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منتخب قطر يبدأ حتضيراته ملونديال اليد

alwasat.com.kw

خطف كاظمة الفوز من العربي، بنتيجة )1-
0(، األربعاء، ضمن منافسات اجلولة العاشرة 

لدوري التصنيف.
ويدين كاظمة بفوزه لعمر احلبيتر صاحب 

هدف الفوز، الذي سجله في الدقيقة )47(.
وبذلك الفوز رفع البرتقالي رصيده إلى 19 
نقطة ف��ي الوصافة مؤقتا، فيما جتمد رصيد 

العربي عند 15 نقطة.
وأقيمت املباراة في أجواء ممطرة، ولم يرتق 
املستوى خاللها للمأمول بني فريقني كبيرين، 
حيث انحصر اللعب معظم فترات اللقاء في وسط 

امللعب.
كما اتسم األداء بالبطء في التحضير، إلى 
جانب كثرة التمريرات املقطوعة، وهو ما أفقد 
الفريقني القدرة على صناعة محاوالت هجومية 
خطرة وحقيقية معظم فترات الشوط األول الذي 

خرج )0-0(.

وجنح كاظمة في افتتاح التسجيل بانطالقة 
الشوط الثاني بالدقيقة )47(، عن طريق عمر 
احلبيتر من متابعة الكرة املردتة من جراغ حارس 
العربي، بعد تسديده قوية لبندر بورسلي ليمنح 

احلبيتر البرتقالي األفضلية.
وحاول العربي العودة، ونشط مدربا الفريقني 
صفوفهما بحثا عن زيارة املرميني، إال أن اخلطورة 
والتهديد احلقيقي ظل غائبا باستثناء محاوالت 

معدوة عبر تسديد بعيد املدى.
كما مرة كرة هنري أعلى العارضة، كما حاول 
ناصر فرج التسجيل للسفير، إال أن كرته مرت 
بسالم، لتنتهي املباراة ملصلحة كاظمة بهدف من 

دون رد.
وفي مباراة أخرى، متكن الشباب من الفوز على 
التضامن، بنتيجة )2-1(، ضمن املرحلة ذاتها، 
ورفع بذلك أبناء األحمدي رصيدهم إلى 15 نقطة، 

  لقطة من مباراة العربي وكاظمةفيما توقف أبناء الفروانية عند النقطة ال�8.

يبدأ املنتخب القطري لكرة اليد، حتضيراته اجلادة 
واملكثفة استعداًدا للمشاركة في بطولة العالم السابعة 
والعشرين للرجال، التي ستقام في مصر خالل الفترة 

من 13 إلى 31 يناير 2021.
وأعلن االحت��اد القطري لليد في بيان، أن املنتخب 
العنابي سيخوض جتربتني وديتني مع فريق العبي 

األندية. يأتي ذلك قبل خوض غمار منافسات بطولة 
قطر الدولية املقررة خالل الفترة من 25 حتى 29 من 
الشهر اجلاري، مبشاركة 4 منتخبات هي: قطر )بطل 
آسيا( وإسبانيا )بطل أوروبا( واألرجنتني )بطل أمريكا 

اجلنوبية( باإلضافة إلى تونس )وصيف أفريقيا(.
وسيخوض املنتخب القطري، بطولة العالم ضمن 

املجموعة الثالثة التي تضم إل��ى جانبه منتخبات 
كرواتيا وال��ي��اب��ان وأجن���وال، على أن يبدأ مشواره 
مبالقاة املنتخب األجن��ول��ي في 15 يناير املقبل، ثم 
يخوض مباراته الثانية مع اليابان بعدها بيومني، 
ويختتم مبارياته في الدور األول أمام كرواتيا في 19 

من الشهر ذاته.

احتاد جدة ينتزع تعاداًل ثمينًا أمام الشباب
في كأس محمد السادس

عاد احتاد جدة من الرياض بتعادل 
ثمني أمام مستضيفه الشباب، بنتيجة 
)2-2( ف��ي امل���ب���اراة ال��ت��ي جمعتهما 
األرب��ع��اء، ضمن جولة الذهاب لنصف 
نهائي ك��أس محمد ال��س��ادس لألندية 

العربية األبطال.
فعلى ملعب األمير خالد بن سلطان 
مبقر نادي الشباب، سجل الحتاد جدة 
رومارينهو في الدقيقة 11 ورودريجيز 
)82(، بينما سجل للشباب جوانكا )49( 
وعبد الله احلمدان )79(، وأهدر بانيجا 
ركلة جزاء للشباب، متكن جروهي من 

