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رياضة

بوبيان واخلليج يكمالن عقد املربع الذهبي لدورة «الروضان»
يُسدل الستار على النسخة الـ  39من دورة
املرحوم عبد الله مشاري الروضان الرمضانية
لكرة قدم الصاالت ،اليوم األرب��ع��اء ،بإقامة
مباراتي النهائي ملنافسات الكبار والبراعم،
على صالة احتاد كرة اليد في الدعية.
ووصلت فرق كويت ستيل ،وجست كلني،
وبنك بوبيان ،واخلليج للكابالت ،إلى مرحلة
نصف النهائي التي أقيمت في وقت الحق أمس
األحد ،لتفتح الدورة أبوابها أمام بطل جديد.
وجاء تأهل بوبيان إلى نصف النهائي عن
ج��دارة ،بعدما متكن من اإلطاحة بأحد أقوى
فرق الدورة هوليداي إن بهدفني لهدف ،ضمن
منافسات اليوم السادس والعشرين ،بفضل
توهج جنمه األرجنتيني كي كي الذي سجل
هدفني ،وج��اء الثاني في اللحظات األخيرة
عبر تسديدة صاروخية ،كما تألق من صفوف
بوبيان البرازيلي ماكسي والعراقي رافد
حميد.
في املقابل واج��ه هوليداي إن ،صعوبات
كبيرة في فرض إيقاعه املميز على مجريات
األم���ور ،في ظل إحكام الرقابة على ثنائي
الباراجواي ساالس وجيجي ،وإن كان األخير

قد جنح في تسجيل هدف فريقه الوحيد من
جملة ثنائية رائعة مع ساالس.
ب���دوره اج��ت��از اخلليج للكابالت ،عقبة
االحت���اد الليبي العنيد ،بهدفي البرازيلي
فامبيتا ومشاري النكاس ،مقابل هدف لعلي
م��س��ب��اح ،ل��ي��ودع االحت���اد ال����دورة بصورة
مشرفة.
صراع ملتهب بني اليوسف والكويت على
لقب البراعم
يسدل براعم املرحوم الشيخ خالد اليوسف
الصباح ،ونادي الكويت ،الستار عن النسخة
الثامنه ل��دورة الروضان البراعم التي تقام
على هامش النسخة  39م��ن عمر ال���دورة،
عندما يتواجهان في النهائي ،بعد غد.
وستكون الندية العنوان األب��رز ملواجهة
اليوسف حامل اللقب ،أم��ام ن��ادي الكويت،
أحد أبطال الدورة السابقني في إطار استكمال
الفريقني ملشوارهما احل��اف��ل خ�لال األدوار
األول���ى خاصة م��ع ام��ت�لاك العبو الفريقني
لقدرات ومهارات عالية جنحوا من خاللها في
إمتاع جماهير ال��دورة باملواجهات املاضية
وصوال حللم النهائي.

ويطمح العبو كال الفريقني إل��ى تسجيل
أسمائهم بأحرف من ذه��ب في سجل أبطال
ب��راع��م ال��روض��ان ال��ذي ناله م��ن قبل ن��ادي
الكويت وأك��ادمي��ي��ة حسن أب���ل ،وإسبانيا
واألبطال وأكادميية سترايكرو اليوسف.
ووف��ق��ا ملستوى الفريقني ف��ي املواجهات
املاضية ،يصعب التكهن بهوية الفائز إال أن
األمر األكيد هو أن عشاق الروضان على موعد
مع وجبه جديده من اإلثارة والندية و املتعة
الكروية.
وتضم قائمة اليوسف :علي دشتي ،جاسم
صالح ،عبد الله محمد ،أحمد محمد ،عبد الله
خالد ،يوسف جمال ،حمزة زياد ،الشيخ محمد
يوسف ،خالد وليد وبدر سالم.
ف��ي ح�ين ت��ض��م ق��ائ��م��ة ال��ك��وي��ت :محمد
احل��ل��واج��ي ،ح��س�ين ع��ب��د احمل��س��ن ،يوسف
يعقوب ،سعد نايف ،يوسف سعود ،محمد
ي��اس��ر ،ف��واز حمد ،ط�لال عبد العزيز ،عبد
الوهاب ضاري وشاهني اخلالدي.
ك��ي��ك��ي :س��ع��ي��د ب��ال��ت��ف��اع��ل م���ع جمهور
الروضان
أكد األرجنتيني كيكي ،احملترف بصفوف

