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«السكري» يهزم الزعيم ويقرب النصر من لقب الدوري

لعنة التعاون تصيب الهالل للمرة الثانية على التوالي

حقق التعاون ،فوزا جديدا على الهالل ،با�ستاد جامعة
امللك �سعود ،بنتيجة  2ـ ،0يف اللقاء امل�ؤجل من اجلولة
 28لدوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
وكان التعاون قد �سحق الهالل ،بخما�سية نظيفة قبل �أيام
قليلة يف ن�صف نهائي ك�أ�س خادم احلرمني ال�رشيفني،و�سجل
ثنائية التعاون  ،ليندر تاوامبا وهيلدون �أوجو�ستو ،يف
الدقيقتني  65و.69
الفوز رفع ر�صيد «�سكري الق�صيم» �إلى  52نقطة يف املركز
الرابع ،وجتمد ر�صيد الهالل عند  63نقطة يف املركز

الثاين ،مع تبقي جولتني من انتهاء امل�سابقة.
و�سعى الزعيم للفوز واعتالء ال�صدارة يف ظل تقدم الن�رص
عليه بنقطة واحدة ،لكن الفريق ف�شل يف ذلك لي�ستقر يف
املركز الثاين ،ويقرب مناف�سه ب�شدة من ح�صد اللقب.
بد�أ مدرب الهالل �شامو�سكا ،اللقاء مهاجما بحثا عن التقدم
مبكرا ،ف�شن الفريق هجمات عدة كنتاج ل�سيطرته على
منطقة املناورة.
و�ضاعت من جيوفيكنو و�سامل و�إدواردو وغوميز ،عدة
فر�ص خطرية ،يف �أول  20دقيقة ،فيما اعتمد التعاون

على املرتدات ،التي �شكلت قلقا للمعيوف� ،إال �أنها مل تكن
بالفاعلية التي كانت عليها هجمات «ال�سكري» يف اللقاء
املا�ضي.
و�سيطر الهالل على اللعب متاما يف الثلث الأخ�ير من
ال�شوط ،وكان قريبا من الت�سجيل ،لوال رعونة مهاجميه
والتنظيم الدفاعي اجليد للتعاون.
�ساد نوع من االرتباك الغريب بني العبي الفريقني ،فكرثت
الكرات املقطوعة و�سط امللعب طوال  10دقائق من اللعب،
قبل �أن تظهر خطورة التعاون ،فهدد جهاد احل�سني بكرة

مرت بجوار القائم ،و�سدد تاوامبا خارج ال�شباك ،فيما
كانت �سلبية �سامل وغوميز ،معطلة للهجمات الزرقاء.
وترجم تاوامبا التفوق الأ�صفر بهدف ملعوب بعد متريرة من
هيلدون رامو�س ،يف الدقيقة « ،»65و�أ�ضاف هيلدون الهدف
الثاين بعد  4دقائق م�ستثمرا خط�أ للحار�س املعيوف.
وانتف�ض الهالل ،وت�سببت هجماته املهدرة �أم��ام مرمى
كا�سيو حار�س التعاون يف ح�رسة جلماهريه ،بعد �أن لعب
مدربه بخطة هجومية بحتة لتعديل النتيجة ،دون �أن
يتو�صل لفك �صالبة دفاع وحار�س التعاون.

• فرحة العبي التعاون بالفوز الثاين على الهالل

الصنيع :نجومنا احترموا
اسم االتحاد
�أكد حمد ال�صنيع نائب رئي�س نادي
احتاد جدة� ،إن �أمام �إدارة ناديه
خطوة واحدة ،لتحقيق كل �أهدافها
التي جاءت من �أجلها هذا املو�سم.
و�شدد ال�صنيع على �أن فريق االحتاد
جنح يف التفوق على الن�رص يف
مباراتني متتاليتني ،لأن الالعبني
احرتموا ا�سم االحتاد ،كما ان العبي
الفريق لعبوا حلفظ هيبة العميد.
وك�شف نائب رئي�س ن��ادي احتاد
جدة� ،أن عقد �سيريا املدير الفني
للفريق ينتهي مع نهاية املو�سم
احل��ايل ،لكن عقده يت�ضمن بند ًا
ين�ص على اولوية التجديد ،م�شري ًا
�إل��ى �أن �إدارة ناديه مل جتر �أي
مفاو�ضات مع العبني جدد ،وين�صب
تركيزها على حتقيق اهدافها فقط
هذا املو�سم.
�أ����ش���ار ال�صنيع �إل���ى ان فريق
اال�ستثمار بقيادة خالد التمريك
يف نادي االحتاد يقدم عم ً
ال مميز ًا،
مبينا ان ناديه ي�ستعد لتوقيع عقد
رعاية �سيكون بقيمة مالية مفاجئة
للجميع.
وامتدح ال�صنيع فريق التعاون،
الطرف الثاين ام��ام احت��اد جدة
يف املباراة النهائية لك�أ�س خادم
احلرمني ال�رشيفني املرتقبة،
م�ؤكد ًا �أنه قدم درو�س ًا كثرية جلميع
االن��دي��ة ه��ذا املو�سم ،وه��و �أحد
�أكرث االندية ا�ستفادة من الالعبني
الأجانب.

