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اخلميس ٢ فبراير ٢٠٢٣ رياضـة

الكويت «معّزم» على الصدارة.. والعربي ما قّصر
ناصر العنزي

واصل الكويت صدارته 
لــدوري زيــن املمتــاز بعد 
تعادله مع العربي «١-١» في 
قمة الصدارة ضمن اجلولة 
١٢ مــن املســابقة، ليصبح 
رصيد «األبيض» ٢٣ نقطة 
في صــدارة الترتيب، فيما 
بــات لـ«األخضر» ١٩ نقطة 
في املركز الثاني، وذلك بعد 
مباراة مثيرة شهدت هدفني 
وبطاقتني حمراوين وفرصا 

ضائعة. 
فوت العربي فرصة التقدم 
في الشوط األول بعدما أهدر 
الليبي محمد صولة  العبه 
فرصتــني ثمينتني وهو في 
مواجهــة املرمــى، الفرصة 
األولى انفرد متاما باملرمى 
ومتكن احلارس عبدالرحمن 
كميل من حتويل الكرة إلى 
ركنيــة ٢٧، والثانيــة مــن 
انفراد ايضا بعدما تخلص 
مبهــارة من مشــاري غنام 
وفهد حمود بلمسة واحدة، 
لكنــه ســدد الكــرة بالقائم 
٣١ وقــام بعدهــا مباشــرة 
مدرب الكويت على عاشور 
بإخراج غنام وأشراك أحمد 
الطفيري وعاد علي حسني 
ظهير أيسر، وكان األخضر 
الطــرف األقــوى هجوميــا 
بفضل أطرافه املمتدة ميينا 
ويسارا بوجود السنوسي 
وصولة وأرهق الثاني دفاع 
اخلصم، وفي غمرة هجوم 
األخضر خرج العبه سلمان 
العوضي بالبطاقة احلمراء 
بعد تدخل عنيف على مهدي 
برحمة في تصرف انفعالي 
يجب مساءلته عليه، ونظم 
الكويت هجمات خاطفة كاد 

يوســف ناصــر وابراهيــم 
كميل.

وتساوت الكفة في الشوط 
الثاني بعدما خرج املغربي 
مهــدي برحمــة بالبطاقــة 
احلمراء بعد انذارين «٦٤» 
وحصــل معهــا األخضــر 
علــى ركلة جزاء انبرى لها 
املتخصص السنوسي الهادي 
وركل الكرة بطريقة «الغرف» 

وحولها برأسه صوب املرمى 
لترتطم بالعارضة العلوية 
حلارس العربي عبدالغفور 
فــي الوقت بدل الضائع في 

أخطر فرص املباراة. 
احلكــم  املبــاراة  أدار 
اليوناني ديامانتو بولوس 
جــزاء  ركلــة  واحتســب 
صحيحة وأشــهر بطاقتني 

حمراوين.

وسجل هدفا رفع معنويات 
فريقــه، وبعدها زج مدرب 
الكويت بالتونســي ياسني 
العمري لتنشــيط الهجوم 
وبالفعل حصل األبيض على 
ركلة جــزاء نفذها العمري 
باتقان مسجال هدفا في وقته 

.(٨١)
وقدم محمد فريح متريرة 
مثاليــة لعمــرو عبدالفتاح 

بعد مباراة مثيرة ضمن اجلولة ١٢ من دوري «زين» املمتاز

الساحل والساملية.. تعادل عادل
عبدالعزيز جاسم

تعادل الساملية مع الساحل ١-١ في املباراة 
التــي جمعتهما أمس على ســتاد علي صباح 
السالم، ضمن اجلولة ١٢ من دوري زين املمتاز، 
وبهذا التعادل ارتقى السماوي للمركز اخلامس 
مؤقتــا برصيــد ١٥ نقطــة، فيمــا بقــي «أبناء 

