14

alwasat.com.kw

اخلميس  28من ربيع األول  1440هـ 6 /ديسمبر  - 2018السنة الثانية عشرة  -العدد 3329

Thursday 6th December 2018 - 12 th year - Issue No.3329

رياضة

النصر يبحث عن انتصار أمام الهالل في قمة الدوري السعودي
يدخل النصر مباراة قمة الرياض أمام الهالل،
في أس��وأ ظ��روف ميكن أن يخوض بها مباراة
مهمة ومصيرية في دوري كأس األمير محمد بن
سلمان.
وتلقى النصر الهزمية الثانية في الدوري هذا
املوسم ،عندما خسر  2-1أمام ضيفه الوحدة،
ليظل الهالل حامل اللقب الفريق الوحيد الذي لم
يتجرع م��رارة الهزمية في املسابقة حتى اآلن،
قبل استضافة النصر في لقاء قمة السبت املقبل.
ويتصدر الهالل املسابقة برصيد  28نقطة
من  10مباريات ،متفوقاً بفارق ثالث نقاط عن
النصر صاحب املركز الثاني الذي خاض مباراة
أكثر.
ويدخل النصر امل��ب��اراة بقيادة فنية مؤقتة
للبرتغالي هيلدر كريستوفاو ،ال��ذي تولى
املسؤولية عقب إقالة دانييل كارينيو القادم من
أوروغ���واي ،وأمله حتقيق الفوز للخروج من
الكبوة احلالية.
وتعني خ��س��ارة النصر على أرض الهالل
ابتعاده بشكل كبير عن املنافسة على اللقب ،رغم
ما يتردد عن اقتراب البرتغالي ليوناردو غاردمي
من تدريب الفريق بعد مشاهدته مباراة الوحدة
األخيرة من امللعب.
ويعيش الهالل حالة من االستقرار الفني مع
مدربه البرتغالي جورج جيسوس ،حيث انتصر
في  9بني  10مباريات في الدوري ،وتعادل مرة
واحدة ،وله مباراة واحدة مؤجلة.
وتنطلق اجل��ول��ة  12ال��ي��وم اخلميس بـ4
م��ب��اري��ات ،حيث يلتقي الباطن م��ع الفيحاء،
والقادسية م��ع االت��ف��اق ،وال��ش��ب��اب م��ع أ ُح��د،
واالحتاد متذيل الترتيب مع الفيصلي.

جانب من تدريبات النصر السعودي

مصر لن تطلب استضافة أمم
إفريقيا بدال من الكاميرون
أعلن االحت���اد امل��ص��ري لكرة ال��ق��دم الثالثاء رفضه فكرة الترشح
الستضافة نهائيات بطولة ك��أس األمم اإلفريقية  2019بعد سحبها
من الكاميرون لعدم جاهزيتها ،مشيرا إلى دعمه أي دولة عربية راغبة
بالتنظيم.
وأورد حساب االحت��اد املصري على موقع «فيسبوك» أن املتحدث
الرسمي باسمه أحمد مجاهد «نفى وجود أي نية للتقدم بطلب استضافة
بطولة األمم اإلفريقية بعد سحب تنظيمها من الكاميرون مؤكدا أن مصر
لن تكون منافسا في هذا األمر ألي دولة عربية السيما وأن الرئيس عبد
الفتاح السيسي هو رئيس ال��دورة احلالية لالحتاد اإلفريقي وستكون
مصر داعمة ألي دولة عربية تطلب التنظيم».
وكان االحتاد اإلفريقي أعاد اجلمعة املاضي في العاصمة الغانية أكرا
فتح السباق الستضافة البطولة التي يشارك فيها  24منتخبا ،بإعالنه
سحب التنظيم من الكاميرون قبل سبعة أشهر من موعدها املقرر ،على
خلفية التأخر في إجناز أعمال البنى التحتية ومنشآت املالعب ،إضافة الى
الوضع األمني املضطرب في بعض أرجائها.
وفي حني لم تعلن بعد أي دولة نيتها رسميا الترشح لالستضافة،
كانت التقارير الصحافية قد رجحت في الفترة املاضية ،أن تكون املنافسة
على االستضافة في حال سحبها من الكاميرون ،بني املغرب وجنوب
إفريقيا.
وذكرت تقارير صحافية الثالثاء أن مصر تدرس استضافة مشتركة
مع املغرب ،علما بأن االحتاد القاري يتوقع أن يعلن هوية املضيف قبل
نهاية العام احلالي.
واستضاف املغرب في فبراير املاضي بطولة أمم إفريقيا للمحليني
(«شان  .)»2018وفي يونيو ،فشلت اململكة للمرة اخلامسة في سعيها
للفوز باستضافة املونديال ،بعدما تقدمت بترشيح الستضافة نهائيات
 ،2026اال أن تصويت اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي (فيفا) صب
لصالح ملف مشترك بني الواليات املتحدة وكندا واملكسيك.
وسبق للمغرب استضافة بطولة أمم إفريقيا مرة واحدة عام ،1988
وكان من املقرر أن يستضيف نسخة  2015قبل أن يعتذر عن ذلك خوفا
من انتشار وباء إيبوال .وآل التنظيم في ذاك العام الى غينيا االستوائية.
أم��ا جنوب إفريقيا ،فتعد من أكثر دول ال��ق��ارة تطورا على صعيد
البنية التحتية اخلاصة باستضافة بطوالت مهمة في كرة القدم ،السيما
بعدما أصبحت في  2010الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تنظم
املونديال ،واستضافت نسختي أمم إفريقيا ( 1996بدال من كينيا بعدما
امتنعت األخيرة عن ذلك بسبب صعوبات مالية) و( 2013بدال من ليبيا).
مصر ترفض منافسة املغرب الستضافة أمم إفريقيا

