
13 alwasat.com.kwرياضة

2015 النصر السعودي يستهدف استغالل انطالقته لتكرار تتويج 

جتاوز البريطاني أنطوني جوشوا بداية بطيئة 
ليوجه ض��رب��ة قاضية فنية هائلة ف��ي اجلولة 
السابعة ويهزم ال��روس��ي الكسندر بوفتكني في 
استاد وميبلي يوم السبت ويحتفظ بألقاب رابطة 
املالكمة العاملية واالحتاد الدولي للمالكمة ومنظمة 
املالكمة العاملية ومنظمة املالكمة الدولية في الوزن 

الثقيل.
وأمام حوالي 80 ألف مشجع، وصل جوشوا إلى 
22 نزاال بدون هزمية في مسيرته االحترافية بفوزه 
على بوفتكني )39 عاما( الذي مني بخسارته الثانية 

فقط، واألولى بالضربة القاضية الفنية.
وحصل جوشوا، الذي عاد إلى املكان الذي هزم 
فيه األوكراني فالدميير كليتشكو بالضربة القاضية 
في أبريل نيسان 2017 ليصبح بطال موحدا للعالم 

في وزن الثقيل، على استقبال األبطال من اجلماهير.
لكن في بداية النزال بدا منافسه هو األكثر حتمسا 
من األج��واء ووج��ه لكمة إل��ى جوشوا ق��رب نهاية 

اجلولة األولى ليسبب له قطعا في أنفه.
وف��از املالكمان مبيداليات ذهبية اوملبية، لكن 
الطاقة الشبابية لدى جوشوا البالغ من العمر 28 
عاما كانت حاسمة مع ظهور عالمات اإلرهاق بشكل 

واضح على بوفتكني في منتصف النزال.
وبدأ جوشوا في التحكم في حتركاته من اجلولة 
الرابعة وجنح في استعادة لكماته اخلطافية باليد 

اليمنى.
واصطدمت واحدة من هذه اللكمات بفك بوفتكني، 
املتحدي اإلج��ب��اري جل��وش��وا م��ن راب��ط��ة املالكمة 

العاملية، ليسقط املالكم الروسي على حبال احللبة.
محتوى دعائي

وع��اد بوفتكني للوقوف على قدميه لكن ليس 
طويال وس��دد البطل البريطاني عدة لكمات قوية 
ليتدخل احلكم ستيف جراي بعد مرور دقيقة واحدة 
و59 ثانية من اجلولة ومينح جوشوا انتصاره 21 

بالضربة القاضية.
وقال جوشوا في مقابلة داخل احللبة ”بوفتكني 
منافس ق��وي للغاية، أثبت ذل��ك الليلة بلكماته 

اليسارية اخلطافية اجليدة.
”أنا هنا م��ن أج��ل املتعة ولكي أب��ذل قصارى 
جهدي، كنت أع��رف أن��ه ق��وي ذهنيا لكن ضعيف 

بدنيا“.
وأضاف ”كان ميكن أن يتطلب األمر سبع أو رمبا 
12 جولة لكي أتفوق عليه. لكن الهدف في النهاية 

كان االنتصار.
”جنحت ف��ي اس��ت��ع��ادة سلسلة انتصاراتي 

بالضربة القاضية“.
واحتاج جوشوا إلى خوض 12 جولة ألول مرة 
في مسيرته االحترافية خ��الل نزاله السابق ضد 
النيوزيلندي جوزيف باركر في كارديف في أبريل 

نيسان.
والنزال هو األول في مواجهتني اتفق جوشوا على 
إقامتهما في استاد وميبلي، ومن املنتظر إقامة النزال 

الثاني في أبريل نيسان من العام القادم.
لكن خططه جلمع كافة ألقاب الوزن الثقيل رمبا 
تكون بحاجة لالنتظار فترة أط��ول بعدما أعلن 
ديونتاي وايلدر بطل مجلس املالكمة العاملي في 
وق��ت سابق ي��وم السبت أن��ه سيواجه البريطاني 
تايسون فيوري بطل العالم السابق في أول ديسمبر 

كانون األول بالواليات املتحدة. 

