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الهالل يكتفي بهدف في مرمى
األهلي بالبطولة العربية

حقق الهالل ف��وزً ا غري مطمئن
على �ضيفه �أهلي جدة «،،»0-1
يف ذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س زايد
للأندية العربية الأبطال.
وجاء هدف املباراة الوحيد ،يف
الدقيقة  ،48عن طريق الالعب
الإ���س��ب��اين ل��ل��ه�لال ،جوناثان
�سوريانو.
وبعد بداية هادئة للقاء ،حاول
الهالل الت�سجيل يف الدقيقة ،20
من ت�سديدة بعيدة املدى لكاريو،
لكنها اعتلت العار�ضة.
وكانت الفر�صة الأخطر لالعب
�سامل ال��دو��سري ،بعد متريرة
رائ��ع��ة م��ن ال�����ش��ه��راين ملحمد
ال�شلهوب ،الذي راوغ احلار�س،
لي�سدد الدو�رسي الكرة بعد �أن
ط��ال��ت على ال�شلهوب ،حيث
ارتطمت يف القائم الأمين ملحمد

www.alshahedkw.com

سوريانو :الزعيم حقق األهم
وتسجيل األهداف وظيفتي
عرب املحرتف الإ�سباين يف نادي الهالل،
جوناثان �سوريانو ،عن �سعادته بت�سجيل
هدف الفوز يف مباراة فريقه� ،أمام الأهلي،
م�ؤكدا �أن فريقه حقق الأهم وهو االنت�صار.
و�شدد الإ�سباين يف ت�رصيحات �صحافية
عقب املباراة ،على �أن مركز ر�أ�س احلربة
هو ال��ذي يف�ضله ،و�أن وظيفته يف هذا
املركز هي ت�سجيل الأهداف ،مو�ضحا �أن
احلظ �ساعده بالت�سجيل.
و�أ�شار �إل��ى �أن القرار الأول والأخ�ير يف
م�شاركته يعود للمدرب ،متمنيا �أن ي�أخذ
فر�صة �أك�ب�ر للم�شاركة فهو ع��ائ��د من
الإ�صابة ،ويحتاج للتدريبات وامل�شاركة
للو�صول للجاهزية البدنية الكاملة.
ويف ذات ال�سياق ،قال حممد جحفلي،
�إنهم دخلوا اللقاء ،وهم يريدون احلفاظ
على نظافة �شباكهم ،وهذا ما حدث.
و�شدد �أنه �شارك كالعب حمور لأول مرة،
وق��د �أخ�بر امل��درب بذلك ،ولكنه اقتنع
يف النهاية ب�أن الفريق يحتاجه يف هذا
املركز.
و�أ�ضاف �أنه دخل املباراة بثقة عالية بحكم
تقارب الأدوار بني قلب الدفاع واملحور،
وقال« :قد حاولت الرتكيز على اللعب يف
هذا املركز اجلديد علي ،و�أنا جاهز دائما
للعب يف �أي مركز يراه املدرب».

• جانب من مباراة الهالل واالهلي

العوي�س.
ويف ال�شوط الثاين ،بد�أ الهالل
ب�شكل ه��ج��وم��ي ،ومت��ك��ن من
الت�سجيل ب��ع��د  3دق��ائ��ق من
انطالقه ،عن طريق �سوريانو بعد
متريرة �ساحرة من ال�شلهوب.
وبعد الهدف تقدم الأهلي �إلى
الأمام ،و�سنحت له فر�صة خطرية
من ال�سومة ،لكن احلار�س عبد
الله املعيوف ت�صدى لها.
وح��اول دجانيني بعد ك��رة من
عبدال�شايف ،لكنه تباط�أ و�أر�سلها
عر�ضية ب�شكل خاطئ ،حيث متكن
الدفاع الهاليل من الت�صدي لها.
ودخل مهند ع�سريي بديال لعمر
ال�سومة ،بعد �إ�صابة الأخري.
وه��دد ع�سريي يف الدقيقة 75
مرمى الهالل ،بعد تلقيه لعر�ضية
جميلة من ح�سني املقهوي ،لكن

