 30رياضة

الطلبة سحق الكرخ

الثالثاء  27شعبان 1438هـ
 23مايو 2017م  -العدد 3079

حقق الطلبة ف��وزا كبيرا على الكرخ  1-4األول من أم��س في المرحلة الثانية والثالثين من ال��دوري
العراقي .على ملعب الشعب الدولي ،سجل رباعية الطلبة ايهاب كاظم ( )8وابو كونيا ( )18وياسر
عبد المحسن (58و ،)68وجاء هدف الكرخ عبر محمد حميد ( ،)80ليرتفع بذلك رصيد الفائز الى (46
نقطة) في المركز التاسع مقابل ( 15نقطة) لمنافسه متذيل الترتيب.

الهالل يواجه خوزستان في «أبطال آسيا»
يسعى الهالل السعودي الى البناء على أدائه
ال �م �ح �ل��ي ع �ن��دم��ا ي �ح��ل ض �ي �ف��ا ع �ل��ى اس �ت �ق��الل
خ��وزس �ت��ان اإلي ��ران ��ي ال �ي��وم ف��ي ذه ��اب ال ��دور
ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا ،
بينما يواجه لخويا القطري مضيفه بيروزي
االيراني بصفوف ناقصة .ويتطلع الهالل بطل
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال�م�ح�ل�ي��ة إل ��ى ف ��وز ف ��وز ع�ل��ى ملعب
ال �س �ي��ب ال��ري��اض��ي ف ��ي س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان وق�ط��ع
ن�ص��ف ال �ط��ري��ق ال ��ى رب ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ،مستفيدا
من الفترة الفنية الجيدة التي يمر بها ،والتي
ت��وج��ت ب��إح��رازه الثنائية المحلية م��ن خ��الل
بطولة الدوري وكأس الملك السعودي.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ي��أم��ل اس �ت �ق��الل خ��وزس �ت��ان ال��ذي
ي�ش��ارك للمرة األول ��ى ف��ي دوري أب�ط��ال آسيا،
بمواصلة حضوره الجيد في البطولة وتجاوز
ض�ي�ف��ه ،أك �ث��ر األن��دي��ة ت�ت��وي�ج��ا ب��األل �ق��اب على
الصعيد القاري ،والذي يشارك في الدور ثمن
النهائي ل ��دوري أب�ط��ال آس�ي��ا للمرة التاسعة
تواليا.
ويخوض الفريقان مباراة االي��اب في الدوحة
ف � ��ي  30م � ��اي � ��و ،ن � �ظ� ��را الن � �ق � �ط� ��اع ال� �ع ��الق ��ات
الدبلوماسية بين السعودية وايران ،واختيار
األندية االيرانية خوض المباريات المحتسبة
«ع �ل��ى أرض� �ه ��ا» ف ��ي م �س �ق��ط ،ب�ي�ن�م��ا ت�خ��وض
االندية السعودية مبارياتها في الدوحة ضد
الفرق االيرانية .وكان الهالل أنهى الدور األول
متصدرا المجموعة الرابعة برصيد  12نقطة
م��ن س��ت م �ب��اري��ات .أم ��ا اس�ت�ق��الل خ��وزس�ت��ان،
ف��أن �ه��ى ال � � ��دور األول ث��ان �ي��ا ف ��ي ال �م �ج �م��وع��ة

مباريات اليوم
المباراة
غوانزو -كاشيما
موانثونغ – كاواساكي
بيروزي – لخويا
خوزستان – الهالل

