احتاد الكرة يستقر على طلب استضافة تصفيات آسيا
استقر مجلس إدارة االحت���اد الكويتي لكرة القدم،
على التقدم بطلب الستضافة مباريات املجموعة الثانية
بالتصفيات اآلسيوية املشتركة املؤهلة ملونديال قطر
 ،2022وكأس آسيا بالصني .2023
وتنضم بذلك الكويت إلى أستراليا ونيبال اللذين تقدما
بطلب مماثل الستضافة منافسات املجموعة الثانية التي
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تضم الكويت إلى جانب أستراليا ،األردن ،نيبال والصني
تايبيه .وتشهد املجموعة منافسة شرسة بني الكنغر
املتصدر واألزرق الوصيف ،إلى جانب منتخب األردن ثالث
الترتيب على تذكرة العبور.
وعلم ك��ووورة أن االحت��اد الكويتي بدأ التنسيق مع
ال��وزارات املختلفة للحصول على الدعم املطلوب من أجل

توفير متطلبات االحت��اد اآلسيوي الستضافة منافسات
املجموعة مع توفير الضوابط والتدابير الصحية املطلوبة
للحد م��ن ان��ت��ش��ار ف��ي��رس ك��ورون��ا .ومت��ث��ل استضافة
املجموعة مطلبا مهما بعد توصية اللجنة الفنية باالحتاد
لالستفادة من إقامة املباريات احلاسمة بالكويت ،مما
يعزز من حظوظ األزرق في سباق التأهل.
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تعادل مخيب للقادسية والعربي والكويت

النصر يواصل تألقه بعد اجلولة الرابعة من دوري STC
بعد نهاية اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة من
دوري  STCاملمتاز لكرة القدم كان
ن��ادي النصر ال��راب��ح األك��ب��ر ،حيث
واص��ل تألقه بفوز ثمني على نادي
الساملية بثالثة أه��داف مقابل هدف
واح��د ليرفع رصيده إل��ى  10نقاط
ب��ال��ص��دارة فيما ظ��ل الساملية على
رصيده السابق بـ 3نقاط.
وسجل للعنابي دينيس سيسوجو
في الدقيقتني ( 18و ،)90ومشعل
فواز في الدقيقة ( ،)93وجاء هدف
الساملية عبر باتريك فابيانو في
الدقيقة (.)47
تفوق النصر في البداية بالشوط
األول ،ومتكن من خطف هدف السبق
في الدقيقة ( )18عن طريق دينيس
سيسوجو.
ورغم استمرار أفضلية العنابي،
إال أنه أضاع أكثر من فرصة التعزيز،
لينتهي الشوط األول بهدف في غياب
للرهيب.
وف��رض السماوي سيطرته على
الشوط الثاني ،وجنح في إدراك هدف
التعادل مبكرًا عبر باتريك فابيانو في
الدقيقة (.)47
وجن���ح ال��ع��ن��اب��ي ع��ب��ر ال��ه��ج��وم
العكسي ف��ي خ��ط��ف ه���دف السبق
بالوقت القاتل ،في الدقيقة ( )90عن
طريق دينيس سيسوجو.
ث��م س��ج��ل م��ش��ع��ل ف����واز ال��ه��دف
ثالث للعنابي في الدقيقة (،)3+90
ليخطف النصر ف��وزا مثيرا بنتيجة
(.)1-3
وق���ال أح��م��د ع��ب��د ال��ك��رمي م��درب
النصر ،إن فريقه جنح في اقتناص 3

نقاط ثمينة خارج أرضه من منافس
ش���رس .وأض����اف ع��ب��د ال��ك��رمي في
تصريحات إعالمية ،أن املواجهة أمام
الساملية ،كانت صعبة للغاية.
وأش�����ار إل���ى أن��ه��م جن��ح��وا في
السيطرة على مجريات اللعب في
الشوط األول بشكل كامل ،ومتكنوا
من هز الشباك.
وأوض����ح أن ال��س��امل��ي��ة جن��ح في
العودة مبكرًا خالل الشوط الثاني،
وهو ما أحدث فوضى وعصبية داخل
صفوف فريقه لبعض الوقت.
ون���وه أن��ه أج���رى تبديلني ،كما
غير طريقة اللعب ليعود الفريق
إلى أج��واء اللقاء في آخر  15دقيقة،
وتوفق في تسجيل هدفني.
وأمت «توقعت جن��اح دينيس في
التسجيل ،وه��و ما ح��دث ،لقد ظهر
بشكل وأداء أفضل من املتوقع».
وف��ي ختام اجلولة تعادل نادي
القادسية مع النادي العربي بنتيجة
 ،2-2س��ج��ل األخ���ض���ر أوال عبر
احمل��ت��رف ال��س��وري ع�لاء ال��دال��ي في
الدقيقة  10ليعود القادسية بعدها
بهدفني ،األول للمحترف االردن��ي
عدي الصيفي في الدقيقة  44والثاني
عبر عيد الرشيدي في الدقيقة ،58
ث��م ي��ع��ود ال��ع��رب��ي ب��ه��دف التعادل
عبر البديل عبدالعزيز السليمي في
الدقيقة.
وأك��د على مندني ،عضو مجلس
إدارة العربي ورئيس جهاز الكرة،
أن فريقه يسير في الطريق الصحيح،
م���ؤك���دا أن���ه ي��س��ت��ح��ق ال���ف���وز على
القادسية وليس التعادل.