أبوحليفة» باملركز األخير برصيد ٩ نقاط.
وفي الشوط األول، كان الساملية هو األفضل 
وحاول الوصول ملرمى الساحل في أكثر من مرة 
عن طريق العبه الكولومبي كارلوس اندريس 
الذي افتقد للمســة األخيرة في أكثر من كرة، 
بينما اعتمــد «أبناء أبوحليفة» على الهجمات 
املرتدة عن طريق فيصل عجب وضاري الرقم 
وجيوفانــي ســيلفا لكن جميــع احملاوالت لم 
يكتب لها النجاح.وجاءت أولى الفرص اخلطرة 
للســاحل فــي الدقيقة ٣٧ بعد تســديدة قوية 

داخــل منطقة اجلــزاء حلمزة بــن عبده مرت 
بجانب القائم، وقبل نهاية الشــوط بلحظات 
متكــن حارس «أبناء أبوحليفــة» املجدلي من 

التصدي النفراد خميس.
وفي الشوط الثاني، لم متض سوى ٧ دقائق 
حتى متكن عذبي شهاب من تسجيل هدف جميل 
من تسديدة ســكنت الزاوية اليمنى للحارس 

املجدلي (٥٢).
وبعد الهدف حاول الساحل العودة للمباراة 
وبالفعل متكن من تسجيل هدف التعادل بعد 
عرضية متقنة من نواف ثامر وصلت إلى رأس 
العماني حمد احلبسي الذي وضعها على ميني 
احلارس أحمد عادي (٦٤)، وواصل الســاحل 
ضغطه لتســجيل هدف التقدم وســط تراجع 
كبير من الســاملية وكاد يســجل بعد تسديدة 
من كــرة ثابتة ســددها «املتخصص» أليكس 

ليما ردها القائم (٨١).

(موقع احتاد الكرة) العب العربي خالد املرشد يتعرض للرقابة من مدافع الكويت مشاري غنام  

بهــا ان يخطــف هدفــا عن 
طريق عمرو عبدالفتاح غير 
أن كرته مرت بجانب القائم، 
وافتقد األبيض الى مهاجمه 
املصاب ياســني اخلنيســي 
هــداف املســابقة ولــم يقم 
خط وسطه املكون من محمد 
مرهون وعلي حسني ومهدي 
برحمة وعمــرو عبدالفتاح 
بواجباتــه ففلت املهاجمان 

الكويت يكافئ أرشد العلوي

ع مع صفر التضامن يوقِّ

يحيى حميدان

قام رئيس نادي الكويت 
خالــد الغامن بخطوة الفتة 
بعدما كافأ احملترف العماني 
أرشــد العلــوي، الــذي مت 
االســتغناء عنه فــي فترة 
االنتقاالت الشتوية، وذلك 
في أثنــاء حضوره تدريب 

الفريق أول من امس.
وقال الغامن في حديثه 
الالعبني  للعلوي بحضور 
واألجهزة املعاونة للفريق 

األول: «أعلم ان هذه ليست امكانياتك، وممكن 
الظروف لم تساعدك واعتذر لك شخصيا ألني 
شكلت عليك ضغطا لم تتحمله، ولكن تبقى 
ابن النادي». وبني الغامن ان العلوي سيحصل 
على قيمة املخالصة املالية كاملة واملقدرة بـ ٩٠

ألف دوالر، باإلضافة الى ٣٠ ألف دوالر مكافأة 
خاصة من ادارة نادي الكويت تقديرا جلهوده 

يحيى حميدان

إدارة نادي  تعاقــدت 
التضامــن مــع الظهيــر 
األيســر محمد صفر في 
صفقــة انتقال حــر ملدة 
موســم ونصف املوســم 
لتعزيــز صفــوف فريق 
الكرة بالنادي، وذلك في 
اليــوم األخيــر (أول من 
أمس) من فترة االنتقاالت 

الشتوية.
ويعتبر صفــر بديال 

لعزيز نصاري الذي عاد لفريقه القادسية 
فــي يناير املاضي. وســبق لصفر أن مثل 
العربي وكاظمة ولعب في صفوف املنتخبات 

الوطنية.
هذا، وانتهت مبــاراة التضامن الودية 

وانضباطه في الفترة املاضية. وأشار إلى ان 
العلوي ســيحصل على مكافــآت اضافية في 
حال احلصول على لقب كأس األمير او بطولة 
الدوري املمتاز بالتساوي مع بقية الالعبني.