التوقيت
03:00
03:30
06:00
07:00

ال�ث��ان�ي��ة ،برصيد  9ن�ق��اط .وم��واج�ه��ة الثالثاء
ه ��ي ال��راب �ع��ة وال �ث��الث �ي��ن ل �ل �ه��الل م ��ع األن��دي��ة
االي��ران �ي��ة ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال �ب �ط��والت اآلس �ي��وي��ة،
اال انها األول��ى م��ع استقالل خ��وزس�ت��ان .وف��از
ال �ه��الل ف��ي  13م �ب��اراة م�ق��اب��ل  12خ �س��ارة و8
تعادالت.
وك��ان��ت المواجهة األول��ى للهالل م��ع بيروزي
(ب �ي��رس �ي �ب��ول �ي��س ح ��ال� �ي ��ا) ف ��ي ذه� � ��اب ن�ص��ف
نهائي كأس الكؤوس اآلسيوية في  18يوليو
 1991ف��ي ال��ري��اض وان�ت�ه��ى ال�ل�ق��اء ب��ال�ت�ع��ادل
السلبي ،والمواجهة االخيرة مع بيرسبوليس
نفسه ف��ي إي ��اب دوري ال�م�ج�م��وع��ات وانتهت
اي �ض��ا ب��ال �ت �ع��ادل ال �س �ل �ب��ي ف ��ي  24أب ��ري ��ل في
م�س�ق��ط .وال�ت�ق��ى ال �ه��الل م��ع األن��دي��ة االي��ران�ي��ة
م� ��رة واح� � ��دة ف ��ي ن �ه��ائ��ي آس � �ي ��وي ،وذل � ��ك ف��ي
 22ديسمبر  1991ف��ي نهائي بطولة األن��دي��ة
اآلسيوية بالدوحة ،وفاز على استقالل طهران
بركالت الترجيح  3-4بعد التعادل  ،1-1وحقق
يومها باكورة القابه االسيوية.
من جانبه ،يخوض لخويا مباراة الذهاب في
غياب المغربي يوسف العربي هداف الدوري
القطري لالصابة ،والبرازيلي ادغار دا سيلفا
ب �س �ب��ب ع� ��دم ت �س �ج �ي�ل��ه آس� �ي ��وي ��ا ،وال �م �ه��اج��م
الصاعد المعز علي لاليقاف .وستقام المباراة
على ستاد آزادي في طهران من دون جمهور،
بقرار من االتحاد اآلسيوي الذي قرر في وقت
سابق من هذا الشهر ،معاقبة النادي االيراني
على تصرف جمهوره خالل استضافة الوحدة
االم ��ارات ��ي ف��ي ال�ث��ام��ن م��ن م��اي��و ال�ح��ال��ي (2-4
للفريق االي��ران��ي) .وح��ض ال �م��درب ال�ج��زائ��ري
للفريق القطري جمال بلماضي العبيه على
«ب ��ذل اق �ص��ي م�ج�ه��ود ل��دي�ه��م وت �ق��دي��م اف�ض��ل
م �س �ت��وى م ��ن اج� ��ل ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال�ن�ت�ي�ج��ة
االي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي تساعدهم على اج�ت�ي��از لقاء
االياب» في  30مايو ،بحسب ما نقلت وسائل
االع��الم المحلية .وك��ان لخويا القطري تصدر
ال �م �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي ال � ��دور األول م ��ع 14
ن �ق �ط��ة ،ب�ي�ن�م��ا ح��ل ب�ي��رس�ي�ب��ول�ي��س ث��ان �ي��ا في
المجموعة الرابعة مع  9نقاط.

رافع أعاد للوحدة املركز الثالث
استعاد الوحدة الدمشقي المركز الثالث في ترتيب
ال��دوري السوري ،بفوزه الصعب األول من أمس على
ج ��اره ال�ش��رط��ة  2-3ض�م��ن ال�م��رح�ل��ة ال�س��ادس��ة عشرة
(األولى ايابا) ،بفضل هدفين لمهاجمه رجا رافع.
وبذلك ،بات رصيد الوحدة  31نقطة واستعاد المركز
الثالث الذي كان قد احتله االتحاد الجمعة بفوزه على
الفتوة ( ،)0-1بينما بقي الشرطة في المركز الخامس
برصيد  27نقطة.

