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تكرمي «ملكي» لـ «أسود األطلس»

اســتقبل العاهل املغربــي امللك محمد 
الســادس، أول من أمس، أفــراد املنتخب 
الوطني فــي قاعة العرش بالقصر امللكي 
فــي العاصمة املغربيــة الرباط، ومنحهم 
أوسمة ملكية، عقب اإلجناز التاريخي الذي 
حققه الفريق في نهائيات مونديال قطر.

ومنح امللك محمد السادس رئيس احتاد 
كرة القدم فوزي لقجع واملدير الفني وليد 
الركراكي وســام العرش من درجة قائد، 
فيما نال الالعبون وسام العرش من درجة 
ضابط، كما تسلم أعضاء الطاقمني الفني 

والطبي أوسمة ملكية.
وحرص ملك املغــرب على أخذ صور 
تذكاريــة مــع أعضــاء املنتخــب وأمهات 

الالعبني.
ويأتي هذا التكرمي بعد أن برز الفريق 
في بطولة كأس العالم في نسختها الثانية 
والعشــرين، إذ وصلــوا للمربع الذهبي، 
كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك.
وتصدر «أســود األطلس» مجموعتهم 
برصيد ٧ نقاط، ثم تفوقوا على إســبانيا 

والبرتغال في األدوار اإلقصائية، قبل أن 
يتعرضوا للهزمية من فرنســا في الدور 
نصف النهائي، ومــن كرواتيا في مباراة 

حتديد الفائز بامليدالية البرونزية.
وقد احتشــد عشرات اآلالف الستقبال 
املنتخب املغربي لكرة القدم استقبال األبطال 
في الرباط، بعد عودة «أسود األطلس» من 
مشاركة تاريخية في مونديال قطر، بعدما 
بــات أول منتخب إفريقــي وعربي يصل 
إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم.
واصطف الرجال والنساء من مختلف 
األعمار والفئات االجتماعية على جنبات 
شوارع وساحات رئيسية في العاصمة منذ 
العصــر، في انتظار مرور أعضاء الفريق 
الوطني على منت حافلة مكشــوفة زينت 

بألوان العلم املغربي.
كما زينت احلافلة بعبارة «دميا (دائما) 
املغرب» التي دأبت اجلماهير على تردادها 
احتفاء بانتصارات املنتخب الوطني، ورسم 
بخطوط ذهبية رأس أســد، تيمنا باللقب 

الذي يكنى به املنتخب.

العاهل املغربي امللك محمد السادس خالل استقباله وتكرميه منتخب املغرب

قمة كبيرة بني ليڤربول ومان سيتي الليلة

مليون دوالر لشراء «بشت ميسي»!

يحّل ليڤربول ضيفا ثقيال على مان سيتي 
على ملعب «االحتاد» ضمن منافسات دور الـ 
١٦ لكأس رابطة األندية اإلجنليزية احملترفة 

لكرة القدم.
ونظرا لعــدم إتاحة الوقــت الكافي امام 
الالعبــني للراحــة بعــد نهايــة كأس العالم 
ســيضطر كل مــن األملانــي يورغــن كلوب 
املدير الفني لفريق ليڤربول، واإلسباني بيب 
غوارديوال مدرب مان ســيتي، لعدم إشراك 
العبيهم الذين شــاركوا في املراحل األخيرة 

من كأس العالم.
وفي افتتاح هذا الدور، 
تغلب ليستر سيتي على 
مضيفــه ميلتــون كينز 

دونــز ٣-٠، ليبلــغ الدور ربــع النهائي من 
املسابقة. وســجل ثالثية «الثعالب» كل من 
يوري تيلمانــس (١٨) وأيوزي بيريز (٢٩) 
وجيمي فاردي (٥٠). كما فاز نيوكاسل على 
ضيفه بورمنوث ١-٠. وســجل أدم ســميث 
العب بورمنوث هدف املباراة الوحيد لصالح 
نيوكاسل باخلطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 
٦٧. وتأهل ساوثمبتون وولڤرهامبتون للدور 
ربع النهائي بعد فوزهما على كل من لينكولن 

وجلينغهام (٢-١) و(٢-٠) على الترتيب.

الدوحة - فريد عبدالباقي

شــهدت محــالت وورش حياكة البشــت 
القطري طفرة فــي مبيعاتها من قبل الزوار 
وجماهير األرجنتــني على وجه خاص، بعد 
إهداء أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، 
«بشتا» إلى قائد منتخب األرجنتني ليونيل 
ميسي عندما توج بطال لبطولة كأس العالم 
قطر ٢٠٢٢، والذي ارتداه خالل حفل التتويج، 
عقب الفوز على منتخب فرنســا في املباراة 
النهائية بنتيجة ٤-٢ بركالت الترجيح، وعقب 
انتهاء الوقت األصلي واإلضافي بنتيجة ٣-٣.

