العدد ( )3737األربعاء  15مايو 2019

21

رياضة

www.alshahedkw.com

بعد الخسارة اآلسيوية من السويق العماني

نار الغضب تجتاح القادسية
 ...ويوسف ناصر يلمح للرحيل
كتب �سامح فريد:

تتوالى تبعات خ�سارة القاد�سية من
ال�سويق العماين �آ�سيويا حيث فجرت
حالة من الغ�ضب اجلماهريي والذي
عك�سته مواقع التوا�صل االجتماعي
حيث �صب اجلمهور الغ�ضب على
املدير الفني الروماين ايوان مارين
وحملوه �أ�سباب ال�سقوط املتتايل هذا
املو�سم �سواء على امل�ستوى املحلي
�أو الآ�سيوي واخلروج مبو�سم �صفري
وهو ما مل تعتده اجلماهري.
وطالب اجلمهور ب�رضورة التغيري
الكبري على م�ستوى اجلهاز الفني
والبحث عن مدرب جديد يكون قادرا
على حتمل امل�س�ؤولية وحتقيق
طموحات العميد يف املو�سم املقبل
ا�ضافة �إل��ى ��ضرورة اب��رام �صفقات
من العيار الثقيل من خالل انتقاء
امل��ح�ترف�ين املميزين القادرين
على �صناعة ال��ف��ارق وع��دم جلب
العبني اجانب ال ميلكون القدرة
على التاثري مثل ما كان احلال يف
املو�سم املا�ضي.

وك��ان القاد�سية قد لعب املو�سم
املن�رصم بكل من �أبوبكر املدافع
ا�ضافة �إلى ا�رساء احلموية يف و�سط
امللعب ورونالد واك�سيل ماي يف
الهجوم وهم الرباعي الذين غابوا
عن الت�ألق.
وو�ضع اجلمهور قائمة من املدربني
املميزين ولكن �صبت الرت�شيحات
ب�شكل اك�بر يف م�صلحة امل��درب
الوطني حممد �إبراهيم الذي يعتربه
اجلمهور �أيقونة النجاح ومتيمة
البطوالت يف القلعة ال�صفراء.
وعلى جانب �آخ��ر يبدو �أن �صدمة
اخ��رى يف الطريق �إل��ى اجلمهور
القد�ساوي وهي �صدمة احلفاظ �أو
االبقاء على الالعب املميز يو�سف
نا�رص يف املو�سم املقبل يف ظل ازمة
امل�ستحقات التي تالحق الالعب
وب�سببها غاب عن املباراة االخرية
�أمام ال�سويق �آ�سيويا.
وت�شري التوقعات �إلى اقرتاب يو�سف
نا�رص من التوقيع مع العميد يف
الفرتة املقبلة مقابل احل�صول على
ما قيمته  180الف دينار وهو املبلع

الذي قد ير�ضي طموحات الالعب.
وبدوره ك�شف يو�سف نا�رص �أ�سباب
تخلفه عن مباراة ال�سويق العماين
وقال عرب ح�سابه يف موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت» انه وب�سبب حبه
الكبري لنادي القاد�سية وجمهوره
حتمل الكثري من االعباء يف الفرتة
ال�سابقة ،م�ضيفا انه وحتى الوقت
الراهن ومع نهاية املو�سم وعقده مل
يت�سلم م�ستحقاته املالية.
وانتقد عدم االلتزام بالوعود التي
كان قد ح�صل عليها ومع ذلك حتمل
ووا�صل من اجل اجلمهور ،على حد
ق��ول��ه ،م�شريا �إل��ى ان��ه مل يغادر
مع الفريق �إل��ى عمان ب�سبب هذه
امل�شكلة قبل �أن يختتم ر�سالته ب�شكر
جمهور القاد�سية مع متنياته لهم
بالتوفيق.
واعترب الكثري �أن ر�سالة يو�سف
نا�رص تعترب مبثابة ر�سالة وداعية
للجمهور والفريق بعد مو�سم واحد
ق�ضاه بني ج��دران القلعة ال�صفراء
وحقق خالله جناح ًا على امل�ستوى
التهديفي.