ومتنى الغامن التوفيق للعلوي في جتاربه 
املقبلة، مؤكدا انه واثق بأنه ســيكون من بني 
أفضل العبي خط الوسط في اخلليج مستقبال.

مع خيطان بالتعادل السلبي. ولم يشارك 
صفر في اللقاء حلاجته ملزيد من التدريبات 
واالنسجام. ولعب خيطان بصورة أفضل، 
رغــم غياب محترفيه األردني خالد عصام 

والبرازيلي وليام كورديرو.

خالد الغامن متوسطا أعضاء الفريق خالل تكرمي أرشد العلوي

محمد صفر عقب توقيعه للتضامن

القادسية يستعيد الصليلي 
ويتعاقد مع خالد

اجلهراء يطلب بطاقة 
عبدالكرمي من «فيفا»

عبدالعزيز جاسم

استعاد الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية خدمات 
العب خط الوســط عبدالوهاب الصليلي الذي كان معارا 
إلى فريق اجلهراء مع بداية املوسم، وذلك حلاجة الفريق 
له خــالل الفترة املقبلة بســبب تراجع مســتوى بعض 
الالعبني. كما دعم األصفر خطوطه باملهاجم مشعل خالد 
الذي لعب العديد من السنوات في املراحل السنية بنادي 
الكويت لكنه لم يلعب كثيرا مع الفريق األول كما التضامن.

وتعاقدت إدارة النادي مع املهاجم خالد الرشيدي الذي 
سبق أن كان العبا في صفوف الفريق باملراحل السنية.

مبارك اخلالدي والدوحة - فريد عبدالباقي

تتجه إدارة نادي اجلهراء إلى طلب البطاقة الدولية 
للمحترف القطري عبدالكرمي حسن من «فيفا» املنتقل 
إليه خالل فترة االنتقاالت الشتوية املاضية، وذلك بعد أن 
قام اجلهاز اإلداري في الفريق بقيد الالعب في كشوفات 
النادي لدى احتــاد كرة القدم الكويتي الذي قام بدوره 
بطلب البطاقة الدولية لالعب من ناديه الســابق السد 
القطري، والذي رفض االســتجابة للمحاوالت احلثيثة 

التي بذلها املسؤولون جتنبا لتصعيد املوقف.
ومــن املتوقع أن تقوم «فيفا» بإصدار بطاقة مؤقتة 
لالعــب ريثما تنظــر في امللف املعروض أمامها بشــأن 

اخلالف القانوني بني ناديي اجلهراء والسد والالعب.
ووفقــا ملا أكد عليه محامي الالعب في آخر تصريح 
لــه بأنه لو رفض الســد إرســال بطاقة الالعب ســتتم 
مخاطبة «فيفا»، إلرسال بطاقة مؤقتة خالل ٤٨ ساعة، 
لكــي يتمكن من املشــاركة مع اجلهــراء حلني البت في 

النزاع بني األطراف الثالثة.
من جانبه، صعد الســد من أزمته مع العبه السابق 
عبدالكرمي حســن، إلى االحتاد الدولي لكرة القدم حيث 
رفــض النــادي احللول الوديــة حلل األزمــة، بل أحال 
ملف الالعب إلى الشــؤون القانونية في النادي التخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

«يد» العربي و كاظمة لتحسني الترتيب
يعقوب العوضي

يلتقــي فريــق النادي 
العربي لكــرة اليد اليوم 
في مواجهة قوية مع فريق 
كاظمة، وذلك في الـ ٥:٠٠

مســاء على صالة مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا 
في ضاحية صباح السالم 
ضمن منافسات اجلولة ١٠
من الــدوري املمتاز لكرة 
اليــد. كما تشــهد اجلولة 
لقــاء يجمع بــني القرين 
(نقطتيــن) مــع برقــان 
(٧ نقاط) في الـ ٧:٠٠ على 

