العدد ( )3718الجمعة  26أبريل 2019

17

رياضة

www.alshahedkw.com

في الدوري النسائي لكرة الصاالت

منتخبنا رابع ًا في األولمبياد

جاغوار عزز الصدارة ...والكويت هزم يوفنتوس

«يد العربي»
دخل
بوكيتينو
كاظمة
مواجهة
في
المرشحين
الكأس
دائرةنهائي
بربع

كتب يحيى �سيف:
عزز فتيات جاغوار من �صدارتهن للدور
الأول من بطولة ال��دوري الن�سائي
لكرة القدم داخل ال�صاالت بعد فوزهن
العري�ض على فريق النادي العربي
بنتيجة  15هدفا مقابل هدف واحد يف
املباراة التي جرت بينهما م�ساء �أم�س
الأول على �صالة نادي �سلوى ال�صباح
باجلولة الأخرية للفريقني.
وانهى الفائز مبارياته يف الدور الأول
من دون هزمية مت�أهال �إل��ى املربع
الذهبي ورافعا ر�صيده الى  27نقطة
يف  9لقاءات حيث �شارك يف الدوري
 10ف��رق بعد ان�سحاب فتيات �سفن
من منت�صف امل�سابقة وتوقف ر�صيد
اخلا�رس عند  3نقاط جمعها من فوز
واح��د يف ال��دور التمهيدي علما بان
جاغوار مر�شح للفوز باللقب بقوة.
ويف ذات ال�سياق ونف�س اجلولة �أحلق
ن��ادي الكويت هزمية قا�سية بفريق
�أكادميية يوفنتو�س با�سكور  11هدفا
دون رد ورفع ر�صيده الى  20نقطة
حمتال املركز الثاين ب�شكل م�ؤقت
انتظارا لنتائج فريقي الريموك و�سلوى
ال�صباح يف ختام الأ�سبوع احلادي
ع�رش والدور الأول من البطولة ،وبقي
يوفنتو�س على ر�صيده ال�سابق بـ 3
نقاط.
جدير بالذكر �أن بطاقات الت�أهل
للدور ن�صف النهائي قد ح�سمت قبل
نهاية اجل��ول��ة الأخ�ي�رة م��ن ال��دور
الأول ل�صالح فرق جاغوار والريموك
والكويت و�سلوى ال�صباح ،و�سوف
يتحدد ترتيب هذه الفرق الأربعة بعد
مباريات الغد حيث �سيلتقي الأول
والرابع والثاين والثالث والفائزان
ي�صعدان للنهائي للمناف�سة على اللقب
واخلا�رسان لتحديد املركزين الثالث
والرابع.

ك�شفت تقارير �صحافية �أملانية عن ان�ضمام
لقائمة املر�شحني خلالفة
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حيث �سيخرج اخلا�رس من البطولة.
م��ن ناحية �أخ���رى ج��رت �أم�����س يف
ال��دوح��ة ق��رع��ة اومل��ب��ي��اد طوكيو
 2020التي �ستقام يف اليابان وو�ضع
منتخبنا ال��وط��ن��ي يف امل�ستوى
الرابع بني املنتخبات امل�شاركة يف
ا لأوملبياد.

• جانب من مباراة العربي وجاغوار

تعادل الظفرة والنصر في الجولة الـ 22

في ثاني أقوى البطوالت بالسعودية

شباب األهلي يقسو على اإلمارات

الهالل يلتقي التعاون في نصف نهائي

بدوري الخليج العربي
حقق �شباب الأهلي ،فوز ًا قا�سي ًا
على م�ست�ضيفه فريق الإمارات
بنتيجة  1-5يف افتتاح اجلولة
 22من دوري اخلليج العربي.
ورفع �شباب الأهلي ر�صيده �إلى
 44نقطة ،و�صعد �إل��ى املركز
ال��ث��اين م���ؤق��ت��ا ،بينما جتمد
ر�صيد الإمارات عند  15نقطة،
وظل يف املركز  12م�ؤقتا� ،إلى
حني نهاية اجلولة احلالية.
ودخ��ل �شباب الأه��ل��ي� ،أج��واء
املباراة مبكرا ،وفر�ض �سيطرة
مطلقة على �أر�ض امللعب ،وبكر
بهدف جميل بر�أ�س املدافع حممد
جابر يف الدقيقة  ،7بعد ركلة
حرة لعبت عر�ضية من اجلانب
الأي�رس.
وع��زز �أي���ويف م��ن تقدم �شباب
الأه��ل��ي ،ب��ال��ه��دف ال��ث��اين يف
الدقيقة  ،21بعد متابعة جيدة
ل��ك��رة عر�ضية لعبها حممد
�إ�سماعيل ،ومل�ست املدافع �سعد
�رسور ،واحلار�س علي �صقر.
و�أ�ضاف املدافع حممد مرزوق،
هدفا ثالثا ل�شباب الأهلي يف
الدقيقة  ،30ب��ر�أ���س��ي��ة قابل
بها ركلة ركنية ،مل يتعامل
معها العبو الإم��ارات بالطريقة
املنا�سبة.
ومتكن يعقوب يو�سف ،العب
الإم���ارات يف الدقيقة  ،39من
تقلي�ص ال��ف��ارق ،م�ستفيدا من
اع��ت��م��اد دف���اع ���ش��ب��اب الأه��ل��ي
وحار�سه كل على الآخر ،ليخطف
العب الإم��ارات ال�شاب ،الكرة
وي�ضعها يف ال�شباك.
و���س��دد �أي����ويف ك���رة ق��وي��ة يف
الدقيقة  ،44من خارج منطقة

