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ناصر العنزي

ال سبيل للقادسية والساملية في مواجهتهما الليلة على ستاد جابر 
في الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد سوى الفوز لتكملة املشوار 
نحو املنافسة على اللقب. وستقام مباراة أخرى جتمع الصليبخات 
مــع برقان من فرق الدرجة األولى على ملعــب محمد احلمد. وتقام 

البطولة بنظام خروج املغلوب.
وستشهد مباراة القادسية والساملية غياب بعض الالعبني بسبب 
احلجر إلصابتهــم بڤيروس كورونا وفي مقدمتهم قائد األصفر بدر 
املطوع، وســتكون املواجهة في غاية الصعوبة على الفريقني وقد ال 
حتسم في الوقت األصلي، لذلك على كل مدرب جتهيز العبني مقتدرين 

على تنفيذ ركالت الترجيح كعادة مباريات الكؤوس.
ويسعى القادسية لرد اعتباره أمام السماوي ومدربه السابق محمد 
إبراهيم بعد اخلسارة التي تعرض لها في الدوري املمتاز وأفقدته ثالث 
نقــاط مهمة، كما أن هذه الفرصة رمبا تكون األخيرة ملدرب األصفر 
اجلزائري خير الدين مضوي بعدما خسر نهائي بطولة كأس سمو 
األمير أمام الكويت، واألصفر مؤهل للفوز باللقب للمرة العاشرة إذا 
أحسن املدرب في وضع التشكيلة والتغييرات عليها أثناء املباراة.

وعلى اجلهة األخرى فالســاملية أيضا مرشــح للمنافسة على 
اللقب بعدما أصبح فريقا منظما وقفز نحو املنافسة على صدارة 
الــدوري املمتاز بعد حتقيقه نتائج جيدة بتعاون املدرب ابراهيم 
مــع العبيه الذين أحســنوا في أداء وظائفهــم داخل امللعب، لذلك 
ستكون املواجهة شديدة بني الطرفني الليلة. وفي مباراة الصليبخات 
وبرقان فالفريقان التقيا في دوري الدرجة األولى والكفة متساوية 
بينهما لتحقيق الفوز. وكان الفحيحيل قد بلغ الدور ربع النهائي 
للمســابقة بعد فوزه على اجلهراء بهدف وحيد ضمن منافســات 
املجموعة األولى، وســجل الهدف حســني غملوش في الدقيقة ٣٠ 

بعدما كان الطرف األفضل في املباراة.
صراع جديد بني القادسية والساملية الليلة (محمد هاشم)

«األصفر» يرفض إعارة الرياحي إلى العني السعودي

٣ إصابات بـ «كورونا»  في «الذهبي» وغياب أبوشنيبة 

عبدالعزيز جاسم

رفض مجلس إدارة نادي القادسية العرض 
املقدم من قبل نادي العني السعودي بطلب إعارة 
املهاجم هأحمد الرياحي حتى نهاية املوســم، 
حيث يشارك العني في دوري الدرجة األولى 
وهبط املوسم املاضي من دوري كأس األمير 
محمد بن ســلمان، ويحتل حاليا املركز قبل 

األخير ويعاني من الهبوط.

وجاء رفض األصفر للعرض املقدم حلاجة 
النادي للرياحي، الســيما أن الفريق ينافس 
على جميع البطوالت احمللية وبحاجة جلميع 
العبيه احملليــني واحملترفني من أجل العودة 

لتحقيق البطوالت.
وقال الرياحي في حسابه الشخصي بتويتر 
إن عدم مشاركته في التدريبات األسبوع املاضي 
كان سببه وعكة صحية عانى منها واضطر 

على اثرها الى الغياب نظرا لعدم تعافيه.

يحيى حميدان

أسفرت نتائج «املسحات» اخلاصة بالكشف 
عن ڤيروس «كورونا» التي خضع لها فريق الكرة 
بنادي برقان عن إيجابية فحوصات ٣ العبني، 
هم: محمد العلي، وجاســم املوسوي، ومحمد 
فاضل، األمر الذي يعني غيابهم عن لقاء اليوم 
أمام الصليبخات في دور الـ ١٦ من مســابقة 

كأس ولي العهد.