20

الكرة ذهبت ليد احلار�س عبد
الله املعيوف.
ويف الدقيقة � ،83سنحت للهالل
فر�صة خطرية ،بعد كرة جماعية
جميلة ،و�صلت لهتان ال��ذي
عر�ضها للفرن�سي غوميز ،لكن
دفاع الأهلي متكن من �إبعادها.
و�شهدت الدقيقة � ،86إ�ضاعة
دجانيني ملحاولة �أم��ام مرمى
ال���ه�ل�ال ،ب��ع��د �أن ان�����س��ل بني
الدفاعات ،لكنه �سدد الكرة بعي ًدا
عن ال�شباك.
ويف الع�رش دقائق الأخ�يرة من
املباراة ،اندفع الأهلي للهجوم
بكرات ع�شوائية ،يف مواجهة
هدوء دفاع الهالل ،وهو ما �أهدر
على ال�ضيوف فر�صة تعديل
النتيجة ،لتنتهي املباراة بفوز
�أ�صحاب الأر�ض «.»0-1

خطوة عمالقة على طريق فوز
بن إبراهيم بسباق االتحاد اآلسيوي
وفيتنام.
�أع��ل��ن احت��اد الآ���س��ي��ان لكرة
وان�ضم الآ���س��ي��ان الحت��ادات
القدم ،دع��م ال�شيخ �سلمان
�أخ��رى� ،أك��دت ر�سميا دعمها
بن �إبراهيم �آل خليفة ،لوالية
لل�شيخ �سلمان بن �إبراهيم،
ث��ال��ث��ة يف رئ��ا���س��ة االحت���اد
وه���ي ال��ي��اب��ان وال���ع���راق
الآ���س��ي��وي ،يف االنتخابات
وفل�سطني وعمان وقريغز�ستان
املقررة يف ال�ساد�س من �أبريل
وبوتان والهند والبحرين.
املقبل ،يف كواالملبور للفرتة
وفاز ال�شيخ �سلمان باملن�صب
� 2019إلى .2023
لأول م��رة يف ع��ام ،2013
و�أك��د احت��اد الآ�سيان ،وفقا
ملوقعه الإل���ك�ت�روين ،على
متفوقا على الإماراتي يو�سف
ال�����س�رك���ال ،والتايلندي
هام�ش جمعيته العمومية
وراواري ماكودي ،حيث �أكمل
ال�ساد�سة والع�رشين يف مدينة
مدة الرئي�س ال�سابق املوقوف
�سيم ريب الكمبودية« :ندعم
ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم
حممد بن همام ،ونال تزكية
• ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل خليفة
لوالية ثالثة».
اجلمعية العمومية عام 2015
لوالية ثانية.
ويعترب احت��اد الآ�سيان �أحد
مكونات املناطق اجلغرافية اخلم�س ،لالحتاد ويتناف�س ال�شيخ �سلمان على مقعد الرئي�س يف
الآ�سيوي للعبة ،ويطلق عليها «االحتادات الوطنية» ،االنتخابات املقبلة ،مع الإم��ارات��ي اللواء حممد
ويت�شكل من  12احتاد ًا وطنيا هي� ،أ�سرتاليا وبروناي خلفان الرميثي ،والقطري �سعود املهندي ،يف
وكمبوديا و�إندوني�سيا والو�س وماليزيا وميامنار االنتخابات التي تت�ألف جمعيتها العمومية من 47
والفلبني و�سنغافورة وتايلند وتيمور ال�رشقية احتادا وطنيا.