وسرعان ما انتشرت صورة ميسي مرتديا 
«البشــت» ليبحث املاليني حــول العالم عن 

هذه القطعة األساســية ذات القيمة التراثية 
الكبيرة في قطر واخلليج واملنطقة العربية.

وتلقى ميسي عرضا خرافيا لبيع «البشت»، 
من عضو مجلس الشــورى السابق العماني 

أحمد البرواني، مقابل مليون دوالر.
ويدرك البرواني أن «البشت»، الذي ظهر 
به ميســي خالل مراسم التتويج ستكون له 
قيمة تذكارية ورمبا يصل سعره في املستقبل 
إلى أضعاف هذا املبلغ.  واســتحوذت لقطة 
ميسي بـ «البشت»، على اهتمام وسائل اإلعالم 
والصحافة العاملية، بخالف إشادة اجلماهير 
العربية بهذا املشهد الذي أبرز الثقافة والتراث 
الشــرقي، خــالل واحدة من أبــرز اللحظات 

التاريخية على مستوى الرياضة.

مبارك اخلالدي

قال عضو مجلس ادارة النادي العربي علي 
اتش عقب التعادل مع الســاملية ١-١ في اجلولة 
الـ١١ لدوري زين املمتاز أول من امس ان املباراة 
كانت بروفة حقيقية للفريق واجلهاز الفني قبل 
نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد امام الساملية.

واضــاف ان األخضر لم يقدم املأمول منه 
وكانت هناك اخطاء نتمنى تداركها في املباريات 
املقبلة وخصوصا النهائي املرتقب امام الساملية، 
الفتا الي ان السماوي من الفرق التي يحترمها 
العربــي وقد اجاد في معظم اوقــات املباراة، 
وسيكون القادم افضل لالخضر بدعم جماهيره 

في كل االستحقاقات القادمة.

هادي العنزي

أكد مدرب الفريــق األول لكرة القدم بنادي 
الســاملية محمد إبراهيم أن فريقه تعرض لظلم 
كبير في املواجهة التــي انتهت بالتعادل ١-١ مع 
العربي، ضمن منافسات اجلولة الـ١١ لدوري زين 
للدرجة املمتازة، وقال: «مت احتساب ركلة جزاء 
غير صحيحة على الســاملية، وبشهادة اجلميع، 
وكان هناك خطأ على مدافع العربي قبل احتساب 

تلك الركلة الظاملة».
وذكر أن مثل هذه القرارات من شأنها إهدار 

جهود الالعبني، حيث أضاع حكم املباراة جهود 
الفريق أمام العربي، ومن قبله أيضا أهدرت حقوقنا 
املستحقة في مباراة الكويت بسبب قرارات حتكيمية 
غير صحيحة، وأمتنى على احلكم أن يراجع نفسه 

وقراراته املستقبلية.
وطالب إبراهيم احلكم عمار اشكناني باالستفادة 
من الدروس الكثيرة التي قدمها كأس العالم في 
نسخته األخيرة بقطر، مضيفا أن األخطاء املؤثرة 
التي احتسبت بحقنا كثيرة، كما أن الوقت احملتسب 
بدل الضائع لم يكن منصفا، فأربع دقائق ال متثل 

حقيقة الوقت الذي كان يجب أن يحتسب.

ليستر سيتي يتجاوز ميلتون ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة اإلجنليزية

يحيى حميدان

سقط الكويت في فخ التعادل السلبي مع ضيفه التضامن 
مساء أمس في ختام اجلولة الـ ١١ من دوري «زين» املمتاز.

وأضاف «األبيض» نقطة لرصيده الذي أصبح ٢٢ في صدارة 
الترتيب، فيما أصبح لـ «العنيد» ١٣ نقطة باملركز الثامن. 

