
عماد غازي

جاءت بداية انطالقة النسخة 
25 من منافسات كأس ولي عهد 
الكويت، جيدة عطفا على األداء 
القوي في أغلب مباريات اجلولة 

األولى.
مت فرق ال��دوري املمتاز،  وُقسِّ
والدرجة األولى على مجموعتني، 
وبنظام ال��دوري، على أن يصعد 
فريقني عن كل مجموعة إلى املربع 

الذهبي.
كان التخوف حاضرا من نظام 
البطولة، في ظل فروقات كبيرة 
ف��ي اإلم��ك��ان��ات ب��ني ف��رق املمتاز 
الثمانية، والدرجة األول��ى، وهو 
ما تبدد في قدرة فرق األولى على 

مجاراة أندية املمتاز.
ون��ح��ج��ت أن��دي��ة ال��ي��رم��وك، 
وال��ع��رب��ي، وال��ن��ص��ر، وكاظمة، 
واجل���ه���راء، ف��ي حتقيق ال��ف��وز 
على الفحيحيل، والصليبخات، 
والساحل، وخيطان، والتضامن 

على الترتيب.
وتعادل الساملية، والقادسية 
)1-1(، والشباب وبرقان سلبيا، 
كما شهدت اجلولة 15 هدفا كان 

لليرموك واجلهراء نصيب األسد 
فيها، بواقع 3 أهداف لكل فريق.

وخ��ط��ف��ت م��ب��اراة القادسية 
وال��س��امل��ي��ة، األض����واء م��ن باقي 
املباريات، بعد أداء قوي ونتيجة 
ظلت معلقة حتى صافرة النهاية، 
بعد أن جنح القادسية عن طريق 
خ��ال��د ال��ق��ح��ط��ان��ي ف���ي تعديل 

النتيجة بقذيفة ال تصد وال ترد.
ورغ���م أف��ض��ل��ي��ة األص��ف��ر في 
امل���ب���اراة، ورف��ض��ه االس��ت��س��الم 
كعادته حتى الدقيقة األخيرة، إال 
أنَّ السماوي كان األكثر تركيزا 
السيما بالشوط الثاني، وكان 
مب��ق��دروه أن يخطف ف��وزا ثمنيا 
يتقدم به خطوة مهمة باملجموعة 

الثانية.
وجنح العربي، في حتقيق فوز 
مهم على الصليبخات )0-2(، 
وهو ما أعاد الثقة للفريق، السيما 
احملترفني شوقي السعيد، وبوبي 
كلميننت، حيث زادت أسهمهما 
في البقاء مع الفريق حتى نهاية 

املوسم.
في املقابل، بدا مخزون اللياقة 
البدنية ضعيفا عند الصليبخات، 

وه��و ما اعترف به امل��درب أحمد 
عبداحلميد بعد املباراة.

واستحق اليرموك في مواجهة 
الفحيحيل أن ي��ؤك��د ج��درات��ه، 
وقدرته على منافسة الفحيحيل 
متصدر دوري ال��درج��ة األول��ى 
على الصعود للممتاز، بعدما 
ر الفوز عليه في مناسبتني في  كرَّ
ال��دوري، ومؤخرا في كأس ولي 

العهد.
واستمر اجل��ه��راء ف��ي طريق 
التميز، وضرب التضامن بثالثة 
أه����داف، ليؤكد أن��ه يسير على 
ال��ط��ري��ق الصحيح م��ع م��درب��ه 

الصربي بونياك.
وجاءت بداية املدرب الصربي 
رادي غ��ي��ر م��ب��ش��رة م���ع أب��ن��اء 
الفروانية، باملثل قدم النصر أداء 
مميزا مكنه من جت��اوز الساحل 

بهدفني من دون رد.
ورغم فوز كاظمة على خيطان 
بهدف من دون رد، إال أنَّ البرتقالي 
ظهر ب��أداء باهت، ول��وال رعونة 
املهاجمني ف��ي خيطان، لتقاسم 
الفريقان نقاط املباراة على أقل 

من يستطيع جتريد الكويت عن اللقب؟تقدير.
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ف��رط ال��ت��ع��اون ف��ي ف��وز محقق على 
األهلي، بعدما أهدر البديل نايف هزازي 
ضربة جزاء في الوقت احملتسب بدال من 
الضائع، من املباراة التي انتهت بالتعادل 
بهدف لكل منهما، ضمن اجلولة العاشرة 

للدوري السعودي.
 افتتح عمر السومة، التسجيل لألهلي 
بعد أق��ل من 3 دق��ائ��ق، وأدرك سيدريك 

أميسي، التعادل للتعاون في الدقيقة 63.
 وب��ه��ذه النتيجة فقد األه��ل��ي نقطتني 
ثمينتني ف��ي سباق ال��ص��دارة، رغ��م أنه 
أض��اف نقطة إل��ى رص��ي��ده  ليصبح 21 
نقطة منفردا ب��ال��ص��دارة، فيما أصبح 