وق��ال مندني في تصريح إعالمي
راض متاما عن
ٍ
عقب امل��ب��اراة ،إن��ه
الالعبني وم��ا ق��دم��وه م��ن أداء كبير
خالل شوطي املباراة.
وأض���اف «ال��ع��رب��ي سيطر على
مجريات اللعب معظم فترات املباراة،
وأضاع العديد من الفرص على مدار
شوطي املباراة ،بعدما غاب التوفيق
عن الالعبني خاصة بخط الهجوم».
وأش���ار مندني ،إل��ى أن العربي
ل��م يتراجع بعد التقدم بالنتيجة،
وإمن��ا ح��اول التعزيز ،الفتا إل��ى أن
امل��درب جدد نشاط الفريق من خالل
التبديالت بحثا عن الفوز.
وأمت «العبي العربي أبطال وما
قصروا خالل اللقاء».
م���ن ج��ان��ب��ه وع���د ع��ب��د ال��ع��زي��ز
ال��ع��ن��زي ،الع��ب وس��ط القادسية،
جمهور فريقه بتقدمي األف��ض��ل في
القادم من املواجهات ،من أجل حتقيق
لقب الدوري املمتاز.
وقال العنزي في إنهم دخلوا اللقاء
بحثا عن النقاط الثالث.
وزاد العب وسط القادسية« :كنا
قريبني من حتقيق النقاط الثالث،
ولكن قدر الله وما شاء فعل ونقطة
أفضل من ال شيء».
وبني عبد العزيز العنزي ،أن هناك
أخطاء يسعى الفريق لتصحيحها في
القادم من املواجهات ،من أجل العودة
لسكة االنتصارات.
وأضاف العب وسط القادسية ،أن
التراجع بعد استقبال الهدف الثاني
كان طبيعيا ،ال سيما بعد حالة الطرد
والنقص العددي.

فرحة عبدالعزيز السليمي بهدف التعادل الثاني للعربي

وأك���د عبد ال��ع��زي��ز ال��ع��ن��زي ،أن
مشوار الدوري ما زال طويال ،مردفا
أنهم يطمحون لتقدمي األف��ض��ل في

القادم من املواجهات باملسابقة.
وك���ان ال��ك��وي��ت ق��د أف��ل��ت م��ن فخ
اخل��س��ارة أم��ام الفحيحيل ،وحقق

النصر يحسم ديربي الرياض بهدف
في شباك الهالل بالدوري السعودي
تخطى فريق النصر ضيفه
الهالل ( ،)0-1في مباراة ديربي
الرياض التي جمعتهما الثالثاء،
ع��ل��ى م��ل��ع��ب م���رس���ول ب���ارك،
ف��ي خ��ت��ام اجل��ول��ة  20ل��دوري
ك��أس األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان
للمحترفني.
وي��ع��ود الفضل ف��ي حتقيق
الفوز للنصر أم��ام ال��ه�لال ،إلى
جن��م��ه األرج��ن��ت��ي��ن��ي ج��ون��زال��و
م��ارت��ي��ن��ي��ز ال����ذي س��ج��ل ه��دف
املباراة الوحيد بالدقيقة .21
وبذلك الفوز ليستعيد النصر
انتصاراته ،ويرفع رصيده إلى
 28نقطة في املركز الثامن ،فيما
تكبد الهالل خسارته الرابعة
وتوقف رصيده عنده  36نقطة
في املركز الثاني خلف املتصدر
الشباب ( 41نقطة).
دخ��ل الهالل بشكل هجومي
كبير عبر بافيتيمبي جوميز
ولوسيانو فييتو ،بتسديدتني
ق���وي���ت�ي�ن ول����ك����ن احل������ارس
النصراوي ب��رادل��ي جونز كان
في املوعد.
وأهدر جوميز فرصة تسجيل
هدف بعد عرضية متقنة لكاريلو
م��ن اجل��ان��ب األمي���ن ليتابعها
جوميز بتسديدة برعونة بعيدا
عن املرمى بالدقيقة .13
ق��ب��ل أن ي��ض��غ��ط ال��ن��ص��ر
هجوميا ،بحثا عن تسجيل هدف
أول ،وب��ال��ف��ع��ل جن��ح ف��ي ذل��ك
ع��ن ط��ري��ق جنمه األرجنتيني
جونزالو مارتينيز ،بعد متريرة
رائعة من بيتروس خلف دفاع
ال��ه�لال ليستلمها مارتينيز
ويضعها مبهارة بيسراه بشباك