• احلمادي مير من مدافع اإلمارات

اجلزاء ،وا�صطدمت الكرة بقدم
�سعد ��سرور مدافع الإم���ارات،
وغ��ي��رت اجت���اه���ه���ا لت�سكن
ال�شباك ،ولينتهي ال�شوط الأول
 1-4لل�ضيوف.
وح�����اول الإم�������ارات تقلي�ص
ال��ف��ارق يف ال�����ش��وط الثاين،
وردت العار�ضة ت�سديدة كايو
ال�صاروخية يف الدقيقة  ،58قبل
�أن ي�سجل ايويف الهدف ال�شخ�صي
الثالث له «هاتريك» ،واخلام�س
لفريقه يف الدقيقة  ،73بعدما
انفرد باحلار�س ،ولعب الكرة
من فوق ر�أ�سه حلظة خروجه من
املرمى.

ويف �إطار اجلولة نف�سها ،تعادل
الظفرة مع �ضيفه الن�رص ،1-1
و�سجل للظفرة �سعيد الكثريي
يف الدقيقة  ،54م�ستفيد ًا من
كرة مرتدة من مدافع وحار�س
الن�رص.
وتعادل للن�رص دوترا يف الدقيقة
 ،88بعد ك��رة تهي�أت له على
ح��دود منطقة ج��زاء الظفرة،
و�سددها مبا�رشة يف املرمى،
ورف��ع الظفرة ر�صيده �إل��ى 28
نقطة ،وظل يف املركز الثامن
م�ؤقتاً ،ورف��ع الن�رص ر�صيده
�إلى  27نقطة ،وظل يف املركز
التا�سع م�ؤقت ًا �أي�ضاً.

األحمدي نجم الجولة الـ17
من الدوري البحريني
وقع االختيار على ال�شاب عبدالرحمن
الأحمدي ،جنم املحرق ،ك�أف�ضل العب
يف اجلولة الـ 17من دوري نا�رص بن حمد
املمتاز لكرة القدم ،بعد قيادة فريقه
للفوز على املنامة بثالثية نظيفة،
وت�سجيله �أحد الأهداف.
ويعترب عبدالرحمن الأحمدي� ،صاحب
الـ 21ع��ام � ًا ،م��ن الالعبني ال�شباب
البارزين على ال�ساحة املحلية ،ومن
خالل امل�ستوى الذي يقدمه هذا املو�سم،
يب�رش مب�رشوع العب ناجح.
وجاء العب املحرق يف املرتبة الأولى،
ً
متفوقا على �سامي احل�سيني مهاجم فريق
ال��رف��اع ال�رشقي ،وامل��ح�ترف �إرن�ست
مهاجم ال�شباب ،و�سيتم ت�سليم اجلائزة
لالعب قبل ب��داي��ة م��ب��اراة فريقه �ضد
احلالة ،يف افتتاح اجلولة الـ 18من
الدوري.
واجلائزة عبارة عن درع ومبلغ مايل،
قيمته  500دينار ،و�سيقدمها له �أحد
العبي منتخب البحرين القدامى.
ويحتل امل��ح��رق امل��رك��ز الثالث ،يف
جدول ترتيب الدوري البحريني املمتاز،
بر�صيد  30نقطة ،بفارق  4نقاط خلف
الرفاع مت�صدر امل�سابقة.

