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الدوري يهدد استعدادات األوملبي للتصفيات اآلسيوية

alwasat.com.kw

تزكية قائمة »اجلميع« لرئاسة 
2023 القادسية حتى 

أعلن نادي القادسية تزكية قائمة اجلميع برئاسة الشيخ خالد 
الفهد، رئيس مجلس اإلدارة احلالي، للدورة االنتخابية املقبلة 

التي متتد حتى عام 2023.
وي��ت��رأس قائمة اجلميع، الشيخ خالد الفهد، وتضم وليد 
الكندري، حسن أبو احلسن، رفاعي الديحاني، حمد الياسني، 
عدنان بوحمد، حسني القبندي، عبد العزيز البسام، هاني املال، 

محمد رضا معرفي، والشيخ فهد طالل الفهد.
وانضم القادسية لألندية التي سبق وحسمت انتخاباتها 
بالتزكية، والتي ضمت الفحيحيل، كاظمة، الكويت، القرين، 

التضامن، الساحل، الساملية، خيطان واليرموك.

العربي يتقدم بشكوى
ضد خالد الغامن

أعلن النادي العربي، تقدمي شكوى إلى االحتاد الكويتي 
لكرة القدم ضد رئيس نادي الكويت، خالد الغامن، على خلفية 

ممارسات غير مسؤولة، بحسب بيان النادي العربي.
وكان الكويت فاز بهدفني دون رد على العربي في مباراة 
جمعت بينهما ضمن منافسات اجلولة 13 من منافسات 

الدوري املمتاز.
وشهدت امل��ب��اراة بعد نهايتها أح��داث شغب، وتشابكا 

باأليدي بني عدد من اجلماهير.
وق��ال العربي في بيان، إن »رئيس ن��ادي الكويت خالد 
الغامن، ساعد أكثر من 50 شخصا على اقتحام منصة ستاد 

صباح السالم عنوة«.
وأضاف البيان أن »املقتحمني استخدموا السالح األبيض 
في مشاجرة مع جمهور العربي عند باب املنصة بعد املباراة، 

وهو ما كاد أن يودي بأرواح لوال عناية الله«.
وظهر رئيس النادي العربي، عبد العزيز عاشور، في 
مقاطع مت تداولها على مواقع التواصل االجتماعي، مع أحد 
مشجعي العربي في أحد املستشفيات، على خلفية املشاجرة 

التي جرت.
وبني العربي أن املقتحمني قاموا بترديد أهازيج حتمل 
كلمات بذيئة ومسيئة في حق رئيس وأعضاء مجلس أعضاء 
النادي العربي، وذلك في وجود أعضاء مجلس إدارة الناديني 

في املقصورة وأيضا رئيس مجلس األمة، مرزوق الغامن.
وشملت شكوى العربي، الع��ب الكويت، جمعة سعيد، 
لقيامه حسب البيان بحركات غير الئقة تسببت في اشتباكات 

بني الالعبني بعد املباراة.
وطالب العربي في ختام بيانه، احت��اد الكرة »بتحمل 
مسؤولياته وتطبيق العقوبات ال��واردة بالنظام األساسي 
جتاه نادي الكويت، وإال سيكون للعربي موقف آخر جتاه 

االحتاد ملا فيه مصلحة النادي العربي«.
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الكويت يحلق في صدارة دوري فيفا بثنائية في شباك العربي
واصل الكويت التغريد منفردا في صدارة دوري 
فيفا املمتاز، بتغلبه على العربي بهدفني من دون 
رد، في املباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على 

ستاد صباح السالم باملنصورية.
ورفع األبيض رصيده للنقطة 30، فيما توقف 

األخضر عند 22 نقطة، في املركز الرابع.
سجل هدفي العميد، حمزة حلمر في الدقيقة 17، 

وفيصل زايد في الدقيقة 60.
دخل الفريقان اللقاء بحثا عن النقاط الثالث، 
باعتماد األخضر على مثلث هجومي يضم بدر 
ط��ارق، أحمد يونس وعلي خلف، في املقابل حمل 
ل��وك��اس ل��واء هجوم األب��ي��ض وم��ن خلفه جمعة 

سعيد ويعقوب الطراروة.
تبادل الطرفان السيطرة مع انطالقة اللقاء مع 
أفضلية للعربي وس��ط حالة من غياب التركيز 
لالعبي األبيض، حيث ظهر تأثرهم ب��وداع ملحق 

دوري األبطال.
محاوالت األخضر واألبيض لم حتمل مالمح 
التهديد احلقيقي حتى الدقيقة 17، عندما حصل 
العميد على ركلة ثابتة على حدود منطقة اجلزاء، 
فك من خاللها حمزة حلمر طالسم املباراة مسجال 

أول األهداف.
تغير احل��ال عقب الهدف وب��دأ العربي رحلة 

البحث عن التعديل في الوقت ال��ذي استعاد فيه 
األبيض ثقته وب��ادر بالهجوم وضاعت فرصة 

