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الصين تواصل صدارتها بـ  35ميدالية ملونة

«أزرق الرماية» يحصد ميداليته الرابعة في بطولة آسيا
ك�رست الكويت �سيطرة دول �رشق
القارة على مناف�سات ا�سلحة �ضغط
الهواء ،وانتزعت برونزية امل�سد�س
 10امتار لفرق الرجال ام�س االول،
عقب انتهاء اليوم الرابع من البطولة
الآ�سيوية الثامنة لرماية االطباق
الطائرة واحل��ادي��ة ع�رشة ل�ضغط
الهواء املقامة على جممع ميادين
ال�شيخ �صباح االحمد االوملبي،
يف الوقت الذي وا�صلت فيه ال�صني
هيمنتها على امليداليات الذهبية.
واف��ل��ح ال��ف��ري��ق امل��ك��ون م��ن علي
املطريي و�سعود العجمي وحمد
النم�شان يف احتالل املركز الثالث
بر�صيد  1706نقاط ،يف حني �آلت
الذهبية الى ال�صني « »1731والف�ضية
الى �سنغافورة « 1706مكرر».
وهيمن ال�صينيون على املراكز
الثالثة االولى يف فئة فردي الرجال
لل�سالح ذات��ه ،اذ اح��رز بطل ك�أ�س
ال��ع��امل  2018و�آ���س��ي��ا للنا�شئني
 2017جيايو وامليدالية الذهبية
بر�صيد  240.5نقطة ،وتاله جوجني
هوانغ « »238.9وثالث بطولة �آ�سيا
للنا�شئني  2012هاو جانغ «.»219.1
وح��ل الكويتي علي امل��ط�يري يف
املركز اخلام�س.
ونالت بطلة �آ�سيا للنا�شئات 2016
ال�صينية الواعدة ران�شني جيانغ
ذهبية امل�سد�س  10امتار لفردي
ال�سيدات م�سجلة  243.3نقطة،
فيما ح�صدت ثامنة بطولة العامل
 2018ال�سنغافورية �شيو هونغ تيه
الف�ضية « »235.3وثالثة ك�أ�س العامل

للنا�شئات  2018ال�صينية الواعدة
�شو يل الربونزية «.»215.9
ويف فئة ف��رق ال�سيدات لل�سالح
نف�سه ،انتزعت ال�صني الذهبية
بر�صيد  1723نقطة تاركة الف�ضية
ل��ت��اي��وان « »1705وال�برون��زي��ة
ل�سنغافورة «.»1680
ورفعت ال�صني ر�صيدها ال��ى 16
ذهبية و 10ف�ضيات و 7برونزيات
يف ال�����ص��دارة ،وتلتها الهند بـ
«ذهبيتني و 3ف�ضيات و 3برونزيات»
وكازاخ�ستان «ذهبيتني وف�ضيتني
وبرونزيتني» وتايالند «ذهبيتني»
وال���ك���وي���ت «ذه��ب��ي��ة وف�ضيتني
وبرونزية» و�سنغافورة « 4ف�ضيات
و 3برونزيات» واالم��ارات وتايوان
«ف�����ض��ي��ة وب��رون��زي��ة» وال��ي��اب��ان
«ب��رون��زي��ت�ين» وال��ب��ح��ري��ن وقطر
«برونزية».
وتختتم مناف�سات ا�سلحة �ضغط
الهواء اليوم ،بتوزيع  4ذهبيات يف
م�سابقات الزوجي املختلط للم�سد�س
 10امتار للعمومي والنا�شئني.
وميثل الكويت يف زوجي العمومي
حمد النم�شان وامرية عو�ض.
ويف م��ن��اف�����س��ات رم��اي��ة االط��ب��اق
ال��ط��ائ��رة ،ت���وزع ال��ي��وم اي�ضا 4
ذه��ب��ي��ات يف م�����س��اب��ق��ات ال�ت�راب
لل�سيدات وال��ن��ا���ش��ئ��ات للفردي
والفرق .وميثل الكويت يف الرتاب
«�سيدات» �سارة و�شهد احلوال و�سمية
اجلهيل .كما تقام ت�صفيات الرتاب
للرجال والنا�شئني للفردي والفرق
ال�صابة  75طبقا.

