
��ا حينما هز ال�ش��باك  حقق جاريث باري اإجناًزا خا�شً
يف مبارات��ه رقم 600 يف الدوري الإجنليزي املمتاز 
لكرة القدم لي�شاعد فريقه اإيفرتون يف قلب تاأخره اإىل 
فوز 1-3 على ميدل�شربه ويعود اإىل املركز الثاين يف 
جدول الرتيب بفارق نقطتني خلف مان�ش�ش��ر �شيتي 

املت�شدر.
وتاأخر اأ�ش��حاب الأر�س بعدما اأحرز احلار�س مارتن 
�ش��تيكلنربج هدفا ع��ن طريق اخلطاأ يف مرماه يف ظل 
�ش��غط م��ن األف��ارو نيجري��دو يف الدقيق��ة 21، ولكن 

باري تعادل لفريقه بعد ثالث دقائق.
ومن��ح �ش��يمو�س كومل��ان التق��دم ليفرت��ون قب��ل 3 
دقائق من نهاية ال�ش��وط الأول بعدما راوغ اثنني من 
مدافعي ميدل�ش��ربه و�ش��دد الكرة يف ال�ش��باك ثم اأحرز 
روميلو لوكاكو الهدف الثالث م�ش��تغال عر�شية يانيك 

بول�شي.
وبهذه النتيجة يرتفع ر�ش��يد ايفرتون بقيادة املدرب 
رونال��د كوم��ان اإىل 13 نقط��ة وهو ما من��ح املدرب 
الهولندي اأف�شل بداية لأي مدرب لإيفرتون خالل اأول 

5 مباريات بالدوري الإجنليزي املمتاز.

وحق��ق مان�ش�ش��ر �ش��يتي ف��وزاً عري�ش��ًا على �ش��يفه 
بورمن��وث )0-4( يف املرحلة اخلام�ش��ة من الدوري 
الإنكليزي املمتاز، لي�ش��يف فريق املدرب غوارديول 
انت�ش��اراً جدي��داً اأكد فيه علو كعبه هذا املو�ش��م وعزز 

ريادته.
و�ش��جل للفائ��ز اأهداف��ه، البلجيكي كيف��ني دي بروين 
15، والنيجريي كيليت�ش��ي اإيهيانات�ش��و 25، ورحيم 

�شرلينغ 48، والأملاين اإلكاي غوندوغان 66.
ورفع فريق املدرب الإ�ش��باين بيب ر�شيده من النقاط 
اإىل 15 نقطة يف ال�ش��دارة بعد حتقيقه الفوز اخلام�س 

تواليًا.
ومل يعك��ر عر�س ال�ش��يتيزن الأخاذ اإل طرد الإ�ش��باين 
مانويل نوليتو يف الدقيقة 86 اإثر احتكاكه مع لعب 

بورمنوث اآدم �شميتث.
فعل��ى ملعب الحتاد واأم��ام 54335 متفرجًا، اأجرى 
غواردي��ول 4 تغي��ريات عل��ى الت�ش��كيلة الت��ي ف��ازت 
عل��ى مون�ش��نغالدباخ، فيم��ا خا���س ج��اك ويل�ش��ري 
القادم معاراً من اآر�ش��نال مباراته الأوىل اأ�شا�شيًا مع 

بورمنوث ومل يقدم �شيئًا.

وق��ال غواردي��ول بعد الفوز: "�ش��غطنا العايل مل يكن 
جيداً. عانينا م�ش��كالت ب�شبب دفاع بورمنوث الكثيف 
واأحيانًا من 10 لعبني. نحن حمظوظون لتواجد دي 

بروين معنا، كان اأداوؤه رائعًا".

بدوره، �رضب اآر�ش��نال بقوة اأي�ش��ًا من خالل تخطيه 
مل�شت�شيفه هال �شيتي 1-4، �شجلها كل من الت�شيلي 
األك�ش��ي�س �شان�شيز ثنائية 17و 83، وثيو والكوت 55 

وال�شوي�رضي غرانيت �شاكا 90+2.

