
عماد غازي

يعكف اجلهاز الفني للعربي بقيادة محمد إبراهيم على إيجاد حل 
ملعضلة اإلن��ذارات التي نالت ثالثة من محترفي الفريق، في املواجهة 

األولى مبسابقة الدوري املمتاز.
وكان النيجيري بوبي كليمنت نال البطاقة احلمراء في الديربي، 
ما يعني غيابه عن املباراة املقبلة، أمام اجلهراء في اجلولة الثانية، 
كما نال األردني محمود مرضي البطاقة الصفراء، وباملثل اإليفواري 

ابراهيما كيتا.
ويخشى اجلنرال أن يتأزم موقف مرضي وكيتا، قبل املواجهة 
املرتقبة أمام كاظمة في اجلولة الثالثة، حال حصولهما على البطاقات 
أمام اجلهراء، ما يدفعه للتفكير في إيجاد بدائل من الالعبني احملليني، 

للخروج من هذا املأزق.
ودخل الدولي الكويتي السابق حمد العنزي في حسابات إبراهيم 
لتعويض كليمنت أم��ام اجلهراء، فيما ال ي��زال عبدالعزيز السليمي، 
وعبدالرحمن باني، بعيدان عن حساباته، لعدم اكتمال لياقتهما 

بالصورة املطلوبة.
م��ن جهة أخ���رى، ي��درس اجل��ه��از اإلداري ف��ي ال��ع��رب��ي، إمكانية 
االستعانة باحلارس الدولي السابق ن��واف اخلالدي، بعد أن خلت 
قائمة القادسية منه، لالستفادة من خبراته مع األخضر في املوسم 

احلالي.
لكن الفكرة تواجه اعتراضات عرباوية كثيرة، في ظل موقف متأزم 
بني اخلالدي، وجماهير العربي، عندما كان يدافع عن ألوان القادسية 

وهو ما قد يجهض الفكرة في مهدها.
جدير بالذكر حالة من الرضا عمت أرجاء العربي بعد البداية القوية 
للفريق أم��ام القادسية في مسابقة ال��دوري، وهو ما يحمل األخضر 

العربي يسعى إلى العودة ملنصات التتويج مع اجلنرالمسؤولية كبيرة في املباريات املقبلة.
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ري������������������������ال م����������دري����������د 
ي����ع����ب����ر س�����وس�����ي�����داد 
ب��س��ه��ول��ة وي���ت���ج���اوز 
 ع���ث���رات���ه ال��س��اب��ق��ة 

15في »الليغا«

م����واج����ه����ة ق����وي����ة ب��ن 
ل����ي����ف����رب����ول ول���ي���س���ت���ر 
س������ي������ت������ي ف�����������ي ك�������أس 
اإلجنليزية  الرابطة 

14للمحترفن

خيم التعادل 1/1 على املباراة، التي 
جمعت أهلي جدة بضيفه النصر في قمة 
مباريات اجلولة الثالثة من منافسات 

الدوري السعودي.
رفع النصر رصيده إلى خمس نقاط 
في املركز اخلامس، كما وصل األهلي إلى 

أربع نقاط في املركز السادس.
تقدم األهلي بهدف سجله إيوانيس 
فيتفازيديس ف��ي الدقيقة الثامنة، 
وتعادل وليام جيبور للنصر في الدقيقة 

.84
وش��ه��دت ال��دق��ائ��ق األول���ى ضغطا 
هجوميا من العبي األهلي، ومحاوالت 
تسديد عديدة على املرمى أسفرت عن 
الهدف األول للفريق بعد مرور 8 دقائق 
فقط، عن فيتفا، الذي سدد الكرة من على 
حدود منطقة اجلزاء فشل في التصدي 

لها وليد عبد الله لتسكن شباك النصر.
وهدد األهلي مرمى النصر مرة أخرى، 
ع��ن ط��ري��ق هجمة م��رت��دة ق��اده��ا عمر 
السومة متالعبا بدفاع النصر، إال أنه 
سدد كرة ضعيفة وصلت سهلة في يد 

احلارس وليد عبد الله.
واستحوذ العبو النصر على الكرة، 
وح��اول أحمد الفريدي ال��وص��ول إلى 

م��رم��ى األه��ل��ي، بعدما ت��وغ��ل بالكرة 
داخ��ل منطقة اجل��زاء لكنه احتفظ بها 
وقتا طويال مما مكن دف��اع األهلي من 