التصدي لها.
ويلتقي الفريقان إيابا يوم 4 يناير 
املقبل ف��ي ج��دة على س��ت��اد اجل��وه��رة 
املشعة، لتحديد املتأهل إل��ى النهائي، 
مل��واج��ه��ة ال��ف��ائ��ز م��ن م��واج��ه��ة ال��رج��اء 

املغربي واإلسماعيلي املصري.
ب��دأ ال��ل��ق��اء مثيرا م��ن ب��داي��ت��ه، ففي 
الدقيقة 3 أشهر العماني أحمد الكاف 
حكم امل��ب��اراة البطاقة الصفراء األول��ى 
للمصري أحمد حجازي مدافع احتاد 
جدة بعد قيامه بحجز عبد الله احلمدان 
باليد. وبعد عمل ثنائي رائع بني جاري 
رودريجيز ورومارينهو في الدقيقة 
11، تلقى األخير متريرة حريرية من 
رودري��ج��ي��ز، لينفرد بأراليوسكايس 
ح��ارس الشباب، ووض��ع الكرة أرضية 
على يساره حلظة خروجه من املرمى، 

ليسجل الهدف األول.
ارت��ف��ع إي��ق��اع اللعب، وف��ي الدقيقة 
21 أه��در ن��واف العابد فرصة تعديل 
النتيجة، عندما هيأ ح��ج��ازي الكرة 
باخلطأ للعابد لكن كانت على قدم العابد 
اليمنى، فسدد عالية بعيدا عن املرمى من 

داخل منطقة اجلزاء.

شكلت حتركات رودريجيز إزعاجا 
ملدافعي الشباب، في املقابل حاول العبو 
الشباب فتح ثغرات في دف��اع االحت��اد 
عن طريق متريرات بانيجا والعابد في 

العمق االحتادي.
ضغط الشباب بقوة، وس��دد تركي 
العمار في الدقيقة 27 لكن الكرة وصلت 
سهلة جلروهي، ورد رودريجيز سريعا 
بتسديدة ص��اروخ��ي��ة أخ��ط��أت املرمى 

بقليل.
س��دد بانيجا بيسراه من خ��ارج من 
منطقة اجلزاء في الدقيقة 43، لكن الكرة 
وصلت للحارس جروهي بسهولة، حتى 
أطلق الكاف صافرة نهاية الشوط األول 

بتقدم االحتاد )0-1(.
لم يغير الفريقان طريقة اللعب، بعد 
العودة من استراحة ما بني الشوطني، مع 
رغبة العبي الشباب في إدراك التعادل، 

لكن اتسمت محاوالتهم بالبطء.
وأتى الفرج للشباب في الدقيقة 49، 
بعد أن استخلص احلمدان الكرة، وتوغل 
إل��ى داخ��ل منطقة اجل���زاء االحت��ادي��ة، 
وأرس���ل ك��رة عرضية أرض��ي��ة، وج��دت 
املندفع من اخللف جوانكا، ال��ذي سدد 
مباشرة في سقف شباك االحتاد، مسجال 

التعادل ألصحاب األرض.
نشط الشباب بعد هدف التعادل، وفي 
الدقيقة 52 جلأ احمد الكاف حكم املباراة 
لتقنية الفيديو، من أجل التأكد من خطأ 
عبد اإلله املالكي ضد العابد داخل منطقة 
ج��زاء االحت��اد، وأعلن احلكم احتساب 

ركلة جزاء شبابية.
ف��ي الدقيقة 54 تكفل األرجنتيني 
بانيجا بتسديد رك��ل��ة اجل����زاء، لكن 
البرازيلي جروهي تألق وسيطر على 

الكرة، ليحرم الشباب من التقدم.