و�ش��جل هدف اأ�ش��حاب الأر�س الوحيد ال�ش��كتلندي 
روب��رت �ش��نودغرا�س م��ن ركلة ج��زاء بعد خط��اأ على 

احلار�س الت�شيكي بر ت�شيك )79 من ركلة جزاء(.
وط��رد جاي��ك ليفرمور من �ش��فوف هال �ش��يتي قبل 
انتهاء ال�ش��وط الأول، بيد اأن �شان�شيز اأهدر ركلة جزاء 
�شدها احلار�س البو�شني اإيلدين ياكوبوفيت�س برباعة 
)x.)41 ورف��ع فري��ق املدرب الفرن�ش��ي اآر�ش��ن فينغر 
ر�ش��يده من النقاط 10 يف املركز الثاين. اأما ر�ش��يد 
هال �ش��يتي فتوقف عند �شبع نقاط يف املركز العا�رض 
بعدم��ا ف�ش��ل يف حتقيق الف��وز للمب��اراة الثالثة على 
التوايل. وبداأ لي�ش��ر �شيتي برحلة التعوي�س بعد بداية 
متعرثة فحقق فوزاً مقنعًا على �ش��يفه برينلي 3-0، 

بهدفني ملهاجمه اجلديد اجلزائري اإ�شالم �شليماين.
على ملع��ب "كينغ باور �ش��تاديوم" واأم��ام 31916 
متفرجًا، افتتح �ش��ليماين الت�ش��جيل براأ�ش��ية قوية من 
�رضب��ة ح��رة على اجله��ة الي���رضى لعبها النم�ش��اوي 

كري�شتيان فوخ�س )45+1(.
وتالع��ب اجلزائ��ري الآخ��ر ريا�س حم��رز على اجلهة 
اليمن��ى فعك�س عر�ش��ية لعبها جيمي ف��اردي بكعبه 

تابعها �شليماين جمدداً براأ�شه يف املرمى 48.
و�ش��جل بن مي ع��ن طريق اخلطاأ هدف لي�ش��ر الثالث 

بعد عر�شية من حمرز )78(.
وبات ر�شيد لي�شر 7 نقاط يف املركز التا�شع. وجتمد 
ر�ش��يد برينلي عن��د اأربع نق��اط يف املرك��ز اخلام�س 
ع�رض. واأحلق و�شت بروميت�س اخل�شارة الرابعة ب�شيفه 
و�ش��ت ه��ام 2-4 عل��ى ملع��ب "هوثورن��ز" واأم��ام 

22209 متفرجني.
و�شجل لو�شت بروميت�س، البلجيكي نا�رض ال�شاذيل )8 
م��ن ركلة جزاء و56( والفنزويلي �ش��الومون روندون 
)37( والآيرلندي جيم�س ماكلني )44(، ولو�شت هام 
ميكاي��ل اأنطوني��و هدف��ه اخلام�س يف اأرب��ع مباريات 
)61( والإيط��ايل مانوي��ل لنت�ش��يني )65 م��ن ركلة 

جزاء(.
ورف��ع و�ش��ت بروميت���س ر�ش��يده اإىل �ش��بع نقاط يف 
املرك��ز الثامن وجتمد ر�ش��يد و�ش��ت ه��ام عند ثالث 
نق��اط يف املركز ال�ش��ابع ع�رض بعدم��ا ُمني بالهزمية 
الثالث��ة على التوايل والرابعة ل��ه يف خم�س مباريات 

خا�شها بامل�شابقة حتى الآن.
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اختتام بارالمبياد ريودي جانيرو بعد مشاركة تاريخية ألبطال الرياضة 
الصين تربعت وحيدة على عرش أوسمته

عق��دت اللجنة املنظمة لدورة اللعاب ال�ش��يوية 
ال�ش��اطئية بن�ش��ختها اخلام�ش��ة التي حتت�ش��نها 
مدين��ة دانن��ك الفيتنامي��ة اجتماعا مو�ش��عا مع 
روؤ�ش��اء البعث��ات امل�ش��اركة يف ال��دورة والت��ي 
مناف�ش��اتها  �ش��تبداأ  ا�ش��يوية  دول��ة   44 �ش��مت 
الر�شمية يف 24 من ال�شهر اجلاري وت�شتمر لغاية 

