظره.

• مهمة صعبة تنتظر العنابي القطري اليوم

يصعد أزمته
مطر
ّ

مع النصر اإلماراتي
�أك��د �أ�سماعيل مطر ،جنم الوحدة وقائد املنتخب
الإماراتي ،رف�ضه للبيان ال�صادر من نادي الن�رص،
ب�ش�أن الإ���س��اءة ال��ت��ي تعر�ض لها خ�لال مباراة
الفريقني.
وقال مطر ،يف ت�رصيحات من�سوبة له�« :أمتنى تدارك
املوقف ،والو�صول �إلى حل ،قبل �أن �أك�شف احلقائق،
ويف هذه احلالة �سيت�رضر الكثريون».
و�أ�ضاف الالعب «�أرف�ض �إنكار احلادثة ،حيث �إن لدي
�أدلة و�شهود ًا على ما حدث ،رمبا �أرادوا ا�سكات ال�شارع
الريا�ضي بالإنكار».
وكان نادي الن�رص �أ�صدر م�ساء �أم�س الأول ،بيانا

ر�سميا ،نفى خالله� ،أن تكون الإ�ساءة التي تعر�ض
لها مطر قد �صدرت من جماهري الفريق.
بينما قررت جلنة االن�ضباط باحتاد الكرة الإماراتي
م�ساء الإثنني املا�ضي  ،تغرمي نادي الن�رص� 10 ،آالف
درهم ،ب�سبب تطاول ،بع�ض جماهريه على الالعب،
خالل مباراة الفريقني.
وجاء قرار اللجنة بعدما ا�ستمعت خالل اجتماعها،
لإف���ادة احلكم امل�ساعد الأول يف م��ب��اراة الن�رص
والوحدة ،والذي �أقر ب�سماعه تطاول �أحد م�شجعي
الن�رص ،بالإ�ضافة للتقرير اخلا�ص باملباراة الذي
ذكر الواقعة.