وجاءت بقية فحوصات العبي «الذهبي» سلبية 
ليصبحوا متاحني للمشاركة في املباراة، في حني 
يغيب املدافع التونسي رامي أبوشنيبة عن لقاء 

اليوم لإلصابة.
هذا، وينتظر اجلهازان اإلداري والفني لبرقان 
وصول احملتــرف اجلديــد، البرتغالي ريناتو 
جوستو، الذي التزال إجراءات استخراج سمة 
دخوله البالد «الڤيزا» متواصلة، علما أن «الذهبي» 
تعاقد معه ليعوض رحيل البرازيلي أوتافيو سيلفا.

داليبور: الفحيحيل حقق األهم بالتأهل إلى ربع النهائي
هادي العنزي

الفريق  أبدى مــدرب 
األول لكرة القدم بنادي 
الكرواتــي  الفحيحيــل 
داليبور ســتاركوفيتش 
ســعادته بالفــوز علــى 
اجلهراء ١-٠ سجله حسني 
غملــوش، فــي املواجهة 
التــي جمعــت الفريقني 
مساء أمس األول ضمن 
منافسات الدور التمهيدي 
لكأس ولي العهد، وقال: 

«سعداء بالنتيجة والتأهل إلى الدور ربع 
النهائي، قدمنا شــوطا أول جيد بدرجة 
كبيرة، ولكن لم نتمكن من احملافظة على 
نســق األداء في الثانــي، بعدما واجهنا 
مشاكل في خط الدفاع، ولكن األهم في 
مباريــات الكؤوس حتقيق الفوز، وهو 

ما خرجنا به من املباراة».

الى  وأشــار داليبور 
أنــه يرتبــط بعالقــات 
جيــدة مــع العديــد من 
تلقــى  وقــد  األنديــة، 
العديد من االتصاالت في 
الســابق، مضيفا ان هذا 
أصبح من املاضي، وكل 
تركيزه اليوم منصب مع 

الفحيحيل فقط.
أكــد  جانبــه،  مــن 
اإلسباني جاي دميبلي، 
العب وســط الفحيحيل 
أنه تلقى عروض انتقال 
من أندية القادسية، والعربي، وكاظمة 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية، 
مضيفــا انني أخبــرت إدارة الفحيحيل 
بأنني تلقيت عرضا وأرغب في املغادرة، 
وعليه فإنني أنتظر حاليا، وآمل أن تسير 
األمور على ما يرام، خاصة أنني أرغب 

في اللعب لناد كبير.

دميبلي يفاضل بني كاظمة والقادسية والعربي

(متني غوزال) حسني غملوش يقود هجمة على مرمى اجلهراء 

القادسية لرد اعتباره أمام الساملية في كأس ولي العهد
الصليبخات يلتقي برقان.. والفحيحيل يتأهل إلى ربع النهائي

داليبور ستاركوفيتش

كاظمة يهزم اجلهراء ويتصدر «ممتاز السلة»
هادي العنزي

تصــدر الفريق األول لكرة الســلة 
بنــادي كاظمة ترتيــب دوري الدرجة 
املمتازة في ختام القسم األول بعد تغلبه 
على اجلهراء في املباراة املؤجلة التي 
أقيمت مســاء أمــس األول على صالة 
االحتــاد، ليرفــع «البرتقالي» رصيده 
إلى ١٠ نقاط، وجاء اجلهراء في املركز 
الثالث بـ ٨ نقــاط، بينما حل الكويت 

في وصافة الترتيب بـ ٩ نقاط.
وينطلق القسم الثاني األحد املقبل بـ 
٣ مواجهات، على أن يختتم في ٦ فبراير 
املقبــل، وتتأهل الفرق الـــ ٤ أصحاب 
املراكز األولى إلى الدور نصف النهائي 
الذي يقام بنظام «بالي أوف» بأفضلية 

مباراتني من ٣ متاحة.
جــاءت مواجهة كاظمــة واجلهراء 
برغبة متساوية للفوز، وكفة متكافئة 