شيكاغو يسقط أمام إنديانا
بايسرز في الـ «»NBA

استهل مدرب شيكاغو بولز اجلديد جيم بويلن عهده باخلسارة بعد
سقوط فريقه في أول مباراة رسمية له بإشرافه أمام إنديانا بايسرز -90
 96ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وكان بويلن ،مساعد املدرب فريد هويبرغ ،قد عني في منصبه اإلثنني
بعد قرار النادي إقالة األخير بسبب سوء نتائج الفريق الذي يحتل املركز
األخير في املجموعة الشرقية .ولم يحقق شيكاغو املتوج بلقب الدوري
ست مرات ،الفوز سوى في  5مباريات منذ مطلع املوسم احلالي مقابل 20
خسارة .أما بايسرز فرفع رصيده إلى  14انتصارا ً مقابل  10هزائم.
وكان دارن كوليسون أفضل مسجل في صفوف الفائز مع  23نقطة
و 8متريرات حاسمة ،وأضاف الفنلندي لوري ماركانن  21نقطة و10
متابعات ومايلز تيرنر  18نقطة مع  11متابعة و 3متريرات حاسمة.
وتغلب أورالن��دو ماجيك على ميامي هيت  90-105في دربي والية
فلوريدا .وسجل أرون غ��وردون  20نقطة و 13متابعة وأضاف كل من
املونتينيغري نيكوال فوسيفيتش وتيرينس روز  19نقطة للفائز.
وما زاد من سوء أمسية ميامي ،مغادرة العبه حسن وايتسايد مقاعد
الالعبني االحتياطيني قبل نهاية املباراة بـ  40ثانية وقد بدا عليه الغضب.
وقاد السلوفيني الشاب لوكا دونتيتش فريقه داالس مافريكس إلى
الفوز على بورتالند ترايل باليزرز  102-111بتسجيله  21نقطة مع 9
متابعات و 3متريرات حاسمة .أما أفضل مسجل في صفوف اخلاسر فكان
داميان ليالرد مع  33نقطة.
وت��اب��ع فينيكس صنز نتائج السلبية ه��ذا امل��وس��م بسقوطه أم��ام
ساكرامنتو كينغز  ،122-105ليصبح صاحب أسوأ سجل في دوري
احملترفني حتى اآلن مع  20هزمية و 4انتصارات فقط.
وحقق يوتا جاز فوزا ً ساحقاً على سان أنتونيو سبيرز 105-139
بفضل  20نقطة لدونوفان ميتشل وأضاف له الفرنسي رودي غوبير 18
نقطة.