• اك�سيل ماي ف�شل يف �صناعة الفارق

شباب األهلي يتمسك باألمل في مواجهة بني ياس

الشارقة يسعى لكسر «النحس» وحسم
اللقب أمام الوحدة اليوم

• الهالل يرتاجع �آ�سيويا

أندية كوريا وقطر تواصل التفوق القاري

الهالل يخسر زعامة آسيا

 ...والنصر واألهلي يتقدمان
خ����سر ن���ادي ال��ه�لال زعامة
�أندية القارة الآ�سيوية ،وفق ًا
للرتتيب ال�صادر عن املوقع
املتخ�ص�ص يف ت�صنيف الأندية
وذلك
«»footballdatabase
منذ �آخ��ر ت�صنيف ���ص��ادر عن
ذات امل��وق��ع يف �شهر مار�س
املا�ضي.
وتراجع الهالل للمركز الثالث
�آ�سيوي ًا بعد �أن خ�رس  10نقاط
و�أ�صبح يف املرتبة  96على
م�ستوى ال��ع��امل ،ك��م��ا دخل
الأهلي قائمة الـ� 5أندية الأوائل
برغم خ�سارته  3نقاط و�أ�صبح
يف امل���رك���ز اخل��ام�����س على
م�ستوى القارة والثاين �سعودي ًا
واملركز  138عاملياً ،بينما
تقدم الن�رص  3مراكز و�صعد من
�إل��ى املركز الثاين ع�رش بد ً
ال
من اخلام�س ع�رش يف الت�صنيف
ال�سابق والثالث على امل�ستوى

املحلي ،واملرتبة الـ 186على
م�ستوى العامل.
وعلى م�ستوى الأندية ال�سعودية
جاء االحتاد رابعاً� ،إال �أنه يف
املرتبة الـ� 28آ�سيويا و392
عاملياً ،ويف املركز اخلام�س
حملي ًا جاء التعاون ،وح�صد
املركز الـ 33قارياً ،و 436على
م�ستوى ال��ع��امل ،وبعده جاء
ال�شباب �ساد�س ًا و� 36آ�سيوي ًا
و 460عاملي ًا
ويف م��ا يلي ترتيب الأن��دي��ة
�أ�صحاب املراكز الـ 15الأوائل
يف الت�صنيف اجلديد ال�صادر :
 -1ت�شونبوك «كوريا اجلنوبية»
 1648نقطة.
 -2الدحيل «قطر»  1634نقطة.
 -3الهالل «ال�سعودية» 1626
نقطة.
 -4ال�سد «قطر»  1597نقطة.
 -5الأهلي «ال�سعودية» 1575

نقطة.
 -6ك��اوا���س��اك��ي ف��رون��ت��ايل
«اليابان»  1570نقطة.
� -7شانغهاي �إ���س �آي بي جي
«ال�صني»  1567نقطة.
 -8كا�شيما �أنتلرز «اليابان»
 1567نقطة.
 -9بري�سبولي�س «�إيران» 1562
نقطة.
 -10غ��وان��زه��و �إي��ف��رغ��ران��د
«ال�صني»  1562نقطة.
 -11العني «الإم���ارات» 1555
نقطة.
 -12الن�رص «ال�سعودية» 1548
نقطة.
 -13ا�ستقالل طهران «�إي��ران»
 1533نقطة.
� -14أول�سان هيونداي «كوريا
اجلنوبية»  1533نقطة.
� -15أوراوا ري���د دامي��ون��دز
«اليابان»  1515نقطة.

ت�شري التوقعات �إلى �أن اجلولة
الـ � ،25ستكون حا�سمة لهوية
بطل ال��دوري الإم��ارات��ي بجانب
ح�سابات الهبوط يف امل�سابقة
امل��ح��ل��ي��ة ،ول��ذل��ك مت تعديل
مبارياتها لتقام على مدار اليوم
االربعاء وغدا اخلمي�س بد ًال من
يوم واحد.
ومت توزيع املباريات مبا يحقق
مبد�أ العدالة والتكاف�ؤ يف الفر�ص
بني الفرق ،ل�ضمان �أكرب متابعة
جماهريية ممكنة ،م��ع العلم
�أن املواجهات املبا�رشة حت�سم
ال�رصاع على اللقب والهبوط،
حال الت�ساوي يف عدد النقاط.
وينتظر �أن تكون مباريات اليوم،
حا�سمة على اللقب ،مع مواجهات
جتمع ال�شارقة و�ضيفه الوحدة،
على ا���س��ت��اد خ��ال��د ب��ن حممد،
و�شباب الأهلي وبني يا�س على
ا�ستاد �شباب الأهلي ،والو�صل
وال��ع�ين ،على ا�ستاد ه��زاع بن
زاي��د ،واجل��زي��رة والظفرة على
ا�ستاد حممد بن زايد.
�رش�سا
�ا
�
��صراع
وت�شهد القمة،
ً
ً
على اللقب ،بني فريقي ال�شارقة
و�شباب الأه��ل��ي ،حيث يت�صدر
ال�شارقة ،جدول ترتيب البطولة
بر�صيد  53نقطة ،بفارق  3نقاط
فقط عن الو�صيف �شباب الأهلي،
قبل جولتني من نهاية املو�سم.
ويحتاج ال�شارقة �إل��ى  3نقاط
فقط ،للتتويج بالدرع ،ب�رصف
النظر عن نتيجة مباراتي �شباب
الأهلي املتبقيتني يف الدوري،
بعد �أن كان ال�رصاع على اللقب
�شبه حم�سوم ل�صالح ال�شارقة
ال��ذي و�صل ال��ف��ارق بينه وبني
�أقرب مالحقيه قبل جوالت قليلة
�إلى  11نقطة.
ولن تكون املباراة �سهلة بالن�سبة
لل�شارقة ،رغ��م �إقامة املباراة
على �أر�ضه وبني جماهريه ،مع
حت�سن النتائج وامل�ستويات التي
يقدمها الوحدة يف الدور الثاين
ل��ل��دوري ،لي�صل �إل���ى املركز