جوشوا يهزم بوفتكني بالضربة القاضية 
ويحتفظ بألقابه العاملية

خليل يشكر »االحتاد االماراتي«
شكر األم��ني العام في االحت��اد الكويتي لكرة القدم الدكتور 
محمد خليل ،األم��ني العام لالحتاد اإلماراتي لكرة القدم محمد 
الظاهري على حفاوة االستقبال بعد زي��ارة وفد احت��اد الكرة 

للجنة دوري احملترفني.
وقدم الدكتور محمد خليل وعضو احتاد الكرة ورئيس جلنة 
املسابقات خالد الشمري درع��ا تذكاريا لألمني العام لالحتاد 

اإلماراتي محمد الظاهري

تأسيس إحتاد دولى للهجن 
مقره »الرياض« وآخر 
آسيوي في »أبوظبي«

اعتمد رؤساء احتادات الهجن في 13 دولة على تأسيس احتاد 
دولي للهجن برئاسة السعودية ومقره العاصمة )الرياض( 
وذلك في اجتماع عقد السبت على هامش مهرجان ولي العهد 

السعودي للهجن مبحافظة )الطائف( بالسعودية.
وانتخب رؤساء االحتادات املشاركة في االجتماع كل من األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا لالحتاد الدولي بالتزكية 
واألمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبا للرئيس 

فيما اقروا تعيني محمد البلوي أمينا عاما لالحتاد.
وأقر االجتماع تعيني رئيس االحتاد اآلسيوي للهجن ورئيس 
االحتاد األفريقي للهجن ورئيس االحتاد األوروبي للهجن نوابا 

للرئيس وميثلون أعضاء املكتب التنفيذي.
ويضم االحت��اد في عضويته كل من السعودية والكويت 
واإلم��ارات وعمان والسودان واألردن ومصر وتشاد واجلزائر 

وتونس وأرتيريا ومنغوليا وفرنسا.
وجاء تأسيس االحتاد واختيار العاصمة السعودية مقرا له 
تتويجا للمملكة بصفتها داعمة لرياضة الهجن واحتاداتها والتي 

اصبحت على قائمة الرياضات العاملية.

ت��وج النصر بطال للدوري السعودي، في آخر 
مرة انتصر فيها مببارياته الثالث األول��ى، وأمام 
التعاون ال��ي��وم اإلث��ن��ني، سيحاول فريق امل��درب 
دان��ي��ي��ل ك��اري��ن��ي��و، االس��ت��ف��ادة م��ن ال��زخ��م املبكر 

واحلفاظ على عالمة النجاح الكاملة.
وب��ع��د التغلب على أُح���د والفيصلي ف��ي أول 
جولتني، حقق النصر ف��وزا رائعا 3 -صفر على 
ال��ق��ادس��ي��ة، األرب���ع���اء، بفضل ث��الث��ي��ة مهاجمه 
النيجيري الدولي أحمد موسى، ليتقاسم الصدارة 
بتسع نقاط مع غرميه التقليدي الهالل، الذي فاز 

أيضا مببارياته الثالث األولى.
ومنذ انطالق دوري احملترفني قبل عشر سنوات، 
لم يفز النصر في مبارياته الثالث األول��ى إال مرة 
واحدة في موسم 2014-2015، الذي أنهاه بطال، 
قبل أن يتراجع في املواسم الثالثة التالية خلف 
الهالل بطل املوسمني املاضيني واألهلي البطل في 

.2016
وقال كارينيو، الذي قاد النصر للقب الدوري في 
موسم 2013-2014، بعد الفوز على القادسية »أنا 
سعيد للغاية بالنتيجة ومستوى اللعب الفردي 

واجلماعي لالعبني، ونستحق بكل تأكيد الفوز 
والنقاط الثالث«.

وسيفقد النصر جهود العب الوسط البرازيلي 
بيتروس ماثيوس لثمانية أي��ام بسبب اإلصابة، 
لكن كارينيو سيرغب في املزيد من األه���داف من 
املتألق موسى، أمام التعاون املنتشي بفوز كبير 5-
3 على االحتاد في اجلولة السابقة، وهو انتصاره 

األول هذا املوسم.
وبفضل مهاجم متألق آخر هو الفرنسي بافتيمبي 
جوميس، حقق الهالل ف��وزه الثالث على التوالي 

بتغلبه على الباطن األس��ب��وع امل��اض��ي، ويتطلع 
مهاجم أوملبيك ليون وجالطة س��راي السابق إلى 
مواصلة هز الشباك خارج ملعبه، هذه املرة أمام 

الفتح، اليوم اإلثنني.
وكتب جوميس عبر حسابه على تويتر بعد 
الفوز على الباطن »أنا ممنت للغاية لتسجيل أول 
ثنائية على ملعبنا، شكرا للجماهير، هذا االنتصار 

لكم«.
وف��ي مباريات أخ��رى، يحل األهلي ال��ذي ميلك 
سبع نقاط ضيفا على الباطن يوم السبت القادم، مع 