بيسارا اإليطالي ،أنه جاء للمشاركة مع بنك
بوبيان ،بحثا عن حتقيق لقب دورة الروضان
في مشاركته الثانية بالبطولة.
وق���ال إن ل��ل��دورة ب��ري��ق خ���اص ف��ي ظل
املنافسة الشرسة التي تشهدها مبارياتها
مبشاركة العبني محترفني على مستوى عال،
إلى جانب محليني مميزين مع بعض الفرق
العربية.
وأوضح كيكي الفائز مع منتخب األرجنتني
بكأس العالم في كولومبيا  ،2016أن فريقه
جنح في حتقيق خطوات مهمة في مشوار
ال����دورة وه��و أم��ر يحسب جلميع عناصر
الفريق.
وأشاد باحلضور اجلماهيري الرائع ،الفتا
إلى أنه يستمتع بالتفاعل مع اجلمهور مع كل
ه��دف ،حيث يوجد ارتباط ق��وي بينه وبني
اجلمهور احمل��ب ،والعاشق لفنون ومهارات
اللعبة.
وثمن كيكي ،جهود اللجنة املنظمة للدورة،
مشيرا إلى أنه الحظ في مشاركته احلاليه
الكثير من التطورات قياسا على مشاركته
األولى بالدورة.

جانب من منافسات الروضان

هل يكون أحد املنتخبات العربية احلصان األسود للمونديال؟
هل ينجح أح��د املنتخبات العربية في أن يكون
احلصان األسود لبطولة كأس العالم ؟ ..سؤال يتردد
كثيرا حاليا بني أنصار املنتخبات العربية األربعة التي
تشارك في بطولة كأس العالم بروسيا.
ومع اقتراب ضربة البداية للمونديال ،يترقب عشاق
كرة القدم العربية في كل مكان ما ستقدمه منتخبات
السعودية ،ومصر ،وتونس ،واملغرب في هذه البطولة
التي تشهد مشاركة قياسية عربية.
وعلى م��دار العقدين األخيرين ،شهدت البطوالت
ظ��ه��ور أك��ث��ر م��ن ح��ص��ان أس���ود ،إض��اف��ة للعديد من
املفاجآت الكبيرة ملنتخبات لم تكن مرشحة لتفجيرها.
وينتظر كثيرون من املنتخبات العربية ،مفاجآت
مماثلة في املونديال ال��روس��ي ،رغ��م صعوبة املهمة
التي تنتظر كل منهم وتفاوت نسب جناح كل فريق عن
اآلخرين.
وتبدو ف��رص جن��اح كل من املنتخبني السعودي

واملصري متشابهة إلى حد كبير ،لكن ق��درة أحدهما
على تفجير املفاجأة يرجح أن يكون على حساب اآلخر.
وأوق��ع��ت ق��رع��ة البطولة املنتخبني السعودي
(األخضر) ،واملصري (أحفاد الفراعنة) في املجموعة
األول��ى بالدور األول للمونديال ،والتي تضم معهما
منتخبي روسيا ،وأوروجواي.
ويحظى منتخب أوروج����واي بترشيحات قوية
لصدارة املجموعة ما يعني أن تأهل أي من املنتخبني
العربيني للدور الثاني سيكون من خالل مفاجأة على
املنتخب الروسي صاحب األرض.
ويواجه املنتخب املغربي ،االختبار األصعب على
اإلط�ل�اق م��ن ب�ين جميع املنتخبات العربية؛ حيث
يخوض فعاليات هذا ال��دور ضمن املجموعة الثانية
(مجموعة امل���وت) التي تضم منتخبات إسبانيا،
والبرتغال ،وإيران.
ويستهل املنتخب املغربي (أسود األطلس) ،مسيرته