وقبل انطالق املبــاراة رفع العبو وإداريو الكويت الفتة 
نعي ملدربهم الســابق واملستشار الفني محمد عبداهللا الذي 

انتقل الى رحمة اهللا أول من أمس.
وفرض الكويت ســيطرته الكاملة على مجريات الشوط 
األول، فيمــا اكتفى التضامن بالتكتــل في منطقته الدفاعية 

واجلري خلف العبي «األبيض» ملنعهم من التسجيل.
وسنحت لـ «األبيض» فرصتان لهز الشباك، األولى كانت 
األخطر عن طريق يوسف ناصر بتسديدة من خارج منطقة 
اجلزاء، وأبعد حارس «العنيد» سعود القناعي كرته لركلة 

ركنية لم تثمر (١١). 
وتلقى املغربي مهدي برحمة كرة مثالية من عمرو عبدالفتاح 
«عمــوري»، وحولها برأســه صوب املرمــى، إال أن احلارس 

القناعي تصدى لها مرة أخرى (٤٥+٣).
وفي الشــوط الثاني قدم العبو التضامن مجهودا كبيرا 
للحد من خطورة الفريق الكويتاوي سواء عبر األطراف من 
«عموري» والبديل أحمد الظفيري وســامي الصانع، أو من 
العمق بعدما وجد الهداف التونســي طه ياســني اخلنيسي 
صعوبة كبيرة في التعامل مع الكرات التي تصل له بسبب 
تألق الغاني صامويل سارفو وفهد صباح في تنظيف منطقتهم، 

صراع على الكرة بني مدافع التضامن عزيز نصاري ومهاجم الكويت يوسف ناصر  (هاني الشمري)لتنتهي املباراة بالتعادل من دون أهداف.

الكويت يهزم «سلة» السد القطري

قبازرد والعبداهللا يتألقان 
في بطولة النخبة العربية للتنس

هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة السلة بنادي 
الكويت على ضيفه السد القطري ٩٩-٩٣ في 
أولى مواجهات الفريقني باملجموعة الثانية 
لبطولة دوري «الســوبر» اآلسيوي لكرة 
السلة، والتي أقيمت مساء أمس األول على 
صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهللا 
للصاالت، واحتاج األبيض إلى شوط إضافي 
حلسم انتصاره، بعدما تعادل الفريقان ٨٦

-٨٦ لكل منهما في نهاية الربع األخير.
وفي مواجهة ثانية، ضمن ذات املجموعة 
تغلب املنامة البحريني على النصر السعودي 
٧٥-٧٢ في املواجهة التي جمعت الفريقني 

على صالة وزارة الرياضة في الرياض.
وتقــام البطولــة بنظــام املجموعــات 
بحســب األقاليم، وقســمت أندية اخلليج 
إلى مجموعتني، علــى أن يتأهل األول من 
كل مجموعة إلى الدور الثاني من الدوري 
اآلســيوي، فيما يتقابل الفريقان أصحاب 
املركز الثاني، حلسم هوية املتأهل الثالث. 

سجل العبا منتخبنا الوطني للتنس 
محمد العوضي وعيســى قبــازرد بداية 
مميزة في منافســات اليــوم األول لدور 
املجموعــات في بطولــة النخبة العربية 
الثانيــة للتنــس، التي ينظمهــا االحتاد 
الكويتي للعبة، وتستمر منافساتها حتى 
٢٧ ديسمبر اجلاري، على مالعب مجمع 

الشيخ جابر العبداهللا الدولي للتنس.
ومتكن العوضي من تسجيل انتصاره 
األول في البطولة على حساب البحريني 
فــارس عبدالكــرمي مبجموعتني دون رد 
بواقــع (٦-١) و(٦-٣) ضمن املجموعة 
األولــى، فيما تفوق قبازرد على مواطنه 
يعقوب محمد مبجموعتني لالشيء (٦-٠)، 

و(٧-٦) ضمن املجموعة الثالثة.
األول  اليــوم  مواجهــات  وشــهدت 
مســتويات فنية رفيعة من الالعبني، إذ 
تغلب املغربي ياسني الدليمي على املصري 
أكرم الساللي في املجموعة األولى، والتي 
شهدت أيضا فوز األردني عبداهللا شلباية 
على اللبناني حســن ابراهيم، كما حقق 
التونسي محمد الواقع فوزا صعبا على 

السعودي سعود احلقباني.
وفــي منافســات املجموعــة الثانية، 
خسر الكويتي بدر العبداهللا من املصنف 
الثالث اللبناني بنجامني حسن، فيما فاز 
املصــري محمد صفوت على الســعودي 
عمار احلقباني، كما انتصر األردني موسى 

من جانب آخر، يلتقي كاظمة مع العربي 
في الـ ٦:٣٠ مساء اليوم، على صالة االحتاد 
ضمن منافسات اجلولة السابعة للدوري 
العام لكرة الســلة، ويســعى «البرتقالي» 
ملواصلة انتصاراته في الدوري، فيما يأمل 
«األخضر» حتقيق املفاجأة وإحلاق اخلسارة 

األولى بكاظمة في البطولة.