ضمن منافسات كأس االتحاد اآلسيوي

المالكية البحريني يفرط في فوز مهم
أمام السويق العماني
�أهدر املالكية البحريني ،فوزا
ك��ان يف متناوله على ال�سويق
العماين ،حيث تعادال بنتيجة
 ،2-2يف ال��ل��ق��اء ال���ذي �أقيم
با�ستاد مدينة خليفة الريا�ضية،
�ضمن مناف�سات اجلولة اخلام�سة
للمجموعة الثالثة من بطولة
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.
ورف���ع املالكية ر���ص��ي��ده �إل��ى
 8ن��ق��اط ب��امل��رك��ز ال��ث��اين يف
املجموعة م�ؤقتًا ،وبقي ال�سويق
العماين باملركز الرابع بر�صيد
نقطة واحدة.
وع��ل��ى ع��ك�����س امل��ت��وق��ع دخ��ل
ال�����س��وي��ق امل���ب���اراة بت�شكيلة
هجومية ،ومل مينح م�ست�ضيفه
�أي فر�صة للهجوم ،مما �أجرب
املالكية على العودة للخطوط
اخللفية والرتكيز على الهجمات
املرتدة.
ويف ظ���ل ال�����ض��غ��ط الهجومي
لل�سويق العماين� ،شن املالكية
هجمة مرتدة �أث��م��رت عن هدف
التقدم يف الدقيقة  40عن طريق
عمار ح�سن ،بعد ارتداد الكرة من
حار�س ال�سويق �أنور العلوي.
ون�شط املالكية يف ال�شوط الثاين
ومتكن العبوه من ال�سيطرة على
و�سط امللعب ،و�شن عدة هجمات

• حمد ال�صنيع

• جانب من لقاء املالكية وال�سويق

وح�صل على ركلة جزاء يف الدقيقة
 ،65نفذها بنجاح الالعب �سيد
ها�شم عي�سى.
بعد التقدم املريح للمالكية،
عاد الفريق للدفاع لال�ستفادة من

هزم الظفرة بثنائية وانفرد بالرقم القياسي

شباب األهلي يتوج بط ً
ال لكأس اإلمارات للمرة التاسعة

انفرد �شباب االهلي بالرقم القيا�سي الكرث
الفرق تتويجا بك�أ�س االمارات لكرة القدم،
وذلك باحرازه اللقب للمرة التا�سعة يف
تاريخه بفوزه على الظفرة  1-2يف املباراة
النهائية،و�سجل احمد خليل « 31و»70
هديف �شباب ،و�سعيد الكثريي « »78هدف
الظفرة.
وفك �شباب االهلي ارتباطه مع ال�شارقة
�صاحب  8القاب ،ليحرز لقبه التا�سع بعد

اعوام  1975و 1977و 1988و 1996و2002
و 2004و 2008و ،2013يف ح�ين ف�شل
الظفرة يف احراز لقبه الأول.
كما احرز �شباب االهلي بطولته الثانية هذا
املو�سم بعدما كان توج بطال لك�أ�س الرابطة
على ح�ساب الوحدة يف مار�س.
وافتتح �شباب االهلي الت�سجيل اثر ركنية
رفعها االرجنتيني ماورو دياز وارتقى لها
احمد خليل بر�أ�سه وو�ضعها بقوة يف �شباك

حار�س مرمى الظفرة خالد ال�سناين «.»31
وع��زز احمد خليل جنم امل��ب��اراة التقدم
بهدف ثان له ولفريقه اثر ركلة حرة رائعة
« ،»70قبل �أن يقل�ص البديل �سعيد الكثريي
النتيجة بر�أ�سه «.»78
و�أق��ر مهاجم �شباب الأهلي املولدايف من
ا�صل برازيلي هرنيكي لوفانور ب�أنها «كانت
مباراة �صعبة بالن�سبة لنا ،الظفرة قاتل
حتى النهاية ،وبالن�سبة لنا قدمنا كل ما

• �أثناء تتويج �شباب الأهلي بك�أ�س الإمارات

لدينا للعودة بالك�أ�س الى دبي».
واعاد هرنيكي احراز �شباب االهلي للثنائية
لتميز امل����درب االرج��ن��ت��ي��ن��ي رودول��ف��و
اروابارينا الذي حل بديال للت�شيلي خو�سيه
لوي�س �سيريا يف �أكتوبر املا�ضي بعد �سل�سلة
من النتائج ال�سلبية يف بداية املو�سم.
و�أو�ضح« :مل نبد�أ املو�سم ب�شكل جيد لكن
بوجود امل��درب رودولفو تغري كل �شيء.
جعلنا نلعب كفريق ومنحنا روح الفوز».