في البطولة بلقاء إي��ران يوم اجلمعة ،لكنه لن يكون
بحاجة إل��ى الفوز فقط في ه��ذه امل��ب��اراة ،وإمن��ا إلى
حتقيق مفاجأة كبيرة أمام أي من املنتخبني اإلسباني،
والبرتغالي.
وأكَّد أحمد رضا التكناواتي ،جنم املنتخب املغربي،
في تصريحات إعالمية بعد وصول الفريق إلى روسيا،
أن فريقه لن يتنازل عن حلم العبور من دور املجموعات
رغم صعوبة مجموعته.
وق��ال التكناوتي ،على هامش تدريبات الفريق:
«هدفنا هو العبور إلى ال��دور الثاني ومباراتنا أمام
إي���ران مهمة مثل البرتغال وإس��ب��ان��ي��ا؛ ألن جميع
املواجهات مهمة في كأس العالم».
ويواجه املنتخب التونسي (نسور قرطاج) اختبارا
صعبا أيضا في الدور األول للمونديال حيث يخوضه
ضمن املجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات
إجنلترا ،وبلجيكا ،وبنما.

ويحتاج منتخب تونس أوال لتحقيق نتيجة جيدة
في مباراته األول��ى بالبطولة أم��ام إجنلترا ،إضافة
لضرورة الفوز على منتخب بنما الذي يشارك للمرة
األولى ،فيما تبدو املواجهة أمام بلجيكا ،هي األصعب
لنسور قرطاج.
وأش��اد اإلسباني روبرتو مارتينيز املدير الفني
للمنتخب البلجيكي باملنتخب التونسي واإلمكانيات
التي ميتلكها الالعبون ،مشيرا إلى أن نسور قرطاج
فريق قوي والتغلب عليه لن يكون سهال.
وأكد مارتينيز ،في تصريحات إعالمية« :شاهدت
م��ب��اراة ت��ون��س وإس��ب��ان��ي��ا ،وت��أك��دت أن��ه��م ميلكون
إمكانيات كبيرة ،وكانوا يستحقون الفوز ،وتسجيلهم
ثنائية أمام البرتغال خير دليل على قوتهم».
وأض���اف «لديهم الع��ب��ون متميزون م��ن الناحية
الفنية ،ويتحركون كثيرا ،وقد يكونون من مفاجآت
كأس العالم».

رونالدو :صالح ميلك فرصة للفوز بالكرة الذهبية
يتوقع كريستيانو رون��ال��دو ،جن��م ري��ال مدريد
واملنتخب البرتغالي ،وج��ود محمد ص�لاح ،جناح
ليفربول واملنتخب املصري ضمن دائ��رة املرشحني،
للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.
وانضم صالح لصفوف الريدز الصيف املاضي قادما
من روما ،وجنح في تقدمي موسم مميز ،حيث سجل 44
هدفا وصنع  16آخرين خالل  52مباراة ،وتوج هدافا
للبرمييرليج برصيد  32هدفا.

وق��ال رون��ال��دو ،ف��ي تصريحات نقلتها صحيفة
«إكسبريس» اإلجنليزية« :ه��ل ص�لاح جيد مبا فيه
الكفاية للفوز بالكرة الذهبية؟ لقد كان أحد اكتشافات
هذا العام».
وأضاف صاروخ ماديرا« :أمتنى أال تتسبب إصابته
بنهائي كييف في غيابه عن املونديال».
وتابع« :كثير من الناس يتحدثون عن املعركة بني
رونالدو وميسي ،ولكن هناك العبني آخرين ميتلكون

الفرصة وصالح واحد منهم».
وتقاسم رونالدو وميسي الفوز بالكرة الذهبية
خالل السنوات العشر األخيرة حيث فاز كل منهما بها
خمس مرات.
وتطرق رون��ال��دو للحديث عن مواجهة إسبانيا
في املونديال ،موضحا« :مواجهة الفريقني في أول
مباراة باملجموعة ستكون صعبة على الطرفني ،إنها
مواجهة غير مثالية ولكن القرعة هي من أق��رت ذلك

وعلينا قبولها» .وأردف« :اخلسارة في املباراة األولى
تضعك في حالة سيئة طوال البطولة ،لذا من املهم أن
نبدأ بشكل جيد ،ولكن أعتقد أن البرتغال وإسبانيا
سيتأهالن إلى الدور التالي.
وأمت« :ال��ف��وز بكأس العالم سيكون مبثابة حلم
بالنسبة للبرتغال ،ولكن كي نفعل ذلك يجب علينا أن
نلعب بنفس الطريقة التي اتبعناها في يورو ،2016
حيث اللعب كفريق واحد معا».

