14

alwasat.com.kw

الثالثاء  18من شعبان  1440هـ 23 /أبريل  - 2019السنة الثانية عشرة  -العدد 3423

Tuesday 23th April 2019 - 12 th year - Issue No.3423

الهالل اجلريح يبحث عن تصحيح املسار في دوري أبطال آسيا

يتمنى الهالل السعودي اجلريح أال يتأثر باإلرهاق البدني حني يواجه
االستقالل اإليراني من أجل الثأر في املجموعة الثالثة القوية بدوري
أبطال آسيا لكرة القدم ،التي تشهد قمة عربية بني العني اإلماراتي،
وضيفه الدحيل القطري ،اليوم الثالثاء.
ويتصدر الهالل املجموعة بـ 6نقاط رغم اخلسارة  1-2من االستقالل
في اجلولة املاضية ،بفارق نقطتني عن الفريق اإليراني ،والدحيل بينما
يتذيل العني الترتيب بنقطتني فقط.
ويشتكي الهالل من تكدس املباريات خ�لال وق��ت قصير في خضم
الصراع الشرس مع النصر على لقب ال��دوري السعودي للمحترفني،
كما تأثر نفسيًا بخسارة نهائي كأس زايد لألندية األبطال ،أمام النجم
الساحلي التونسي ،في الدقائق األخيرة ،مبدينة العني اإلماراتية ،يوم
اخلميس املاضي.
ويعود الهالل إل��ى اإلم���ارات سريعً ا ملواجهة االستقالل في أرض
محايدة ،بعد أن خسر أمامه في الدوحة في وقت سابق هذا الشهر.
وق��ال محمد بن فيصل رئيس الهالل قبل مواجهة النجم الساحلي:
«نتعرض لضغط لم نواجهه من قبل ،وفريقنا مجهد .لعبنا  6مباريات في
أسبوعني ،وسافرنا  4مرات في  8أيام».

يتطلع العني االم��ارات��ي ال��ى ف��وزه
األول وجتاوز أسوأ بداية له منذ 2011
عندما يستضيف الدحيل القطري على
استاد هزاع بن زايد اليوم الثالثاء ضمن
اجلولة الرابعة من منافسات املجموعة
الثالثة ف��ي دور املجموعات ملسابقة
دوري أبطال آسيا في كرة القدم.
وفشل بطل  2003ووصيف 2005
و 2016ف��ي حتقيق ال��ف��وز بعد ثالث
جوالت للمرة األولى منذ نسخة 2011
عندما جمع وقتها نقطة واح���دة بعد
تعادل وخسارتني ،ليفشل في عبور دور
املجموعات.
وميلك العني حاليا نقطتني جمعهما
من التعادل خارج ارضه مع االستقالل
اإليراني  1-1والدحيل  ،2-2بعد تعثره
امام ضيفه الهالل السعودي صفر -1في
اجلولة األولى.
ورغ����م ان���ه س��ي��خ��وض م��ب��ارات�ين
م��ن أص���ل ث�ل�اث متبقية ع��ل��ى ارض��ه
(يستضيف الدحيل واالس��ت��ق�لال في

جانب من تدريبات الهالل السعودي

بيان «أي اجن��از حتقق على مر تاريخ
هذا الكيان الشامخ كان بجهود منظومة
ال��ع��م��ل ف��ي ال���ن���ادي ال��ت��ي ت��رت��ك��ز في
األساس على قيمة وإمكانيات الالعبني
وشعورهم باملسؤولية في الدفاع عن
شعار النادي».
وتابع «املواجهة املقبلة للعني (أمام
ال��دح��ي��ل) تعتبر مصيرية والزعيم

(لقب النادي) في أمس احلاجة ملؤازرة
ج��م��اه��ي��ره ح��ت��ى يتمكن م��ن تعزيز
حظوظه في املنافسة على إحدى بطاقتي
التأهل عن املجموعة الرابعة».
من جهته ،يأمل الدحيل باستعادة
لغة الفوز التي توقفت في اخر مباراتني
باخلسارة ام��ام الهالل  3-1والتعادل
مع العني بعد البداية القوية بالفوز على