فرحة العبي النصر

في الدقيقة  .21وح��اول الهالل
تعديل النتيجة بعدة هجمات
أخطرها للمدافع الكوري جاجن
هيون سو ولكن تسديدته تصدى
لها دفاع النصر ببسالة.
وتواصلت السيطرة الهاللية
الكبيرة على الكرة ،وسط تركيز
ع��الٍ من النصراويني وإغالقهم
ل��ك��اف��ة امل��ن��اف��ذ ،ليظل التفوق
النصراوي قائما بهدف نظيف.
وت���اب���ع ي��اس��ر ال��ش��ه��ران��ي
عرضية من اجلانب األمين داخل
منطقة اجل���زاء وس��دد بيسراه
قوية علت العارضة النصراوية
بالدقيقة .34
واشهر احلكم بطاقة صفراء

لكل م��ن أم��راب��ط وك��وي�لار بعد
تدخل ومشادة بينهما ،وكذلك
طرد سعود كريري مدير الكرة
ب���ن���ادي ال���ه�ل�ال ع��ق��ب م��ش��ادة
واش��ت��ب��اك ح���دث ب��ي��ن��ه وب�ين
بيتروس.
ومت ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء من
القنوات الرياضية السعودية
الناقلة للمباراة ،على اإلشارات
وامل��ن��اوش��ات ال��ت��ي حت��دث بني
بيتروس (امل��ش��اك��س) حتديدا
ومحمد البريك وك��ذل��ك العبي
الهالل .أطلق جونزالو مارتينيز
تسديدة يسارية من ضربة حرة
مباشرة مرت بجوار القائم األمين
للحارس عبد الله املعيوف.

كريسبو :نصحت الوتارو برفض برشلونة
أكد األرجنتيني هيرنان كريسبو ،مهاجم إنتر ميالن
وتشيلسي وميالن السابق ،أنه نصح مواطنه الوتارو
مارتينيز ،مهاجم النيراتزوري ،بعدم االنتقال إلى
برشلونة في الصيف.
وك��ان الوت���ارو على رأس أمنيات برشلونة في
الصيف املاضي خلالفة لويس س��واري��ز ،ل��وال أزمة
فيروس كورونا ،التي تسببت في مشاكل مالية كبيرة
لألندية.
وقال كريسبو ،في تصريحات لصحيفة «ال جازيتا
ديلو سبورت» اإليطالية« :أع��رف الوت��ارو منذ فترة
طويلة ،نصحته في الصيف برفض برشلونة وعدم
مغادرة إنتر ،وفي النهاية كنت على حق».
وأض���اف« :الوت����ارو ق��ات��ل داخ���ل منطقة اجل���زاء،
حتركاته دائمًا ما تشكل إزعاجا للخصوم ،ويلعب
باستمرار على املرمى ،كما ميلك ارتقاءات مرتفعة مع
املدافعني أصحاب الطول».

الوتارو مارتينيز

وك��اد رائ��د الغامدي يضيف
هدفا ثانيا بعدما تالعب مبهارة
ب��امل��داف��ع ع��ل��ي البليهي داخ��ل
منطقة اجل����زاء وس����دد ولكن
البليهي أبعدها لترتد للغامدي
ويسدد مرة أخرى ويتصدى لها
املعيوف مبساعدة البليهي.
ورد عليه جوميز مبتابعة
لعرضية م��ن اجل��ان��ب األمي��ن
ب���رأس���ي���ة ع���ل���ت ال���ع���ارض���ة
ال��ن��ص��راوي��ة .وحملت الدقيقة
 ،61التغيير األول بالديربي
لكتيبة الهالل ،بدخول املهاجم
ع��ب��دال��ل��ه احل���م���دان وخ���روج
لوسيانو فييتو ،لتنشيط اجلبهة
الهجومية.