نفس الصالة. ويســعى كاظمة الذي يدخل 
املباراة برصيد ٥ نقاط إلى حتسني ترتيبه 
العام ومحاولة التقدم بعد تعثره في القسم 
األول، ويضم البرتقالي عدة العبني مميزين 
منهم حارس املرمى تركي اخلالدي، وإبراهيم 
األمير، وســالم عبدالســالم، واحمد مفرح، 

وسعد احليدري واحلارس محمد متعب.
في املقابل، يتطلع العربي (٩ نقاط) للفوز 
بنقطتــي املواجهة، ويضــم هو اآلخر عددا 
من العناصر اجليدة مثل سلمان الشمالي، 

وعبداهللا مصطفى، ومهدي احلداد.
وتعتبر املواجهة صعبة على الطرفني، 

حيث إنهما يسعيان لتعويض ما خسراه من 
نقاط في القسم األول من البطولة، ونتيجة 

اليوم تعد نقطة حتول للفائز.
أمــا مواجهة القرين مــع برقان فال تقل 
أهمية، فالقرين يدافع عن وجوده في الدوري 
املمتاز، وعليه حصد نقاط املواجهة، أما برقان 
ففي املنطقــة الدافئة، ويأمل حتقيق الفوز 
الذي يدفعه للمنافسة على املراكز املتقدمة.
وضمــن اجلولة نفســها تعــادل أمس 
اليرمــوك مع الفحيحيل ٢٤ - ٢٤، وبذلك 
يرفــع اليرمــوك رصيــده الــى ٥ نقــاط 

والفحيحيل الى ٨ نقاط.

جانب من مواجهة سابقة بني العربي وكاظمة

الشاهني عضوًا بـ «تنفيذي االحتاد اآلسيوي».. 
وبن إبراهيم رئيسًا بالتزكية

انتخب رئيــس احتاد 
كرة القدم عبداهللا الشاهني 
التنفيذي  عضوا باملكتب 
لالحتــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم عــن منطقــة غرب 
آسيا، وذلك خالل اجتماع 
اجلمعية العمومية الـ ٣٣

لالحتــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم، الــذي عقــد أمس 
باملنامــة وشــهد إجــراء 
انتخابات املكتب التنفيذي، 
وانتخاب ممثلي قارة آسيا 
الدولي  مبجلس االحتــاد 

لكرة القدم. وتنافس في االنتخابات مع الشاهني 
على مقعدين لعضوية املكتب التنفيذي عن 
منطقة غرب آســيا كل من اإلماراتي عبداهللا 
اجلنيبي الذي حصل على٣٧ صوتا، واألردني 
لؤي يوسف الذي خسر بعد حصوله على ١٥
صوتا، فيما حصل الشاهني على ٣٣ صوتا.

وخالل اجتماع اجلمعية العمومية أيضا 
أعلن االحتاد اآلسيوي أمس فوز السعودية 
رسميا بتنظيم كأس آسيا ٢٠٢٧، وأصبحت 
الســعودية املرشــحة الوحيدة الســتضافة 
نهائيــات كأس آســيا بعد أن ســحبت الهند 

طلبها للحصول على حقوق التنظيم.

رسمياً.. السعودية تستضيف كأس آسيا ٢٠٢٧

الشيخ سلمان بن إبراهيمعبداهللا الشاهني

وكانت املنافسة انحصرت قبلها بني الهند 
والسعودية بعد انسحاب قطر عقب جناحها 
في احلصول على حقوق اســتضافة نسخة 

٢٠٢٣ بدال من الصني.
إلى ذلك، أعيد انتخاب البحريني الشيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيسا لالحتاد 
اآلسيوي بالتزكية لوالية ثالثة حتى عام ٢٠٢٧.
وقــال بن إبراهيم: «أود أن أشــكركم 
جميعــا على وضــع ثقتكم بــي لوالية 
أخرى مدتها ٤ سنوات، إنه لشرف عظيم 
أن أحظــى بثقة االحتاد اآلســيوي وهذا 

يعطيني مسؤولية كبيرة».