• �سوريانو يحتفل بهدف الفوز

فاريا يثق في قدرة الدحيل على الفوز
بلقب الدوري القطري
�أك��د روي ف��اري��ا ،م��درب فريق
ال��دح��ي��ل ال��ق��ط��ري� ،سعادته
الكبرية بتحقيق الفوز على �أم
�صالل « ،»1-3يف ختام مباريات
اجل��ول��ة الـ 19ب���دوري جنوم
قطر.
واع��ت�بر ف��اري��ا ه��ذا االنت�صار
مبثابة حافز كبري للفريق ،من
�أجل اال�ستمرار يف املناف�سة على
اللقب.
وقال يف امل�ؤمتر ال�صحايف بعد
امل��ب��اراة« :لقد كانت مواجهة
�صعبة للغاية ،و�شاهد اجلميع
كيف جنحنا يف حتقيق االنت�صار
يف ال���وق���ت ال��ق��ات��ل م���ن عمر
املباراة».
و�أ���ض��اف« :ك��ان علينا التحلي
بال�صرب حتى ال��ن��ه��اي��ة ،فقد
ا�ستمرت املعاناة من �أجل الفوز
حتى الدقائق الأخرية ،وهذه هي
روح الفريق التي �أريدها».
وتابع« :هذا االنت�صار مهم للغاية
قبل مواجهتنا القادمة �أمام ال�سد.
علينا �أن نقاتل حتى النهاية دون
�أن ن�ست�سلم ،فكل االحتماالت ال
ت��زال قائمة ،فح�سابيا ما زال
لدينا �أم��ل وعلينا �أن نقدم كل
مالدينا من �أجل هذا الأمر».
انت�صارا
وكان قد حقق الدحيل،
ً
�صع ًبا على �أم �صالل «،»1-3
على ملعب ثاين بن جا�سم بنادي
الغرافة.
�سجل �أهداف الدحيل ،املغربي
ي��و���س��ف ال��ع��رب��ي ه��دف�ين يف
الدقيقتني « ،»89 ،64وحممد
مونتاري بالدقيقة « ،»93فيما
�سجل ه��دف �أم �صالل الوحيد
َّ
لورن�س �أويل يف الدقيقة «.»55
بهذه النتيجة ،رف��ع الدحيل
ر�صيده لـ 46نقطة ،يف حني
جتمد ر�صيد �أم �صالل عند 20
نقطة يف املركز التا�سع.
ج��اءت امل��ب��اراة قوية ومثرية
من جانب العبي الفريقني؛ حيث

فيريرا يشيد باالنتصار الصعب للسد ...ويشكر الحارس الرائع
�أ�شاد جوزفالدو فرييرا ،مدرب ال�سد ،باالنت�صار
ال�صعب الذي حققه فريقه على ال�سيلية بنتيجة
« ،»1-2يف اجلولة الـ 19من دوري جنوم قطر.
وقال فرييرا يف امل�ؤمتر ال�صحايف ،عقب املباراة:
«�أعترب مواجهة ال�سيلية مبثابة �إح��دى �أ�صعب
املباريات هذا املو�سم ،وذلك ب�سبب اجلهد البدين
الكبري الذي بذله الالعبون ،وهذا الفوز يعطينا
حافزا كبريا للمباريات املقبلة».
وعن عدم ا�ستغالل النق�ص العددي يف ال�سيلية
بعد ط��رد احل��ار���س ،تابع فرييرا« :يف مثل هذه
املباريات ال�صعبة ،ومع اجلهد الكبري الذي بذلناه
يف املباراة ،كان من ال�صعب �إ�ضافة �أهداف كثرية
يف اللقاء».
و�أ�ضاف« :ال�سيلية بع�رشة العبني ،واحت�سب احلكم
ركلة جزاء له يف توقيت �صعب ما جعل موقفنا
خطري� ،إال �أنني �أ�شكر احلار�س �سعد ال�شيب على
ت�صديه الرائع».
وكان قد وا�صل فريق ال�سد انت�صاراته يف دوري جنوم
قطر ،حيث تغلب ،على ال�سيلية بنتيجة «،»0 - 2
يف املباراة التي �أقيمت على ملعب حمد بن خليفة،
يف �إطار مباريات الأ�سبوع الـ 19من البطولة.
وانتهى ال�شوط الأول من اللقاء بتقدم ال�سد بهدف
�سجله اجلزائري بغداد بوجناح يف الدقيقة ،18
و�ضاعف �أكرم عفيف انت�صار فريقه بالهدف الثاين
يف الدقيقة .84
وبهذه النتيجة رفع ال�سد ر�صيده �إلى  50نقطة يف
�صدارة جدول الرتتيب وجتمد ر�صيد ال�سيلية عند
 31نقطة تراجع بها �إلى املركز الرابع.
و�شهدت هذه املباراة طرد حار�س ال�سيلية �سعود
اخلاطر يف الدقيقة  64ب�سبب عرقلة �أكرم عفيف
وهو منفرد باملرمى.
كذلك �أهدر العب ال�سيلية عبدالقادر �إليا�س ،فر�صة
ذهبية للتعادل من �رضبة جزاء يف الدقيقة «،»83
لكنه �أهدرها برعونة.
وا�ستحق فريق ال�سد الفوز حيث قدم العبوه م�ستوى
جيد ًا على م��دار ال�شوطني ونف�س الأم��ر بالن�سبة
لفريق ال�سيلية ،الذي حتمل النق�ص العددي لفرتة
طويلة.