النصر السعودي يسقط أمام مولودية الجزائر
في البطولة العربية

• جانب من مباراة الن�رص ال�سعودي ومولودية اجلزائر

متكن مولودية اجلزائر من الفوز
على م�ست�ضيفه الن�رص ال�سعودي،
 ،0-1يف مباراتهما ،على �إ�ستاد
الأمري في�صل بن فهد بالريا�ض ،يف
ذهاب دور الـ 16لك�أ�س ال�شيخ زايد
للأندية العربية الأبطال.
�سجل ه��دف امل��ب��اراة الوحيد،
البديل وليد درارجة ،يف الدقيقة
 .61ك��ان ال�شوط الأول تكتيكيا
ب��ح��ت��ا ،خ��ا���ص��ة م��ن مولودية
أداء دفاعيا
اجلزائر ،ال��ذي قدم � ً
خال�صا ،فيما ك��ان اال�ستحواذ
ل�صالح الن�رص معظم الوقت،
لكن العبيه مل ينجحوا يف ترجمة
ذلك لأهداف �أو تهديد مرمى فريد
�شعال .مل يتعر�ض وليد عبدالله
ح��ار���س الن�رص ،لأي تهديد �أو
اختبار يف ه��ذا ال�شوط ،كما �أن
ح��ار���س امل��ول��ودي��ة ،مل يعان
كثريا ،با�ستثناء الدقائق الأخرية
من عمر هذا ال�شوط.
وك���ان �أول تهديد حقيقي على
املرميني ،يف الدقيقة  ،40عندما

ارتبك مدافع املولودية يف ت�شتيت
الكرة ،لتتهي�أ لنور الدين �أمرابط،
�أمام املرمى اخلايل من احلار�س،
الذي خرج للحاق بالكرة ،لكنه
و�ضعها ب��غ��راب��ة ���ش��دي��دة فوق
العار�ضة.
ق��ب��ل ���ص��اف��رة ن��ه��اي��ة ال�شوط
بدقيقتني� ،شهد ن�شاطا و�ضغطا
هجوميا من الن�رص ،ورغم احت�شاد
معظم العبي الفريقني داخل منطقة
جزاء املولودية ،ت�صل الكرة �إلى
رام��و���س م��داف��ع الن�رص ،لي�سدد
الكرة من م�سافة قريبة ،ويت�ألق
�شعال يف الت�صدي لها.
ب��داي��ة �رسيعة م��ن الن�رص ،مع
التزام العبي املولودية باللعب
بحذر دفاعي ،وي�سدد ال�سهاللوي،
يف الدقيقة  ،52وتتحول �إلى
ركنية مل ي�ستفد منها الن�رص.
ويف الدقيقة  ،54يجري عادل
عمرو�ش املدير الفني للمولودية
تبديله الأول ،وحترر العبوه من
احلذر الدفاعي ،وب��د�أوا م�شاركة

الهجوم على مرمى وليد عبدالله،
يف وقت مل ي�ستغل فيه العبو الن�رص
ذلك االندفاع من املناف�س.
ووا�صل العبو املولودية اندفاعهم
�إل��ى الإم���ام ،ويف الدقيقة ،61
ينجح �سفيان بن دبكة يف ا�ستخال�ص
الكرة من املدافع حمد املن�صور،
الذي تباط�أ يف ت�شتيتها ،وير�سلها
عر�ضية لت�صل �إل��ى البديل وليد
درارجة الذي حولها مبا�رشة �إلى
داخل �شباك الن�رص.
وا�ستمر املولودية يف هجماته،
وكاد بن دبكة يحرز هدف فريقه
الثاين ،لوال رامو�س ال��ذي �أنقذ
الكرة من على خط املرمى ،بينما
كثف الن�رص هجومه ،بعد دخول
�أحمد الفريدي وعو�ض خمي�س بدال
من اجلربين واملن�صور.
يف ال��دق��ي��ق��ة  ،80ي��ه��در �أحمد
الفريدي فر�صة تعديل النتيجة،
ويف الدقيقة  ،95ي�شهر احلكم
البطاقة احلمراء لالعب املولودية
نقا�ش.