جل��أ احت���اد ج��دة للتأمني الدفاعي 
على حساب الشق الهجومي بعد هدف 
التعادل للشباب، وفي الدقيقة 61 أشار 
احلكم املساعد إلى تسلل على املالكي في 
أول تهديد هجومي احتادي في الشوط 

الثاني.
بعدها مباشرة تالعب البديل حمدان 
الشمراني مبدافعي الشباب من اجلهة 
اليمنى، لكنه فقد توازنه وشتت الدفاع 

الكرة.
وك���اد احت���اد ج��دة أن يسجل هدف 
األفضلية في الدقيقة 67، عندما شق 
رودريجيز طريقه من اجلهة اليمنى، 
وأرس��ل ك��رة عرضية، حتولت باخلطأ 
من ف��واز الصقور ظهير الشباب، لكن 

العارضة تكفلت برد الكرة.
ورد الشباب بهجوم عن طريق العابد، 
لكن ال��دف��اع االحت����ادي تكفل بالكرة 
وواص���ل الشباب الضغط الهجومي، 
واحتسب الكاف ركلة حرة مباشرة على 
حدود منطقة جزاء االحتاد وسدد بانيجا 
الركلة احل���رة، لكن كرته حتولت من 

حائط الصد إلى ركلة ركنية.
وفي الدقيقة 79 أرسل الصقور كرة 
عرضية وصلت إلى احلمدان بعد ارتباك 
دفاعي احت���ادي، وس��دد احل��م��دان على 
يسار ج��روه��ي مسجال ال��ه��دف الثاني 
للشباب، وبدت املباراة تسير في اجتاه 

صاحب األرض.
لكن ج��اء ال��رد االحت��ادي سريعا في 
الدقيقة 82، بعد أن أرس��ل سعود عبد 
احلميد ك��رة عرضية، س��دده��ا املالكي 
مباشرة  لكن احلارس أرال أعادها، لتجد 
املتابع رودري��ج��ي��ز، ال��ذي أودع��ه��ا في 
الشباك، وجل��أ احلكم لتقنية الفيديو 

وثبت احتساب الهدف.

رومارينهو سجل هدف االحتاد
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العربي يسقط أمام كاظمة.. 
والشباب يعبر التضامن

حضور جماهيري في مواجهة قطر 
وبنجالديش بتصفيات آسيا

أعلن االحت��اد القطري لكرة 
ال��ق��دم، اإلث��ن��ني، ط��رح التذاكر 
اخلاصة مبواجهة املنتخب األول 
أم��ام منتخب بنجالديش، يوم 
اجلمعة املقبل، في التصفيات 
اآلس��ي��وي��ة املشتركة املؤهلة 
لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 

.2023
وتتم عملية الطرح من خالل 
امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي ل��الحت��اد 
بنفس اآللية التي تتم بها عملية 
الشراء من قبل، بداية من بعد غد 
األربعاء، وذلك بنسبة %20 من 
السعة اإلجمالية مللعب عبد الله 

بن خليفة بنادي الدحيل.
وذك��ر االحت��اد القطري، عبر 
م��وق��ع��ه ال��رس��م��ي، أن دخ��ول 
اجل��م��اه��ي��ر ل��ل��م��ب��اراة سيكون 

بنفس الطريقة التي يتم بها في 
بالدوري، بواسطة اإلج��راءات 
االح��ت��رازي��ة املتبعة م��ن قبل 
ال��دول��ة عبر ات��ب��اع اإلج���راءات 
االحترازية والتباعد االجتماعي 
ف���ي امل��ل��ع��ب، وذل����ك لسالمة 
اجلميع ومنع انتشار فيروس 

كورونا.
وي��س��ع��ى االحت����اد القطري 
لكرة القدم للحفاظ على سالمة 
اجلميع، م��ن خ��الل تنفيذ هذه 
اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة، كما 
ح��دث في بطولة ال���دوري، في 
ظل وجود عدد كبير من اللجان 

احمللية املنظمة للمباراة.
وبناء على االجتماع الذي عقد 
مع ممثلي وزارة الصحة، فقد 
تقرر عدم حضور ممثلي وسائل 

اإلعالم املقروء واملسموع، فيما 
ع��دا أف���راد النقل التلفزيوني 
)قناة الكأس(، مع التقيد بهذه 
اإلج���راءات املتبعة التي تأتي 
ضمن تعليمات الوزارة للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
من جهة أخرى، وصل منتخب 
بنجالديش إل��ى ال��دوح��ة منذ 
ح��وال��ي أس��ب��وع، حيث خضع 
العبوه لفحص فيروس كورونا 
م��ن��ذ ال���وص���ول، وذل���ك حفاظا 
ع��ل��ى س��الم��ة اجل��م��ي��ع وطبقا 
للبروتوكول الطبي املتبع بهذا 

األمر.
وحرص منتخب بنجالديش 
على خوض مباراتني وديتني، 
ويسعى أن يقدم أفضل مستوى 

له أمام منتخب قطر.