سعيه لعدم االبتعاد كثيرا في سباق اللقب.
وفقد الشباب عالمة النجاح الكاملة بتعادله مع 
الفتح األسبوع املاضي، ويلعب في ضيافة الرائد 
ي��وم اجلمعة، بينما يأمل االحت��اد، ال��ذي أق��ال هذا 
الشهر مدربه األرجنتيني رامون دياز، أن يستعيد 
ت��وازن��ه أم��ام ال��وح��دة ي��وم األرب��ع��اء، بعد بداية 

متعثرة للموسم لم يحصل خاللها على أي نقطة.
وي��وم اخلميس يسعى االت��ف��اق، ال��ذي ميلك سبع 
نقاط مثل األهلي والشباب، ملواصلة بدايته القوية حني 

يواجه أُحد الذي خسر مبارياته الثالث األولى.

أنهى األه��ل��ي امل��ص��ري مغامرة ضيفه 
حوريا الغيني، بعد الفوز عليه بنتيجة 
)4-0(، السبت، على ملعب السالم، في 
إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال 

أفريقيا.
وض���رب األه��ل��ي بفضل ت��ع��ادل��ه دون 
أه���داف ف��ي غينيا، وف���وزه الساحق في 
اإلياب، موعدا مع وفاق سطيف اجلزائري، 

في نصف نهائي البطولة.
سجل رباعية األهلي في املباراة التي 
شهدت حضور أكثر من 25 ألف مشجع، 
وليد سليمان وإس���الم م��ح��ارب وص��الح 
محسن وأحمد فتحي في الدقائق 32 و53 

و69 و1+90.
ب��دأت امل��ب��اراة مب��ح��اوالت متبادلة من 
جانب الفريقني، وجنح األهلي في الوصول 
ملرمى حوريا عبر تسديدات وليد سليمان 

وحمودي وهشام محمد.
بينما وصل الفريق الغيني ملرمى األهلي 
بضربة رأس أمسكها محمد الشناوي 
ح��ارس امل��رم��ى، ثم رأسية أخ��رى أوقفها 

التسلل.
أضاع األهلي فرصة قريبة للغاية من 
ضربة رأس ألمين أشرف علت العارضة، 
ثم محاولة من وليد أزارو لم يستغلها 
وت��راج��ع الفريق الغيني للدفاع وه��دأت 

هجماته املرتدة.
وف��ي الدقيقة 32، سجل األهلي هدف 
التقدم عن طريق كرة قطعها أحمد فتحي 
ووص��ل��ت إل��ى ح��م��ودي ال���ذي انطلق من 
اجلبهة اليمنى ومرر لوليد سليمان الذي 

سدد في املرمى ببراعة.
بعد الهدف، ضغط العبو األهلي بغية 

تسجيل ال��ث��ان��ي م��ع ع��رض��ي��ات خطيرة 
م��ن جانب فتحي وعلي معلول، قبل أن 
يحصل األول على إن��ذار بجانب حصول 
م��اوري��س أس��وك��و، الع��ب ح��وري��ا، على 

البطاقة الصفراء.
ومع بداية الشوط الثاني، أشرك حوريا 
ال��الع��ب سيكو ك��م��ارا، على ح��س��اب آبو 
ماجنييه كمارا، ثم شارك مانسا بريفو بدالً 
من وونكوي خالل أول 5 دقائق، مع هدوء 
أهالوي قبل أن يحرز إسالم محارب الهدف 

الثاني في الدقيقة 53.
حتسن أداء فريق حوريا بعد الهدفني 
مع انطالقات هجومية، وتسديدة فوق 
العارضة من مانديال، وأضاع أزارو فرصة 
لألهلي م��ن ضربة رأس، ث��م خ��رج أحمد 
حمودي جناح األهلي مصابا، وشارك بدال 

منه صالح محسن.
وسجل صالح محسن هدفا ثالثا لألهلي 
في الدقيقة 68، من كرة تسلمها في منطقة 

اجلزاء، وسددها ببراعة في املرمى.
وأبعد الشناوي تسديدة قوية من بافور 
العب حوريا، وأشرك األهلي الالعب مؤمن 
زكريا ب��دالً من وليد سليمان في الدقيقة 

.75
وواص��ل األحمر إه��دار الفرص بعدما 
أض��اع إس��الم م��ح��ارب وأزارو، وص��الح 
محسن، وتسديدة غينية أبعدها احلارس 
الشناوي م��ع فرصة آخ��رى ضائعة من 

املغربي.
ودف��ع األهلي بآخر أوراق��ه في الدقيقة 
89، بإشراك أكرم توفيق بدال من محارب، 
م��ع تصد ج��دي��د م��ن ال��ش��ن��اوي لتسديدة 

غينية سهلة.