«العقارات املتحدة» الراعي اإلستراتيجي 
لدوري السيدات للموسم الثالث على التوالي

هادي العنزي

أبــدت عضــو مجلــس 
إدارة احتــاد الكــرة فاطمة 
حيات اعتزازها باســتمرار 
واستدامة مسابقة دوري كرة 
قدم الصاالت للسيدات في 
موســمه اخلامــس تواليا، 
مرجعــة ذلــك إلــى اهتمام 
ومثابــرة جميــع األنديــة 
املشاركة والالعبات، ودعم 
االحتاد الكويتي لكرة القدم، 
االســتراتيجي  والراعــي 
الــدوري  فــي  والشــريك 
للموسم الثالث على التوالي 
العقــارات املتحدة  شــركة 

.(URC)
جاء ذلــك خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته شركة 
املتحــدة إحدى  العقــارات 
أكبر الشركات العقارية في 
الكويت والشــرق األوسط 
أفريقيا، بالتعاون  وشمال 
مــع اللجنة النســائية في 
الكويتــي لكــرة  االحتــاد 
القدم، مؤمترا صحافيا أمس 

للمباراة النهائية لدوري شركة العقارات املتحدة 
(URC) لكرة قدم الصاالت للسيدات للموسم 
الرياضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والتي جتمع بني ناديي 
التضامن والفتاة مســاء الســبت املقبل، على 
صالــة نادي الكويت، وحضــره مدير اإلعالم 
في شــركة العقــارات املتحدة (URC) ســالم 
اخلالقــي، ومدربا الفريقــني، والالعبتان فجر 
أحمــد من نادي التضامن، وآالء الشــمري من 
نادي الفتاة. وشــكرت حيات، رئيس مجلس 
إدارة شــركة العقارات املتحدة الشيخة بيبي 
ناصر صباح األحمد، والرئيس التنفيذي مازن 
احلــوا، على الدعــم الدائم لدوري الســيدات، 
وقالت: «نتمنى التوفيق لكال الفريقني في املباراة 
النهائية، ومشــاهدة مباراة رفيعة املســتوى 
من الناحية الفنية، وعامرة بالروح الرياضية 
طوال شوطيها». من جانبه، قال سالم اخلالقي: 
«تهدف سياسة الشركة إلى توفير تكافؤ الفرص 
للمبادرات االجتماعية واملواهب الشبابية على 
جميع األصعدة منها األنشطة الرياضية والتي 
تكمن أهميتها في صقل املواهب وتنمية القدرات 
فضال عن التأثير اإليجابي على املجتمعات كونها 

شريكا اســتراتيجيا مع األمم املتحدة لتعزيز 
ودعم مبادئ متكني املرأة، حيث تفخر شــركة 
العقارات املتحــدة بدعمهــا املتواصل حلركة 
الرياضة الكويتية مبا فيها كرة القدم النسائية، 
والتي شــهدت موجة تغيير الفت في الساحة 
احمللية، فقد أثبتت الالعبات من جديد قدرتهن 
على املنافسة كرياضيات بكل عزمية وشغف 
وإصرار، ونتطلع إلى رؤيتهن يتنافســن في 

احملافل اإلقليمية والدولية».
إلى ذلــك، أكد مــدرب نادي الفتــاة محمد 
الكندري ان املباراة النهائية ســتكون صعبة 
على الفريقني، مضيفا فريقنا جاهز فنيا وبدنيا، 
وعملنــا جيدا على رفــع اجلاهزيــة الذهنية 
والبدنية لالعبات خالل األسبوع احلالي، ونأمل 

احملافظة على اللقب للموسم الثاني تواليا.
 أما مدرب التضامن رولفر فوليدو فأبدى 
اعتزازه بوصول فريقه إلى املباراة النهائية في 
أول موسم يشارك فيه في دوري السيدات، وقال: 
«عملنا بجد للظهور بأفضل صورة ممكنة في 
املباراة النهائية، ومبا ميكننا من إنهاء املوسم 

بأفضل صورة ممكنة».

سالم اخلالقي «األول من اليمني» مع فاطمة حيات وحسن موسى

جانب من املؤمتر الصحافي اخلاص بنهائي دوري السيدات

النهائي يجمع التضامن والفتاة السبت املقبل

«السماوي» والساحل ارتضيا التعادل               (املركز االعالمي بالساملية)