االستقالل بثالثية نظيفة.
وت��ع��ج تشكيلة الدحيل باألسماء
املميزة مثل الثنائي املغربي املهدي
بنعطية ويوسف العربي ،البرازيلي
جونيور ادميلسون والياباني شويا
ناكاغيما ،وإضافة ال��ى الدوليني علي
عفيف وك���رمي بوضياف وامل��ع��ز علي
هداف كأس آسيا .2019

الزوراء العراقي يسعى للثأر
من النصر السعودي في أبطال آسيا

ويلتقي سلتيكس في الدور الثاني (نصف نهائي املنطقة الشرقية
وربع نهائي ال��دوري) مع ميلووكي باكس ،صاحب أفضل سجل في
الدوري املنتظم ( 60فوزا و 22خسارة) أو ديترويت بيستونز.
ويتقدم ميلووكي باكس على ديترويت 3-صفر ،وسيخوضان
املباراة الرابعة اليوم .وج��اءت املباراة قوية بني الفريقني وانتظر
بوسطن سلتيكس الربع األخير حلسمها في صاحله بفضل البديل
غوردون هايوارد صاحب  20نقطة وجايسون تاتوم الذي سجل 18
نقطة مع  8متابعات .واكتفى النجم كايري إيرفينغ بتسجيل  14نقطة
مع  7متريرات حاسمة ،وهي الغلة ذاتها آلل هورفورد ال��ذي حقق
الثنائية املزدوجة «دابل دابل» مع  12متابعة و 5متريرات حاسمة.
وف��رض البدالء أنفسهم جنوما في صفوف بوسطن حيث سجل
ماركوس موريس  18نقطة مع  8متابعات ،وتيري روزيير  11نقطة.
وقال هايوارد «كان يتعني علينا أن نكون في قمة مستوانا ،ولذلك
من اجليد أن نحظى بالقليل من الراحة قبل الدور املقبل».
وهي املرة األولى التي ينجح فيها بوسطن سلتيكس ،الفريق األكثر
تتويجا باللقب ( 17مرة) ،في تخطي أي من األدوار اإلقصائية بأربعة
انتصارات متتالية منذ عام .2011
وتخلف بوسطن سلتيكس رابع املنطقة الشرقية بفارق سلة في
الربع األول ( ،)23-21وفرض التعادل نفسه في الثاني (،)26-26
قبل أن يكسب بوسطن الربعني األخيرين  23-26و.34-37
وبرز البوسني بويان بوغدانوفيتش في صفوف إنديانا بايسرز
بتسجيله  22نقطة مع  8متابعات ،إلى جانب البديل تايريكي إيفانز
صاحب  21نقطة ،وداري���ن كوليسون ال��ذي سجل  19نقطة مع 6
متابعات و 5متريرات حاسمة.
وتأثر بايسرز ،خامس املنطقة الشرقية ،كثيرا بغياب هدافه
وصانع ألعابه فيكتور أوالديبو منذ يناير املاضي بسبب إصابة في
قدمه اليمنى .وتعرض اوالديبو املولود ألب سيراليوني وأم نيجيرية،
لالصابة عندما كان يدافع عن منطقة فريقه في وجه الكاميروني
باسكال سياكام في نهاية الربع الثاني من امل��ب��اراة التي ف��از فيها
بايسرز على تورونتو رابتورز  106-110في  23يناير ،وخضع
بعدها بخمسة أيام لعملية جراحية.