هبوط حمام األنف
ودع ح �م��ام األن ��ف ال � ��دوري ال�ت��ون�س��ي ال�م�م�ت��از بعد
أن أه ��در رك�ل��ة ج ��زاء ف��ي خ�س��ارت��ه  0-1بملعبه أم��ام
مستقبل ال �م��رس��ى ف��ي ال �ج��ول��ة األخ �ي��رة م��ن مرحلة
ت �ف ��ادي ال �ه �ب��وط األول م ��ن أم� ��س .واح �ت �س��ب ال�ح�ك��م
ركلة جزاء لصالح حمام األنف نفذها المدافع وسام
ب��و س�ن�ي�ن��ة ل�ك��ن ه�ي�ث��م ال�ص��وي�ع��ي ح ��ارس مستقبل
المرسى تصدى لها قبل نهاية الشوط األول .واهتزت
ش�ب��اك أص�ح��اب األرض ف��ي الدقيقة  69عندما سدد
الظهير األيسر فهمي بن رمضان كرة من ركلة حرة
م��ن م�س��اف��ة ب�ع�ي��دة أخ�ف��ق ال�ع��رب��ي ال �م��اج��ري ح��ارس
حمام األن��ف ف��ي التصدي لها .وضغط حمام األن��ف
ب�ق��وة بحثا ع��ن ال�ت�ع��ادل لكن منافسه صمد ليهبط
للدرجة الثانية بعد  18عاما في دوري األضواء عقب
توقف رصيده عند 16نقطة في المركز قبل األخير.
واح�ت��ل مستقبل المرسى المركز ال�س��ادس ليحصل
ع�ل��ى ف��رص��ة ث��ان�ي��ة ل�ل�ب�ق��اء ع��ن ط��ري��ق ج��ول��ة فاصلة
ضد اتحاد مدنين صاحب المركز الثالث في دوري
الدرجة الثانية .وضمن ترجي جرجيس البقاء بعد
فوزه  0-1على الملعب القابسي بهدف زياد الونللي
ف��ي الدقيقة  .55وس�ي��واص��ل شبيبة ال�ق�ي��روان أيضا
مشواره في ال��دوري الممتاز بعد تعادله بال أهداف
مع البنزرتي.

أ .د .خليفة بهبهاني

كل العب مهم  ...في ريال مدريد

�سامل الدو�رسي خالل تدريبات الهالل الأخرية قبل مواجهة اليوم

األهلي والزمالك في اختبارين أفريقيني
القاهرة  -أبوبكر المقدم

ي �خ ��وض األه� �ل ��ي وال ��زم ��ال ��ك ق �ط �ب��ا ال �ك��رة
المصرية مواجهتين هامتين في الجولة
الثانية لدور المجموعات (ثمن النهائي)
في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ف� ��ي ال �م �ج �م��وع��ة ال� ��راب � �ع� ��ة ،ي �ح ��ل األه �ل ��ي
ضيفا ع�ل��ى ال�ق�ط��ن ال�ك��ام�ي��رون��ي ف��ي لقاء
مصيري بنسبة كبيرة للفريق المصري
ال� ��ذي ت �ع ��ادل ف ��ي ال �ج��ول��ة األول � ��ى سلبيا
على أرض��ه ووس��ط جماهيره م��ع زان��اك��و
الزامبي.
ويحتاج األهلي لتحقيق نتيجة إيجابية
خ��اص��ة وان ال �خ �س��ارة ق��د ت�ع�ي��ده للمركز
األخ �ي��ر ب��ال�م�ج�م��وع��ة وت �ق �ل��ص م��ن ف��رص
ت��أه�ل��ه ل �ل��دور ال�ت��ال��ي فيما س�ي�ك��ون ال�ف��وز
أم� � ��را رائ � �ع ��ا وي �ض �ع��ه ف ��ي م �ن��اف �س��ة ع�ل��ى
الصدارة مبكرا.
ويحتل الوداد المغربي صدارة المجموعة
برصيد  3نقاط من الفوز على القطن في

