
13
للتواصل مع »الوسط الرياضي«

يرجى االتصال بالقسم الرياضي

هاتف: 17596999، فاكس: 17592091

sport@alwasatnews.com  :بريد الكتروني

sport.alwasat@gmail.com 

العدد 5249 الجمعة 20 يناير 2017 الموافق 22 ربيع اآلخر 1438هـ

Fr iday 20 January 2017,  Issue No.  5249

»طائرة النسور« تداوي جراحها على حساب »أبناء الجزيرة«
النادي األهلي تخلفه بشوط دون رد أمام منافسه  ] حّول 
 ،)1-3( بنتيجة  مستحق  فوز  إلى  »المجتهد«  صالح  النبيه 
االنتصارات، بعدما  إلى سلك  المدرب رضا علي  لتعود كتيبة 
النجمة  أمام  الماضيتين  الجولتين  في  للهزيمة  تعرضت 
الرابعة  هي  الخسارة  هذه  تعتبر  فيما  التوالي.  على  والنصر 

لـ»أبناء الجزيرة«.
وجاءت نتائج أشواط اللقاء الذي أداره طاقم دولي مكون من 
 ،19-25  ،16-25  ،25-23( بواقع:  الكعبي  وحسين  كاظم  علي 

.)20-25
وبهذا الفوز يكون األهلي قد رفع رصيده إلى )7( نقاط، فيما 
السابع  المركز  وفي  النقاط  من  رصيد  بال  صالح  النبيه  ظل 

وبفارق األشواط عن البسيتين األخير.
الشوط  في  بقوة  بدأ  األهلي  أن  نرى  للمباراة،  وبالعودة 
األول، لكنه لم يحسن الحفاظ على تفوقه والسبب إرسال قوي 
من لوبيز، كما أن سيدهاشم حيدر ظهر ببعض النقاط هجومياً 

دون إغفال بعض األخطاء التي ارتكبها األهلي.
وعلى رغم معاودة األهلي للتقدم بفارق )3( نقاط، بعد إرسال 
مؤثر لمحمد عنان، إال أن األخير ارتكب بعض األخطاء الهجومية 
النبيه صالح حتى تعادلت النتيجة عند  التي استثمرها جيداً 

)18-18( بعد حائط صد ناجح للوبيز أمام ألفيس.
والسبب  التعادالت،  من  قصيرة  سلسلة  في  الشوط  دخل 
ولوبيز  األهلي،  فريقه  لصالح  نقاطا  يحرز  عنان  ناصر  أن 

وسيدهاشم يردان للنبيه صالح )21-21(.
وبفضل كرة سريعة لمحمد إبراهيم وخطأ هجومي ارتكبه 
لوبيز  أن  إال  النقطتين،  فارق  صالح  النبيه  أخذ  عنان  محمد 

وسيدهاشم أخطئا لتتعادل النتيجة عند )23-23(.
المعد  بين  ذكية  بكرة  تفوقه  استعاد  النبيه صالح  أن  غير 
أحمد حسين والعب االرتكاز محمد إبراهيم، حتى أنهى لوبيز 
بروز  حول  بعدما   )23-25( بنتيجة  فريقه  لصالح  الشوط 

فريقه الدفاعي لنقطة من مركز )6(.
ميرزا  إذ عاد  األهلي،  انتفض  التالية،  الثالثة  األشواط  وفي 
عبداهلل للتشكيل األساسي واألخير قدم عطاءات قوية بالصد 
والهجوم السريع، كما أن ضاربي األطراف محمد عنان وألفيس 
وناصر عنان ظهروا بأداء أفضل هجوميا وحتى دفاعيا. وهذا 
كل صب في صالح الفريق األصفر الذي تمكن من فرض إيقاعه 
النبيه صالح قد حاول  على مجريات هذه األشواط، وإن كان 
مستوى  على  معاناته  أن  إال  لمنافسه،  جنب  إلى  جنبا  البقاء 
الكرة األولى كانت سببا في عدم مقدرته على تجاوز حوائط 
بعض  ارتكب  الفريق  أن  نسيان  دون  طبعاً  األهالوية،  الصد 
األخطاء المباشرة باالستقبال والهجوم على مدار هذه األشواط.
التغييرات  بعض  أجرى  علي  مدربه رضا  من خالل  األهلي 
لصالح  دائماً  األفضلية  ظلت  وفيها  الثالثة،  األشواط  خالل 
األهالوية، وسط مستويات فنية جيدة قدمها »أبناء الجزيرة« 

من لقاء األهلي والنبيه صالح     قياسا بفارق اإلمكانات الموجود بين الفريقين.