استخالصها.
وجنح األهلي في استعادة السيطرة 
على مجريات املباراة، وسط تراجع غير 
مبرر لالعبي النصر لينحصر اللعب في 
وس��ط امللعب. وشهدت العشر دقائق 
األخيرة من هذا الشوط تبادل هجمات 
من الفريقني، حيث سدد محمد السهالوي 
العب النصر كرة قوية من خارج املنطقة 
مرت بجوار القائم وحتولت لركلة مرمى 

لصالح األهلي.
وأع��ق��ب��ه��ا ت��س��دي��دة ق��وي��ة م��ن عمر 
السومة العب األهلي من خارج املنطقة 

اصطدمت برأس عمر هوساوي.
وواص������������ل الع�����ب�����و األه����ل����ي 
م��ح��اوالت��ه��م،ع��ن��دم��ا س���دد ل��ي��ون��اردو 
داسيلفا الكرة بضربة خلفية مزدوجة 
مستغال ع��رض��ي��ة رائ��ع��ة م��ن وليد 
ب��اخ��ش��وي��ن، لكن ك��رت��ه م��رت بجوار 

القائم.
ولم يتغير ايقاع املباراة حتى الدقائق 
األخيرة من زمن الشوط األول، لينتهي 

بتقدم األهلي 1 / صفر.

ب��دأ الع��ب��و النصر ال��ش��وط الثاني 
بضغط هجومي في محاولة لتسجيل 
ه��دف ال��ت��ع��ادل، وه��دد أحمد الفريدي 
مرمى األهلي بتسديدة من داخل منطقة 
اجل����زاء إال أن احل����ارس ت��ص��دى لها 

بنجاح.
ورد ع��م��ر ال��س��وم��ة الع���ب األه��ل��ي 
بتسديدة من الناحية اليسرى من داخل 

منطقة اجلزاء، لكنها مرت بجوار القائم.
واستحوذ العبو النصر على مجريات 
اللقاء، وكاد أن يعادل النتيجة عندما مرر 
السهالوي كرة عرضية رائعة إلى زميله 
محمد فوزير، الذي استقبلها بتسديدة 

قوية مرت دون خطورة على املرمى.
ومع بداية الدقيقة 60،اكتفى العبو 
الفريقان بتبادل التمريرات دون خطورة 

حقيقة على مرمى احلارسني.
وب��اغ��ت محمد ال��س��ه��الوي، العب 
ال��ن��ص��ر، احل����ارس م��ح��م��د ال��ع��وي��س 
في الدقيقة 70، إال أن األخير تصدى 

للتسديدة ببراعة.
وواصل العبو النصر هجماتهم حتى 
أسفرت إحداها عن ه��دف التعادل عن 
طريق ويليام جيبور في الدقيقة 84، 
الذي استغل عرضية رائعة من زميله 

محمد السهالوي قابلها الالعب الليبيري 
بضربة رأسية قوية.

وحاول العبو النصر تسجيل الهدف 

ال��ث��ان��ي، حيث أعقب ال��ه��دف تسديدة 
رائعة من محمد فوزير على حدود منطقة 
اجلزاء إال إنها مرت بجانب القائم األيسر 

للحارس. وسدد ويليام جيبور كرة من 
خارج منطقة اجلزاء مرت بجوار املرمى. 
واستمرت محاوالت العبو النصر في 

الهجوم وتسجيل هدف الفوز حتى أطلق 
احلكم صافرة نهاية املباراة بالتعادل 

بهدف ملثله.

التعادل يخيم على قمة األهلي والنصر في الدوري السعودي

تعادل مخيب ال يخدم مصلحة أحد 

إنذارات احملترفن صداع في رأس مدرب العربي قبل مواجهة اجلهراء

البحري يواصل استعداداته 
لتنظيم بطولة الكويت الدولية 

العاشرة للقوارب الشراعية
رياض عواد

تواصل جلنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري 
الرياضي استعداداتها لتنظيم بطولة الكويت الدولية العاشرة 
للقوارب الشراعية التي ستقام في الفترة من 4 وحتى 10 
أكتوبر املقبل حتت رعاية الهيئة العامة للرياضة، وسيصاحبها 
عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد العربي للشراع صباح 
ي��وم اجلمعة 6 أكتوبر في فندق موفمبيك، وبحضور رئيس 
االحتاد الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، ورؤساء االحتادات 
العربية املشاركة في املكتب التنفيذي، إلى جانب أمني السر 