ووريرز يعاني قبل أن يفوز

إن «األسلوب التكتيكي الذي انتهجه بيتزي
كان يرتكز على االستحواذ املستمر على الكرة،
لكن املشكلة كانت في افتقاد اللمسة التهديفية
وهو ما يعني أن املدرب القادم عليه أن يطبق
نفس األسلوب لكن بقدرة تهديفية أفضل».
وتولى بيتزي تدريب املنتخب السعودي
ف��ي نوفمبر  2017وق���اد الفريق ف��ي كأس
العالم  2018بروسيا ،وخ��رج املنتخب من
دور املجموعات بخسارتني أم���ام روسيا
وأوروغ�����واي قبل أن ي��ف��وز على املنتخب
املصري.
كذلك ق��اد بيتزي املنتخب السعودي في
كأس آسيا  2019التي استضافتها اإلمارات،
وخرج الفريق من دور الستة عشر باخلسارة
أمام املنتخب الياباني .
وتنتظر املنتخب السعودي املشاركة في
التصفيات املشتركة املؤهلة لكأس العالم
 2022في قطر وكأس آسيا  ،2023اعتبارا ً من
سبتمبر املقبل.

الزوراء خسر أمام النصر في اجلولة املاضية برباعية

االحتاد السعودي يبحث عن خليفة لألرجنتيني خوان بيتزي

بات بوسطن سلتيكس أول املتأهلني إلى الدور الثاني من األدوار
اإلقصائية «ب�لاي أوف» ل��دوري ك��رة السلة األميركي للمحترفني
بتحقيقه الفوز الرابع تواليا على مضيفه إنديانا بايسرز 106-110
أمس في الدور األول .واصبحت أندية غولدن ستايت ووريرز ،حامل
اللقب في العامني األخيرين ،وتورونتو رابتورز وبورتالند ترايل
باليزرز على مشارف الدور الثاني بتقدمها  1-3بعد حسم املواجهة
الرابعة على أرض لوس أجنليس كليبرز  ،105-113أورالندو ماجيك
 ،85-107وأوكالهوما سيتي ثاندر  98-111على التوالي.
وب��ات��ت ال��ف��رق الثالثة بحاجة إل��ى ف��وز واح��د للحاق ببوسطن
سلتيكس ألنه بحسب القواعد املتبعة يتأهل إلى الدور الثاني الفريق
الذي يسبق منافسه إلى الفوز في أربع من سبع مباريات.
وجنحت فرق سلتيكس ،ووريرز ،رابتورز وباليزرز للمرة الثانية
تواليا في الفوز خارج قواعدها ،ومتلك الثالثة األخيرة فرصة احلسم
كونها تخوض املباراة اخلامسة على أرضها.
وحسم سلتيكس املباراتني األوليني على أرضه أمام بايسرز 74-84
و 91-99في  14و 17احلالي ،ثم كسب الثالثة واألول��ى على أرض
مضيفه  96-104في  19منه قبل أن يفوز بالرابعة األحد.

تألق بدالء سلتيكس

العني االماراتي يتطلع الى فوزه األول على حساب الدحيل القطري

 4مرشحني لقيادة «األخضر
السعودي» في مونديال 2022
قال رئيس االحتاد السعودي لكرة القدم،
ل��ؤي السبيعي ،إن «ع��دم إع�لان اس��م مدرب
املنتخب األول ال��ذي سيخلف األرجنتيني
خ��وان بيتزي ،يأتي في ظل انتظار نتائج
االن��ت��خ��اب��ات املقبلة ،ال��ت��ي ستحدد رئيس
وأعضاء مجلس احتاد الكرة القادم ،واملقرر
إقامتها خالل الشهرين املقبلني».
وقال مصدر في االحت��اد إن أربعة مدربني
م��درج�ين ف��ي ملف االنتظار لبدء التفاوض
معهم خالل الفترة املقبلة ،وعلى رأسهم املدير
الفني للمنتخب البلجيكي ،اإلسباني روبرتو
مارتينيز ،والبرتغالي كارلوس كيروش،
الذي تولى تدريب منتخب إي��ران منذ 2011
وحتى نهاية بطولة كأس آسيا .2019
كما يحمل امللف اسم املدرب السابق ملنتخب
أملانيا وبايرن ميونخ ،يورغن كلينسمان،
وكذلك مدرب منتخب تركيا السابق ،الروماني
ميرتشا لوتشيسكو.
وقال السبيعي في مقابلة تلفزيونية األحد