ذهبية على عصام العدوة.
فيما جاءت أبرز محاوالت األخضر في الدقيقة 

26، عبر تسديدة ألحمد يونس أبعدها مصعب 
الكندري بصعوبة لتصل لعلي خلف الذي سددها 

قوية مرت بجوار القائم.
وج���اءت ال��ب��داي��ة سريعة ف��ي ال��ش��وط الثاني 
ال سيما من جانب األبيض ال��ذي استغل اندفاع 
العربي للهجوم وش��ن محاوالت عكسية خطرة 
تسببت أولها في حصول جمعة العنزي على إنذار 
ثاني، ليطرد في الدقيقة 53 ويكمل األخضر املباراة 

ب10 العبني.
أج��رى األبيض أول تبديل بدخول فيصل زايد 
بدال من لوكاس، ومتكن زاي��د سريعا من مكافأة 
مدربه بتسجيل هدف التعزيز في الدقيقة 60 من 

هجمة عكسية.
حاول حسام السيد، تنشيط صفوفه عبر إشراك 
عبد احملسن التركماني ومشاري الكندري، في حني 

زج األبيض بفهد حمود وطالل فاضل.
وتبخرت محاوالت األخضر في التعديل، في ظل 

متاسك دفاع األبيض ومن خلفه مصعب الكندري.
وفي مباراة ثانية، حقق النصر انتصارا مهما 

على الشباب، بهدفني من دون رد.
وسار العنابي نحو املنطقة الدافئة ب16 نقطة، 
بينما تأزم موقف الشباب الذي توقف عند النقطة 

7. سجل للنصر توندي في الدقيقتني 53 و73.

لقطة من مباراة الكويت والعربي

تواجه اللجنة الفنية باالحتاد الكويتي لكرة 
القدم، أزمة بشأن برنامج حتضيرات منتخب 
الكويت األوملبي للتصفيات اآلسيوية املؤهلة 
ألوملبياد طوكيو 2020، وال��ت��ي تستضيف 
الكويت منافسات مجموعتها في 22 مارس 
املقبل مبشاركة منتخبات األردن، سوريا، 

وقيرغيزستان.
 وكانت اللجنة حددت 20 فبراير اجلاري، 
ل��ب��دء جتمع األزرق األومل��ب��ي بشكل يومي 
حتى ال��راب��ع م��ن م���ارس، موعد ال��دخ��ول في 
املعسكر املغلق بالبحرين آخر محطات اإلعداد، 
وميتد حتى 13 م���ارس، قبل ال��ع��ودة إلنهاء 

االستعدادات خلوض التصفيات.
وتصطدم خطة إع��داد األوملبي باستمرار 
منافسات ال���دوري املمتاز ودوري الدرجة 
األول���ى، حتى 3 م���ارس املقبل، ال سيما مع 
متسك األندية بالعبيها والذين ميثلون أغلبية 

العناصر األساسية للمنتخب األوملبي.

الهالل يضع قدمًا في نصف نهائي البطولة 
العربية بثالثية في شباك االحتاد السكندري

وضع فريق الهالل السعودي قدماً 
في ال��دور قبل النهائي ببطولة كأس 
زاي��د لألندية العربية األب��ط��ال عقب 
ف��وزه على ضيفه االحت��اد السكندري 
املصري 3-0 السبت، في ذهاب دور 

الثمانية بالبطولة.
وس��ج��ل أه���داف ال��ه��الل ك��ارل��وس 
إدواردو في الدقيقة 14 وبافيتيمبي 
غوميز )ه��دف��ني( ف��ي الدقيقتني 31 

و41.
ويلتقي الفريقان في مباراة اإلياب 
ي��وم 25 م��ن الشهر اجل����اري، حيث 
يكفي الهالل اخلسارة بفارق هدفني أو 

التعادل أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل 
ل��ل��دور التالي، فيما يحتاج االحت��اد 
للفوز بفارق أربعة أه��داف ليصعد 

للدور التالي.
وأك��د امل��دي��ر الفني للهالل زوران 
ماميتش أن تأهل فريقه إلى الدور قبل 
النهائي ببطولة ك��أس زاي��د لألندية 
العربية األبطال لم يحسم، على الرغم 
م��ن ال��ف��وز على االحت���اد السكندري 

.0-3
وش��دد على ض���رورة خ��وض لقاء 
اإلي��اب بنفس اجلدية والتركيز من 
أجل مواصلة املنافسة والتأهل رسمياً 

ل��ل��دور التالي. وق��ال ماميتش عقب 
املباراة: »أبارك للجميع هذا االنتصار، 
تعتبر مباراة اليوم ش��وط أول وفي 
تاريخ كرة القدم لم حتسم أي بطاقة 

تأهل من نتيجة مباراة واحدة«.
وت��اب��ع: »ف��ي املجمل قدمنا أداء 
مرضياً وأم��ام��ن��ا 90 دقيقة أخ��رى، 
نسعى م��ن خ��الل��ه��ا للظفر ببطاقة 

التأهل«.
وأضاف: »عدم استقبالنا أي أهداف 
يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لي، 
وسعيد أيضاً بإنهاء املباراة دون أي 

فرحة العبي الهالل السعوديإصابات«.