كأس الملك
اق�ترب��ت ب��ط��ول��ة ك���أ���س خ��ادم
احل��رم�ين ال�رشيفني م��ن �إ�سدال
ال�ستار على مناف�ساتها ،بعد
اكتمال �أ�ضلع امل��رب��ع الذهبي
بو�صول �أندية الهالل والتعاون
والن�رص واالحتاد �إلى دور ن�صف
النهائي للم�سابقة.
ويف غ�ضون ذلك ،يدخل ال�سباق
على لقب �أعرق و�أجمد الك�ؤو�س يف
اململكة منعطف احل�سم بني الفرق
الأربعة الذين يتحينون فر�صة
الت�أهل للم�شهد اخلتامي العتالء
القمة وكتابة تاريخ جديد ب�أغلى
ك�ؤو�س القارة الآ�سيوية من حيث
قيمة املكاف�أة املادية ،كما �أنها
الأغلى على قلوب ال�سعوديني ملا
حتمله رمزية ا�سم البطولة من
معنى كبري لأبناء اململكة.
ويف �سيناريو م�شابه لن�سخة 2015
من امل�سابقة تكرر وجود الأندية
الأربعة يف هذا الدور لكن بفارق
ب�سيط هو �أن القرعة يف الن�سخة
احلالية اختلفت ع��ن �سابقتها
وجها لوجه
التي و�ضعت الهالل
ً
مع االحت��اد والن�رص يف مواجهة
التعاون.
�أما الن�سخة احلالية �سيق�ص فريقا
الهالل والتعاون �رشيط مناف�سات
املربع الذهبي حني يلتقيان اليوم
على ملعب جامعة امللك �سعود
بالريا�ض.
وك�أ�س خادم احلرمني ال�رشيفني
البطولة الثانية من حيث الأهمية
يف كرة القدم ال�سعودية بعد دوري
املحرتفني والتي بد�أت عام 1957
وا�ستمرت �إلى عام  1990ثم توقفت
ب�سبب تغري ا�سم الدوري املمتاز
�إل��ى دوري ك�أ�س خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني لأندية الدرجة املمتازة
وع���ادت للظهور جم���د ًدا مو�سم
.2008
عاما،
وانطلقت امل�سابقة قبل 62
ً
حيث م��ر نظامها بالعديد من
املحطات والتغيريات حتى و�صل
�إل��ى ال�شكل احلديث ع��ام 2008
والذي ا�ستمر حتى 2013م  ،وكان
نظام البطولة ي�شري �إلى �أن البداية
تكون من دور ربع نهائي مب�شاركة
 8فرق هي بطل ك�أ�س ويل العهد،

بطل ك�أ�س الأمري في�صل بن فهد،
الفرق ال�ستة الأول��ى يف ترتيب
ال��دوري ال�سعودي على �أن تلعب
بطريقة خ��روج املغلوب ،تلعب
يف كل مرحلة مباراتان «ذهاب،
�إياب» ،لكن �رسعان ما مت تغيري
النظام جم��د ًدا عام  2014لتلعب
بالنظام احلايل والذي مت تعديله
ناديا متثل جميع
كي ي�شارك 153
ً
�أندية اململكة على �أن يتم لعب
الأدوار النهائية من دور الـ 32
بطريقة خروج املغلوب من مباراة
واحدة ماعدا دور ن�صف النهائي،
إيابا
ُيقام من مباراتني
ذهابا و� ً
ً
لكن يف  8ف�براي��ر � 2015أُج��ري
تعديل ب�سيط حيث �أ�صبحت مرحلة
دور ن�صف النهائي تلعب من مباراة
واحدة.
ومتلك الفرق الأرب��ع��ة املت�أهلة
�إلى دور ن�صف النهائي جمتمعة
 23لق ًبا من �أ�صل  43ن�سخة �أُقيمت
فيها امل�سابقة حيث ي�أتي االحتاد
يف مقدمة �أركان املربع الذهبي بـ9
�ألقاب يليه الهالل بـ 8ثم الن�رص

• تفاؤل في مران الهالل

بـ� 6ألقاب ،فيما يحل التعاون يف
املرتبة الأخرية من دون �أي لقب
يف البطولة.
�أما منذ ا�ستئناف امل�سابقة ب�شكلها
اجلديد عام  2008و�إلى الآن فقد
حققت الفرق الأربعة اللقب يف 6
أي�ضا �أو ً
ال
مرات� ،إذ يحل االحتاد � ً
بعد �أن متكن من حتقيق اللقب يف
 3منا�سبات من �أ�صل  6ن�سخ و�صل
فيها �إلى امل�شهد اخلتامي ،كما
�أنه يوجد للمرة  9باملربع الذهبي
بالن�سخ  11الأخ�ي�رة  ،مقابل
لقبني للهالل الذي و�صل �إلى ن�صف
النهائي يف  8منا�سبات ،يف حني
اكتفى الن�رص بتحقيق لقب واحد
منذ ا�ستحداث البطولة ب�شكلها
اجلديد ،حيث �سبق �أن وجد بدور
ن�صف النهائي يف  4مرات �سابقة،
التعاون هو الفريق الوحيد من
بني عقد املت�أهلني للمربع الذهبي
مل ي�سبق ل��ه التتويج باللقب
م��ع �أن��ه متكن م��ن الو�صول �إلى
النهائي مرة واحدة مو�سم ،1990
بينما هي املرة  3التي يوجد بني