األهلي يضرب موعدا مع وفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا

لقطة من املباراة

جانب من تدريبات النصر السعودي

بعد جت��اوز آث��ار إعصار مدمر هدد بطولة العالم 
للفروسية، استمتع إجنمار دي فوس بلحظة هدوء، 
السبت، مع تفكيره في مستقبل احلدث األهم في هذه 

الرياضة.
وواجه دي فوس مهمة صعبة مع إشرافه ألول مرة 
كرئيس لالحتاد الدولي للفروسية على أهم بطولة في 

هذه الرياضة خارج األلعاب األوملبية.
وبدأت بطولة العالم، التي تقام كل 4 سنوات، في 
نورث كاروالينا بالواليات املتحدة يوم 12 سبتمبر في 
طقس رطب شديد احلرارة أدى إللغاء مسابقة التحمل 

وتنفيذ القتل الرحيم في حصانني.
وبعد ذل��ك، ض��رب إعصار فلورنس والي��ة نورث 
كاروالينا وتسبب في أضرار في مركز ترايون الدولي 
للفروسية، ليؤدي إلى مزيد من الفوضى في جدول 

البطولة وإلغاء مسابقة أخرى وهي الترويض احلر.
ومن املقرر أن يحضر توماس باخ رئيس اللجنة 
األوملبية الدولية منافسات الفردي في قفز السدود، 
اليوم األحد، وهي املسابقة التي ستسدل الستار على 

بطولة العالم.
ورغم التحديات، فإن البطولة جنحت بكل املقاييس 
وش��ه��دت ع��ددا م��ن املنافسات األع��ل��ى مستوى على 

اإلطالق في بطولة العالم.
وتعد منافسات الفردي في قفز السدود املسابقة 
األهم لكن التنافس في مسابقة الفرق، التي ُحسمت 
ب��ص��ورة درام��ي��ة ف��ي ص��راع على امليدالية الذهبية 
بني الواليات املتحدة والسويد، سيكون من الصعب 

تكراره.
ورغ��م ع��دم تسليم كل امليداليات، ف��إن كل املقاعد 
الستة املؤهلة لأللعاب األوملبية في كل من الترويض 

وقفز السدود ومسابقة األيام الثالثة حتددت بالفعل.
وأبلغ دي فوس رويترز »أهم شيء هو أننا حظينا 
ببطولة رائ��ع��ة ومت حسم التأهل ف��ي 3 مسابقات 

أوملبية«.
»أستطيع تفهم خيبة أمل بعض الرياضيني بسبب 
إلغاء بعض املسابقات بعد كل هذا اجلهد الذي بذلوه، 

وهو قرار ليس سعيدا على اإلطالق«.
وأض��اف »هذا اإلعصار كان قويا للغاية ولم يكن 
من املمكن إقامة أي منافسات يوم األحد، وحني بدأنا 
التخطيط ملا سيحدث في صباح اإلثنني لم يكن هناك 

أي ضمانات«.
وك��ان��ت إق��ام��ة البطولة محل ش��ك حتى تدخلت 

الواليات املتحدة.
وحني انسحب املنظمون األصليون، وهي مدينة 
برومون في كيبيك الكندية، قبل عامني لعدم قدرتهم 
على تدبير التمويل ال���الزم، تدخل م��ارك بليسيمو 
وشركاؤه في مركز ترايون الدولي للفروسية إلنقاذ 

االحتاد الدولي.
ويراهن بليسيمو، الذي يدير إمبراطورية فروسية 
مباليني الدوالرات في ولنجتون وفلوريدا ودنفر، على 

ترايون لتصبح الوجهة األهم في عالم الفروسية.
ومثل احل��رك��ة األوملبية حت��ت ق��ي��ادة ب��اخ، يدفع 
بليسيمو باجتاه أجندة شبابية ويرغب في تقدمي 
مسابقات جديدة مثل بولو احملاربني بالطريقة نفسها 
التي رحبت فيها األلعاب األوملبية الشتوية مبسابقات 

مثل )بيج اير(.
لكن دي فوس عضو اللجنة األوملبية الدولية أبدى 
تصميمه على بقاء الفروسية ملتزمة مبسابقاتها 

األساسية.

اإلحتاد الدولي للفروسية منفتح 
على املسابقات اجلديدة
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