. 4 من ال�شهر املقبل 
  وق��ال رئي���س البعث��ة العراقي��ة حي��در ح�ش��ني 
اجلميلي ع�شو املكتب التنفيذي للجنة الوملبية 
الم��ور املتعلق��ة  ان الجتم��اع ناق���س جمي��ع 
بال��دورة ال�ش��يوية. م�ش��ريا اىل ان��ه انهى جميع 
المور املتعلقة مب�ش��اركة البعثة العراقية والتي 
ت�شم منتخبات ال�شلة واملواي تاي واجلوجيت�شو 
وال�ش��امبا والكورا���س، اذ مت ت�ش��جيل الالعب��ني 
والوزان ومواعيد املناف�شات جلميع الفعاليات .
هذا ووا�ش��ل اجلميل��ي واداري البعث��ة هيثم عبد 
احلمي��د، منذ و�ش��ولهما اىل مدينة داننك، عملهم 
من دون ملل او كلل على الرغم من الرحلة ال�شاقة 
التي ا�شتمرت ملدة يومني، اإذ حر�س رئي�س الوفد 
عل��ى تهياأة جميع �ش��بل الراحة للبعث��ة العراقية 
التي �شت�شل تباعا بعد يومني قبيل النخراط يف 
املناف�شات الر�ش��مية التي �شتنطلق يف ال�24 من 

ال�شهر اجلاري.
اداري البعث��ة كان ممي��زا يف عمل��ه فهو الخر ل 
يقل حر�ش��ا ع��ن رئي�س البعثة فق��د كان يتحرك 
هنا وهناك بغية ت�ش��هيل جمي��ع المور الدارية 

للبعثة العراقية وبالت�شاور مع رئي�س البعثة 

العراقية لغر�س اختيار الف�ش��ل والن�شب للوفد 
العراقي بغية احلفاظ على الجواء املثلى وتوفري 
املناخ��ات ال�ش��حية لالعب��ني يف مدين��ة داننك 

الفيتنامية .
ه��ذا وق��د و�ش��ل اول ام���س اىل مدين��ة دانن��ك 
الفيتنامي��ة قادم��ا م��ن تايلن��د وف��د منتخبن��ا 
الوطن��ي للم��واي ت��اي بع��د ان انه��ى مع�ش��كره 
دورة  ملناف�ش��ات  حت�ش��ريا  هن��اك  التدريب��ي 
اللعاب ال�ش��يوية ال�ش��اطئية وكان يف ا�شتقبال 
الوف��د رئي���س البعث��ة العراقي��ة حي��در اجلميل��ي 
واداري البعث��ة هيث��م عب��د احلمي��د ، حي��ث قدم 
م��درب املنتخ��ب الوطن��ي للعبة م�ش��طفى جبار 
علك �ش��كره وامتنانه اىل رئي�س اللجنة الوملبية 
رعد حم��ودي واع�ش��اء املكت��ب التنفي��ذي على 
حر�شهم يف توفري �شبل اعداد املنتخب واظهاره 

بال�شكل الرائع.

طال��ب رونالد كوم��ان، مدرب 
ن��ادي اإيفرت��ون، لعبي��ه 

ب���رضورة الركيز على 
حت�ش��ينه  يج��ب  م��ا 

وتطويره بعد اأف�شل 
بداية على الإطالق 
ال��دوري  يف 
الجنلي��زي املمتاز 

لكرة القدم.
اإيفرت��ون  وتالع��ب 

ميدل�ش��ربه  مبناف�ش��ه 
وح��ول  اجلدي��د،  الواف��د 

تاأخ��ره بهدف اإىل فوز 3-1 
واحتفل جاريث باري مب�ش��اركته 

يف مبارات��ه رق��م 600 يف ال��دوري املمت��از 
بت�شجيل هدف.

واأ�ش��اف �ش��يمو�س كوملان وروميل��و لوكاكو 
هدفني، ليتقدم اإيفرت��ون الذي مل يخ�رض حتى 
الآن يف الدوري اإىل املركز الثاين بر�شيد 13 

نقطة من 5 مباريات.

