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الهند نافست بقوة في اليوم الخامس

الصين تنفرد بصدارة البطولة اآلسيوية
للرماية بـ  37ميدالية ملونة
تقا�سمت ال�صني والهند ال�سيطرة
على معظم امليداليات املوزعة
ام�س االول� ،ضمن اليوم اخلام�س من
مناف�سات البطولة الآ�سيوية الثامنة
لرماية االطباق الطائرة واحلادية
ع�رشة لأ�سلحة �ضغط الهواء املقامة
على جممع ميادين ال�شيخ �صباح
االحمد االوملبي.
وانتزع بطل العامل و�آ�سياد جاكرتا
و�أوملبياد بوين�س �آير�س للنا�شئني
 2018الهندي ت�شوداري�سوراب
�صاحب ال�ستة ع�رش ربيعا ،ذهبية
م�سابقة امل�سد�س  10امتار للنا�شئني
م�سجال  239.8نقطة ،تاركا الف�ضية
لثالث بطولة العامل  2018ومواطنه
ارج���ون �سينغ ت�شييما «»237.7
وال�برون��زي��ة للتايواين وي-ت��ي
هوانغ «.»218
ويف فئة ال��ف��رق لل�سالح ذات��ه،

احرزت الهند املركز االول بر�صيد
 1731نقطة ،وتلتها ال�صني «»1693
وكازاخ�ستان «.»1668
ونالت بطلة العامل  2018ال�صينية
���ش��ي��اوي��و وان���غ ذه��ب��ي��ة م�سابقة
امل�سد�س  10امتار للنا�شئات م�سجلة
 238.9نقطة ،فيما ح�صلت مواطنتها
كيي وان��غ على الف�ضية «»234.8
والتايوانية مي-فانغ يانغ على
الربونزية «.»216.5
ويف فئة الفرق لل�سالح ذاته ،فازت
ال�صني باملركز االول بر�صيد 1704
ن��ق��اط ،فيما حلت الهند ثانية
« »1694وتايوان ثالثة «.»1679
ورفعت ال�صني ر�صيدها ال��ى 18
ذهبية و 12ف�ضية و 7برونزيات
يف �صدارة ترتيب جدول ميداليات
البطولة ،وتلتها الهند « 4ذهبيات
و 5ف�����ض��ي��ات و 3ب���رون���زي���ات»

وكازاخ�ستان «ذهبيتني وف�ضيتني
و 3برونزيات» وتايلند «ذهبيتني»
وال���ك���وي���ت «ذه��ب��ي��ة وف�ضيتني
وبرونزية» و�سنغافورة « 4ف�ضيات
و 3ب��رون��زي��ات» وت��اي��وان «ف�ضية
و 4برونزيات» واالم��ارات «ف�ضية
وبرونزية» واليابان «برونزيتني»
والبحرين وقطر «برونزية».
وي�شهد اليوم توزيع  4ميداليات
ذهبية يف رماية االطباق الطائرة،
من خالل م�سابقات الرتاب للرجال
والنا�شئني يف ال��ف��ردي والفرق.
وميثل الكويت عبدالرحمن الفيحان
وخالد امل�ضف وطالل الر�شيدي يف
عمومي ال�ت�راب ،وب��در العدواين
ويو�سف املطريي و�صالح الر�شيدي
يف النا�شئني .كما ت��ق��ام اليوم
التدريبات الر�سمية مل�سابقة دبل
تراب للرجال.

• سيدات الصني والهند على منصة التتويج مع كبار احلضور

الشباب يتعادل مع الفيصلي

سوموديكا« :الليث» قدم مباراة

• ماريوس
سوموديكا

الفتح يهدر الفوز أمام الباطن

تكتيكية  ...وراض عن األداء

�أب��دى ماريو�س �سوموديكا ،املدير الفني
لل�شباب ال�سعودي ،ر�ضاه عن �أداء العبيه،
خالل التعادل ال�سلبي مع الفي�صلي� ،ضمن
املرحلة التا�سعة من دوري املحرتفني.
وقال �سوموديكا ،عقب نهاية اللقاء�« :أهم
�شيء عدم اخل�سارة ،مل نتعر�ض للهزمية �سوى
يف لقاء واحد �أمام الهالل� ...سجل الفي�صلي
�سبعة �أهداف يف �آخر مباراتني ،ولكنه �أمامنا
ف�شل يف الو�صول �إلى املرمى».
و�أ�ضاف« :يتدرب الالعبون ب�شكل جيد طوال
الأ�سبوع قبل املباراة ...نحن جيدون من
حيث التنظيم ،وخ�ضنا مباراة تكتيكية قوية
داخل امللعب ،و�أنا را�ض عن الأداء الدفاعي
لفريقي».
وم��ن جانبه ،ق��ال ح�سن ال��راه��ب ،العب
ال�شباب�« :إنها �أول مباراة يل منذ فرتة
طويلة ،ولعبت  20دقيقة فقط ،الفي�صلي