• ال�شارقة ي�سعى حل�سم اللقب الليلة

اخلام�س بر�صيد  43نقطة.
ومينح امل�ستوى اجليد للوحدة،
الكثري من الأمل ل�شباب الأهلي،
بتعرث ال�شارقة للمرة الثانية على
التوايل ،بعدما تلقى خ�سارته
الأول����ى يف ال����دوري باجلولة
املا�ضية م��ن الو�صل بنتيجة
 ،3-2لكن على �شباب الأهلي
�أو ًال حتقيق الفوز على بني يا�س
�صاحب املركز ال�ساد�س بر�صيد
 39نقطة.
ويحتاج �شباب الأهلي �إلى  4نقاط
للتتويج بالدرع ،ب�رشط خ�سارة
ال�شارقة ملباراتيه الأخريتني
بالدوري املحلي.
ويحتل اجلزيرة ،املركز الثالث
بر�صيد  44نقطة ،بفارق نقطة
واحدة عن العني خام�س الرتتيب،

«الليث» يخطط للتخلص من بوديسكو وبوصوفة

مدرب الشباب على رادار ستوا بوخارست الروماني
�أكدت تقارير �صحافية على �أن �إدارة نادي
ال�شباب ال�سعودي برئا�سة خالد البلطان
تفكر يف التخل�ص من بع�ض حمرتفيه يف
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة وذلك نظر ًا
النخفا�ض م�ستواهم و�صعوبة االعتماد عليهم
خالل املو�سم املقبل والذي ي�أمل فيه رئي�س
النادي الأبي�ض �أن يكون الفريق مناف�سا قويا
على البطولة.
وذك���رت التقارير �أن ال�شباب يف طريقه
للتخل�ص من الروماين كون�ستانتني بودي�سكو
واملغربي مبارك بو�صوفة،و�أكدت �أن الإدارة
ال�شبابية بقيادة خالد البلطان غري مقتنعة
باملردود الفني للمغربي مبارك بو�صوفة
بالإ�ضافة �إلى تكرار �إ�صابة بودي�سكو وغيابه
كثري ًا عن الفريق.
وي�سعى «الليث» لتدعيم �صفوفه ب�صفقات
قوية يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية ومن بني
خطط الإدارة البحث عن حار�س حملي بديل
للتون�سي فاروق بن م�صطفى.
وتنتظر ن��ادي ال�شباب مواجهة قوية �ضد
ال��ه�لال ي��وم اخلمي�س املقبل يف اجلولة
الأخرية من م�سابقة دوري ك�أ�س الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني.
وع��ل��ى م�����س��ار �آخ���ر ك�شف رئ��ي�����س ن��ادي
�ستوا بوخار�ست جيجي بيكايل ل�صحيفة
 digi sportالرومانية �أن املدير الفني