منتخب قطر

ضربة قوية لطموحات كانافارو 
بدوري أبطال آسيا

تعرضت آم��ال قواجنتشو إيفرجراند ف��ي ال��ف��وز بلقب دوري 
أبطال آسيا، لضربة قوية بإصابة املدافع املخضرم تشانغ لينبنغ 

واستبعاده من اللعب حتى نهاية املسابقة.
وخضع العب منتخب الصني )31 عاما( جلراحة في الكاحل بعد 
إصابته خالل الهزمية )3-1( من فيسيل كوبي الياباني األسبوع 
امل��اض��ي وق��ال ن��ادي��ه إن��ه خضع جل��راح��ة ف��ي قطر أم��س األرب��ع��اء 

وسيغيب عن اللعب ل�6 أسابيع.
ويشكل غياب تشانغ أزم��ة جديدة للمدرب فابيو كانافارو في 
املسابقة القارية التي تلعب في قطر، إذ يفتقد جهود العب الوسط 

البرازيلي باولينيو وقائد الصني السابق تشينغ تشي.
ويحتل قوانغتشو املركز الثاني حاليا في املجموعة السابعة التي 

تضم 3 فرق فقط عقب انسحاب جوهور دار التعظيم املاليزي.

هوردورف: فيدرر استخدم نفوذه 
لتغيير نظام التصنيف

يعتقد ديك ه��وردورف، نائب رئيس االحتاد األملاني للتنس، أنه 
من غير املنطقي تواجد فيدرر في قائمة أفضل الالعبني على مستوى 

العالم، في ظل ابتعاده عن منافسات املوسم.
وعبر ه���وردورف عن استغرابه من احتالل فيدرر التصنيف 

اخلامس عامليا، مؤكدا أن هذا األمر غير منطقي.
وقال خالل تصريحات صحفية اليوم اخلميس: »أعتقد أن فيدرر 
استخدم نفوذه لتغيير نظام التصنيف أثناء جائحة فيروس كورونا، 

من أجل أن يحافظ على تصنيفه بني أفضل الالعبني«.
وتابع: »إن هذا التصرف غير مسؤول، برأيي أن فيدرر استفاد من 
منصبه في مجلس الالعبني، وساهم في وجود هذا التنصيف غير 
العادل«. وأمت: »في حال لم يتغير نظام التنصيف رمبا يكون فيدرر 
خارج قائمة أفضل 50 العبا«. جدير بالذكر أن فيدرر أنهى املوسم 
وه��و في التصنيف اخلامس عامليا، بعد حفاظه على النقاط التي 
حققها في املوسم املاضي، حيث أقر االحتاد الدولي للتنس نظاما جديد 

للتصنيف بسبب فيروس كورونا.

الفرصة الثانية تعيد نظرة لوف 
للمطرودين من املانشافت

حصل امل��درب املخضرم يواخيم 
لوف على فرصة ثانية أخيرة لقيادة 
املنتخب األمل��ان��ي، لكن م��ازال هناك 
العديد من التحديات التي تنتظره 
خالل بطولة كأس األمم األوروبية 

العام املقبل.
ن��ل��ق��ي ال���ض���وء ف��ي��م��ا ي��ل��ي على 
بعض املشكالت التي يواجهها لوف 
واالحت����اد األمل��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم في 

األشهر املقبلة.
الفرصة الثانية

وص��رح ج��ي��روم بواتينج العب 
ب��اي��رن ميونخ األمل��ان��ي لصحيفة 
)بيلد( األملانية، قائال: »أن��ا سعيد 
ألن ل��وف بإمكانه االس��ت��م��رار مع 
املنتخب. لقد حصل على هذه الثقة 

في املاضي«.
م��ن الصعب حت��دي��د م��ا إذا كان 
بواتينج سعيدا حقا بتجديد الثقة 
في لوف أم ال، خصوصا بعدما قرر 
امل���درب األمل��ان��ي استبعاده برفقة 
توماس مولر وماتس هوميلز من 
اللعب مع منتخب املاكينات، عقب 
السقوط امل���دوي للفريق ببطولة 
كأس العالم األخيرة في روسيا عام 
2018، التي شهدت خروج منتخب 

أملانيا من مرحلة املجموعات.
لعب بواتينج ومولر دورا مهما 
ف��ي ق��ي��ادة ب��اي��رن للفوز بالثالثية 