ا�ستحوذ على اللقاء ولكن هجماتنا كانت الأخطر ...التعادل
�شيء جيد ،ونفكر يف املرحلة املقبلة».
و�أ�شار الراهب �إلى �أنه ال يزال يحتاج وقتًا ،للعودة �إلى
�إيقاع املباريات ،مو�ضحا �أنه �سيجتهد يف فرتة التوقف ،من
�أجل الظهور مب�ستوى �أف�ضل.
وعلى اجلانب الآخر ،قال بريكلي�س �شامو�سكا ،املدير الفني
للفي�صلي� ،إن العبيه واجهوا خ�صما قويا ،معربا عن ر�ضاه
�أي�ضا بخ�صو�ص التعادل مع ال�شباب.
و�أو�ضح �شامو�سكا �أن ال�شباب ا�ستغل الهجمات املرتدة،
ودافع ب�شكل قوي للغاية �أمام هجوم الفي�صلي ،وهو ما
�صعب على الأخري مهمة الت�سجيل،و�أ�شار مدرب الفي�صلي،
�إلى �أنه اكت�شف نقاط القوة وال�ضعف يف الفريق ،وطور
امل�ستويني اللياقي والفني.
وقال حمدان ال�شمراين ،العب الفي�صلي� ،إن التعادل مع
ال�شباب «جاء بطعم الهزمية» ،مو�ضحا �أن الأخري ت�ألق يف
اجلانب الدفاعي ب�شكل كبري،وذكر ال�شمراين �أن الأف�ضلية
كانت للفي�صلي ،يف ال�شوط الأول� ،إال �أن احلظ مل يحالفه.

اتحاد جدة يصارع على النجاة في أقسى مواسمه

• جانب من لقاء الشباب والفيصلي

�أفلت فريق الباطن من الهزمية �أم��ام �ضيفه الفتح،
وتعادل معه بنتيجة  ،2-2يف تا�سع جوالت الدوري
ال�سعودي للمحرتفني.
وتقدم الفتح بهدفني �سجلهما خليل باجنورا ومن�صور
حمزي يف الدقيقتني  45و ،47ثم رد الباطن بهدف فهد
اجلهني يف الدقيقة  ،56قبل �أن ي�سجل يا�سني حمزة،
العب الفتح ،هدفا باخلط�أ يف مرمى فريقه يف الدقيقة
.82
ورفع الباطن ر�صيده �إلى  8نقاط يف املركز الثاين
ع�رش ،مقابل  10نقاط للفتح يف املركز التا�سع.
كما �شهدت نف�س اجلولة ،تعادل ال�شباب مع نظريه

الفي�صلي بدون �أهداف ،لريفع ال�شباب ر�صيده �إلى 16
نقطة ،مقابل  11نقطة للفي�صلي.
ويف مباراة �أخرى بنف�س اجلولة تعادل �أحد مع احلزم
 ،3-3لريفع �أحد ر�صيده �إلى  6نقاط يف املركز الرابع
ع�رش مقابل  9نقاط للحزم يف املركز العا�رش.
و�سجل الأهداف الثالثة لفريق �أحد ،لوكا�س ريبامار
«الأول والثالث» يف الدقيقتني  21والرابعة من الوقت
املحت�سب ب��دل ال�ضائع من �رضبة ج��زاء ،وح�سني
عبدالغني من �رضبة جزاء يف الدقيقة  ،62بينما �سجل
الأهداف الثالثة للحزم ،حممد ال�صيعري «هاتريك» يف
الدقائق  7و 11و.72

هيرتوغ يتولى تدريب الجزيرة
اإلماراتي مؤقت ًا

• االحتاد يعاني ظروفا ً قهرية

�سيكون احتاد جدة ال�سعودي �أمام
مهمة �صعبة للخروج من امل ��أزق
احل��ايل ال��ذي يعاين منه الفريق
يف دوري ك ��أ���س الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان للمحرتفني ،حيث يحتل
املركز الأخري على الئحة الرتتيب
بنقطتني فقط بعد م�ضي  8جوالت من
امل�سابقة.
و���س��ي��ك��ون «ال��ع��م��ي��د»جم�بر ًا على