بثالثية نظيفة ورفع رصيده إلى )8( نقاط بالمركز الثالث

النصر يحقق »األهم« أمام اتحاد الريف في دوري الطائرة
§الرفاع - محمد عون

»األهــم«  النصر  نــادي  حقق   [
»اإلصــابــات«  تجاوز  في  ونجح 
أخرى،  مرًة  الفريق  اجتاحت  التي 
الريف  اتحاد  على  مهما  فوزا  ليحقق 
الجولة  ختام  في  نظيفة  بثالثية 
الرابعة بدوري الدرجة األولى للكرة 
الطائرة. ليرفع النصراوية رصيدهم 
النقاط إلى )8(، فيما ظل الخاسر  من 
على رصيده السابق وهو )3( نقاط.

اللقاء الذي  وجاءت نتائج أشواط 
خالد  من  مكون  دولي  طاقم  أداره 
الشوملي ومنير مكي بواقع: )17-25، 

.)19-25 ،23-25
وبالعودة للمباراة، نرى أن النصر 
فرض إيقاعه في الشوط األول ونجح 
في تحقيق انطالقة سريعة، مستفيدا 
فاضل  فعالية  من  األولى  بالدرجة 
دون  الهجومي،  الشق  في  عباس 
إبراهيم  المؤثر لصبيح  الدور  إغفال 
الملعب،  أطراف  من  القيم  وحسن 
)3( ظهرا ببعض  كما أن ثنائي مركز 

النقاط الهجومية ومن مهارة الصد.
من  الريف  اتحاد  وعانى  هــذا، 
مستوى  على  ارتكبها  كثيرة  أخطاء 
صب  كله  وهذا  والهجوم،  االستقبال 
كسبوا  الذي  النصراوية  صالح  في 

الشوط من دون معاناة.
أداء  تحسن  الثاني،  الشوط  في 
اتحاد الريف بشكل ملحوظ والسبب 
فنية  مستويات  تقديم  في  رغبة 
العرادي  إبراهيم  أن  كما  أفضل، 
النقاط  من  العديد  حققا  ودوغالس 
الهجومي، من دون نسيان  الشق  في 
أن صالح مهدي ظهر بوجه مؤثر من 

وسط الشبكة أيضاً.
النصر وبعد إصابة حسن ضاحي 
مركز  في  أوسميل  إلشراك  اضطر 

وصبيح  عباس  فاضل  وبفضل   ،)3(
جداً  متقاربة  النتيجة  كانت  إبراهيم 
نقاطه  في  الشوط  دخول  مع  حتى 

األخيرة.
بالنتيجة  الريف  تقدم  رغم  وعلى 
تمكن  عباس  فاضل  أن  إال   ،)22-23(
مركز  من  هجومية  نقطة  تحقيق  من 
ساحقين  إرسالين  بإحراز  تبعها   )4(

لينتهي  دوغــالس  البرازيلي  على 
الشوط نصراويا بنتيجة )23-25(.

اتحاد  حاول  الثالث،  الشوط  في 
منافسه،  من  قريبا  يبقى  أن  الريف 
لكن فاضل عباس ورفاقه استطاعوا 
منذ  النقاط  من  مريح  فــارق  أخذ 
البداية، ألن حسن القيم وصبيح كانا 

يحرزان بعض النقاط أيضاً.

ملحوظ  ضعف  من  عانى  الريف 
الشق  أتعب  ــذا  وه باالستقبال 
حوائط  وبفضل  كثيراً،  الهجومي 
الصد بقيادة فاضل عباس وأوسميل 
تفوقهم  على  النصراوية  حافظ 
البديل  الشوط  أنهى  حتى  الواضح 
محمد عبداهلل بكرة هجومية من مركز 

)1(، وذلك بنتيجة )19-25(.