الجولة األول��ى وسيواجه زاناكو في هذه
الجولة والفوز سيحافظ له على الصدارة
ويقربه من التأهل خطوة جديدة.
وي �غ �ي��ب ع ��ن األه� �ل ��ي ال� �ي ��وم ع �م��اد متعب
وأحمد حجازي ألسباب فنية فيما خرج
من القائمة أحمد حمودي ووليد سليمان
ومروان محسن لإلصابة.
وم � ��ن ال �م �ن �ت �ظ��ر أن ي� �ب ��دأ األه � �ل� ��ي ال �ل �ق��اء
بتشكيل مكون من شريف إكرامي وأمامه
محمد نجيب وسعد الدين سمير وأحمد
ف �ت �ح��ي وع� �ل ��ي م �ع �ل��ول وح � �س ��ام ع��اش��ور
وع � �م� ��رو ال� �س ��ول� �ي ��ة وع� �ب ��د ال� �ل ��ه ال �س �ع �ي��د
وجونيور أجاي وميدو جابر وسليماني
كوليبالي.
وف ��ي ال�م�ج�م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ي �ح��ل ال��زم��ال��ك
ض �ي �ف��ا ع �ل��ى أه �ل��ي ط��راب �ل��س ال �ل �ي �ب��ي في
ال �ل �ق��اء ال � ��ذي س �ي �ق��ام ف ��ي ت ��ون ��س األرض
االع �ت �ب��اري��ة ل�ل�ف��ري��ق ال�ل�ي�ب��ي ف��ي ظ��ل منع
ليبيا م��ن استضافة المباريات للظروف
األمنية التي تمر بها منذ سنوات.

وي�ح�ت��ل ال��زم��ال��ك ال�م��رك��ز ال�ث��ان��ي متخلفا
بفارق هدف عن اتحاد العاصمة بعد فوز
األب� �ي ��ض ع �ل��ى ك��اب��س ي��ون��اي �ت��د ب�ه��دف�ي��ن
ن�ظ�ي�ف�ي��ن وف � ��وز ال �ف��ري��ق ال� �ج ��زائ ��ري على
أهلي طرابلس بثالثية نظيفة في الجولة
األول � ��ى .وي��أم��ل ال��زم��ال��ك ف��ي تحقيق ف��وز
جديد اليوم يضمن له مركزه الثاني على
األق��ل أو تصدر المجموعة ف��ي حالة عدم
فوز اتحاد العاصمة على كابس يونايتد .
وال ب��دي��ل أم ��ام ال��زم��ال��ك س ��وى المنافسة
ع �ل��ى ال �ل �ق��ب ال� �ق ��اري ب �ع��دم��ا ض��اع��ت منه
البطولة المحلية التي اقترب األهلي كثيرا
م��ن حسم اللقب حيث يحتاج للفوز فقط
في مباراته المقبلة مع المقاصة.
وم� ��ن ال �م �ن �ت �ظ��ر أن ي� �ب ��دا ال ��زم ��ال ��ك ال �ل �ق��اء
بتشكيل مكون من أحمد الشناوي وأسامة
إب ��راه� �ي ��م وع� �ل ��ي ج �ب��ر وم �ح �م ��ود ح �م��دي
الونش ومحمد ناصف ومعروف يوسف
وط� � � ��ارق ح ��ام ��د وش� �ي� �ك ��اب ��اال وم �ص �ط �ف��ى
فتحي وستانلي وباسم مرسي.

املقاصة :ملتزمون بقرار «الكرة»

عمر جابر :لن أعود للزمالك

أعلن نادي المقاصة التزامه بأي قرار سيصدر من اتحاد الكرة في أزمة
مباراة الفريق مع الزمالك والتي تم احتساب نقاطها لصالحه بعد انسحاب
األخير .وقال اللواء بكري سليم نائب رئيس النادي إنه جلس لالستماع
أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة بشأن قضية انسحاب نادي الزمالك.
ونفى سليم ما ت��ردد عن قيام أعضاء لجنة التظلمات باالستفسار منه
ع��ن موقف ن��ادي��ه م��ن إع��ادة اللقاء مضيفا أن اللجنة تتكون م��ن قضاة
محترمين بمحكمة النقض .وأض��اف أن الجلسة كانت ف��ي ل��ب القضية
وأن أعضاء اللجنة حاولوا االستفسار عن الخطابات التي أرسلت بشأن
تأجيل المباراة عن موعدها األساس وما تبع ذلك من أحداث .وشدد على
أن موقف المقاصة واضح بقبول أي قرار يصدره اتحاد الكرة أو أي لجنة
من لجانه.