ا�ستكمال م��ب��اري��ات ال���دور الأول
بنف�س العنا�رص احلالية بالفريق،
واملتبقي منه  7جوالت ،من بينها
مباراة الفيحاء اليوم.
ولن ي�ستطيع احتاد جدة ا�ستبدال
العبيه وت�سجيل عنا�رص جديدة قبل
يوم  7يناير املقبل ،موعد انطالق
القيد ال�شتوي لالعبني املحرتفني.
وخالل هذه اجلوالت الـ � 7سيخو�ض

الفريق مباراتني من العيار الثقيل،
الأول���ى �ستكون يف دي��رب��ي جدة،
مع املناف�س التاريخي ،الأهلي،
وامل��ق��ررة يف اجل��ول��ة العا�رشة،
والثانية �أمام الن�رص يف اجلولة الـ
.14
ف� ً
ضال عن مواجهات �أخ��رى �ستكون
م��ه��م��ة االحت�����اد ف��ي��ه��ا حمفوفة
باملخاطر ،مثل الفي�صلي يف اجلولة

الـ ،12والباطن يف اجلولة الـ ،13
قبل �أن يلعب مع االتفاق بالدمام يف
اجلولة الـ.15
و�سيكون على ال��ك��روات��ي �سالفني
بيليت�ش ،املدير الفني للفريق،
خو�ض مهمة انت�شال الفريق من
الو�ضع احلايل بهذه العنا�رص التي
مل تقنع املتابعني والأن�صار ،حتى
تبد�أ عملية الإنقاذ يف يناير املقبل.

وزيرة تنمية المجتمع اإلماراتي دشنت
«ترايثلون» دبي للسيدات
�شاركت ح�صة بنت عي�سى وزي���رة تنمية
املجتمع االماراتية ،يف الن�سخة الثانية من
�سباق ترايثلون دبي لل�سيدات ،ال��ذي اقيم
ام�س ،حتت رعاية ال�شيخ �أحمد �آل مكتوم،
رئي�س م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للمعرفة ،رئي�س اللجنة الأوملبية الإماراتية،
رئي�س جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع
الريا�ضي.
وتنظم ال�سباق ،جلنة امل��ر�أة والريا�ضة يف
جمل�س دبي الريا�ضي ،ب�رشاكة �إ�سرتاتيجية مع
نادي دبي لل�سيدات.
و�أ���ش��ادت ح�صة بنت عي�سى بوحميد ،بهذه
املبادرة امل�شرتكة بني جمل�س دبي الريا�ضي،
ون��ادي دب��ي لل�سيدات ،والتي تعد فعالية
�سنوية ومميزة ت�ضاف �إل��ى قائمة الأح��داث
الريا�ضية يف الإمارات.

و�أعربت عن �سعادتها بامل�شاركة يف هذا
احلدث الذي ت�شارك فيه املر�أة من خمتلف
اجلن�سيات والفئات والأعمار ،ما يعك�س روح
املحبة والت�سامح التي تت�سم بها الإمارات.
كما �أ�شادت بالر�سالة الإن�سانية لرتايثلون
دبي لل�سيدات من خالل تخ�صي�ص ريعه لدعم
ومتكني �أ�صحاب الهمم من ال�سيدات ،الالتي
فقدن �أحد الأط��راف ،وامل�ساهمة يف توفري
الأط���راف اال�صطناعية لهن عرب برنامج
«�إمكان» التابع مل�ؤ�س�سة اجلليلة.
و�أعلنت �أن وزارة تنمية املجتمع
�ست�شارك يف الرتايثلون بفريق من
�صاحبات الهمم� ،ضمن مبادرات
الوزارة الرامية لإ�سعاد هذه الفئة
التي ت�شكل جزءا مهما من ن�سيج
املجتمع.