ال��ع��ام ورئ��ي��س جلنة 
ال���ش���راع وال��ت��ج��دي��ف 
وال��ك��اي��ات ف��ي النادي 

خالد الفودري.
وأش��ار نائب رئيس 
اللجنة أحمد عبدالسالم 
الفيلكاوي أن البطولة 
ستشهد مشاركة العبني 
ميثلون 10 منتخبات 
ه��ي اجل���زائ���ر ومصر 
وامل����غ����رب واألردن 
والبحرين واإلم���ارات 
وت����ون����س وامل���غ���رب 
وإي���ط���ال���ي���ا وك���ن���دا، 
إل���ى ج��ان��ب املنتخب 

الكويتي، فيما ستشتمل مسابقات البطولة على ثالثة أصناف 
دولية هي فئة الليزر 7.4، وفئة الليزر راديال ’ وفئة االوبتمست.

وأض��اف أن طاقم حتكيمي دول��ي سيشارك في البطولة من 
بينهم احلكم ألكس واحلكم املغربي محمد زن��زول والبلغاري 
أستاني، فيما سيتم تطبيق املعايير الدولية لالحتاد الدولي 

للشراع في سباقات البطولة.
واختتم الفيلكاوي تصريحه مشيرا أن البطولة تعتبر من 
أهم البطوالت الدوليىة السنوية التى ينظمها النادي، وحتظى 

باملشاركة الواسعة، واالهتمام الكبير.

احمد الكعبي مرشحا للمكتب التنفيذي االسيوي

جلنة اإلعالم الرياضي العمانية 
تدعم ترشح السهلي لرئاسة االحتاد 

اآلسيوي للصحافة الرياضية
أكدت جلنة اإلع��الم الرياضي بجمعية الصحفيني العمانية 
دعمها لترشح الكويتي سطام السهلي ملنصب رئيس االحتاد 
االسيوي للصحافة الرياضية وباركت في نفس الوقت خطوة 
جمعية الصحفيني الكويتيني بتقدمي ملف ترشح لرئاسة االحتاد 
اآلسيوي للصحافة الرياضية والعمل على اعادة مقر الرئاسة 
للدولة املؤسسة.. حيث ستعقد انتخابات اجلمعية العمومية 
املقرر في العاصمة الباكستانية إس��الم أب��اد خالل الفترة من 

الثالث وحتى الثامن من أكتوبر املقبل.
 وأك��دت اللجنة بأن تأييدها لترشح السهلي يأتي في إطار 
دع����م امل���ب���ادرات 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ف��ي 
ال�����ت�����واج�����د ف��ي 
امل����ن����ظ����وم����ات 
اإلعالمية الدولية 
بقوة، ولثقتها في 
قدرته على النجاح 
في قيادة االحت��اد 
اآلسيوي باعتباره 
أح������د ال����ك����وادر 
اخلليجية الشابة 
القادرة على األخذ 
ب��االحت��اد ال��ق��اري 
آلف���اق بعيدة من 
النجاح من خالل 
مترسه في العمل 
اإلع��الم��ي، السيما 
عبر مسيرته اإلعالمية الناجحة، واملناصب التي تقلدها والتي 
كان من أبرزها تواجده في عضوية املكتب التنفيذي لالحتاد 

اآلسيوي للصحافة الرياضية في دورته السابقة.
 وطالب سالم اجلهوري رئيس جلنة االعالم الرياضي وضع 
كافة إمكاناتها في خدمة الزميل السهلي لتمكينه من املضي قدما 
في املنافسة على رئاسة االحتاد اآلسيوي للصحافة اآلسيوية 
م��ن منطلق إب���راز ال��ك��ف��اءات اخلليجية، وثقتها بقدرته على 
حتقيق أهداف االحتاد ملا فيه صالح اإلعالم الرياضي في القارة 

اآلسيوية.
 كما وضعت جمعية الصحفني العمانية دعمها الجناح ترشح 
الزميل احمد الكعبي املترشح للمكتب التنفيذي لالحتاد االسيوي 
للصحافة الرياضية الذي سيدخل املنافسة مع عدد من املترشحني 
االسيويني ملنصب تسعى جلنة االع��الم الرياضي باجلمعية 
استعادته من جديد والذي سيدعم التواجد العماني في املنظمات 

االقليمية والدولية واالستفادة من اخلبرات.