فنيــا بدرجــة كبيــرة، لكونهمــا مــن 
املرشحني للظفر باللقب، وملا يضمانه 
فــي صفوفهما من العديد من الالعبني 

املتميزين.
تبادل الفريقان األفضلية على مدى 
مراحل املواجهة الـ ٤، ودانت األفضلية 
لكاظمة في الربع األول (٢٤-٢١)، وقلص 
اجلهراء الفارق لنقطة واحدة في الربع 
الثاني لينتهي النصف األول من القمة 

بنتيجة ٤٤-٤٣.
وقدم «اجلهراوية» أفضل مستوياتهم 
في الربع الثالث، بعدما سجلوا ٢٢ نقطة، 
ولم يتمكن خصمهم من تسجيل سوى 
١٥ نقطة فقط، ليتقدموا بنهايته بفارق 
٦ نقــاط (٦٥-٥٩)، لكــن كاظمة كان 
حاضرا في الربع األخير من املواجهة 
ليقلب النتيجة النهائية ملصلحته بعدما 
سجل ٢٢ نقطة، فيما لم يتمكن العبو 
اجلهراء سوى من تسجيل ٩ نقاط فقط. أحمد البلوشي محاصرا من محترفي اجلهراء صالح املاجري ووائل عرقجي    (املركز اإلعالمي لنادي كاظمة)

هادي العنزي

يسعى فريق كرة قدم الصاالت بنادي الفتاة 
إلى حتقيق الفوز الثاني تواليا على سيدات 
العربي فــي املواجهة التــي جتمع الفريقني 
في الرابعة من مساء غد السبت على صالة 
نادي الكويت ضمن منافسات الدور نصف 
النهائي، للتأهل مباشــرة إلى نهائي دوري 
URC لكرة قدم الصاالت للسيدات، ومالقاة 
ســيدات نادي الكويت فــي املباراة النهائية 

٢٩ اجلاري.
وقــد تغلب فريق «الفتــاة» على العربي 
٥-٢ في املواجهة األولى التي جمعتهما مساء 
امس األول على صالة الشيخة فريحة األحمد 
بنــادي الفتاة، بحضور عضو مجلس إدارة 
احتاد الكرة ورئيسة اللجنة النسائية فاطمة 

حيات، وجماهير غفيرة.
وفي حــال فوز ســيدات «األخضر» فإن 
احلسم ســيؤجل إلى األربعاء املقبل بإقامة 
مباراة ثالثة فاصلة، وفق نظام «بالي أوف» 

للــدور قبــل النهائــي، حيث يتأهــل الفائز 
بأفضلية مباراتني من ثالث. وجاءت املواجهة 
األولى بني سيدات «الفتاة» والعربي مثيرة 
ومتكافئة في أغلب فترات شوطها األول، نظرا 
لتقارب املستوى الفني، وحرص الفريقني على 
التقدم خطوة نحو املباراة النهائية، ومتكنت 
العبات «الفتاة» من تسجيل هدفني في الشوط 
األول عبر دينا اخلواري، والبرازيلية املتألقة 
اللني بيتيم، فيما سجلت سيدات «األخضر» 
هدفا وحيدا بواسطة شروق باشا، ليخرجن 

متأخرات بهدف بنهاية الشوط األول.
وفي الشوط الثاني، قدمت العبات نادي 
الفتــاة أداء تكتيكيا متقنــا دفاعا وهجوما، 
بقيادة جنمة املباراة البرازيلية اللني بيتيم، 
ليســجلن ٣ أهداف، تناوب على تســجيلها 
بيتيم، ودينا اخلواري، وشيخة احملمد، فيما 
لم تستطع العبات العربي مجاراة خصمهن، 
ولم يتمكن من تســجيل سوى هدف واحد 
لشروق باشا في الثواني األخيرة من املباراة، 
لتخرج العبات «الفتاة» بفوز مهم ومستحق.