رياضة

• املهدي بن عطية يقطع الكرة بقوة

�سعى �أم �صالل لتحقيق نتيجة
�إيجابية للخروج م��ن منطقة
اخلطر ،والدحيل لتحقيق الفوز

ملوا�صلة مطاردة ال�سد على قمة
الرتتيب.
وا�ستحق الدحيل ،الفوز بعد

الأداء الرائع من العبيه ،ال�سيما
هدافه يو�سف العربي الذي �سجل
�أول هدفني.

الحسني والغيالني قادا فريقهما إلى الفوز

فنجاء إلى نهائي كأس السلطان قابوس
برباعية في مرباط

ت�أهل فنجاء �إلى املباراة النهائية لك�أ�س ال�سلطان
قابو�س ،بعد ف��وزه الكبري على مرباط برباعية
نظيفة ،يف جممع �صاللة.
و�سجل �أه��داف فنجاء ،حممود احل�سني ون�صيب
الغيالين ،بواقع هدفني لكل منهما.
وكان لقاء الذهاب ،قد انتهى بفوز فنجاء على �أر�ضه
«.»2-3
ومل ميهل فنجاء م�ست�ضيفه �سوى  4دقائق ،لي�سجل
�أول �أهدافه عن طريق حممود احل�سني ،الذي ا�ستغل
كرة ا�صطدمت مبدافعي مرباط ،و�سددها قوية يف
مرمى احلار�س هاين جنم الدين.
ويف الدقيقة � ،24سدد املحرتف �سوال كرة قوية،
�صدها مازن احل�سني حار�س فنجاء.
و�شهدت الدقيقة  36الهدف الثاين لفنجاء،عن طريق
ن�صيب الغيالين ،ال��ذي تلقى ك��رة من املحرتف
دوغ�لا���س ،لينفرد بحار�س مرباط وي�ضعها يف
ال�شباك.
ويف الدقيقة � ،43سجل فنجاء الهدف الثالث بوا�سطة
حممود احل�سني ،الذي ا�ستغل الكرة التي �سقطت من
حار�س مرباط.
ومع انطالق ال�شوط الثاين� ،أ�رشك �أليك�س ،مدرب
مرباط ،املهاجم عبدالرحمن الغ�ساين مكان حممد
ربيع ،وم�سلم عكعاك حمل �سعيد ربيع ،لتعزيز خط
املقدمة.
ويف الدقيقة  ،48كاد عبد الرحمن الغ�ساين �أن ي�سجل
• �رصاع هوائي يف مباراة ال�سد وال�سيلية

هدف ًا ملرباط ،لكنه مل يح�سن ا�ستغالل الفر�صة.
وهد�أ اللعب مع �أف�ضلية ملرباط ،بينما اعتمد فنجاء
على الكرات املرتدة.
و�أجرى مدرب فنجاء ،هيثم العلوي ،تبدي ً
ال بدخول
عمر احل�سني مكان خملد الرقادي ،يف الدقيقة .63
ويف الدقيقة � ،65أر���س��ل عبد الرحمن الغ�ساين
كرة بر�أ�سه �إلى ر�ؤول ميندي ،حيث �سددها لكنها
�ضاعت.
وبعدها بدقيقة �أر�سل �سوال كرة �رضبت العار�ضة.
و�أج��رى مدرب مرباط تبديلاً بدخول عبدالرحمن
ال�شافعي ،مكان ح�سني احل�رضي ،يف الدقيقة .74
وعرفت الدقيقة  77حالة طرد لالعب فنجاء ،العبد
النوفلي ،ب�سبب اخل�شونة.
ويف الدقيقة � ،79سجل فنجاء هدف ًا رابع ًا عن طريق
ن�صيب الغيالين ،م�ستغ ً
ال خط�أ احلار�س �إثر خروجه
من املرمى.
و�أجرى مدرب فنجاء تبديالً ،بدخول �أحمد الهنائي
مكان النور�س الفار�سي ،يف الدقيقة .85
وتلقى يو�سف ال�سعدي الع��ب م��رب��اط ،البطاقة
احلمراء يف الدقيقة  ،87ب�سبب اخل�شونة �أي�ض ًا.
ويف الدقيقة  ،90دخل حممد مبارك الهنائي مكان
ن�صيب الغيالين ،يف �صفوف فنجاء ،قبل �أن يعلن
احلكم انتهاء املباراة ،بانت�صار الأخري برباعية
نظيفة ،وت�أهله �إل��ى امل��ب��اراة النهائية لك�أ�س
ال�سلطان.