الزمالك يسحق الداخلية بثالثية في الدوري املصري
حقَّق الزمالك، أول انتصار 
مع مدربه املونتينجري نيبوشا 
يوفوفيتش، بعد ال��ف��وز على 
ضيفه الداخلية )3-0(، مساء 
األحد، على إستاد بتروسبورت، 
باجلولة الثانية بالدوري املمتاز.

ت��أل��ق الع���ب ال��وس��ط محمد 
ل ثنائية  أش��رف »روق��ة«، وسجَّ
ف��ي الدقيقة )59( م��ن ضربة 
ل  جزاء، والدقيقة )79(، كما سجَّ
عبد الله جمعة، الهدف الثالث في 

الدقيقة )66(.
ورف��ع الزمالك، رصيده إلى 
4 نقاط، ليتقدم للمركز الثاني، 
خلف املصري املتصدر ب�6 نقاط، 
د رصيد الداخلية، عند  بينما جتمَّ
نقطة واحدة، بقيادة مدربه عالء 

عبد العال.
وحصل عبد الله جمعة، على 
ضربة ج��زاء، بعد أن راوغ في 
اجلبهة اليمنى وس��ق��ط أرض��ا 
وسط شكوك أنها خارج منطقة 
اجل���زاء، ويتصدى لها بنجاح 

محمد أشرف في الدقيقة )59(.
وفرض الزمالك سيطرته على 
مجريات األمور وتخلص العبوه 
م��ن ال��ب��طء ال��ش��دي��د وسنحت 

محاولة أهدرها كاسوجنو.
وم����رَّر م��ؤي��د ال��ع��ج��ان ك��رة 

عرضية سريعة حولها مدبولي، 
برأسه لتصل إلى عبد الله جمعة، 
الذي هز الشباك في الدقيقة )66( 

بهدف ثاٍن.
وأش������رك ال���داخ���ل���ي���ة، أول 
تغييراته بنزول محمد شعبان 
زيكا، وناصر منسي على حساب 
أحمد صابر، وأحمد سمير فرج 
للتخلي عن احلذر الدفاعي، وأبعد 
احلارس أحمد الشناوي محاولة 

قريبة للداخلية ببراعة.

ألقى الزمالك بتغييره األول 
ب��ن��زول باسم م��رس��ي، ب��دال من 
ع��ب��د ال��ل��ه جمعة ف��ي الدقيقة 
)77(، وصنع باسم بعد نزوله 
بدقائق هدفا ثالثا بتمريرة حملمد 
أشرف الذي سدد بقوة في شباك 

الداخلية.
هدأ إيقاع اللقاء مع محاوالت 
من الداخلية لتسجيل هدف حفظ 

ماء الوجه.
وأش����رك ال��زم��ال��ك مهاجمه 

اإلي��ف��واري رزاق سيسيه بدال 
من أحمد داودا وتغاضى احلكم 
ع���ن اح��ت��س��اب ض��رب��ة ج���زاء 
للزمالك م��ن ملسة ي��د ف��ي لعبة 
نفذها كاسوجنو. وأشرك الفريق 
األبيض آخ��ر تغييراته بنزول 
ي��وس��ف أوب��ام��ا ب��دال م��ن أحمد 
مدبولي املصاب، وأه��در أوباما 
ف��رص��ة محققة ث��م ت��اب��ع رزاق 
سيسيه في القائم لينتهي اللقاء 

بفوز للزمالك بثالثية.

»هيئة الرياضة« تختتم  دورة الغوص بالنادي البحري
اخ��ت��ت��م��ت ب��ال��ن��ادي ال��ب��ح��ري ال��ري��اض��ي 
دورة الغوص 2 التي نظمتها الهيئة العامة 
للرياضة ممثلة ب���إدارة ال��ري��اض��ة للجميع 
بالتعاون مع النادي البحري الرياضي ملدة 
شهر جلميع امل��راح��ل السنية م��ن اجلنسني 
ابتداءا من ثمان سنوات فما فوق، واشرف على 
التدريب العملي والنظري بالدورة نخبة من 
الغواصني املعتمدين واقيم اخلتام بحضور 
حامد ال��ه��زمي مدير إدارة الرياضة للجميع 
وخ��ال��د ال��ف��ودري أم��ني س��ر ال��ن��ادي البحري 

واولياء أمور املشاركني.
   وصرح حامد الهزمي مدير إدارة الرياضة 
للجميع أن ال��دورة اشتملت على محاضرات 
نظرية وتطبيقات عملية استهدفت استغالل 