الهجمات املرتدة كما حدث يف
ال�شوط الأول ،ولكن ذلك ت�سبب
يف ت�سجيل ال�سويق هدف التقلي�ص
يف الدقيقة  71عن طريق املهاجم
حم�سن الغ�ساين.

ومل ي��ت��وق��ف امل���د الهجومي
لل�سويق حتى ت�سجيل هدف
التعادل يف الدقيقة  87عن طرق
خليل �إبراهيم ،بعد تلقيه متريرة
مميزة من حم�سن الغ�ساين.

البطولة تنطلق في نيوزيلندا  23مايو الحالي

قطر تستدعي  26العب ًا لقائمة
العنابي في مونديال الشباب
�أعلن الربتغايل برونو ميجيل مدرب املنتخب القطري لل�شباب ،قائمة
الفريق ،الذي ي�ستعد للم�شاركة يف نهائيات بطولة ك�أ�س العامل حتت 20
عاما ،التي ت�ست�ضيفها بولندا خالل الفرتة من  23مايو حتى  15يونيو
املقبلني.
و�ضمت القائمة  26العبا هم :همام الأمني �أحمد وعبدالله �ساعي و�صالح
زكريا «�أوبني البلجيكي» وخالد وليد من�صور وحممد خالد النعيمي و�شهاب
ممدوح الليثي ونا�رص �صالح اليزيدي و�أحمد حممد يا�رس ال�سباعي وحممد
عماد عيا�ش «الدحيل» ،نا�رص عبا�س وعي�سى �أحمد وخالد حممد �صالح
ويو�سف �أمين فرحات «قطر» وعبدالر�شيد �إبراهيم وكروان �رشيف بدر الدين
وحممد وعد البياتي و�أحمد �سهيل «الأهلي» وها�شم علي عبداللطيف ويو�سف
عبدالرزاق يو�سف «العربي» و�أندريا �سيابوترا ونا�رص عبدال�سالم الأحرق
«الغرافة» وبهاء ممدوح الليثي «ال�سد» و�أحمد البخيت املنهايل «ال�سيلية»
وعلي م��ال الله «ال��وك��رة» وعبدالله نا�رص املري�سي «اخل��ور» ونايف
عبدالرحيم احل�رضمي «الريان» .وكان املنتخب القطري خا�ض م�ؤخر ًا عددا
من املباريات الودية قبيل �أن ينخرط يف مع�سكر تدريبي يف �سلوفاكيا،
حيث التقى منتخب مايل يف مباراتني وديتني ،وخا�ض مباراتني �أخريني مع
منتخبي مولدوفا و�أي�سلندا .وي�ستمر مع�سكر املنتخب القطري يف �سلوفاكيا
حتى التا�سع من ال�شهر املقبل قبل التوجه �إلى فرن�سا ،حمطته اال�ستعدادية
الأخرية قبل التوجه لبولندا .وخالل املع�سكرين التدريبيني يف كل من
�سلوفاكيا وفرن�سا� ،سيخو�ض منتخب قطر عدد ًا من املباريات الودية وذلك
�أمام كوت ديفوار وهندورا�س و�ألبانيا وفريق �أوبني البلجيكي حتت � 23سنة.
ويلعب املنتخب القطري يف املجموعة الرابعة بجانب منتخبات �أوكرانيا
ونيجرييا والواليات املتحدة ،والتي جترى فعالياتها مبدينة تيت�شي.
وي�ستهل منتخب قطر م�شواره يف مونديال ال�شباب يوم  24مايو املقبل
مبواجهة املنتخب النيجريي ،قبل �أن يلتقي مع املنتخب الأوك��راين 27
من ال�شهر نف�سه ،ثم يختتم لقاءاته مبرحلة املجموعات مبالقاة املنتخب
الأمريكي بعدها بثالثة �أيام.
ومن املقرر �أن يلعب مت�صدر املجموعة الرابعة يف الدور الثاين �أمام �أحد
املنتخبات املت�أهلة ك�أف�ضل ثوالث ،يف حني �سيلعب و�صيف املجموعة
مع بطل املجموعة اخلام�سة التي ت�ضم منتخبات بنما ومايل وفرن�سا
وال�سعودية ،كما �ستكون �أمام الفريق �صاحب الرتتيب الثالث يف املجموعة
فر�صة الت�أهل لدور ال�ستة ع�رش وفق ًا لباقي نتائج املجموعات .يذكر �أن هذه
هي املرة الرابعة التي ي�شارك فيها املنتخب القطري يف مونديال ال�شباب،
حيث �سبق له امل�شاركة يف ن�سخة البطولة التي ا�ست�ضافتها ا�سرتاليا عام
 ،1981وكذلك عام  1995التي جرت بالعا�صمة القطرية الدوحة ،و�أي�ضا
يف ن�سخة امل�سابقة عام  2015بنيوزيلندا.

