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القادسية يقسو على التضامن بثالثية..
والشباب يفوز على اليرموك في «دوري فيفا»
انتزع القادسية فوزا منطقيا
من التضامن في انطالقة مشوار
ال��ف��ري��ق�ين ف���ي دوري «ف��ي��ف��ا»
املمتاز بعدما تغلب عليه بثالثة
أه��داف دون رد في املباراة التي
جمعتهما أول من أمس على ستاد
القادسية.
وس���ج���ل ل��ل��ق��ادس��ي��ة ع��ي��د
ال���رش���ي���دي ( ،)17ل��وك��اس
جاوتشو ( ،)76أحمد الظفيري
(.)90+5
وتصدر القادسية الترتيب بـ3
نقاط بالتساوي مع الشباب الذي
خطف الفوز في املباراة الثانية
على ح��س��اب ال��ي��رم��وك بهدفني
مقابل هدف في الوقت القاتل.
وأح��رز إبراهيم جاييه هدفي
الشباب ( )36و( ،)5+90فيما
أح���رز ه��دف ال��ي��رم��وك الوحيد
وسام اإلدريسي (.)57

سيطرة قدساوية

فرض القادسية سيطرته على
مجريات اللعب من بداية املباراة،
بفضل حتركات العبي الوسط
فهد األن���ص���اري ،محمد خليل،
مشعل فواز وصالح الشيخ ،ومن
أمامهم البرازيلي لوكاس مع عيد

ال��رش��ي��دي ف��ي ظ��ل منح امل��درب
راحة لالعبي املنتخب.
ف��ي امل��ق��اب��ل اعتمد التضامن
نهجً ا متوازنًا من خالل التأمني
الدفاعي بثالثي في وسط امللعب
يضم جوليو هيرم ومحمد عبد
الناصر مع عبد الوهاب الصليلي
أمام رباعي الدفاع ،مع محاولة
اللعب على الهجوم املرتد على
أمل خطف هدف السبق عن طريق
حتركات مشعل الشمري ،وراشد
املطيري إلى جانب هيرمان كواو.

هدف السبق

ووس���ط س��ي��ط��رة ق��دس��اوي��ة
على مجريات اللعب جنح عيد
الرشيدي في استغالل متريره
بينية باملقاس من محمد خليل
أنشط العبي ال��وس��ط ليودعها
الشباك مسجال أول أهداف امللكي
بالدقيقة .17
واستمرت محاوالت األصفر
لتوسيع الفارق في الوقت الذي
ظلت فيه مساعي العنيد واهنة
ولم ترتق للخطورة احلقيقة.

هدفا التعزيز

لم يختلف احل��ال كثيرا في

عدي الصيفي جاهز ملواجهة
القوة اجلوية

عدي الصيفي

اطمأن اجلهاز الفني للساملية بقيادة الفرنسي ميلود حمدي
على جاهزية العبه عدي الصيفي بعد خضوع األخير لألشعة
والفحوصات الطبية التي أكدت سالمته.
وكان الصيفي قد اشتكى من آالم بالركبة عقب انتهاء مباراة
الساملية مع العربي أمس في انطالقة دوري فيفا ،التي حقق
خاللها الرهيب التعادل مع العربي .3-3
وكشفت الفحوصات التي خضع لها الصيفي عن قدرته على
دخول رحلة االستعداد ملواجهة القوة اجلوية العراقي في مباراة
العودة ل��دور الـ  32من بطولة كأس محمد السادس لألندية
األبطال ،املقررة يوم  24سبتمبر اجلاري .وطلب مدرب الفريق
ميلود حمدي من إدارة النادي إقامة معسكر داخلي للفريق بداية
من األربعاء املقبل وحتى موعد مواجهة القوة اجلوية لزيادة
التركيز .ويسعى الساملية لتعويض خسارته في الذهاب 1-3
على أمل التأهل لدور الـ  16من البطولة العربية ،وكان املدرب
قد رفض منح الالعبني راحة عقب التعادل مع العربي في افتتاح
منافسات الدوري.