طاقات الشباب وزيادة وعيهم بالبيئة واحلياة 
البحرية، واض��اف أنه مت توفير كافة املعدات 
الالزمة للمشاركني وط��رق استخدامها، ومت 
تدريب الشباب من اجلنسني املشاركني مبعدل 
ثالثة اي��ام للشباب وثالثة اي��ام للبنات من 
مختلف االعمار، كما مت منح املنتسبني شهادة 

اجتياز الدورة.
   واض��اف الهزمي ان ال��دورة تأتي في إطار 
اهتمام الهيئة بتنشيط الرياضة البحرية من 
خالل اقامة البطوالت والسباقات بالتعاون مع 
النادي البحري ومنح فرص ملختلف شرائح 
املجتمع للممارسة رياضة الغوص التي ترتبط 
ارتباطا وثيقا بتراثنا  مشيرا الى انه الى جانب 
دورة الغوص يتم بالتعاون مع النادي البحري 

رعاية بطوالت ال��دراج��ات املائية وبطوالت 
قوارب البروكالس والقوارب الشراعية.

   واشار الى حرص الهيئة على دعم كافة 
املبادرات واالنشطة الرياضية واملشاركة 
بفاعلية إلجناحها وحتقيق الغاية املرجوة 
منها،واوضح ان هذا التوجه يحظى باهتمام 
خاص من مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
ال��ش��ي��خ اح��م��د امل��ن��ص��ور ون��ائ��ب��ه لشؤن 
الرياضة، املدير العام باإلنابة دحمود فليطح 
وتوجيههم بالتعاون م��ع اجل��ه��ات كافة 
اجلهات واملؤسسات احلكومية واألهلية 
في اطار استراتيجية الهيئة بتفعيل دورها 
وتفاعلها مع مؤسسات ال��دول��ة واملجتمع 

املدني.

فرحة العبي الزمالك
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احمد الفيلكاوي

31 املقبل موعد 
انتخابات احتاد الكرة

أعلن األمني العام لالحتاد الكويتي لكرة القدم، محمد خليل، 
األحد، أن اللجنة االنتقالية املؤقتة، املكلفة بإدارة شؤون االحتاد، 
ق��ررت توجيه الدعوة إلى األندية، لعقد جمعية عمومية غير 
عادية، في 31 أكتوبر املقبل، والتي ستشهد إج��راء انتخابات 

مجلس إدارة االحتاد.
 جاء القرار خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة االنتقالية، مبقر 
االحت��اد.  وترأس االجتماع نائب رئيس اللجنة، اللواء إبراهيم 
النغيمش، بحضور أعضائها، رشيد الرشيد، وثامر الصالح، 
وعامر الشحومي، واألمني العام لالحتاد.  وستجرى االنتخابات 
وفقا للنظام األساسي لالحتاد، حيث يتشكل مجلس اإلدارة من 

14 عضوا، على أن يرشح كل نادي عضوين.
 وس��ت��ق��ام االن��ت��خ��اب��ات ب��ني 28 م��رش��ح��ا، وي��ح��ق ألعضاء 
اجلمعيات العمومية لألندية، الترشح بشكل مباشر، في حال 

رفضت مجالس اإلدارات ترشيحهم.

سطام السهلي

برنامج إعداد خاص حملترف التضامن
أعلن ماهر الشمري مدرب التضامن، غياب احملترف البرازيلي 
برناردو، الذي وصل للبالد، ملدة لن تقل أسبوعني، وذلك لعدم 

جاهزيته للمشاركة في منافسات دوري فيفا في الوقت الراهن.  
 وقال الشمري: »الالعب غير جاهز فنيا وبدنيا للمشاركة، 

لذلك يحتاج إلى برنامج إعداد مكثف لتجهيزه للمشاركات«.
 واض���اف: »سبب ع��دم جاهزية ب��رن��اردو ه��و ابتعاده عن 
املستطيل األخضر منذ فترة ليست بالقصيرة، لذلك نسعى 

لتجهيزه بقوة في األيام القليلة املقبلة«.
 وأشار الشمري إلى أن التضامن سيواجه الساملية اخلميس 
املقبل في اجلولة الثانية ل��دوري فيفا بصفوف مكتملة، حيث 
سيعود الالعب عبد الله فرحان للمالعب سريعا، بعد تعرضه 

لإلصابة أمام كاظمة في اجلولة األولى للبطولة. 