سلتيكس أول املتأهلني للدور
الثاني ووريرز ورابتورز
وباليزرز على مشارفه

لقطة من مباراة بوسطن سلتيكس وإنديانا بايسرز

قمة مرتقبة بني العني اإلماراتي
والدحيل القطري
ملعبه ويحل ضيفا على ال��ه�لال) ،اال
ان وض��ع ال��ع�ين الفني ال يبعث على
االطمئنان بعد النتائج السلبية في
الدوري احمللي والتي أدت الى تراجعه
للمركز الرابع.
واستبعد اجلهاز الفني بقيادة املدرب
االسباني خوان كارلوس غاريدو خمسة
العبني أساسيني في امل��ب��اراة األخيرة
ام���ام ال��ش��ارق��ة ،قبل ان ي��ق��رر ال��ن��ادي
الحقا استبعاد العبيه البرازيلي كايو
فرنانديز والبرتغالي روبن روبيرو من
حساباته حتى نهاية املوسم.
ورف��ض فرنانديز جتديد عقده مع
العني وال��ذي ينتهي في يونيو املقبل،
وأش����ارت ت��ق��اري��ر صحافية إل���ى أن��ه
مطلوب م��ن بنفيكا ال��ب��رت��غ��ال��ي .أما
روبيرو فهو غير مسجل في كشوفات
النادي االسيوية وحل مكانه في القائمة
املالي تونغو دومبيا.
وقلل رئيس النادي غامن الهاجري
من تأثير استبعاد الالعبني ،وق��ال في

رياضة

يسعى ال��زوراء العراقي لضرب عصفورين
بحجر واحد عندما يستضيف النصر السعودي
على استاذ كربالء الدولي اليوم الثالثاء إذ
يحاول رد اعتباره امام األخير من جهة ،ووضع
ق��دم ف��ي ال���دور املقبل م��ن جهة أخ���رى ضمن
منافسات املجموعة األولى لدور املجموعات من
دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويحتل ال��زوراء املركز الثاني في املجموعة
برصيد أرب��ع نقاط بفارق  3نقاط خلف ذوب
آهن اإليراني الذي يستضيف الوصل اإلماراتي
صاحب املركز األخير برصيد  3نقاط بفارق
األهداف خلف النصر.
واستهل الزوراء مشواره بتعادل سلبي امام
ذوب آهن على ملعب ف��والذ بأصفهان ،وحقق
ف��وزا كبيرا على حساب الوصل 5-صفر في
كربالء في اجلولة الثانية قبل أن يتلقى خسارة
قاسية أمام النصر  4-1في الرياض في اجلولة
املاضية..
وق��ال م��درب ال��زوراء حكيم شاكر «أمضينا
ف��ت��رة اس��ت��ع��دادي��ة خ��اص��ة ل��ه��ذه امل��واج��ه��ة،

وال�لاع��ب��ون اس��ت��ع��ادوا الثقة وطوينا مجمل
احداث املباراة املاضية .ندرك جيدا أهمية هذه
املباراة».
واضاف «اآلن ،جهزنا الفريق بشكل متميز
وجتاوزنا ما حدث واجلميع عازم على حتقيق
نتيجة إيجابية تعكس ال��ص��ورة احلقيقية
للزوراء ،سندخل املباراة بخيار الفوز وخطف
ثالث نقاط تعطينا افضلية كبيرة للتأهل إلى
الدور الثاني».
وفي املجموعة ذاتها ،سيكون الوصل امام
مهمة صعبة لتحقيق أول ف��وز على الفرق
اإلي��ران��ي��ة عندما يحل ضيفا على ذوب آهن
وال��ذي سبق أن خسر امامه ذهابا  3-1على
أرض��ه في دب��ي ،لتستمر معاناته مع الفرق
اإليرانية حيث انهزم ثالث مرات وتعادل مرة
في أربع مباريات سابقة.
وسيفقد الوصل خالل املباراة عدة العبني
مؤثرين حيث يغيب املهاجم البرازيلي فابيو
دي ليما ،العب الوسط خميس إسماعيل واملدافع
عبد الرحمن علي لإليقاف.