كارتيرون مدربا لألهلي املصري

أعلن النادي األهلي املصري ،أمس الثالثاء ،تعاقده مع املدرب
الفرنسي باتريس كارتيرون ،ملوسمني قادمني لقيادة الفريق األحمر
خلفا حلسام البدري ،الذي استقال من منصبه.
ويصل كارتيرون اليوم األربعاء لبدء مهمته اجلديدة مع األهلي،
وترتيب كافة األمور اخلاصة بفترة اإلعداد مع جهازه املعاون ،خاصة
وأن املدرب الفرنسي لن يصطحب أي معاونني معه ،وسيكون جهازه
املعاون مصري .وج��اء ق��رار التعاقد مع كارتيرون بعد اجللسات
املكثفة للجنة الكرة على مدار الفترة املاضية لدراسة السير الذاتية
للعديد من املدربني األجانب.
وأكدت جلنة الكرة في بيان لها أن الفرنسي كارتيرون هو األنسب
لألهلي خالل املرحلة احلالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أنه مدرب
ص��غ��ي��ر ال��س��ن (48
عاما) وطموح وعلى
دراي���ة كاملة بالكرة
األفريقية ومعوقاتها
خاصة وأنه تولى من
قبل تدريب مازميبي
الكونغولي وفاز معه
بدوري أبطال أفريقيا
والسوبر األفريقي.
وأوض�����ح�����ت أن
ك����ارت����ي����رون ع��ل��ى
معرفة كاملة بالدوري
امل���ص���ري ب��ع��د ف��ت��رة الفرنسي باتريس كارتيرون
عمله في وادي دجلة،
ولديه دراي��ة مبعظم العبي األهلي وقدراتهم الفنية وال يحتاج إلى
وقت طويل للتعرف على إمكاناتهم فضال عن أنه م��درب له بصمة
فنية وأسلوب لعب مميز ووضح ذلك من خالل أداء الفرق التي تولى
مسؤوليتها ،خاصة وأنه سبق وأن قاد منتخب مالي إلى الدور قبل
النهائي في بطولة األمم اإلفريقية عام .2013
وأشارت إلى أن كارتيرون من مدرسة الكرة احلديثة في أوروبا،
ويستطيع أن يطور طريقة اللعب من وق��ت آلخ��ر وه��و واض��ح في
مسيرته التدريبية.

يعولون على املنتخب املصري أكثر من منتخباتهم العربية لكن قبل إصابة صالح

ثلثا الشباب العرب حريصون على متابعة كأس العالم
كشف «اس��ت��ط�لاع أص���داء بيرسون-
مارستيلر السنوي العاشر لرأي الشباب
العربي» أن الشباب ف��ي مختلف أرج��اء
املنطقة يعتقدون أن املنتخب املصري
ميتلك حظوظا أكثر من أقرانه من املنتخبات
العربية للوصول إلى مراحل متقدمة في
نهائيات كأس العالم  .2018ويأتي ذلك في
أعقاب تأهل أربعة منتخبات عربية خلوض
غمار منافسات البطولة العاملية وهي :مصر
واملغرب وتونس والسعودية.
وق���ال اث��ن��ان م��ن ب�ين ك��ل ث�لاث��ة شباب
شملهم االستطالع (بنسبة  )65%أنهم
سيتابعون عن كثب بطولة ك��أس العالم
التي ستنطلق في روسيا يوم  14يونيو
 2018مبباراة جتمع بني منتخب اململكة
العربية السعودية ومنتخب روسيا التي
تستضيف البطولة .ورجحّ ت نسبة 60%
من الشابات العربيات متابعتهن للبطولة،
مقابل  70%من الشبان .ومن بني العازمني
على متابعة البطولة ،أع��رب  14%عن
توقعاتهم بتتويج املنتخب األملاني بكأس
بطولة ك��أس العالم  ،2018مقابل 13%