ويبتع��د الفريق بف��ارق نقطتني 
�ش��يتي  مان�ش�ش��ر  خل��ف 
املت�ش��در، لك��ن كوم��ان 
تدري��ب  ت��وىل  ال��ذي 
م��ن  قادم��ا  الفري��ق 
�شاوثهامبتون خالل 
ال�شيف يطلب املزيد 

من لعبيه.
كوم��ان  وق��ال 
الإذاع��ة  لهي��اأة 
"يحتاجون  الربيطانية: 
اأك��رث،  وال�ش��غط  للج��ري 
عل��ى  �ش��عبة  الأم��ور  وجع��ل 

املناف�شني".
متتالي��ة  م��رات   4 يف  اإيفرت��ون  وانت���رض 
بال��دوري بعد التعادل مع توتنهام هوت�ش��بري 

يف افتتاح امل�شابقة.
وقال كومان: "اأول هذه بداية جيدة بالن�ش��بة 
للنتائ��ج والنق��اط لكن اأهم �ش��يء هي طريقة 

احل�شول على النقاط".

اإىل نهائ��ي  تاأهل��ت الأمريكي��ة لوري��ن ديفي��ز 
مناف�شات فردي ال�شيدات ببطولة كيبيك للتن�س.
النهائ��ي للبطول��ة املقام��ة  ال��دور قب��ل  فف��ي 
يف كن��دا ف��ازت ديفي��ز عل��ى الت�ش��يكية تريي��زا 
مارتنكوف��ا مبجموعتني مقابل جمموعة واحدة 

وبواقع 3-6 و7-6 و6-2.
و�ش��تلعب ديفي��ز يف النهائ��ي اأم��ام الفرن�ش��ية 
او�ش��يان دودي��ن الت��ي ف��ازت عل��ى الأمريكية 
يف  و6-2  و3-6   6-4 بو���رضاب  جولي��ا 

املباراة الأوىل بالدور قبل النهائي.

قال الأوروجواياين دييجو جودين مدافع اأتلتيكو 
مدري��د الإ�ش��باين حول تقلي�س م��دة عقد املدرب 
دييجو �ش��يميوين عامني "اإذا ما كان "الت�ش��ولو" 
متواج��دا هنا، فاإن ه��ذا لرغبته يف ذل��ك، موؤكدا 

"�رضورة ال�شعور بالطماأنينة".
واأ�ش��اف املداف��ع: "عرفن��ا ذلك عرب ال�ش��حافة. 
مل يبلغنا )�ش��يميوين( ب�ش��يء عن ه��ذا. اإنها اأمور 
�شخ�ش��ية ول يحت��اج الأمر اإعالنه��ا، فكما قال، 
هذا الأمر لن يغري �ش��يئا بالن�شبة له اأو لنا اأي�شا. 
الأ�ش��بوع مر ب�شكل عادي، عملنا بنف�س الطريقة. 

مل يوؤثر علينا الأمر يف �شيء".
وح��ول مب��اراة �ش��بورتنج خيخ��ون الت��ي ف��از 

فيه��ا فريق��ه بخما�ش��ية نظيف��ة، اأكد �ش��عادتهم 
البالغ��ة بالف��وز قائال "اأنا �ش��عيد بهذا الأ�ش��بوع 
وباملباريات ال�ش��عبة. حققنا ثالثة انت�ش��ارات 
هام��ة واأنهين��ا هذه الفرة ب�ش��كل جي��د مبباراة 
�ش��هدت ت�ش��جيل اأه��داف �رضيع��ة واأداء جي��د، ما 

منحنا ثقة كبرية".
وحول الالعب الكرواتي �شيمي فر�شاليكو، اأو�شح 
اأن��ه "لع��ب جي��د ي��وؤدي ب�ش��كل جيد. اإن��ه لعب 
يتمتع بطاقة كبرية و�ش��يقدم الكث��ري للفريق مع 
م��رور الوق��ت". واختت��م ت�رضيحات��ه قائ��ال اأن 
مب��اراة الأربعاء املقبل اأمام بر�ش��لونة �ش��تكون 
�شعبة للغاية لأنه "اأحد اأف�شل الفرق يف العامل".