خطا ووريرز خطوة كبيرة نحو بلوغ نصف نهائي املنطقة الغربية
للمرة اخلامسة على التوالي عندما تغلب على كليبرز .105-113
وعانى ووريرز حلسم النتيجة في صاحله ،فبعدما تقدم بفارق 10
نقاط في الربع األول ( )22-32و 8نقاط في الشوط األول (،)54-62
تراجع في الربع الثالث الذي شهد انتفاضة ألصحاب األرض فتقدموا
لفترة وجيزة بفارق  5نقاط (.)77-82
وألنه تعلم الدرس من مواجهته الثانية في البالي أوف عندما تقدم
على كليبرز بفارق  31نقطة قبل أن يخسر على أرضه  135-131بعد
عودة تاريخية لألخير ،استعاد ووريرز زمام األمور في الربع األخير
بفضل دفاعه وكسبه  21-26منهيا املباراة في صاحله .105-113
ويدين ووريرز بفوزه إلى جنميه كيفن دورانت صاحب  33نقطة
بينها  3ثالثيات من أصل  6محاوالت مع  7متابعات و 6متريرات
حاسمة ،وك�لاي طومسون ال��ذي سجل  32نقطة بينها  6ثالثيات
من أصل  9محاوالت .ولم يكن جنمه اآلخر ستيفن كوري في أحسن
أيامه حيث اكتفى بتسجيل  12نقطة بينها ثالثية واحدة من أصل 9
محاوالت ،لكنه حقق  10متابعات دفاعية مع  7متريرات حاسمة.
وحذر طومسون زمالءه قائال «إننا نواجه فريقا قويا ،وقد أظهروا
ذلك مرة أخرى اليوم (األح��د) ،يجب أن نواصل اللعب بشكل أفضل
أيضا في الدفاع» ملمحا إلى القمة املرتقبة في الدور الثاني واملرجحة
أمام هيوسنت روكتس الذي يتقدم 3-صفر على منافسه يوتا جاز،
وميلك فرصة حسم بطاقته اإلثنني.
وأضاف «يجب أال نترك خصومنا يستفيدون من أيام راحة أكثر منا»
دون تسمية روكتس.

أوكالهوما على مشارف اإلقصاء
بدوره ،اقترب رابتورز من التأهل إلى الدور الثاني بفوزه الثاني في
ثالثة أيام على أورالندو ماجيك .85-107
وفرض كاوهي لينارد نفسه جنما للمباراة بتسجيله  34نقطة ،فيما
اكتفى الكاميروني باسكال سياكام بتسجيل  16نقطة فقط وهي الغلة
ذاتها التي حققها البديل نورمان باول والبديل اآلخر اإلسباني من
أصل كونغولي سيرج إيباكا.
وبات أوكالهوما سيتي ثاندر وجنمه راسل وستبروك على مشارف
اإلقصاء بخسارته أمام ترايل باليزرز .111-98
واكتفى وستبروك بتسجيل  14نقطة فقط مع  9متابعات و7
متريرات حاسمة ،ولم تكن الثنائية املزدوجة «دابل دابل» لزميله بول
جورج صاحب  32نقطة و 10متابعات ،كافية لتفادي اخلسارة الثالثة
أمام باليزرز.
في املقابل ،برز الثنائي سي دجي ماكولوم وداميان ليالرد في
صفوف باليزرز بتسجيل األول  27نقطة بينها  13نقطة في الربع
األخير والثاني  24نقطة بينها  15نقطة في الربع الثالث ،وأضاف
الفاروق أمينو  19نقطة.

