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البطولة، ونجح في تجاوز أدائه  البرازيلي أيغور أوراق اعتماده في  ] قدم 
قيادة  السعودي يوم أمس األول، وتمكن يوم أمس في  أمام األهلي  الضعيف 
فريقه تنورين اللبناني إلى تحقيق فوز مهم »لخبط« من خالله أوراق المجموعة 
الثالثة. أيغور تميز في مهارة اإلرسال، كما أنه كان كـ »المطرقة« في الضرب 

الهجومي. إذ حقق )27( نقطة في مباراة انتهت بثالثية نظيفة لمصلحة فريقه.

محمد  العماني  السالم  صفوف  في  والمحترف  داركليب  العب  واصل   [
يعقوب تقديم عروضه القوية في البطولة العربية، وذلك بعدما ساهم مساهمة 

كبيرة في تحقيق فريقه الفوز على اتحاد مصراته الليبي بنتيجة )1-3(.
الهجومية،  اإلرساالت  وقوة  األولى  الكرة  بتأمين  تميز  الذي  يعقوب  محمد 

استطاع تحقيق )21 نقطة(، كما فعل أمام الريان القطري يوم أمس األول.

] اضطر مدرب المجمع البترولي الجزائري محمد الطاهر إلى إخراج العبه 
حسني سفيان في الشوط الثالث من لقاء فريقه مع تنورين اللبناني، وذلك بعدما 

شعر بآالم شديدة على مستوى ركبته اليمنى. 
األهلي  أمام  فعل  كما  منه  ينتظر  كان  الذي  الفني  المستوى  يقدم  لم  حسني 

البحريني في الجولة األولى.

اليوم تتحدد هوية المتأهلين من المجموعتين األولى والثانية

مواجهة »مصيرية« لألهلي أمام »أهلي جدة« بـ »عربية أندية الطائرة«

§الرفاع - محمد عون
الخامسة  العربية  األندية  بطولة  تدخل   [
اليوم  الرابع  يومها  الطائرة  للكرة  والثالثين 
الطائرة  اتحاد  صالة  ستحتضن  إذ  الخميس. 
»ممثل  إذ سيلعب  العادة.  كما جرت  مباريات   )3(
عند  السعودي  األهلي  مع  األهلي  النادي  الوطن« 
لقاءا  يسبقها  أن  على  مساًء،  السابعة  الساعة 
الساعة  عند  الليبي  والسويحلي  اليمني  الشعلة 
والوحدة  الفلسطيني  وجباليا  مساًء،  الثالثة 

السعودي عند الساعة الخامسة مساًء.

مواجهة »مصيرية«
»أهلي  مع  البحريني  األهلي  مباراة  ستكون 
معنى،  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  مصيرية  جدة« 
في  قائمة  الوطن  ممثل  الفوز سيبقي حظوظ  ألن 
التأهل حتى يوم غدٍ الجمعة عندما ُيالقي تنورين 
تعرض  اهلل«  سمح  »ال  حال  في  لكن  اللبناني. 
هذا  من  الوفاض  خال  سيخرج  فإنه  للخسارة 

الحدث العربي.

األهلي مطالب بأن يرفع نسق أدائه إذا ما أراد 
الحفاظ على آماله في التأهل، إذ يجب على نجوم 
وأن  بالمسئولية  يشعروا  أن  النسور«  »طائرة 
فنياً  مستوى  يقدموا  حتى  عافيتهم  يستعيدوا 
أظهر  الذي  السعودي  بالفريق  لإلطاحة  يؤهلهم 

جاهزيته لهذا االستحقاق العربي.
رصيد  )بال  اليوم  لقاء  سيدخل  الوطن«  »ممثل 
الجولة  في  خسارة  من  قادم  ألنه  النقاط(  من 
االفتتاحية أمام المجمع البترولي الجزائري، ولهذا 
فهو مطالب بأن يلعب بكامل تركيزه مساء اليوم، 
علي  رضا  الوطني  مدربه  يبدأ  أن  يتوقع  كما 
في  حبيب  علي  من:  مكونة  بتشكيلة  المواجهة 
في  ألفيس  الدومنيكي  مع  عنان  وناصر  اإلعداد، 
 ،)2( مركز  محمد  أمين  يشغل  أن  على   ،)4( مركز 
والثنائي ميرزا عبداهلل وعلي الصيرفي مركز )3(، 

والالعبين الحرين عباس أحمد وعيسى علي.
يقترب  أن  يريد  والذي  السعودي،  األهلي  أما 
الفوز  حقق  ما  إذا  الثمانية  دور  بلوغ  من  أكثر 
سيحافظ  قارة  منير  التونسي  مدربه  فإن  اليوم، 
على ذات التشكيلة الذي قاده لتحقيق الفوز على 

تنورين اللبناني، وهي مكونة من: حسين المعيدي 
في اإلعداد، ويوسف خالد والروسي ديميتري في 
مركز )4(، على أن يشغل أحمد المعبدي مركز )2(، 
مجرشي  وإبراهيم  الخيبري  إسماعيل  والثنائي 

مركز )3(، والالعب الحر ماجد الجهني.