«الفتاة» للتأهل إلى نهائي «الصاالت»
فاز في مواجهته األولى مع العربي بخماسية

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٤:٢٥محمد احلمدالصليبخات ـ برقان
كويت سبورت٧:٢٥ستاد جابر الدوليالساملية ـ القادسية

جعفر يحقق اإلجناز 
في «رالي داكار»

جنح دراج املوتوكروس الكويتي محمد جعفر 
في حتقيق اإلجناز املتمثل في الوصول إلى خط 
النهاية في «رالي داكار ٢٠٢٢» الذي يعتبر أهم 
وأصعب سباق على اإلطالق، ويشكل إنهاؤه حلما 
بالنسبة إلى كل من يقبل التحدي ويخوض غماره.
وسجل جعفر اإلجناز في مشاركته الثانية 
في «رالي داكار» الذي استضافته السعودية في 
يناير اجلاري، وهنا يقول: «كان من الصعوبة 
مبكان وصف شعوري لدى إنهاء الرالي. هو حلم 

حتقق بالوصول إلى خط النهاية. ال أبالغ 
في كالمي، خصوصا أنني رافقت 

دراجا آخر أنهى السباق للمرة 
التاسعة في مسيرته وكانت 
فرحته مماثلة لفرحتي. فأي 
شخص ينهي رالي داكار 
سيشعر بالرضا والسعادة، 
وبأنه بالفعل إنسان مميز».

و«رالي داكار» معروف 
بأنه األصعب على اإلطالق 

ويقام على أشد الطرق وعورة. 
اذ انطلق من باريس عام ١٩٧٩، 

وصوال إلى داكار عاصمة السنغال. 
وفي ٢٠٠٩، انتقل إلى أميركا اجلنوبية بني 

األرجنتني وتشيلي واستمر حتى ٢٠١٩ عندما 
قررت السعودية استضافته في ٢٠٢٠ في شراكة 
مع اجلهات املنظمة تستمر ١٠ سنوات حتى ٢٠٣٠.

ويعود جعفر إلى مغامرته األولى في السباق، 
فيقول: «لم تكن لدي خبرة املشاركة في رالي داكار، 
تعرضت حلادث في اليوم اخلامس وانسحبت. 
لم أكن على دراية بتضاريس وصعوبة املراحل. 
لم أمتتع بالصبر والبال الطويل. استعجلت في 

قراراتي وطريقة قيادتي للدراجة. أردت إثبات 
نفسي ووجودي في أصعب سباق على اإلطالق». 
ويتابــع: «كان ذلك خاطئا، فرالي داكار يحتاج 
إلى بال طويل وصبر، ويجب على املشارك أال 
يستعجل من أول أسبوع في سباق يستمر لفترة 
طويلة تصل إلى نحو أسبوعني. يجدر بالدراج 
أن يحافظ على الدراجة وليس على نفسه فقط».

وعن اإلستراتيجية التي اعتمدها في مشاركته 
األخيرة، قال الدراج الذي دخل عالم السباقات في 
٢٠٠٧: «كانت بسيطة للغاية وهي أن أصل 
إلى خط النهاية من دون االلتفات 
إلى املركز. في األسبوع األول، 
لم أكن أسأل عن مركزي بتاتا. 
هذا ما ساعدني على القيادة 
مبنطق وتأن، وجنحت في 
احملافظة على الدراجة حتى 

النهاية».
وال شــك أن إجنــاز 
الكثير من  جعفر سيحفز 
الدراجني الكويتيني للسير على 
خطاه، ويشير في هذا الصدد 
إلى أنه «إذا كان الشــخص يعشق 
فعال الراليات الصحراوية، فإن رالي داكار 
هو أمتع ما ميكــن أن يقوم به، ليس فقط من 
ناحية املنافسة، بل جلهة العيش مع متسابقني 
من مختلف دول العالم ملدة أسبوعني تقريبا».

وأمــل جعفر مــن اجلهــات احلكومية 
والشركات الراعية وتلك الراغبة في رعايته، 
موضحا «ال أخوض سباقا بل مشروعا متكامال 
أعمل عليه للسنوات املقبلة التي تستضيف 

فيها السعودية السباق».

فرحته مماثلة لفرحتي. فأي 

سيشعر بالرضا والسعادة، 
وبأنه بالفعل إنسان مميز».

ويقام على أشد الطرق وعورة. 