رشحوا املنتخب البرازيلي وأكدوا امتالكه
أفضل احلظوظ حلصد لقب البطولة ،بينما
توقع  12%ممن شملهم االستطالع أن يرفع
املنتخب األرجنتيني الكأس الذهبية.
وم��ن ب�ين ال��ذي��ن سيتابعون مجريات
ال��ب��ط��ول��ة ،ق��ال  11%أن��ه��م سيشجعون
املنتخب املصري ،ليحظى بذلك بشعبية
تقارب التي حظي بها املنتخب األرجنتيني
بني املشجعني ( ،)12%واألمل��ان��ي .10%
وأظ��ه��ر االس��ت��ط�لاع أن املنتخب املصري
من أكثر املنتخبات حظوة بالتشجيع في
منافسات ك��أس العالم ب�ين فئة الشباب
في دول مجلس التعاون اخلليجي بنسبة
وصلت إلى .24%
ولدى سؤالهم بالتحديد عن املنتخبات
العربية األرب��ع��ة املشاركة ف��ي نهائيات
بطولة كأس العالم ،تصدرت مصر قائمة
املنتخبات األكثر تشجيعا بحيازتها على
دع��م نحو ثلث املشمولني بنسبة 34%
وترشيحها لتقدمي أداء يفوق الفرق العربية
األخ��رى ،وحلّت املغرب في املركز الثاني
بنسبة  ،22%وج���اءت السعودية ثالثا

بنسبة  ،21%وتونس رابعا بنسبة .19%
وف��ي ه��ذا السياق ،ق��ال سونيل جون،
املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أصداء
بيرسون  -مارستيلر ورئيس «بيرسون
كون أند وولف الشرق األوس��ط»« :ال شك
في أن نهائيات بطولة كأس العالم ستكون
حدثا ب��ارزا يترقبه الشباب في مختلف
أن��ح��اء منطقة ال��ش��رق األوس���ط وشمال
أفريقيا .وفي ضوء مشاركة هذا العدد غير
املسبوق من املنتخبات العربية في البطولة،
يصبح من غير املستغرب أن يؤكد اثنان من
ب�ين ك��ل ثالثة شباب ع��رب على رغبتهم
مبتابعة البطولة عن كثب .فالفعاليات
الرياضية العاملية على غرار بطولة كأس
ال��ع��ال��م تبعث ف��ي ن��ف��وس املشجعني في
العالم العربي إحساسا بالوحدة وتلهب
مشاعر عشاق الرياضة في املنطقة ككل».
جت��در اإلش���ارة إل��ى إن االس��ت��ط�لاع مت
إجراؤه قبل تعرض جنم كرة القدم املصري
محمد ص�لاح إلص��اب��ة ف��ي الكتف خالل
املباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي
جمعت ناديه ليفربول مع نادي ريال مدريد

اإلسباني الشهر املاضي .ومازالت مشاركة
صالح مع منتخب بالده في نهائيات كأس
العالم في روسيا محلّ ش��ك ،لكن اآلم��ال
كبيرة بقدرته على التعافي واملشاركة في
املباراة االفتتاحية للمنتخب املصري أمام
منتخب األوروغواي يوم  15يونيو .2018
ويعتبر «استطالع أص��داء بيرسون-
مارستيلر السنوي لرأي الشباب العربي»
املسح األشمل من نوعه للشريحة السكانية
األكبر في منطقة الشرق األوسط– الشباب.
وإلج���راء النسخة العاشرة منه ،أج��رت
ش��رك��ة األب��ح��اث ال��ع��امل��ي��ة «ب���ي إس بي
ريسيرتش» 3500مقابلة شخصية مع
شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية
بني  18و 24عاما في دول مجلس التعاون
اخلليجي ال��س��ت وه���ي دول���ة اإلم����ارات
واململكة العربية السعودية وقطر والكويت
وعمان والبحرين ،إضافة إلى دول عربية
أخرى تضم العراق ومصر واألردن ولبنان
وليبيا واألراض���ي الفلسطينية وتونس
واملغرب واجلزائر واليمن ،خالل الفترة بني
 21يناير و 20فبراير .2018