مواجهتا »حسم التأهل«
اليوم  والثانية  األولى  المواجهتان  ستحمل 
سيعلن  فيهما  الفائز  إذ  التأهل«،  »حسم  شعار 

رسمياً بلوغه دور الثمانية.
أن  الليبي  السويحلي  سيحاول  األولى  ففي 
أرض  على  اليمني  منافسه  على  أفضليته  يترجم 
التأهل  على  العزم  عاقد  أنه  يؤكد  حتى  الواقع 

للدور التالي وهو جاهز للمنافسة على اللقب.
السعودي  الوحدة  فإن  الثانية،  المباراة  أما في 
سيكون أمام فرصة »مثالية« لتحقيق الفوز األول 
يؤهله  أن  كفياًل  سيكون  والذي  البطولة  هذه  في 
للدور القادم. إذ فارق اإلمكانات موجود، فالفريق 
يلعب  فيما  محترفون  العبون  لديه  السعودي 

الفريق الفلسطيني من دون محترفين.

فريق األهلي للكرة الطائرة

عيسى حسن: جاهزون للتعويض

] أكد إداري فريق األهلي للكرة الطائرة عيسى حسن لـ »الوسط 
التي  الخسارة  تجاوز  على  العزم  عاقد  ككل  الفريق  أن  الرياضي« 
المرحلة االفتتاحية،  الجزائري في  البترولي  المجمع  لها أمام  تعرض 
الفني  والجهازين  الالعبين  لدى  ورغبة  إصراراً  »هناك  ان  وأضاف 
واإلداري على تجاوز الخسارة األولى. إذ يملك فريقنا كل اإلمكانات 
المنافس  أمام  الفوز  وهي  المرجوة  النتيجة  لتحقيق  تؤهله  التي 

السعودي«.
وأشار حسن إلى أن الفريق استعد جيداً لمباراة اليوم، وأضاف أت 
»هناك اختالفًا كبيراً في التحضير بين المباراتين األولى والثانية. ففي 
الجزائري،  الفريق  عن  معلومات  أية  على  لم نحصل  األولى  المباراة 
ومن  تنورين،  أمام  األول  لقائه  في  السعودي  األهلي  ولكننا رصدنا 
الفريق  علي  رضا  المدرب  بقيادة  الفني  الجهاز  حّضر  المنطلق  هذا 

لمباراة اليوم المهمة«.
الجماهير  لفزعت  الحاجة  بأمس  »نحن  بالقول:  حديثه  وختم 
ستعطي  المباراة  طوال  الفعالة  ومؤازرتهم  تواجدهم  إذ  األهالوية. 
الفريق الحافز لتحقيق النصر بلقاء اليوم... إذ نحن نعلم أهمية المباراة 
وفريقنا قادر على التعامل معها بأفضل طريقة... ونسأل اهلل التوفيق 

بالطبع«.

عيسى حسن

مدرب تنورين: الفوز أعادنا لصلب المنافسة
الرياضي«  »الوسط  لـ  خلف  عالء  اللبناني  تنورين  مدرب  أبدى   [
سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه يوم أمس على المجمع البترولي 
ألنه  بالفوز  سعداء  نحن  »بالتأكيد  وأضاف  نظيفة،  وبثالثية  الجزائري 

أعادنا للمنافسة من جديد على بطاقتي التأهل لدور الثمانية«.
جدة«  »أهلي  أمام  األول  باللقاء  تنورين  أداء  بين  االختالف  وعن سبب 
بكل  ولكن  األعذار،  أضع  »لست  قال:  الجزائري،  المجمع  أمام  أمس  ويوم 
إذ  مختلفة.  بكرة  نلعب  لبنان  في  ألننا  الكرة،  اختالف  من  عانينا  صراحة 
قبل وصولنا للبحرين بخمسة أيام فقط أنهينا مبارياتنا المحلية هناك، ولم 

نعتد كثيراً على الكرة الرسمية للبطولة«.
وتابع: »لعبنا ضد منافس قوي ومعتاد على اللعب بهذه الكرة. إذ على 
رغم أننا كنا قريبين من كسب الشوط األول إال أننا بعد جزئيات بسيطة 
فقدناه... وبعد ذلك كانت المعاناة واضحة عند الالعبين والسبب األساس 
)الكرة(، طبعاً دون نسيان أننا لم نملك أية معلومات عن الفريق السعودي«.
واستمر بالقول: »أما في لقاء ممثل الجزائر، فإننا حضرنا أنفسنا جيداً، 
وعملنا كثيراً على الجانب النفسي، كما أننا حصلنا على فيديو وإحصاءات 
للفريق الجزائري، وبناًء على ذلك حددنا من خطورة قوة ضاربي األطراف. 
الحمد  وهلل  المئة،  في   90 بنسبة  التعليمات  تطبيق  في  الالعبون  وفق  إذ 