الشوط الثاني حيث استمرت
أف��ض��ل��ي��ة ال��ق��ادس��ي��ة مقابل
م��ح��اوالت م��ح��دودة من جانب
التضامن في ظل حفاظ املدربني
على النهج اخلططي لكل منهما.
وجاءت أبرز مالمح اخلطورة
للعنيد بالدقيقة  66عندما توغل
البديل حامد الرشيدي ومرر كرة
لهيرمان ك���واو ال���ذي جن��ح في
احلصول على ركلة جزاء.
وان��ب��ري ال��ب��رازي��ل��ي أليكس
للكرة وسددها بقوة إال أن خالد
الرشيدي كان له رأي آخر بعدما
ت��ص��دى ل��ه��ا وأب��ع��ده��ا لركنية
باقتدار.
ووس���ط ن��ش��اط التضامن
متكن البديل ب��در امل��ط��وع من
صناعة الهدف الثاني ليسجل
لوكاس جاوتشو بالدقيقة .76
م����رت ال���دق���ائ���ق األخ���ي���رة
سجاال بني الفريقني مع أفضلية
للقادسية ،الذي كان قريبا من
تسجيل ثالث األهداف عبر بدر
املطوع لوال تألق حمد بدير إال
أن البديل اآلخر أحمد الظفيري
ك��ان له رأي آخ��ر عندما سجل
ث��ال��ث األه����داف ب��ال��وق��ت ب��دل
الضائع.

عيد الرشيدي يسجل للقادسية

الفيصلي يقلب الطاولة على الفتح في الدوري السعودي
قلب الفيصلي تأخره بهدف أمام
ضيفه ال��ف��ت��ح إل���ى ف���وز  2-3خ�لال
املباراة التي جمعتهما أول من أمس في
اجلولة الثالثة من دوري كأس األمير
محمد بن سلمان (ال��دوري السعودي
للمحترفني).
وت��ق��دم الفتح ب��ه��دف سجله علي
ال��زق��ع��ان ف��ي ال��دق��ي��ق��ة  21وت��ع��ادل
الفيصلي عن طريق يوسف اجلبلي في
الدقيقة .52
وشهدت املباراة  6دقائق مجنونة
منحت ال��ف��وز للفيصلي ،ب���دأت في
الدقيقة  62حني سجل رولي بونيفاسيا
الهدف الثاني للفيصلي إال أن الفتح
سجل ه��دف التعادل في الدقيقة 63
عن طريق محمد يحيى مجرشي ،قبل
أن يعود بونيفاسيا لتسجيل الهدف
الثاني له والثالث للفيصلي في الدقيقة
 .68وش��ه��دت امل��ب��اراة ط��رد توفيق
بوحيمد العب الفتح في الدقيقة الثالثة
من الوقت احملتسب بدال من الضائع
للمباراة .ورفع الفيصلي رصيده إلى
 5نقاط في املركز الرابع مناصفة مع
الفيحاء ،وظل فريق الفتح بال نقاط في
املركز  16األخير.
وف��ي م��ب��اراة أخ��رى سحق االتفاق
مستضيفه احلزم بسداسية نظيفة ،في
مباراة الفريقني التي أقيمت على ملعب
احلزم مبدينة الرس.
سجل أهداف االتفاق فيليب كيشي
من ركلة ج��زاء ( ،)14مسعود بخيت
باخلطأ في مرماه ( ،)19سوليمان

لقطة من املباراة

دوك��ارا ( 38من ركلة ج��زاء) و(،)89
ح��ام��د ع��ب��دال��ل��ه ال��غ��ام��دي (،)58
وروجيرو (.)67
وشهدت املباراة ثالث ركالت جزاء،
سجل االتفاق منها مرتني ،وأهدر احلزم
الضربة الوحيدة التي احتسبت له.
وبذلك رفع االتفاق رصيده إلى 6
نقاط ،فيما جتمد رصيد احل��زم عند

نقطة واحدة.
دخل احلزم واالتفاق املباراة برغبة
هجومية لتعويض خسارتهما في
اجلولة الثانية أم��ام الفيحاء وأهلي
ج��دة على الترتيب بنفس النتيجة
(.)1-2
كانت املباراة اتفاقية خالصة ،لعبا
ونتيجة ،حيث استحوذ على الكرة

أغلب ف��ت��رات ال��ش��وط األول ،وأنهاه
متقدمًا بثالثية نظيفة.
ولعب ف��ارق السرعة بني مهاجمي
االتفاق ودف��اع احل��زم ،دورًا مهمًا في
انتهاء الشوط األول بثالثية نظيفة،
ف��ي ظ��ل وج��ود ال�لاع��ب ال��ش��اب حامد
الغامدي وف��واز الطريس ،فضالً عن
البرازيلي روجيرو املتحرك املزعج.