فاضل عباس وضربة ساحقة على اتحاد الريف

أوسميل من بديل إلى أساسي بمركز »3«
] فّضل مدرب النصر حسن علي عدم المجازفة بإشراك العبه المحترف الكوبي أوسميل بلقاء فريقه يوم أمس 
أمام اتحاد الريف في رابع جوالت دوري الطائرة؛ وذلك ألنه يعاني من إصابة تعرض لها في مباراة المحرق قبل 
جولتين. لكن إصابة حسن ضاحي في الشوط الثاني وقبلها إصابة محمد عبدالجبار، جعلت المدرب النصراوي 

يضطر إلى إشراك أوسميل كالعب أساسي بمركز )3(، وهو أصاًل العب بمركز )2(.
أوسميل وعلى رغم أنه غير معتاد على هذا المركز، إال أنه قدم اإلضافة لفريقه على مستوى حوائط الصد. إذ خفف 
حسن ضاحي بقي في االحتياط بعد إصابتهالعديد من الكرات كما حقق عدة نقاط من هذه المهارة لمصلحة فريقه الذي انتصر في نهاية المباراة بنتيجة )0-3(.

اإلصابات تواصل »اجتياحها« 
الكتيبة النصراوية

في  النصر  فريقه  لتمثيل  ضاحي  حسن  عاد  أن  يلبث  لم   [
الجولة الماضية أمام األهلي بدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة 
بعدما غاب عن أول جولتين في المسابقة، إال وقد عاودته اإلصابة 
أمام  أمس  يوم  أخرى  مرة  البطن  مستوى  على  منها  يعاني  التي 
اتحاد الريف، وهذا أدى لعدم مقدرته على إكمال المباراة، ليضطر 

المدرب حسن علي إلخراجه وإشراك الكوبي أوسميل بدياًل عنه.
حسن ضاحي، أكد أنه بحاجة للراحة، وهذا ما قد يحصل عليه 
في مباراة البسيتين بالجولة المقبلة، حتى ال تتفاقم اإلصابة عليه 
بـ  النجمة  أمام  البسيتين  مواجهة  بعد  سيلعب  النصر  ألن  أكثر، 

»ديربي العاصمة«.
»اإلصابات ال تأتي فرادى« بالنسبة للنصر، ألن العب االرتكاز 
مغادرة  على  أجبرته  اآلخر إلصابة  هو  تعرض  عبدالجبار  محمد 
خليفة  بحسين  الزج  إلى  ذلك  ليؤدي  األول،  الشوط  في  الملعب 

»العائد مؤخراً من اإلصابة« للمشاركة كالعب أساسي.
اآلخر،  هو  إصابة  من  يعاني  أوسميل  الكوبي  أن  يذكر 
»الكتيبة  الجاري  الوقت  في  تجتاح  اإلصابات  أن  يوضح  وهذا 
النصراوية«... سالمات لكل الالعبين »من دون استثناء« ونأمل أال 
فيه  المنافسة  تكون  أن  يتوقع  الذي  في دورينا  أي إصابات  نرى 

شرسة جداً هذا الموسم.

األحمر العسكري على بعد خطوة عن ربع نهائي كأس العالم
§مسقط - االتحاد الرياضي العسكري

] يخوض منتخبنا العسكري لكرة القدم اليوم )الجمعة( 
منافسات  ضمن  المجموعات   دور  في  األخيرة  مواجهته 
نظيره  يلتقي  عندما  وذلك  الثانية،  العسكرية  العالم  كأس 
الساعة  عند  الرياضي  السيب  استاد  ملعب  على  الغيني 
الساعة الثامنة بتوقيت سلطنة عمان السابعة بتوقيت مملكة 

البحرين لحساب المجموعة األولى في البطولة.
مع  بالتعادل  الثانية  الجولة  أنهى  العسكري  منتخبنا 
الثاني  المنتخب العماني بهدف لهدف، ليحتل بذلك المركز 
برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب المضيف الذي يتفوق بعدد 
األهداف رغم امتالكه الرصيد ذاته، ويأتي تباعاً في جدول 