نوا إلى ممفيس
م��ن جهة أخ���رى ،انضم الفرنسي يواكيم ن��وا ال��ذي فسخ فريقه
نيويورك نيكس عقده معه منتصف أكتوبر ،إلى ممفيس غريزليز بحسب
ما أعلن األخير .ويرجح أن يؤدي نوا ( 33عاماً) ،جنل النجم السابق
لكرة املضرب الفرنسي يانيك ،دور البديل لالعب االرتكاز اإلسباني
مارك غاسول .يذكر أن نوا لم يخض أي مباراة في دوري احملترفني منذ
أواخر يناير املاضي إثر معاقبته من قبل فريقه خلالف مع مدربه جيف
هورناسيك ،وهو شارك في  7مباريات فقط املوسم املاضي .وخاض
نوا ،أفضل مدافع ملوسم  625 ،2014-2013مباراة في دوري احملترفني
خالل مسيرته منذ عام  ،2007وحقق معدل  8,9نقاط في املباراة الواحدة
مع  9,3متابعات.

مشاركة اسماعيل مطر مع اإلمارات مهددة بسبب اإلصابة

كشف نادي الوحدة اإلماراتي عن معاناة العبه
الدولي املخضرم إسماعيل مطر من كسر في عظمة
الفك سيبعده ألربعة أسابيع على األق��ل ،ما يهدد
جدياً مشاركته مع منتخب ب�لاده في « كأس آسيا
 اإلمارات  »2019على أرضه.وأعلن الوحدة الثالثاء أن الفريق سيفتقد جهود
ثالثة العبني بسبب اإلصابة ،بينهم اسماعيل املصاب
بـ «كسر في عظمة الفك» ،مشيرا ً إلى أن مدة الغياب
املتوقعة تستمر بني « 4و 5أسابيع».
وسيغيب عن الوحدة أيضا املغربي م��راد باتنا

(بني أسبوعني وثالثة أسابيع لتمدد في العضلة
الضامة) ،ومحمد برغش (بني ثالثة وخمسة أسابيع
لتمزق في العضلة الضامة).
وبحسب تقارير صحافية محلية ،من املتوقع أن
يخضع مطر ( 35عاما ً) لعملية جراحية.
ويأتي اإلع�لان عن ه��ذا الغياب ،قبل نحو شهر
من انطالق منافسات كأس آسيا التي تستضيفها
مدن أبوظبي ودبي والعني والشارقة ،بني اخلامس
من يناير واألول من فبراير املقبلني ،ما يعني عملياً
 -في حال أبعدت اإلصابة مطر للمدة املتوقعة  -لن

يتمكن من املشاركة في حتضيرات املنتخب أو حتى
املشاركة في صفوفه.
وك��ان مطر ال��ذي تعرض لإلصابة خالل مباراة
الوحدة وضيفه الشارقة االثنني في املرحلة الثانية
عشرة من الدوري ،أحد الالعبني الذين يعول عليهم
مدرب املنتخب اإليطالي ألبرتو زاكيروني لتعويض
غياب الع��ب ال��ه�لال السعودي عمر عبد الرحمن
املصاب بقطع في الرباط الصليبي.
وك��ان «ع��مّ��وري» ،أفضل الع��ب ف��ي آسيا لعام
 ،2016قد خضع في أواخر أكتوبر لعملية جراحية

ملعاجلة قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.
وف��ي ح�ين ل��م يعلن ن��ادي��ه فترة غيابه ،تعد هذه
اإلصابة من األخطر لالعبي كرة القدم ،وقد تصل
فترة التعافي منها الى ستة أشهر.
ويقدم مطر موسماً مميزا ً مع فريقه الوحدة،
مما دعا زاكيروني إلى استدعائه الى خوض أربع
مباريات ودية أمام هندوراس وفنزويال وبوليفيا
واليمن أقيمت ب�ين أكتوبر نوفمبر ،بعدما كان
استبعده عن التشكيالت التي أعلنها منذ ديسمبر
.2017