وتدخل احلكم وأشهر البطاقة
ال��ص��ف��راء ف��ي وج���ه بيتروس
بسبب مناوشاته م��ع جوميز
وبعض من العي الهالل.
وزج هورفات مدرب النصر،
بالالعب أمي��ن يحيى واستبدل
املهاجم رائد الغامدي بالدقيقة
 ،67ث��م أج���رى ميكالي م��درب
ال��ه�لال ،تبديال ثانيا بدخول
ج��ي��وف��ي��ن��ك��و وخ�����روج ن��اص��ر
الدوسري.
وواص��ل مارتينيز محاوالته
بتسديدة ق��وي��ة ولكنها مرت
بعيدا عن املرمى الهاللي.
وح�����اول ال���ه�ل�ال هجوميا
عبر س��ال��م ال��دوس��ري ورف��اق��ه
ولكنها انتهت عند دفاع النصر
بقيادة عبد اإلله العمري ،وسط
األدوار الدفاعية املستمرة من
أم��راب��ط ومارتينيز .وواص��ل
الهالل هجومه القوي من جميع
النواحي ،ولكن دفاع النصر كان
في املوعد وأبعد اخلطورة عن
مرماه .وكاد النصر يضيف هدفا
ثانيا عبر سامي النجعي ومن
بعده خالد الغنام ولكن الدفاع
واحلارس املعيوف استبسلوا.
واط��ل��ق جونزالو مارتينيز
ت��س��دي��دة ي��س��اري��ة رائ��ع��ة من
ضربة ح��رة م��ب��اش��رة ،أبعدها
ببراعة عبد الله املعيوف لضربة
ركنية بالدقيقة .90
ورغ���م ال��ت��واج��د الهجومي
للهالل ب��ال��وق��ت ب��دل الضائع
ولكن النتيجة لم تتغير حتى
النهاية ،وحسم الديربي للنصر
على حساب الهالل بهدف دون
مقابل.

ماني :فيرمينو األهم
في هجوم ليفربول
أثنى السنغالي ساديو ماني ،جنم ليفربول ،على أداء زميله في
الفريق روبرتو فيرمينو ،مؤكدًا أنه يستحق اإلشادة أكثر منه ومن
النجم املصري محمد صالح.
وتعرض فيرمينو النتقادات واسعة مؤخرًا بسبب معدل أرقامه
التهديفية ،ف��ي ظ��ل تدني نتائج ليفربول على الصعيد احمللي،
بخسارته في آخ��ر  4مباريات بالبرمييرليج ،وتراجعه للمركز
السادس ،بفارق  19نقطة عن مانشستر سيتي املتصدر.
وق��ال ماني في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»:
«فيرمينو يستحق املزيد من اإلشادة لكن هذه هي كرة القدم ،الناس
دائمًا ما يشيدون مبسجلي األهداف ،لكن بدون بوبي (فيرمينو) ،لن
أسجل أنا أو مو كل تلك األهداف» .وأضاف« :إنه يجعل كل شيء أسهل
بالنسبة لنا» .وتابع« :منتخب البرازيل محظوظ المتالكه العبًا مثل
فيرمينو» .وأكمل ضاحكًا« :أقول له دائمًا ،إنه يتعني عليك تغيير
جنسيتك والقدوم إلى السنغال».

تعادال مثيرا في الوقت القاتل (.)3-3
سجل للفحيحيل سيدريك هنري
 ،42،87وفواز الرشيدي  ،80فيما