الأربعة الكبار بامل�سابقة بنظامها
احلايل.
ويعد التتويج باللقب من �أهم
�أه��داف نادي الهالل هذا املو�سم
�إلى جانب الدوري لأ�سباب عديدة
�أو ً
ال ملعادلة رقم االحتاد ب�ألقاب
امل�سابقة و�ضمان التتويج باللقب
الثاين هذا املو�سم لالقرتاب من
حتقيق حلم الثالثية ،ال�سيما
�أن��ه فرط قبل �أي��ام قليلة بفر�صة
ح�صد لقب البطولة العربية لذلك
اجلميع بالنادي يعلم �أن اخلروج
من دور ن�صف النهائي �سترتتب
عليه نتائج كارثية على الفريق
والإدارة واجلهاز الفني خ�صو�ص ًا
�أن الفريق بقي �أمامه ثالث حمطات
قبل االحتفاظ بلقب بطولة الدوري.
وي�سعى ن��ادي التعاون لكتابة
تاريخ جديد يف م�سريته بال�صعود
ملن�صات التتويج وحتقيق باكورة
البطوالت ملزاحمة الأندية العريقة
على الأل��ق��اب وب��ت��ك��رار �إجن���ازه
التاريخي ببلوغ املباراة النهائية
قبل  29عاماً.

ظفار يتوج بلقب الدوري العماني رسمي ًا

• عبدالرحمن األحمدي

توج نادي ظفار العماين ،ر�سم ًيا بلقب دوري عمانتل قبل النهاية بـ5
جوالت بعد الفوز على م�ضيفه النه�ضة بثالثية نظيفة ،يف لقاء مثري
مبجمع الربميي �ضمن اجلولة الـ.21
�سجل �أهداف ظفار الثالثة ،كل من قا�سم �سعيد واملنذر العلوي وعدي
القرا ،يف الدقائق «،»85 ،55 ،16وو�صل ظفار �إلى النقطة  55بفارق 19
نقطة عن �أقرب مناف�سيه الن�رص الذي يحتل الو�صافة بـ 36نقطة.
ويف املقابل ،جتمد ر�صيد النه�ضة يف املركز الثالث عند  34نقطة،وتقدم
نادي ظفار يف الدقيقة  16عرب العبه قا�سم �سعيد الذي تلقى كرة رائعة من
حامت الرو�شدي �سددها مبا�رشة على ميني حار�س نادي النه�ضة.
بعدها حاول نادي النه�ضة العودة بف�ضل حتركات حممد خ�صيب ومانع
�سبيت و�أحمد املطرو�شي ،لكن ال خطورة تذكر على مرمى ظفار يف ظل
ت�ألق احلار�س بالل البلو�شي.
ووا�صل نادي ظفار �سيطرته بتحركات عدي القرا وقا�سم �سعيد ومن
خلفهما حامت الرو�شدي واملنذر العلوي.
و�شهد ال�شوط الأول �إثارة كبرية يف دقائقه الأخرية من خالل عدد وافر من

الفر�ص اخلطرية ،حتى �أعلن احلكم نهايته بتقدم ظفار بهدف نظيف.
ويف ال�شوط الثاين دخل نادي النه�ضة من �أجل هدف التعادل والعودة
�إلى اللقاء جم��د ًدا ،بينما كان ظفار عينه على الهدف الثاين لت�أمني
النتيجة.
و�ضاعف ن��ادي ظفار من معاناة النه�ضة و�سجل الهدف الثاين عرب
الالعب املنذر العلوي يف الدقيقة  55من كرة عر�ضية مررها له علي
البو�سعيدي.
و�شهدت الدقيقة  57طرد العب نادي النه�ضة علي اجلابري ،ب�سبب تدخله
القوي على العب ظفار املنذر العلوي.
بعدها �أجرى مدرب نادي النه�ضة تبديال بدخول الالعب عبدالله �صالح،
مكان املحرتف �شيكا �سوري ،ورد مدرب ظفار بتبديل ،حيث �أقحم معتز
�صالح عبد ربه مكان خامت الرو�شدي.
وقبل النهاية بدقائق �سجل نادي ظفار الهدف الثالث عن طريق حمرتفه
عدي القرا ،بعدها �أعلن حكم اللقاء نهاية املباراة بفوز ظفار بثالثة
�أهداف نظيفة.