األهلي السعودي يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية
تأهل الفريق األول
لكرة القدم بنادي أهلي
جدة السعودي إلى دور
الثمانية ببطولة كأس
زاي��د لألندية العربية
األبطال بعد تعادله -1
 1الثالثاء ،أمام ضيفه
وفاق سطيف اجلزائري
ف��ي إي����اب دور الـ16
بالبطولة.
وتقدم وفاق سطيف
ب��ه��دف س��ج��ل��ه ح��م��زة
بنوح ف��ي الدقيقة 17
وت��ع��ادل سعيد املولد
لألهلي في الدقيقة .49
وص��ع��د األه��ل��ي إلى
دور الثمانية مستفيدا ً
م��ن ف���وزه ف��ي م��ب��اراة
ال���ذه���اب ال��ت��ي أقيمت
باجلزائر  0-1ليصعد
مب���ج���م���وع م���ب���ارات���ي
الذهاب واإلياب .1-2

لقطة من مباراة األهلي السعودي ووفاق سطيف اجلزائري

ساري يدعو هازارد إلى اتخاذ قراره بشأن مستقبله مع تشيلسي
دع��ا اإلي��ط��ال��ي ماوريتسيو
س���اري ،م���درب ن���ادي تشلسي
اإلن��ك��ل��ي��زي ،ص��ان��ع أل��ع��اب��ه
البلجيكي إدين هازارد الى اتخاذ
ال��ق��رار بشأن جتديد عقده مع
النادي من عدمه.
وبحسب التقارير الصحافية،
ع��رض تشيلسي على ه���ازارد
ع��ق��دا ً ج��دي��دا ً ب��رات��ب أسبوعي
يصل إلى حوالى  350ألف جنيه
إسترليني ( 450ألف دوالر).
وينتهي ع��ق��د ه����ازارد (27
ع��ام�اً) م��ع الفريق اللندني في
يونيو  ،2020وقد ارتبط اسمه
ب��االن��ت��ق��ال ال���ى ص��ف��وف ري��ال
مدريد اإلسباني ،السيما خالل
ال��ص��ي��ف امل��اض��ي ب��ع��دم��ا تألق
ف��ي ص��ف��وف منتخب ب�ل�اده في
مونديال روسيا  2018وق��اده
إلى احتالل املركز الثالث.
وق���ال س���اري« :ال��ك��رة باتت
اآلن في ملعب البلجيكي ،النادي
جاهز لتوقيع العقد اجلديد فورا ً،

إدين هازارد يرغب في الرحيل عن البلوز

لكن األم���ر ي��ع��ود إل��ي��ه إذا أراد
التجديد من عدمه ،أريد أدين هنا
بطبيعة احلال ،لكني أريده هنا

إذا أراد ذلك فعالً».
وتابع «أن��ا على علم بوجود
محادثات بشكل أسبوعي بني

ال��ن��ادي وم��دي��ر أع��م��ال إدي���ن،
وبالتالي اذا حصل أي جديد،
فالنادي سيتصل بي مباشرة».

العب «مزور» يتالعب مبصير ناديني في الدوري البرازيلي
تتابع جماهير الكرة في البرازيل اجلدل
ال��دائ��ر ح��ول احتمالية هبوط أح��د أندية
دوري الدرجة األول��ى إل��ى القسم الثاني،
بسبب تزوير أحد العبيه الوثائق اخلاصة
بتاريخ ميالده ،حيث من املنتظر أن يصدر
قرارا ً رسمياً في هذا الشأن خالل الساعات
القليلة املقبلة.
وبطل هذه الواقعة هو الالعب إيرنانديس
دي��از ل��وز ،ال��ذي ك��ان يلعب لصالح نادي

سيارا في دوري الدرجة األولى البرازيلي،
قبل أن ينتقل إلى صفوف غوياس في القسم
ال��ث��ان��ي م��ن املسابقة ،ليخوض معه 31
م��ب��اراة ،وي��ق��وده إل��ى الصعود إل��ى دوري
األضواء.
وط��ب��ق��ا ً ل��ل��م��ع��ل��وم��ات امل���وج���ودة في
سجالت االحت���اد البرازيلي لكرة القدم،
ول��د إيرنانديس في  11نوفمبر (تشرين
الثاني)  ،1987ولكن أحد الصحافيني متكن

من العثور على وثيقة جديدة أظهرت أن
التاريخ احلقيقي ملولد الالعب يرجع إلى ما
قبل التاريخ املذكور بعامني كاملني.
وبذلك ،يواجه نادي سيارا شبح الهبوط
إلى دوري القسم الثاني ،ألن لوائح االحتاد
البرازيلي تقضي بخصم  3نقاط من أي
ف��ري��ق ي��ق��وم ب��إش��راك الع��ب ق��ام بتزوير
الوثائق التي تثبت تاريخ ميالده احلقيقي،
وذلك في كل مباراة.