التاريخية )ال��دوري األملاني وكأس 
أملانيا ودوري أبطال أوروب���ا( في 
املوسم املاضي، كما قدم هوميلز أداء 
جيدا مع فريقه بوروسيا دورمتوند 
األمل��ان��ي، غير أن ل��وف يقاوم حتى 
اآلن دعوات وسائل اإلعالم إلعادتهم 

للمنتخب األملاني مرة أخرى.
ليس هناك سوى القليل من الوقت 
لتجهيز ال��وج��وه اجل��دي��دة بشكل 
سريع قبل انطالق أمم أوروب���ا في 
الصيف املقبل، السيما م��ع وج��ود 
توقف دول��ي وحيد فقط في مارس 
القادم، سيخوض املنتخب األملاني 
خ��الل��ه التصفيات امل��ؤه��ل��ة لكأس 

العالم املقبلة 2022.
ومع اتفاق احتاد الكرة األملاني مع 
ل��وف، يجب أن يكون هناك منظور 
في الفريق بعد مونديال 2022، قبل 
انطالق بطولة أمم أوروب���ا )ي��ورو 
2024( التي تستضيفها أملانيا، هناك 
القليل من الدالئل على أنه سيكون 

هناك تغيير في املوقف.
اهتمام اجلماهير

رمب��ا يبدو احت��اد الكرة األملاني 
»مقتنعا متاما« ب��أن ل��وف وطاقمه 
ال��ت��دري��ب��ي »س��ي��ق��دم��ون م��ب��اري��ات 
ون��ت��ائ��ج ن��اج��ح��ة ع��ل��ى ال��رغ��م من 
الوضع الصعب )فيروس كورونا(«، 

لكن ال يتفق اجلميع على ذلك.

ابتعد املشجعون ع��ن منتخب 
أملانيا منذ تتويج الفريق بكأس 
العالم قبل 6 أعوام، وال ميكن حتمل 
نكسة أخ���رى مماثلة مل��ا ح��دث في 

روسيا 2018.
ت���راج���ع���ت أرق�������ام امل���ش���اه���دة 
التلفزيونية ملباريات املنتخب األملاني 
التي حتذر من تقلص نسبة االهتمام 
بالفريق، حيث يبدو عدم التواصل 

مع املنتخب، ال��ذي م��ازال 
يتمتع بدعم جتاري 

ك���ب���ي���ر، ق��ض��ي��ة 
مهمة.

غياب هاميلتون يفتح 
الطريق أمام منافسيه 

في البحرين
سيزيد غياب لويس هاميلتون املفاجئ 
من اإلث���ارة في جائزة الصخير الكبرى 
ببطولة ال��ع��ال��م ل��س��ب��اق��ات ف��ورم��وال 1 
للسيارات في البحرين والتي متثل حتديا 

جديدا ملنافسي بطل العالم سبع مرات.
ودخل سائق مرسيدس، الذي لم يغب 
عن سباق منذ ظهوره األول في البطولة 
مع مكالرين في 2007، في العزل الذاتي 

بعد إصابته بفيروس كورونا.
وق��ال هاميلتون ال��ذي ك��ان في طريقه 
نحو مركز أول املنطلقني للمرة 100 في 
مسيرته ومعادلة الرقم القياسي بالفوز 
في 13 سباقا في املوسم والذي يتقاسمه 
مايكل شوماخر وسيباستيان فيتل 
»أن���ا ح��زي��ن ل��ع��دم مشاركتي في 
سباق هذا األسبوع«. لكن غياب 
هاميلتون سيتيح الفرص 

أمام آخرين.
وس��ي��ح��ل ال��ب��ري��ط��ان��ي 
ج��ورج راس��ل سائق وليامز 
بدال من مواطنه في مرسيدس 
ف��ي واح���د م��ن ث��الث��ة تغييرات 
عن سباق جائزة البحرين الكبرى األحد 

املاضي.
وسيقام السباق على احللبة ذاتها لكن 

على املسار اخلارجي القصير.
وس��ي��ش��ارك س��ائ��ق��ان ألول م���رة في 
ف��ورم��وال 1 حيث يحل البريطاني جاك 
أيتكني بدال من راسل في وليامز والبرازيلي 
بيترو فيتيبالدي بدال من رومان جروجان 
في هاس بعد إصابة السائق الفرنسي في 

حادث مروع في سباق األحد املاضي.

يواخيم لوف