انجاز كل مستلزمات التنافس لشاطئية آسيا كومان يطالب العبيه بالتطور رغم النتائج الجيدة

مواجهة بين ديفيز ودودين في نهائي بطولة كيبيك 

جودين يوضح موقف سيميوني من التواجد 
بأتلتيكو مدريد

 والتي جرى حفل توديعها كما هو حال ق�س ال�رضيط الفتتاحي 
لها يف ال�شابع من ايلول اجلاري يف ملعب املاراكانا التاريخي
الأث��ري يف هذه املدينة الربازيلية العريقة التي �ش��هدت بناء هذا 
امللع��ب العم��الق نهاية اأربعينيات القرن املا�ش��ي وجرت عليه 
مباري��ات كا���س العامل ع��ام 1950 الت��ي اأحرز لقبها ال�ش��حرة 
الربازيلي��ون ،واإذا كان املاراكان��ا ق��د ت�رضف بحفل��ي الفتتاح 
واخلت��ام للباراملبي��اد اخلام�س ع�رض فاإن هذا احل��دث الكبري قد 
حق��ق جناح��ا اأكرب لي���س يف عدد الدول امل�ش��اركة ح�ش��ب وهي 
166 دول��ة ،اأويف الث��ارة وال�ش��خونة التي رافق��ت الكثري من 
فعالياته التي قدمت لنا اأحدث تقنيات اللعب والتدريب ملختلف 
�رضائح ريا�ش��ات ذوي الحتياجات اخلا�ش��ة بل ولأن ال�ش��عب 
الربازيلي العا�ش��ق للريا�ش��ة وهو يزحف رجال ون�ش��اء من كل 
الأعم��ار وباأف��واج موؤلفة يومي��ا ، لين�رض هوؤلء الف��رح والبهجة 
والت�ش��جيع اجلميل على مدرجات املالعب املفتوحة وال�شالت 
املغلقة بكل ما حتتويه من تكنولوجيا الريا�ش��ة يف كل �ش��يء ، 

قد منح احلدث جناحا منقطع النظري رمبا فاق حتى ما �شبقه من 
ح��دث قريب يف نف�س مدينة ري��ودي جانريو وهو دورة الألعاب 
الوملبي��ة ال�ش��يفية ال�31 ولكنها كان��ت يف واقع احلال الدورة 
ال���28 التي تق��ام فع��ال، اإذ اإن دورات 1916 و1940 و1944 
األغيت لن�ش��غال الع��امل باحلرب��ني العامليت��ني الأوىل والثانية 
. ولع��ل م��ن اأبرز م��ا ع�ش��ناه يف الباراملبياد اخلام���س ع�رض هو 
النجاح العراقي الكبري الذي جت�ش��د يف اإحراز خم�ش��ة اأو�شمة من 
بينها و�ش��امني من الذهب وثالثة من الف�شة يف اأف�شل ح�شيلة 
حتققها الريا�ش��ة العراقية عرب تاريخها الطويل حتى الن على 

م�شتوى الريا�شة الوملبية والباراملبية .
 زهراء ..نتيجة متوقعة 

 *كانت النتيجة التي حققتها الريا�شية زهراء جناح يف فعالية 
رم��ي القر���س ام���س الأول يف خامت��ة الفعالي��ات العراقي��ة يف 
الباراملبي��اد متوقع��ة جدا حيث �ش��اركت هذه الريا�ش��ية وهي 
يف اأول م�ش��اركة لها على م�شتوى الباراملبياد يف املناف�شة مع 
11 مت�ش��ابقة ميثلن دول ال�ش��ني واملانيا والدامنارك وجنوب 
افريقي��ا ومايل والبحرين ولتفيا وكولومبي��ا ونيجرييا والهند 
وبلغاريا حيث كان م�شتوى اأرقام بطالت ال�شني واوربا وا�شحا 