منظمو أستراليا املفتوحة للتنس
يؤكدون مشاركة سيرينا ونادال
أكدت األميركية سيرينا وليامس مشاركتها في بطولة أستراليا املفتوحة،
أولى البطوالت األربع الكبرى للموسم اجلديد في كرة املضرب ،وذلك للمرة
األولى منذ تتوجيها بلقب  2017وهي في بداية فترة احلمل ،بحسب ما أعلن
املنظمون أمس األربعاء.
وأكد املنظمون أن املصنفني واملصنفات بني املئة األوائل في العالم ،أكدوا
مشاركتهم في البطولة التي تقام في يناير ،السيما املصنف أول سابقا
اإلسباني رافايل نادال الذي أنهت اإلصابة موسمه بشكل مبكر.
وأح��رزت سيرينا ( 37عاما) لقب بطولة أستراليا  2017بفوزها على
شقيقتها فينوس ،قبل أن تكشف أنها حامل وتغيب ألشهر لوضع مولودتها
األولى .وحمل هذا اللقب الرقم  23لألميركية في بطوالت «الغراند سالم»
وانفردت من خالله بالرقم القياسي في عصر االحتراف ،وباتت على بعد لقب
واحد من معادلة الرقم القياسي املطلق لألسترالية مارغريت كورت.
وبعد عودتها في وقت سابق هذا العام ،اقتربت سيرينا مرتني من معادلة
الرقم ،لكنها خسرت في املباراتني النهائيتني لبطولتي وميبلدون اإلنكليزية
(أمام األملانية أجنليك كيربر) ،وفالشينغ ميدوز األميركية (أمام اليابانية
ناومي أوساكا) .وأعلن منظمو البطولة األسترالية في بيان األربعاء أن
«سيرينا وليامس ،املصنفة  16حاليا ،ستحقق عودتها املرتقبة الى ملبورن
للمرة األولى منذ فوزها باللقب عام  2017عندما كانت في األسبوع الثامن من
حملها بأليكسيس أوملبيا» التي ولدت في سبتمبر من العام نفسه.
كما تشمل قائمة املشاركني ،بحسب البيان ،املصنف أول عامليا الصربي
نوفاك دجوكوفيتش ،وحامل اللقب املصنف ثالثا السويسري روجيه فيدرر،
إضافة الى نادال الغائب عن املالعب منذ انسحابه من دورة باريس للماسترز
في أكتوبر املاضي.
كما أكدت حاملة اللقب الدمناركية كاروالين فوزنياكي مشاركتها.
وبحسب بيان املنظمني ،أكد املصنفون الـ 101األوائ��ل لدى احملترفني،
واملصنفات الـ 102األوليات لدى احملترفات (باستثناء البولندية أنييسكا
رادفانسكا املعتزلة املصنفة  ،)74مشاركتهن في البطولة املقررة بني 14
يناير املقبل و 27منه.
ونقل البيان عن مدير الدورة كريغ تايلي قوله «من املميز دائما أن نرى
حاملي اللقب .كاروالين أحرزت أول لقب غراند سالم في مسيرتها هنا العام
املاضي ،وستكون متشوقة لتبدأ  2019بشكل إيجابي».
أضاف «بالطبع روجيه فيدرر لديه أيضا ذكريات مميزة في ملبورن بعدما
توج باللقب ست مرات هنا ،وهو ما لم يحققه سوى نوفاك (ديوكوفيتش)
و(األسترالي) روي إمرسون في السابق».
وأكد تايلي أنه تواصل مع نادال « وهو استعاد كامل لياقته البدنية بعدما
انتهى موسمه بشكل مبكر بعد باريس ،ويتطلع قدما للمجيء الى أستراليا».