زاكيروني يستدعي مرزوق وراشد
لقائمة اإلمارات
ا�ستدعى اجلهاز الفني للمنتخب
الإم��ارات��ي،ب��ق��ي��ادة الإي��ط��ايل
زاكريوين ،حممد مرزوق ،مدافع
�شباب الأهلي ،و�سيف را�شد،
العب و�سط ال�شارقة ،لقائمة
«الأبي�ض» ،التي تقيم حالي ًا
مع�سكر ًا داخلي ًا يف دبي.
و�سيحل الالعبان حمل �إ�سماعيل
�أح��م��د ،جنم العني ،وخلفان
مبارك ،العب اجلزيرة ،اللذين
غادرا املع�سكر بداعي الإ�صابة.
وكان املنتخب الإماراتي ،خا�ض
مبلعب ند ال�شبا بدبي �أول �أم�س،
�أول��ى ح�ص�صه التدريبية �ضمن
مع�سكره الداخلي املقام حالي ًا
يف دب��ي ،ا�ستعداد ًا للم�شاركة
يف نهائيات ك�أ�س �آ�سيا ،التي
�ستقام يف الإمارات مطلع العام
املقبل.
واقت�رصت تدريبات املنتخب
االخ��ي�رة ،ع��ل��ى اجل���ري حول
امل��ل��ع��ب وال��ق��ي��ام بتدريبات
اال�ست�شفاء وف��ك الع�ضالت،
لأن �أغ��ل��ب ال�لاع��ب�ين �شاركوا
م���ع �أن��دي��ت��ه��م يف م��ب��اري��ات
دوري اخلليج العربي ،التي
�أقيمت يومي الأح���د والإثنني
املا�ضيني.

• زاكريوين يف تدريبات الإمارات مع م�ساعديه

• «�أزرق امل�سد�س � 10أمتار» للرجال على من�صة التتويج مع كبار احل�ضور

كارينيو :قادرون على تعويض الخسارة
 ...وأفهم غضب الجمهور
�أك��د م��درب الن�رص ال�سعودي،
جوزيه دانييال كارينيو ،قدرة
فريقه على تعوي�ض اخل�سارة
�أمام مولودية اجلزائر ،م�شريا
�إلى �أن الفريق يحتاج �إلى مزيد
من االن�سجام.
وتغلب مولودية اجلزائر على
م�ضيفه الن�رص ،بنتيجة ،0-1
مبلعب الأم�ي�ر في�صل ب��ن فهد
بالعا�صمة الريا�ض ،يف ذهاب
دور الـ 16من ك�أ�س زايد للأندية
الأبطال.
وق���ال كارينيو ،يف امل�ؤمتر
ال�صحايف عقب املباراة« :حاولنا
منذ بداية اللقاء ت�سجيل هدف،
ولعبنا من العمق والأط��راف،
ولكن الفريق اجل��زائ��ري كان
جيد ًا من الناحية الدفاعية،
وا�ستقبلنا هدف ًا من خط�أ».
و�أ�ضاف« :كنا نعلم �أن الفريق
لي�س يف �أف�ضل مراحله الفنية،
بعد التعرث يف مباراتني ،بعد
التعادل �ضد الفيحاء واخل�سارة
�أم������ام الأه���ل���ي يف ال�����دوري
ال�سعودي».
وتابع املدرب« :ال ميكن القول
�إننا خرجنا من البطولة ،لدينا
 90دق��ي��ق��ة �أخ����رى يف مباراة
الإي����اب� ،سيكون لدينا وقت
�أط��ول للتجهيز لها ،وقادرون

• كارينيو

على اخل��روج من التعرث الذي
منر به».
وعن غ�ضب اجلماهري وانتقاداتهم
للفريق،قال�« :إذا كانت بع�ض

اجلماهري تطالب برحيلي�،أطلب
منهم العودة لأرقام الفريق منذ
ب��داي��ة املو�سم ،وال �أ�ستطيع
ال���دف���اع ع���ن ن��ف�����س��ي حاليا

ب�سبب نتائج الثالث مباريات
املا�ضية».
ووا���ص��ل« :فريقنا ال ي��زال يف
مرحلة التجهيز ،ب��رون��و هو
الأجنبي الوحيد املتبقي منذ
املو�سم املا�ضي ،ولدينا 10
الع��ب�ين ج���دد ،ح��اول��ن��ا خلق
االن�سجام بني الالعبني يف �أول
 5مباريات ،ومازلنا يف مرحلة
العمل».
وتابع« :يف فرتتي الأول��ى مع
الن�رص ،عملت مع الفريق ملدة
� 6أ�شهر ،وكونت فريقا جيدا يف
املو�سم التايل ،لأنه كانت لدي
فرتة عمل �سابقة».
و�أكمل مدرب الن�رص�« :سواء كنت
مدربا للفريق �أم ال ،يجب الت�أكيد
حلاجته �إلى عمل �أكرب ليكون يف
كامل االن�سجام واجلاهزية».
وخ��ت��م« :حينما تكون الأم��ور
�سيئة ،ال �أ�ستطيع �أن �أوجه ر�سالة
للجماهري .م�شكلة كرة القدم
�أنها حينما تفوز حتبك النا�س،
وحينما تخ�رس تكرهك».
ي�شار �إل��ى �أن م��ب��اراة الإي��اب
بني مولودية اجلزائر والن�رص
ال�����س��ع��ودي��� ،س��ت��ل��ع��ب ي��وم
 27نوفمرب احل��ايل على ملعب
اخلام�س من يوليو يف العا�صمة
اجلزائر.