وكبريا عن بقية املت�شابقات الالئي كانت لكل واحدة منهن �شت 
حم��اولت يف رمي القر�س وكانت اأف�ش��ل حماولة لريا�ش��يتنا 
زه��راء يف امل��رة الثالثة عندما �ش��جلت 16 مرا و69 �ش��نتمر 
حمرزة املركز التا�ش��ع يف املجموع��ة بينما كانت قد حققت يف 
مناف�ش��ات بطولة العامل الأخرية التي جرت يف قطر وا�شتطاعت 
التاأه��ل منها اىل الباراملبياد بعد ح�ش��ولها عل��ى املركز الرابع 
الرقم ) 17،03( مرا،  بينما �ش��جلت بطلة ال�ش��ني التي اأحرزت 
الو�ش��ام الذهب��ي 25 مرا و3 �ش��م واحتلت بطل��ة املانيا املركز 
الثاين والو�ش��ام الف�شي برقم قدره 24 مرا و56 �شم فيما كان 
الو�شام الربونزي من ن�شيب بطلة لتفيا برقمها البالغ 22 مرا 

و66 �شم .
 العراق يف املركز 38 عامليا

*حتى �ش��باح اأم�س الأحد حيث انته��ت نتائج 500 فعالية من 
ب��ني 521 فعالية معتم��دة يف الباراملبي��اد كان ترتيب العراق 
ه��و 38 م��ن بني 75 دول��ة اأحرزت خمتلف الأو�ش��مة يف جدول 
الرتي��ب النهائ��ي حي��ث تربع��ت تون���س عل��ى عر���س الزعام��ة 
العربية بر�ش��يد اجمايل بلغ 18 و�ش��اما وتليه��ا اجلزائر ب16 
و�ش��اما متنوع��ا وم���رض باملرك��ز الثال��ث وحققت 11 و�ش��اما 

ملون��ا ،  فالإم��ارات باملركز الرابع ولها �ش��تة اأو�ش��مة والعراق 
خام�ش��ا بر�شيد 5 اأو�ش��مة ثم تاأتي يف الرتيب من ال�شاد�س اىل 
احل��ادي ع�رض كل من املغرب والبحرين والكويت والردن وقطر 
وال�ش��عودية على الت��وايل من بني 16 دولة عربية م�ش��اركة يف 
الباراملبي��اد. اأم��ا يف الرتيب العاملي فقد تربعت ال�ش��ني على 
ال�ش��دارة بفارق كبري عن اأقرب مالحق لها بريطانيا حيث حقق 
ال�ش��ينيون وحتى قبيل الإقفال اخلتامي حل�شاد الأو�شمة 231 
و�شاما كان من بينها 101 و�شام من الذهب و79 و�شاما ف�شيا 
و51 و�ش��اما م��ن الربونز تلته��ا بريطانيا باملرك��ز الثاين ولها 
141 و�شاما من بينها 63 و�شاما ذهبيا و35 و�شام ف�شة و43 
و�ش��ام من الربونز بينما ج��اءت اوكرانيا باملرك��ز الثالث ولها 
112 و�ش��اما من بينها 40 و�ش��اما ذهبيا و34 و�شاما ف�شيا 
و38 و�شاما من الربونز ، علما ان ال�شني قد �شاركت باأكرب بعثة 
يف احلدث تاألفت من 366 �شخ�ش��ا بينهم 163 ريا�شيا و186 
ريا�ش��ية و57 مدرب��ا واداري��ا ، تلتها الربازي��ل مبجموع 360 
�شخ�ش��ا بينهم 102 ريا�ش��يا و124 ريا�ش��ية م��ع 72 مدربا 
واداري��ا ،ثم الولي��ات املتحدة بوفد قوامه 354 �شخ�ش��ا منهم 

154 ريا�شيا و124 ريا�شية و76 مدربا واداريا .

الدوري المصري..
عيدية االهلي

من زاوية 
اخرى

ا�ش��تهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه يف الدوري امل�رضي 
لكرة القدم بفوز ثمني ومتاأخر 1 - �شفر على الإ�شماعيلي 
يف املرحل��ة الأوىل م��ن امل�ش��ابقة لينجح الفري��ق يف اأول 