أحرز أهداف الكويت يوسف ناصر
( 5+90 ،55ركلة جزاء) ودميبلي
.70

الزمالك يتعادل مع توجنيت..
واألهلي يخسر أمام سيمبا

الزمالك تعادل مع توجنيت السنغالي

حسم ال��ت��ع��ادل السلبي مواجهة توجنيت
السنغالي أم��ام نظيره الزمالك املصري ،على
ستاد الديور ،باجلولة الثانية حلساب املجموعة
الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
ولم يستغل الزمالك فوارق اخلبرات والقدرات
الفنية لهز شباك الفريق السنغالي ،ليتعادل
للمباراة الثانية على التوالي باملجموعة ،بعد
أن تعادل في اجلولة األولى بالنتيجة ذاتها أمام
مولودية اجلزائر.
ورفع الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي
جاميي باتشيكو ،رصيده إل��ى نقطتني ،بينما
حصد الفريق السنغالي بقيادة مديره الفني
يوسوفا دابو أول نقطة له.
املباراة ب��دأت سريعة من اجلانبني ،وحاول
توجنيت مباغتة الزمالك بكرة عرضية أبعدها
الدفاع ،ثم رد الفريق املصري بفرصة خطيرة
لصالح حمزة املثلوثي التي أبعدها احل��ارس
ببراعة.
وم��رت ضربة رأس ب��ج��وار القائم للفريق
السنغالي ،وان��ق��ض أس��ام��ة فيصل على كرة
سريعة أخطأها دفاع توجنيت ولكن بال خطورة،
بعد عرضية ضعيفة من اجلبهة اليسرى.
وأهدر توجنيت فرصة محققة بجانب القائم،
ث��م تصويبة ص��اروخ��ي��ة أخ���رى لكنها علت
العارضة ،وأرس��ل بن شرقي عرضية خطيرة
أبعدها الدفاع قبل تدخل أسامة فيصل ،وخرج
الشوط األول بالتعادل.
وأش��رك توجنيت إبراهيما ماني مع بداية
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،وان��ط��ل��ق أح��م��د أب��و الفتوح
واخترق منطقة اجلزاء ولكن الدفاع السنغالي
أنقذ املوقف ،ثم دفع الفريق السنغالي بالثنائي
الشيخ باي واحلاج فال.
ونال محمد عبد الغني مدافع الزمالك إنذارا
بعد ملسة يد ،وأرسل أبوالفتوح عرضية سريعة
حولها الدفاع السنغالي خارج امللعب ،وضاعت
فرصة زملكاوية برأسية أسامة فيصل حتولت
إلى ركنية .وانطلق بن شرقي وسدد بصعوبة
مع مزاحمة من مدافعي توجنيت ولكن احلارس
أمسك الكرة ،ودفع الزمالك بالظهير األيسر عبد
الله جمعة بدالً من أبو الفتوح في الدقيقة (.)64

وأض��اع التونسي حمزة املثلوثي محاولة
زملكاوية ،بينما أهدر توجنيت فرصة خطيرة
بتمريرة عرضية من جابريل سيال ،ولكن زميله
أطاح بالكرة فوق العارضة.
أشرك الزمالك الثنائي إمام عاشور ومروان
حمدي على حساب بن شرقي وأسامة فيصل،
وح��اول توجنيت الوصول ملرمى جنش بكرة
عرضية وضربة رأس أمسكها حارس الزمالك.
وانطلق املثلوثي مييناً بهجمة منظمة ولكن
مروان حمدي وجه ضربة رأس بعيدا ً عن املرمى،
ثم أرس��ل عبد الله جمعة الظهير األيسر كرة
عرضية مرت بدون خطورة.
وواص���ل ال��زم��ال��ك هجومه ال��ه��ادئ رغ��م أن
دف��اع��ات توجنيت لم تكن بالصالبة الكافية،
وانطلق عبد الله جمعة ولكنه بالغ في املراوغة
ومرر كرة عرضية أبعدها الدفاع ،بينما شتت
محمود عالء كرة عرضية للفريق السنغالي.
وأطلق إمام عاشور تسديدة صاروخية لكنها
مرت فوق العارضة ،وح��اول توجنيت مجددا
باختراق من اجلبهة اليمنى انتهى بعرضية
أمسكها محمود جنش حارس القلعة البيضاء.
وأض��اع إم��ام عاشور أخطر فرصة للزمالك،
من عرضية يوسف إبراهيم «أوب��ام��ا» ،ردتها
العارضة وخرجت بعيدا عن املرمى ،بعد تدخل
مدافع توجنيت ليخرج اللقاء بالتعادل.

األهلي يخسر

وتلقى األهلي املصري هزمية مريرة على يد
مضيفه سيمبا التنزاني ،بنتيجة ( ،)0-1على
ملعب ماكابا بالعاصمة التنزانية دار السالم،
في ثاني جوالت املجموعة األولى لدوري أبطال
أفريقيا.
أحرز لويس ميكيسيوني جنم سيمبا ،هدف
الفوز في الدقيقة ( ،)31من تسديدة قوية سكنت
شباك محمد الشناوي ح��ارس مرمى النادي
األهلي.
وجتمد رصيد األهلي بقيادة مدربه اجلنوب
إفريقي بيتسو موسيماني عند  3نقاط ،وارتفع
رصيد سيمبا بقيادة مدربه الفرنسي ديديه
جوميز إلى  6نقاط.