تكللت جهودنا بتحقيق الفوز«.
»ستكون  قال:  البحريني،  األهلي  أمام  الجمعة  غدٍ  يوم  مباراة  وبشأن 
مواجهة حاسمة، سنحضر أنفسنا قدر المستطاع حتى نقدم مباراة كبيرة 
سنضع  ذلك  على  وبناًء  البحريني  الفريق  رصدنا  إذ  الفنية.  الناحية  من 
الخطة المناسبة التي تقودنا بإذن اهلل للتأهل للدور الثاني... إذ هي مواجهة 

نكون أو ال نكون«.

عالء خلف

السيب العماني يتأهل متصدرًا لدور الثمانية... والسالم يهزم المصراتي

تنورين اللبناني ُيلخبط أوراق المجموعة الثالثة بعد إطاحته بالجزائريين

في  التوقعات  كل  اللبناني  تنورين  خالف   [
وانتفض  الطائرة،  للكرة  العربية  األندية  بطولة 
البترولي  المجمع  أمام  كبيرة  مباراة  وقدم 
الفوز  تحقيق  أحقية  أعطاه  مما  الجزائري، 
المجموعة  أوراق  »يلخبط  لـ  نظيفة،  وبثالثية 
الثالثة« التي شهدت مبارياتها السابقة فوز ممثل 
الجزائر على األهلي البحريني بنتيجة )3-0(، كما 
خسر تنورين من األهلي السعودي بنتيجة )3-0(.
طاقم  أداره  الذي  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 
والقطري  الطريفي  أمين  السعودي  من  مكون 

حسن بزدم، بواقع: )32-34، 26-28، 17-25(.
الجزائري  الفريق  أن  نرى  للمباراة،  وبالعودة 
فترات  أغلب  على  سيطرته  فرض  في  نجح 
بفارق  يتفوق  كان  إذ  والثاني.  األول  الشوطين 
في  الشوطين  دخول  مع  حتى  النقاط  من  مريح 
النقاط األخيرة، لكن تنورين اللبناني عرف كيف 
ثم  ومن  للتقليص  قاده  وهذا  بعيد،  من  يعود 

التعديل ومن ثم الفوز وسط دهشة الجزائريين.
السيطرة  فكانت  الثالث،  الشوط  في  أما 
الشوط  هذا  خاض  الذي  لتنورين  مطلقة  فيه 
من  الجزائر  ممثل  عانى  فيما  مرتفعة  بمعنويات 
خسر  أنه  وخصوصاً  المعنويات  في  حاد  هبوط 
-24( بالنتيجة  متفوقاً  كان  بعدما  الثاني  الشوط 

.)21
الذي  أيغور  البرازيلي  تنورين  في  هذا، وتميز 
 16( أحرز  الذي  دينيس  نقطة(، وكذلك   27( حصد 
نقطة(، فيما كان هيرنانديز القائد الفعلي للفريق 
المثالي  وأدائه  توجيهاته  خالل  من  الملعب  في 

باالستقبال والدفاع، ومع ذلك حقق )15( نقطة.

تأهل السيب العماني
هذا، وأعلن السيب العماني تأهله وهو متصدر 
للمجموعة الثانية، وذلك بعدما حقق فوزه الثاني 
على جباليا الفلسطيني يوم أمس بثالثية نظيفة، 

ليرفع رصيده من النقاط إلى )5(.
 ،19-25( بواقع:  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 

.)12-25 ،17-25

السالم يهزم المصراتي
السالم  توج  أمس،  يوم  مباريات  آخر  وفي 
البطولة، بتحقيق  الرائعة في  العماني مستوياته 
وبنتيجة  الليبي  اتحاد مصراته  على  األول  فوزه 

)3-1(، ليقترب من التأهل لدور الثمانية.
 ،18-25( بواقع:  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 

.)20-25 ،21-25 ،25-21
فنياً  مستوى  يعقوب  محمد  البحريني  وقدم 
في  ونجح  القطري،  الريان  أمام  فعل  كما  رائعاً 
اإلرسال  من  نقاط(   4( منها  نقطة(   21( تحقيق 
ونقطة واحدة من الصد، وهو الرصيد ذاته الذي 
حققه كروز يوم أمس، فيما أحرز سعود المعمري 

)15( نقطة من وسط الشبكة.

من لقاء تنورين اللبناني والمجمع البترولي الجزائري من لقاء السالم العماني والمصراتي الليبي 