القطب على اجلزائري توفيق ســهتالي 
بصعوبة، وفي املجموعة الرابعة تغلب 
املصري كرمي مأمون على نظيره الكويتي 

علي الشطي. 
وتقام اليوم ١١ مباراة ضمن مواجهات 
اليوم الثالــث لدور املجموعــات، وتبدأ 

املنافسات في الـ ٤ عصرا.

جانب من مواجهة الكويت والسد القطري

عيسى قبازرد خالل مشاركته

الشباب واليرموك لتجاوز 
الصليبخات وخيطان في «األولى»

وفد خليجي يبحث آخر 
استعدادات «خليجي ٢٥»

١٠ ميداليات للكويت 
في «آسيوية الكراتيه»

مبارك اخلالدي

يتجدد السباق بني فريقي الشباب واليرموك على صدارة 
دوري زين للدرجة االولى عندما تنطلق منافسات اجلولة 
التاسعة من املسابقة اليوم، حيث يستضيف الشباب برصيد 
١٤ نقــاط فريق الصليبخات بـ ٥ نقاط، كما يحل اليرموك 
بـ ١٤ نقطة ضيفا على خيطان الذي ميتلك ٩ نقاط. ويغيب 
عن مواجهات اجلولة متذيل الترتيب فريق برقان بنقطتني.

وتصب التوقعات في خانة فريق الشــباب االجهز فنيا 
وبدنيا لعبور محطة الصليبخات املتذبذب ومواصلة صدارته 
للفــرق، بينما ينتظر اليرموك مهمــة صعبة امام خيطان 
املتطور مؤخرا والذي مير بحالة انتعاشة بعد تولي املدرب 
ابراهيم عبيد القيادة الفنية، ما يشــير الى ان املواجهة لن 

تكون سهلة على الفريقني.

بحث وفد خليجي برئاسة األمني العام الحتاد كأس اخلليج 
العربي لكرة القدم جاســم الرميحي مع عدد من املسؤولني 
العراقيني أمس في محافظة البصرة آخر االستعدادات الستضافة 

بطولة كأس اخلليج العربي (خليجي ٢٥).
وذكرت وزارة الشــباب والرياضة العراقية في بيان أن 
وزير الشباب العراقي أحمد املبرقع توجه إلى البصرة لبحث 
التحضيرات للبطولة مع اللجنة التفقدية الحتاد كأس اخلليج 
العربي برئاســة الرميحي وبحضور محافظ البصرة أسعد 
العيداني. بدوره، قال االحتاد العراقي لكرة القدم في بيان إن 
رئيس االحتاد عدنان درجال التقى الرميحي والوفد اخلليجي 
املرافق له في البصرة ملتابعة التحضيرات اخلاصة استعدادا 
الســتضافة خليجي ٢٥ مطلع العام املقبل. ونقل البيان عن 
درجال تفاؤله بإكمال جميع االستعدادات وانطالق منافسات 
البطولة في وقتها احملدد في السادس من يناير املقبل. وأكد 
درجال أن املنتخبات املشــاركة في البطولة ستبدأ بالتوافد 
إلى البصرة واإلقامة فيها ابتداء من الثاني من يناير املقبل.

أعلن احتاد الكراتيه أن منتخبنا الوطني للكراتيه حقق ١٠
ميداليات في بطولة آسيا الشاملة للعبة التي اختتمت أمس في 
أوزبكستان بعد ان أضاف خمس ميداليات في اليوم األخير 
٤ منها بفئة العمومي. وقال رئيس االحتاد محمد جاســم ان 
الالعب عبداهللا شعبان توج بامليدالية الذهبية بعد فوزه باملركز 
األول مبســابقة كوميتيه وزن حتت ٦٠ كيلو غراما. كما نال 
املنتخب امليدالية الفضية في فئه كاتا االســتعراضية للفرق 
فيما أحرز عمر اجلاسم برونزية وزن حتت ٧٥ كيلو غراما.

وذكر أن الالعب أحمد العلي حصد برونزية منافســات 
كوميتيه القتالية لوزن حتت ٨٤ كيلو غراما.

اتش: مواجهة الساملية بروڤة لنهائي كأس ولي العهد

إبراهيم: «السماوي» تعرض لظلم كبير أمام «األخضر»

بونياك: القادسية لن يغّير نهجه الهجومي

اخلطيب: األداء اجليد وحده ال يكفي!