الكشف عن المرشحين لجوائز أكتوبر

في دوري الخليج العربي اإلماراتي
ك�شفت جلنة دوري املحرتفني
الإماراتية،عن �أ�سماء املر�شحني
جلوائز دوري اخلليج العربي
ل��ك��رة ال��ق��دم ،ل�شهر �أكتوبر
املا�ضي ،يف فئات �أف�ضل العب،
�أف�ضل ح��ار���س م��رم��ى ،و�أف�ضل
مدرب.
و�ضمت قائمة املر�شحني جلائزة
�أف�ضل الع��ب ،الإ�سباين �ألفارو
ن��ي��ج��ري��دو ،م��ه��اج��م الن�رص،
والربازيلي فرناندو جابرييل،
�صانع �ألعاب الفجرية ،ومواطنه
وي��ل��ت��ون ����س���وار����س ،مهاجم
ال�شارقة.
وك���ان ن��ي��ج��ري��دو ،زار �شباك
اخل�صوم يف جميع مباريات فريقه
ال�شهر املا�ضي ،حمرزا � 5أهداف
يف  4م��ب��اري��ات ،بينما �صنع
جابرييل� 5 ،أه���داف ،و�أ�ضاف
هدف ًا يف م�شاركاته الـ 4بقمي�ص
الفجرية يف �أكتوبر املا�ضي.
فيما يتناف�س ���س��وار���س ،على
�صدارة قائمة هدايف دوري اخلليج
العربي بر�صيد � 9أهداف ،جاءت
 3منها يف ل��ق��اءات فريقه الـ4
خالل ال�شهر املا�ضي.
�أما جائزة �أف�ضل حار�س ،فرت�شح
لها ماجد نا�رص ،حار�س مرمى
�شباب الأه��ل��ي ،بالإ�ضافة �إلى
الأخوين علي احلو�سني ،حار�س
ع��ج��م��ان ،وع����ادل احلو�سني،
حار�س ال�شارقة.
وجن��ح املخ�رضم ماجد نا�رص
يف احلفاظ على نظافة �شباكه
يف م��ب��اراة واح����دة ،وتلقى 5
�أهداف فقط خالل ال�شهر ،ومتيز
علي احلو�سني بكونه احلار�س
الوحيد الذي �صنع هدف ًا لفريقه
يف الدوري يف �أكتوبر املا�ضي،

بينما ا�ستقبلت �شباكه � 7أهداف.
�أما �شقيقه عادل احلو�سني ،فلعب
دور ًا كبري ًا يف ت�صدر ال�شارقة
للمناف�سة ،حيث تلقت �شباكه 4
�أه��داف فقط ،ومل يتلق �أكرث من
هدف واح��د يف �أي مباراة خالل
ال�شهر املا�ضي.
و�ضمت قائمة املر�شحني جلائزة
�أف�ضل م���درب ،ال�رصبي �إيفان
يوفانوفيت�ش ،م��درب الن�رص،

ومواطنه فوك رازوفيت�ش ،مدرب
الظفرة ،بجانب املدرب الوطني
عبدالعزيز ال��ع��ن�بري ،م��درب
ال�شارقة.
وجن��ح �إيفانوفيت�ش يف قيادة
الن�رص �إل��ى �شهر بال هزمية يف
الدوري بعد بداية متعرثة ،حيث
فاز الفريق يف مباراتني وتعادل
يف مثلهما خالل ال�شهر املا�ضي.
ووا���ص��ل العنربي ،ت�ألقه بعد

• جانب من مناف�سات الدوري الإماراتي

الفوز بجائزة �أف�ضل م��درب يف
�سبتمرب املا�ضي ،وق��اد فريقه
�إلى احلفاظ على �صدارة الدوري
بانت�صارين وت��ع��ادل�ين ،وبال
هزمية يف �أكتوبر املا�ضي.
بينما ق��اد رازوفيت�ش الظفرة
لتحقيق  3انت�صارات متتالية يف
الدوري لأول مرة منذ عام ،2016
حم��ق��ق� ًا  9ن��ق��اط م��ن  12نقطة
ممكنة.