الترتيب فرنسا وغينيا ولكليهما نقطة واحدة.
ويدخل األحمر المواجهة بفرصتي الفوز والتعادل اللتين 
بالوصول  البطولة  هذه  في  المشوار  مواصلة  له  تؤمنان 
لألدوار النهائية وتحديداً دور الثمانية، ويدرك منتخبنا أهمية 
الموقعة  فخسارة  لصالحه،  األمور  لحسم  والسعي  اللقاء 
أمام المنتخب الغيني قد تكلفه الخروج من سباق المنافسة 
بطاقتي  إحدى  على  الحصول  فرصة  وضياع  بالمجموعة 

العبور.
المباراة سهلة  في هذه  الكروي  األحمر  مهمة  تكون  ولن 
على اعتبار أن فترة الراحة ما بين المباريات ليست بكافية 
لالستشفاء وعودة الالعبين بعد مباراتين مليئتين بالجهد 

البدني، وكذلك سيصطدم بالقوة البدنية التي يمتلكها العبو 
المنتخب الغيني، ولكن رغم ذلك، يتميز منتخبنا بوجود دكة 
بدالء جيدة والعبين يمتلكون الحلول الفردية والقدرات الفنية 
سكوب  ميروسالف  التشكي  المدرب  عليها  سيعول  التي 
في هذا اللقاء، في المقابل سيخوض المنتخب الغيني هذه 
المواجهة بشعار وحيد وهو »الفوز«، الذي قد يمنحه فرصة 

المنافسة على اقتناص واحدة من البطاقتين بالمجموعة.
األحمر العسكري يمتلك الحلول الهجومية التي من الممكن 
أن تؤمن له الفوز اليوم، وخصوصاً في ظل عدم انضبطاية 
المنتخب الغيني في الشق الدفاعي، شريطة وجود الحلول 
الهجومية السلسة والمتنوعة التي تساعد المهاجمين على 

زيارة الشباك.

على  أمس  يوم  عصر  وحتى  الفني  الجهاز  يستقر  ولم 
التشكيلة التي ستبدأ لقاء اليوم، وبالتالي قد تشهد بعض 
التغييرات عن التشكيلة التي بدأ بها المدرب سكوب المباراة 
الشيء  بعض  مشابهة  تكون  وقد  العماني،  المنتخب  أمام 
حيث  فرنسا،  أمام  االول  اللقاء  بها  خاض  التي  التشكيلة 
يتوقع أن يبدأ المدرب المباراة بتشكيلة تضم: في حراسة 
المرمى محمد سيدجعفر، في خط الدفاع رضا السيدعيسى 
العمق علي  كظهير أيمن وأحمد عبداهلل كظهير أيسر، وفي 
خليل ووليد الحيام، وفي خط الوسط ضياء السيدسعيد، 
كميل األسود وعلى األطراف علي مدن وإبراهيم حبيب وفي 
المقابل  في  الرميحي،  ومحمد  يوسف  عبداهلل  المقدمة  خط 
سيتواصل غياب الالعبين أحمد جمعة وعيسى غالب؛ بسبب 
االفتتاحية في  فرنسا  مباراة  في  لها  التي تعرضا  اإلصابة 

البطولة.
أجرى منتخبنا العسكري ظهر يوم أمس تدريباً استعداداً 
لمواجهة اليوم على الملعب الفرعي بمجمع السلطان قابوس 
بـ«بوشر«، حيث انطلق المران عند الساعة الثانية عشرة 
ظهرا واستمر قرابة 45 دقيقة، وقسم المدرب سكوب الالعبين 
مواجهة  خاضت  التي  األولى  المجموعة  مجموعتين،  إلى 
عمان، والمجموعة الثانية التي لم تشارك في تلك المباراة. 
فقد خاضت األولى تدريبا خفيفا تضمن تمارين االسترخاء 

واالستشفاء وإزالة اإلرهاق عن المباراة السابقة.

التدريب األخير لألحمر العسكري قبل مواجهة غينيا