كوتوكو يهزم النجم
الساحلي بثنائية
في دوري األبطال
أشانتي كوتوكو بطل دوري أبطال
إفريقيا عامي  1970و 1983اقترب من
دور املجموعات في النسخة اجلديدة
م��ن البطولة بعد ال��ف��وز على ضيفه
النجم الساحلي التونسي بهدفني دون
رد.
حقق أشانتي كوتوكو الغاني فوزا ً
مهما ً والفتا ً على ضيفه النجم الساحلي
التونسي بهدفني دون رد األح��د في
ذه��اب دور الـ 32م��ن بطولة دوري
أبطال إفريقيا لكرة القدم.
تقدم أوك��راه لكوتوكو في الدقيقة
الثالثة من بداية املباراة قبل أن يضيف
أرثر الهدف الثاني في الدقيقة .54
وفي إطار ال��دور ذاته تعادل فوسا
ج��ي��ن��ي��ور م���ن م��دغ��ش��ق��ر م���ع ضيفه
مازميبي بطل الكونغو الدميقراطية
ب����دون أه�����داف ،ف��ي��م��ا ع���اد ال��ت��رج��ي
التونسي حامل اللقب بتعادل إيجابي
ثمني بهدف لهدف من أرض مستضيفه
إل��ي��ك��ت س���ب���ورت ال���ت���ش���ادي ،ممثل
جمهورية الكونغو الدميقراطية الثاني
في املسابقة فيتا كلوب تعادل خارج
ملعبه مع كارا التوغولي بدون أهداف
فيما متكن ال���وداد الرياضي املغربي
وصيف البطل بدوره من الفوز خارج
ملعبه على إف سي نواذيبو املوريتاني
بهدفني نظيفني ليضع قدماً في دور
املجموعات.

إسبانيا تنهي الهيمنة األميركية على مونديال السلة
أنهت إسبانيا انتظارا امتد  13عاماً
وأح��رزت لقب كأس العالم في كرة السلة
للمرة الثانية ،بفوزها أول من أمس على
األرج��ن��ت�ين ب��ف��ارق  20نقطة ف��ي نهائي
البطولة التي أقيمت في الصني ،ليحقق
العبها مارك غاسول اجنازا ً نادرا ً باجلمع
ب�ين لقبي امل��ون��دي��ال ودوري احملترفني
األميركي في العام ذاته.
وبفوزه  75-95في املباراة التي أقيمت
في بكني ،أض��اف املنتخب اإلسباني لقباً
عاملياً ثانياً الى رصيده بعد تتويجه عام
 2006على حساب اليونان ،بينما فشلت
األرجنتني في التتويج للمرة الثانية في
تاريخها ،لتكتفي بامليدالية الذهبية على
أرضها في النسخة األول��ى للبطولة عام
.1950
وتخلف إسبانيا على عرش كرة السلة
العاملية ،املنتخب األميركي الذي أحرز لقب
النسختني املاضيتني ،لكنه خ��رج بشكل
مفاجئ في ربع النهائي أمام فرنسا ،بعدما
شارك بغياب معظم جنوم الـ «.»nba
وفي مباراة األح��د ،لم تقدم األرجنتني
املتوجة بفضية مونديال  ،2002املستوى
ال��ذي أت��اح لها إخ���راج صربيا املرشحة
للقب من ربع النهائي ،وفرنسا من نصف
النهائي ،بعدما جنح مارك غاسول وزمالؤه
في احلد من خطورة املخضرم لويس سكوال