• الوزيرة حصة
بنت عيسى

اعلن نادي اجلزيرة الإماراتي،
�أن الهولندي مار�سيل كايزر تقدم
با�ستقالته من من�صبه كمدرب �أول
للفريق.
وق��ال حممد �سيف ال�سويدي،
رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة �رشكة
اجلزيرة لكرة القدم� ،إن املدرب
امل�����س��اع��د دام���ي���ان ه�يرت��وغ،
�سيتولى م�����س��ؤول��ي��ة تدريب
الفريق ،خالل فرتة البحث عن
مدرب بديل.
و�أ����ض���اف« :ن�شعر باالمتنان
والتقدير لكل ما قدمه مار�سيل
كايزر للنادي ،نتمنى له التوفيق
يف ل�شبونة ،حظينا ببداية رائعة
للمو�سم الكروي احلايل».
وت��اب��ع «ي��ق��وم جمل�س الإدارة
حالياً ،بالبحث عن مدرب بديل
لكايزر ،ليقوم بالبناء على ما
حتقق من جناحات ،ولي�س فقط

• هيرتوغ وبجواره كايزر املستقيل

للفرتة الق�صرية املقبلة ،بل
ل�سنوات طويلة قادمة».
وقال كايزر ،الذي انتقل م�ؤخرا
ل��ت��دري��ب �سبورتينغ ل�شبونة
الربتغايل «�أنا فخور بالفرتة التي
ق�ضيتها يف خدمة نادي اجلزيرة،
فخر �أبو ظبي� ،أمتنى لهم النجاح

يف ال�سنوات املقبلة».
من جهته� ،أو�ضح داميان هريتوغ
«�أنا �سعيد لأن جمل�س �إدارة النادي
طلب مني ت ��أدي��ة دور امل��درب
امل���ؤق��ت� ،أتطلع ق��دم��ا للعمل
باجتهاد مع الالعبني لتتوا�صل
بدايتنا القوية لهذا املو�سم».

فيريرا :سباعية السد في مرمى الخريطيات
تعكس قدراته الهجومية
اب��دى الربتغايل جوزفالدو فرييرا ،املدير الفني
لل�سد ،ارتياحه بعد الفوز الكبري الذي حققه على
اخلريطيات ،1-7 ،يف مباراتهما باجلولة  12من
دوري جنوم قطر.وقال فرييرا ،يف امل�ؤمتر ال�صحايف
عقب املباراة« :نحن �سعداء بهذا االنت�صار الكبري.
لعبنا مباراة هجومية مميزة ،وقد متكنا من الت�سجيل
وال�سيطرة وا�ستغالل الفر�ص».
وتابع« :مل يتمكن اخلريطيات من الو�صول �إلى مرمانا،
�إال من خالل فر�صة يف ال�شوط الثاين ،وا�ستغلها بنجاح
و�سجل منها هدفه الوحيد ،لكننا ب�شكل عام جنحنا
يف حتقيق الفوز والثالث نقاط  ،و�أعتقد �أن � 7أهداف
تعك�س الأداء الهجومي اجليد للفريق».
و�أ�ضاف فرييرا« :علينا الآن التفكري يف املرحلة املقبلة
التي �سيتوقف فيها الدوري ،خا�صة �أن عنا�رص الفريق
�ستغادر حتى  20من ال�شهر احلايل ،ب�سبب ارتباطهم
مع املنتخب ،و�سيغادرون �إلى �أوروبا برحالت �سفر

�شاقة».من جانبه ابدى و�سام رزق املدير الفني لنادي
اخلريطيات ا�ستياءه ال�شديد من اخل�سارة الكبرية التي
تلقاها فريقه �أمام ال�سد.
وق��ال و�سام يف امل��ؤمت��ر ال�صحايف عقب املباراة:
«واجهنا فريقا قويا للغاية ميتلك عنا�رص مميزة جعلت
املباراة تخرج بهذه النتيجة الكبرية»،و�أ�ضاف« :الكل
يعلم �أن الفارق كبري بني ال�سد واخلريطيات ،وعلينا
الآن �أن نفكر يف املباريات املقبلة».وحول مواجهة
ال�سد بعد �ساعات من توليه م�س�ؤولية الفريق قال
مدرب اخلريطيات« :مل �أكن حمظوظا بعد اعتذار عزيز
العامري املدير الفني ال�سابق عن اال�ستمرار مع الفريق
ومل يكن �أمامي �سوى قبول املهمة خلدمة النادي».
وعن ر�ؤيته مل�ستقبل الفريق الذي �أ�صبح يف موقف �سيئ
للغاية بجدول الرتتيب «املركز الأخ�ير» قال و�سام
رزق�« :سنوا�صل العمل ولن نفقد الأمل ون�أمل �أن يتح�سن
الو�ضع يف املرحلة املقبلة.