أكد عمر جابر المحترف المصري بصفوف ب��ازل السويسري أنه لن يعود
«راض عن مسيرتي في
للزمالك في الفترة المقبلة كما يتردد  .وقال جابر:
ٍ
أول موسم باالحتراف وال يوجد رهبة ومستمر في مكاني وواثق في تواجدي
بشكل أكبر الموسم المقبل» .وتابع« :لعبت  15مباراة مع بازل في كل البطوالت
قمت بصناعة هدفين رغ��م مشاركتي كمدافع أيسر كنت استهدف خوض
مباريات أكثر لكن في النهاية هذا الرقم ليس سيئا في أول مواسمي» .وأشار
إلى أن عقده ممتد مع بازل ل� 4مواسم انتهى منها موسم ومتبقي  3مواسم
أخرى وأن مسؤولي النادي السويسري يعلمون ماذا يفعلون ولن يستغنوا
عنه بتلك الطريقة .وعن الزمالك حاليا قال إن البرتغالي أوغستو إيناسيو
المدير الفني الجديد للفريق م��درب مميز متمنيا التوفيق له في المباريات
المقبلة.

يوم في الكويت
يغيب العب
القادسية سعود
المجمد الخميس
أمام خيطان في
الجولة األخيرة من
الدوري لحصوله
على بطاقة حمراء
خالل مباراة األول
من أمس أمام
الكويت

كالم يف المرمى

النصر مستوى
قدم ً
مميزا أمام العربي
وفاز عليه 1-4
ليضمن المركز
الثالث في ترتيب
فرق الدوري

ق��ال زي��ن ال��دي��ن زي ��دان م��درب ن��ادي ري��ال م��دري��د ف��ي لقائه
التلفزيوني بعد انتهاء مباراتهم مع نادي ملقا بفوز مستحق
و تحقيقه بطولة الدوري العام عندم سألوه عن أسباب فوزه
بالدوري؟ ففندها فنيا وتكتيكيا وأنهاها بقوله :تعاملت مع
كل الالعبين بمبدأ «كل الع��ب مهم في الفريق»  ....إن هذه
المقولة هي اختصار لتكتيك وحنكة م��درب والع��ب عالمي
جاب المالعب الخضراء ًبكفأه فنية عالية ًعرف كيف يتعامل
مع العبيه الغاليين ثمنا والمميزين لعبا بأنه استخدمهم
خالل الموسم بناء على حاجة كل مباراة يلعب فيها بخطط
مختلفة بناء على قدرات الالعبين الفنية والمهارية وقدرات
الفريق المضاد ...ففي ه��ذا الفريق لم نعرف إال العبين أو
ثالثة كانوا أساسيين في كل أو أغلب المباريات  ...وكانت
ويصعب التكهن بها قبل المباراة إال بعد
التشكيلة تختلف
ً
أن يعلنها المدرب رسميا.
في الحقيقة استمتع عشاق الكرة اإلسبانية هذا الموسم بما
شاهدوه من مباريات صعبة وممتعة ال نعرف من سيفوز
فيها أو نخمن النتيجة الن المستويات كانت متقاربة الى
األسبوع األخير من ال��دوري  .فالكرة اإلسبانية مثلها مثل
الكرة االنكليزية تجد الجماهير تلتزم بحضور المباريات من
غير أي اهتمام بأهميتها او عدمها فهذان الجمهوران امتعانا
بتشجيعهما غير المحدود ولو يعلمان بأن َم ْن يتابعهما في
الكويت من جماهير فاقت من يتابع الدوري المحلي.
فنزف تهانينا لعشاق ال��ري��ال ون�ق��ول للبرشا ه��اردل��ك بعد
موسم ش��اق وغير مقنع لهم ف��ي ب��داي��ة ال�م��وس��م ...إال أنهم
استعادوا عافيتهم في األخير وجاؤا بالوصافة بعد الريال...
ولدى الريال وأيضا يوفنتوس الوقت الكافي لالستعداد لنهائي
كأس اوروبا في الثالث من يونيو  2017في نهائي كأس أوروبا
في كارديف لكي يقدموا لنا مباراة ممتعة الن هذا النهائي
يأتي بعد نهائي كأس العالم من حيث األهمية الفنية.
ونقول لزيزوووو (زيدان) أحرزت كل األلقاب العالمية وذلك
المحترفين
ألنك العب مهذب و ملتزم و تعرف كيف تتعامل مع ً
الذين هم بمستواك في فريق الريال وسجلت أرقاما قياسية
ناد في العالم ...فهل من
في فترة وجيزة من قيادتك الكبر ٍ
مزيد...؟! وأكرر ما قاله« :كل العب مهم في الفريق».