اختبار له بقيادة مديره الفني اجلديد ح�شام البدري.
وانتهى ال�ش��وط الأول من املباراة بالتعادل ال�ش��لبي الذي 
ظل قائما بني الفريقني يف ال�ش��وط الثاين حتى �ش��جل عبد 
اهلل ال�ش��عيد ه��دف املب��اراة الوحي��د م��ن �رضب��ة جزاء يف 
الدقيق��ة 78. ومل يق��دم الفريق��ان العر���س املتوقع منهما 
واإن ظهر الأهلي ب�ش��كل اأف�ش��ل كثرياً من �ش��يفه الذي مال 
اأداوؤه للدف��اع معظم الوقت. وقدم الأهلي، بهذا الفوز، هدية 
ثمين��ة ملدرب��ه ح�ش��ام البدري ال��ذي يتوىل قي��ادة الفريق 
للم��رة الثالث��ة يف م�ش��ريته التدريبية. ومل يق��دم الفريقان 
التف��وق  رغ��م  الأول  ال�ش��وط  يف  منهم��ا  املنتظ��ر  الأداء 
الوا�ش��ح لالأهلي على الإ�شماعيلي خالل هذا ال�شوط والذي 
ف�ش��ل يف ترجمت��ه اإىل ه��دف التقدم لينتهي ال�ش��وط الأول 
بالتعادل ال�ش��لبي. ودخ��ل الأهلي يف اأج��واء اللقاء �رضيعًا 
وب��داأ حماولت��ه الهجومية منذ الدقيق��ة الأوىل حيث فاجاأ 
الإ�ش��ماعيلي ب��الأداء ال�رضي��ع وال�ش��غط الهجوم��ي املبكر 

ولكن عابه الف�شل يف ا�شتغالل الفر�س التي �شنحت له.
وو�ش��لت الك��رة اإىل عم��رو جم��ال داخ��ل منطق��ة ج��زاء 
الإ�ش��ماعيلي يف الدقيقة الثامنة لي�ش��تدير وي�شددها قوية 
من زاوية �ش��يقة لكن حار�س الإ�ش��ماعيلي اأبعدها لركنية 
مل ت�ش��تغل جيداً. وفاجاأ ح�شام البدري املدير الفني لالأهلي 
اجلمي��ع باإج��راء تغيري مبك��ر للغاي��ة عندما دف��ع بالعبه 
ال�ش��اب حممد هاين يف الدقيقة 11 بدل من با�ش��م علي يف 

الناحية اليمنى.
وتوال��ت املح��اولت الهجومية م��ن الأهلي واأه��در موؤمن 
زكري��ا فر�ش��ة ذهبية للفري��ق يف الدقيق��ة 18 اإثر متريرة 

رائعة من عمرو جمال حيث اأطاح زكريا بالكرة عاليًا.
واأتبعه��ا وليد �ش��ليمان بت�ش��ديدة �ش��اروخية من م�ش��افة 
بعي��دة يف الدقيق��ة 20 ولك��ن الك��رة م��رت بج��وار القائم 

الأي�رض ملرمى الإ�شماعيلي.
ووا�ش��ل الأهلي حماولت��ه الهجومي��ة يف الدقائق التالية 
فيما وا�ش��ل الإ�ش��ماعيلي اعتماده عل��ى الناحية الدفاعية 
دون �ش��ن اأي هجم��ات حقيقي��ة يف اجت��اه منطق��ة ج��زاء 
الأهلي. و�ش��دد وليد �ش��ليمان جمددا كرة قوي��ة زاحفة من 
خ��ارج منطقة اجلزاء يف الدقيق��ة 38 ولكنها ذهبت يف يد 

احلار�س مبا�رضة.
و�شهدت الدقيقة 42 اأول ت�شديدة من الإ�شماعيلي يف اجتاه 
مرم��ى الأهلي ولك��ن احلار�س �رضيف اإكرامي اأم�ش��ك الكرة 

بثبات لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل ال�شلبي.
ومع بداية ال�شوط الثاين، اأجرى عماد �شليمان املدير الفني 
لالإ�ش��ماعيلي تغي��ريه الأول بنزول املهاج��م الغاين طارق 
جربي��ل بدل من املداف��ع �رضيف عبد الف�ش��يل يف حماولة 

لتعزيز القدرات الهجومية لفريقه.
و�ش��دد عبد اهلل ال�ش��عيد �رضبة حرة احت�ش��بت لالأهلي اأمام 
منطق��ة ج��زاء الإ�ش��ماعيلي ولك��ن الك��رة عل��ت العار�ش��ة 

مبا�رضة يف الدقيقة 54 .
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