عبدالعزيز جاسم

ذكر مدرب الفريق األول لكرة القدم في القادسية بوريس بونياك أن 
فريقه لن يغير أسلوبه الهجومي في الدوري، وذلك بعد الفوز بهدفني 
دون رد على الفحيحيل في اجلولة الـ١١ من دوري زين املمتاز اول 
من امس، مضيفا ان اجلميع يعرف الكيفية التي نلعب بها، واتخاذ 
اللعب الهجومي نهجا ثابتا للفريق، وعلى جميع الالعبني أن يجيدوا 
تنفيذ األسلوب الذي نرغب بتنفيذه. وعن مواجهة الفحيحيل، قال ان 
األمر لم يختلف كثيرا عن مواجهة الساحل، ولكن اختلفت الظروف، 
فلم نتعرض لطرد أحد العبينا وقد أجبرنا على اجراء عدة تغييرات.

هادي العنزي

ذكر مدرب الفريق األول لكــرة القدم بنادي الفحيحيل فراس 
اخلطيب أن األداء اجليد إن لم يقترن بالنتيجة فإنه لن يكون كافيا، 
وذلك بعد خسارة فريقه ٠-٢ أمام القادسية في املواجهة التي جمعتهما 
أمس األول ضمن منافســات اجلولة ١١ لــدوري زين املمتاز. وأكد 
اخلطيب أن مواجهة القادسية جاءت صعبة، وحصلنا على عدة فرص 

على مدار شوطي املباراة، لكن لم تتم ترجمتها بالشكل املناسب.

أومن بأن اإلخالص في كل شيء يكون 
حليفه الفوز والنجاح، فحينما يخلص 
اإلنسان في املهام املطلوبة منه سيكون 
في نهاية األمــر قد أدى مهمته بنجاح 
تام، ولكن إذا ما صاحب هذا اإلخالص 
حب وتفان وجد واجتهاد تكون النتيجة 
جناحا وثقة مستحقة واحتراما ومحبة 
من اجلميع، ولعل هذا هو الســر وراء 
الفوز الذي حققته قائمة «املؤسسون» 
إلدارة نادي األلعاب الشتوية بقيادة فهيد 
العجمي، هذا القيــادي املخلص لكيان 
النادي والذي ال يتــردد حلظة واحدة 
في اتخاذ القرارات التي تسهم في تألق 

النادي.
فازت قائمة «املؤسسون» عن طريق 
التزكية، وملن يتساءل كيف حتقق هذا 
الفوز، فسأجيب عنه بالبراهني واألدلة، 
طوال الفترة املاضية في ظل قيادة فهيد 
العجمي للنادي، استطاع النادي حتقيق 
الكثير من اإلجنازات الرياضية العاملية، 
وجعلت رياضة الهوكي على قائمة األلعاب 
الرياضية األكثر تفضيال ألبناء الكويت، 
وسأعود بالتاريخ إلى الوراء وأتذكر فهيد 
العجمي وهو العب بالنادي وهذا ما يجعل 
قيادته للنادي مميزة للغاية، فإدارته لم 

تقف عند حدود الشؤون اإلدارية فقط، 
بل امتدت إلى أكثر من ذلك، فبات مصدر 
قوة جلميع املنتمني للنادي ســواء من 
العبني أوعاملني، اجلميع بات يشعر بأن 
النادي مبنزلة بيته الذي يجب احلفاظ 
عليه والعمل على صنع إضافات مميزة 
البطوالت، وجعل  له من خالل حتقيق 
النادي على أمت االستعداد في كل األوقات 
الستقبال البطوالت سواء على املستوى 

احمللي أو الدولي.
ومؤخرا كان النادي مع بطولة دولية 
للغاية حيث  فريدة من نوعها ومميزة 
أقيمت بطولة دولية ضمت أكثر من ١٥٠
العبة من مختلــف أنحاء العالم، وكان 
التنظيم أكثر من رائع بشهادة اجلميع، 
هذا إلى جانب أن النادي يعمل باستمرار 
على التشجيع ملمارسة رياضة الهوكي، 
ومن هذا املنطلق قدم العديد من العروض 
لألطفال والشــباب حتى يتيح أمامهم 
ممارسة تلك الرياضة دون أي عراقيل.
وفي اخلتام أبــارك ألعضاء قائمة 
«املؤسســون»، ولكن سأهنئ أنفسنا، 
وســأقول مبارك لكيان نادي األلعاب 
الشتوية والذي حظيت إدارته مبثل تلك 

الشخصيات املخلصة واملبدعة.

سر النجاح
صباح النصر
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