األفريقي والفتح الرباطي
ثان في «الكونفدرالية»
لفوز ٍ
ت�ب��دو ح�ظ��وظ ال�ن��ادي االف��ري�ق��ي التونسي والفتح ال��رب��اط��ي المغربي
كبيرة ف��ي تحقيق ال�ف��وز الثاني على التوالي ف��ي الجولة الثانية من
م�ن��اف�س��ة ال�م�ج�م��وع��ة االول� ��ى ف��ي ث�م��ن ن�ه��ائ��ي ب�ط��ول��ة ال�ك��ون�ف��درال�ي��ة
األف��ري�ق�ي��ة .وتشهد المجموعة الثانية مواجهة عربية خالصة بين
مولودية الجزائر الجزائري والنادي الصفاقسي التونسي.
ف��ي ال�م�ج�م��وع��ة االول� ��ى ،ي�ح��ل ال �ن��ادي االف��ري�ق��ي ضيفا ع�ل��ى كمباال
سيتي االوغندي ،ويلعب الفتح الرباطي في ضيافة ريفرز يونايتد
النيجيري .وسيحاول كل من االفريقي والفتح تحقيق فوزه الثاني
تواليا بعدما ه��زم االول على أرض��ه ري�ف��رز  ،0-3وف��از الثاني على
ضيفه كمباال سيتي بنتيجة مماثلة.
ورغم ان الفتح ال يملك سجال كبيرا على المستوى القاري ال يتضمن
سوى لقبه الوحيد في هذه المسابقة عام  ،2010اال انه يبقى افضل
حاال من منافسه الذي يشارك الول مرة.
من جانبه ،لم يحرز النادي االفريقي اال لقبا وحيدا في مسابقة دوري
ابطال افريقيا ( ،)1991وهو أفضل من منافسه االوغندي الحديث
العهد في المسابقات االفريقية.
وس�ت�ح��دد ه��ذه ال�ج��ول��ة ال��ى ح��د كبير وف��ي وق��ت مبكر م��الم��ح بطل
المجموعة الثانية بين اتحاد العاصمة الذي اكتفى بالتعادل  1-1مع
بالتينيوم ستارز الجنوب افريقي ،وال�ن��ادي الصفاقسي التونسي
بطل  2007و 2008و ،2013الفائز في الجولة االول��ى على مباباني
السوازيالندي بصعوبة .0-1
ويلتقي في المباراة الثانية مبامباني سوالوز مع بالتينيوم ستارز.
وفي المجموعة الثالثة ،سيحاول كل من سموحة المصري والهالل
ابيض السوداني تعويض خسارته في الجولة السابقة ( ،)1-0عندما
يستضيفان ريكرياتيفو االن�غ��ول��ي وزيسكو يونايتد ال��زام�ب��ي في
االسكندرية وابيض على التوالي.
ويلتقي ف��ي المجموعة ال��راب�ع��ة ،م��ون��ان��ا ك�ل��وب ال�غ��اب��ون��ي م��ع سوبر
سبورت الجنوب افريقي في ليبرفيل ،وهورويا الغيني مع مازيمبي
الكونغو الديموقراطية في كوناكري.
ويتصدر مازيمبي المجموعة برصيد  3نقاط من فوزه على مونانا
 ،0-2مقابل نقطة واح��دة لكل م��ن ه��وروي��ا وس��وب��ر س�ب��ورت اللذين
تعادال سلبا.