�سوموديكا مدرب نادي ال�شباب ال�سعودي هو
املر�شح الأول لقيادة الفريق الأول للنادي
ال��روم��اين،و�أ���ض��اف رئي�س ن��ادي �ستيوا
بوخار�ست �أن مدرب ال�شباب احلايل �أخربه
ان على �إ�ستعداد �أن يقود الفريق الروماين
املو�سم املقبل وقال �أنه طلب منه ان ينهي
تعاقده مع ال�شباب وبعد ذلك يتم التوجه
لبوخار�ست.
وذكرت ال�صحيفة الرومانية �أن �سوموديكا
قاد فريق ال�شباب لتحقيق  15فوزا وت�سع
تعادالت و 5هزائم فقط بعد  29جولة ومتبق
جولة يف امل�سابقة هذا املو�سم.
وناف�س ال�شباب على املركز الثالث الذي
ي�ؤهل الفريق مبا�رشة للبطولة الآ�سيوية
للأندية الأبطال.
كما ذكرت ال�صحيفة �أن املدير الفني الروماين
�سوموديكا �رصح لل�صحيفة من قبل �أنه �أنه
يرغب بتدريب �سيتوا بوخار�ست الروماين
وهو فريق القمة بالدوري الروماين كما ا�شار
�أنه يريد ان يعمل مع رئي�س �سيتوا بوخار�ست
جيجي بيكايل و�أكد �أنه يثق يف قدراته كثريا
و�أكد على جناحه مع فريق القمة الروماين.
وي��ذك��ر �أن ه��ن��اك ��شرط � ًا ج��زائ��ي� ًا يف عقد
�سوموديكا مع نادي ال�شباب مببلغ � 150ألف
دوالر ومن ال�سهل ان يتم الوفاء بهم و�إنهاء
التعاقد مع الليث.

• �سوموديكا مع معاونيه

و�أي تعرث لأي منهما� ،ستكون
فر�صة الثاين �أق��وى يف حتقيق
املركز الثالث على الأقل.
�أما الو�صل والظفرة �ضمنا البقاء
يف دوري امل��ح�ترف�ين املو�سم
املقبل ،و�ستكون مباراتيهما
باجلولة الـ  ،25فر�صة لتح�سني
�سابعا
الرتتيب ،وي�أتي الو�صل
ً
بر�صيد  33نقطة مقابل  28نقطة
للظفرة عا�رش الرتتيب.
يف ح�ي�ن ،ي��ت��وق��ع �أن حت�سم
مباريات اجلولة� ،رصاع الهبوط
�إلى دوري الدرجة الأولى ،وذلك
عندما يلتقي الفجرية والن�رص،
على ا�ستاد الفجرية ،وعجمان
والإم�����ارات على ا���س��ت��اد را�شد
بن �سعيد ،واحت��اد كلباء ودبا
الفجرية على ا�ستاد نادي احتاد

كلباء.
وال ب��دي��ل �أم���ام ث�لاث��ي القاع،
الإمارات والفجرية ودبا الفجرية،
�سوى الفوز فقط ،و�أي تعرث لأي
منهم� ،سيكون مل�صلحة الطرفني
الآخرين.
ويتذيل الفجرية ،جدول ترتيب
ال��ب��ط��ول��ة بر�صيد  13نقطة،
و�سيكون �أول الهابطني حال
خ�سارته �أم���ام احت���اد كلباء،
وال��ذي يبحث عن نقطة واحدة
فقط لت�أكيد �أمر بقائه يف دوري
املحرتفني املو�سم املقبل.
وي�ست�ضيف ال��ف��ج�يرة ،نظريه
ال��ن����صر ت��ا���س��ع ال�ترت��ي��ب «30
نقطة» ،يف مواجهة قوية ،خا�صة
بعد خ�سارة الن�رص من �شباب
الأهلي يف اجلولة املا�ضية.

العين يقدم  22مليون
درهم لضم كايو
ت���ق���دم ن����ادي
العني االماراتي
بعر�ض ر�سمي
ق���ي���م���ت���ه 22
مليون دره��م،
�إلى �إدارة نادي
الو�صل ،ل�رشاء
عقد املحرتف
ال��ب�رازي����ل����ي
كايو كانيدو،
وال���ذي ينتهي
مع الو�صل ،مع
نهاية املو�سم
املقبل.
نادي
�زال
وال ي�
• كايو كانيدو
الو�صل ،يدر�س
عر�ض العني ،مع ت�أكيده على طلب  6ماليني دوالر مقابل
التخلي عن كايو �أبرز العبي الو�صل يف املو�سم احلايل،
مع �إمكانية دخول �أندية �أخرى يف املفاو�ضات احلالية
حال ًيا.
وكان كايو ،قد ك�شف يف وقت �سابق ،رغبته يف الرحيل
عن جدران الو�صل ،بعد  5موا�سم ق�ضاها مع الفريق
الإماراتي ،وكان يحدوه الأمل يف حتقيق البطوالت مع
النادي ،لكن هذا الأمر مل يتحقق،و�أ�شار كايو �إلى �أنه
�سيجل�س مع �إدارة الو�صل ،قبل اتخاذ قراره النهائي.