ورفاقه.
وق��ال غاسول بعد اللقاء «م��اذا عساي
أق��ول؟ أشعر أنني محظوظ ج��دا ً للتواجد
ه��ن��ا ،خل���وض ه���ذه امل���ب���اراة وم��س��اع��دة
زمالئي».
وتابع الالعب ال��ذي ش��ارك ثالث مرات
في مباراة «أول ستار» (لقاء كل النجوم
السنوي في دوري احملترفني) «إنها ثمرة
كل التضحيات التي تقومون بها( ،األمر)
يستحق هذا العناء ...يا له من عام رائع».
فرملة سكوال
وبلغت إسبانيا النهائي بعد فوز صعب
على أستراليا تطلب شوطني إضافيني في
نصف النهائي ،إال أن املهمة لم تكن بهذه
الصعوبة في لقاء التتويج.
وف��رض املنتخب اإلس��ب��ان��ي سيطرته
املطلقة على مجريات اللقاء منذ الدقائق
األول��ى ،ومتكن من التقدم سريعاً ،2-14
ولم مينح األرجنتينيني أي فرصة للتقدم
عليه طيلة الدقائق األربعني.
وجت��اوز ستة العبني من إسبانيا عتبة
العشر نقاط ،أبرزهم ريكي روبيو الذي
اختير أفضل الع��ب ف��ي النهائي ،بعدما
سجل  20نقطة وأض��اف سبع متابعات،
فيما سجل غ��اس��ول  14نقطة م��ع سبع
متابعات ومثلها متريرات حاسمة .وحقق
رودي فرنانديز «دبل دبل» ( 10أو أكثر في

اثنتني من الفئات االحصائية) مع  11نقطة
و 10متابعات ،وسجل سيرخيو يول 15
نقطة وكل من الشقيقني ويلي وخوانشو
هرنانغوميس  11نقطة.
وك��ان غابريال ديك األفضل من جانب
املنتخب اخل��اس��ر بتسجيله  24نقطة،
أض��اف إليها نيكوالس البروفيتوال ،17
بينما اكتفى سكوال بثماني نقاط وثماني
متابعات ،علمًا أن نقاط األخير أتت جميعها
في الشوط الثاني.
وأك��د اإليطالي سيرجيو سكاريولو،
م��درب إسبانيا ال��ذي يشغل أيضاً منصب
املدرب املساعد في رابتورز «راودني شعور
جيد قبل املباراة ولكني رأيت العبي فريقي
قلقني كثيرًا األرجنتني تستحق منا كل
االحترام».
وت��اب��ع امل���درب ال��ذي ق��اد إسبانيا إلى
لقب بطولة أوروب��ا أع��وام 2011 ،2009
و« 2015لم نكن الفريق األط��ول أو الذي
يضم أك��ب��ر ع��دد م��ن امل��واه��ب ول��م تصب
الترجيحات ملصلحتنا في البداية ،ولكننا
عملنا بجهد» ،معتبرا ً أن العبيه «لم يفقدوا
اإلميان بأنفسهم وكرة السلة كافأتهم».
روبيو على خطى غاسول
وأن��ه��ت إسبانيا امل��ت��وج��ة بالفضية
األومل��ب��ي��ة ف��ي ث�لاث مناسبات (،1984
 )2012 ،2008ال��ش��وط األول بالتقدم

جانب من تتويج املنتخب اإلسباني ببطولة العالم لكرة السلة

بنتيجة  31-43ورفعت من مستواها في
الثاني حيث وص��ل ال��ف��ارق خ�لال الربع
الثالث الى  22نقطة.
وح��اول��ت األرجنتني املتوجة بذهبية
أوملبياد  2004العودة إل��ى أج��واء اللقاء

وجنحت بتقليص ال��ف��ارق إل��ى  11نقطة
قبل دقائق من نهاية املباراة ،إال أن اإلسبان
كانوا في املرصاد قبل أن ينهوا اللقاء بفارق
 20نقطة.
وأك���د امل���درب االرجنتيني سيرخيو

هرنانديز أن الفريق األفضل فاز «ال توجد
أع���ذار ،ل��م نكن متعبني ول��م نكن سعداء
ألننا أردنا الفوز إسبانيا لعبت أفضل منا،
ومنتخبها يضم العبني رائعني يتمتعون
بخبرة أكبر».