للتعاون 13 نقطة.
 واحتاج عمر السومة أقل من 3 دقائق، 
ليمارس هوايته بهز شباك املنافسني، 
عندما استلم الكرة داخل منطقة اجلزاء، 
ليسدد مباشرة كرة أرضية، لم تفلح معها 
محاولة احلارس عصام احلضري، معلنا 

عن افتتاح التسجيل لألهلي.
 ول��م يستغل األه��ل��ي تأثير الهدف 
املبكر على العبي التعاون، لكن العبيه 
ت���راج���ع���وا ل��ل��خ��ل��ف، ت���ارك���ني وس��ط 
امل��ل��ع��ب ل��ف��ري��ق ال��ت��ع��اون ، ح��ت��ى أن 
مرمى احلضري لم يتعرض حملاوالت 

هجومية أهالوية حقيقية.
 وان��ح��ص��ر اللعب معظم ال��وق��ت في 
وس��ط امللعب، دون أي خ��ط��ورة  حقيقة 
على املرميني، وخرج النيجيري أبوابونا، 
مدافع األهلي متأثرا باإلصابة، وحل مكانه 

عقيل بلغيث، في تغيير اضطراري.
 ولم يتغير شكل اللعب كثيرا مع عودة 
الفريقني إل��ى ملعب امل��ب��اراة م��ع بداية 
ال��ش��وط الثاني، حيث واص��ل التعاون 
حصار األه��ل��ي ف��ي مناطقه، فيما تكفل 
ال���دف���اع األه�����الوي ب��إف��س��اد م��ح��اوالت 

التعاون.
 وف���ي ال��دق��ي��ق 63 ينجح سيدريك 
أميسي، في إدراك التعادل، عندما سدد 

بقوة من خارج منطقة اجلزاء.
 ونشط الفريقان بعد هدف التعادل، 
وارت��ف��ع إي��ق��اع اللعب نسبيا، وت��ب��ادال 

الهجمات.
 ف��ي ال��دق��ائ��ق اخل��م��س األخ��ي��رة كثف 
األهلي الضغط على دفاع التعاون، والحت 
فرصة للسومة، لكن الكرة أخطأت املرمى.

واحتسب احلكم ضربة جزاء في الوقت 
احملتسب ب��دال من الضائع، تصدى لها 
نايف هزازي، لكن العويس جنح في صد 

الكرة، لتنتهي املباراة بالتعادل 1 � 1.

األهلي ينجو من هزمية محققة أمام التعاون في الدوري السعودي

فرحة العبي األهلي بهدف عمر السومة

ناصر اخلليفي يفوز بوالية 
ثانية في رئاسة االحتاد 

اآلسيوي لكرة املضرب
ف��از القطري ناصر غ��امن اخلليفي بوالية ثانية في رئاسة 
االحتاد اآلسيوي لكرة املضرب بعد إعادة انتخابه األحد خالل 

انعقاد اجلمعية العمومية في العاصمة االندونيسية جاكرتا.
ويأتي انتخاب اخلليفي لوالية ثانية ليؤكد الثقة الكبيرة التي 
يوليها االحت��اد اآلسيوي له بعد والية أولى ناجحة. وستمتد 
والية اخلليفي اجلديدة ملدة عامني جديدين حتى العام 2019، 

بعد أولى بني 2015 و2017.
يذكر ان اخلليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وكذلك 
رئيس االحت��اد القطري للتنس واالسكواش ورئيس مجموعة 
beIN اإلعالمية، بدأ مشواره اإلداري اآلسيوي عام 2011 حني 
انتخب في 16 يونيو نائبا لرئيس االحت��اد اآلسيوي للتنس 
وكان وقتها اول العب يتبوأ هذا املنصب بعد أن مثل قطر طيلة 

خمسة عشر عاما.
وفي الثالثني من يونيو عام 2015 مت انتخاب اخلليفي رئيسا 
ل��الحت��اد اآلس��ي��وي ف��ي والي��ت��ه األول���ى خ��الل انعقاد اجلمعية 

العمومية في سيريالنكا.
وفي تصريح له توجه ناصر اخلليفي باسم االحتاد اآلسيوي 
للتنس بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الدعم الكبير واالهتمام الذي 
حتظى به رياضة التنس والرياضة بصفة عامة داخل قطر، األمر 
الذي أدى إلى حتقيق إجنازات كبيرة في هذا املجال مبا ساهم في 

ترسيخ مكانة دولة قطر على الساحة الدولية.
كما أعرب اخلليفي عن تقديره الكبير للثقة التي حظي بها من 
قبل أعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد اآلسيوي للتنس والتي 

أعادت انتخابه رئيسا لالحتاد اآلسيوي.
وأك��د اخلليفي أنه سيواصل مجهوداته مع أعضاء مجلس 
اإلدارة من أجل تطوير رياضة التنس ونشرها في دول القارة. 
وش��دد على تطوير كافة عناصر رياضة التنس على مستوى 
القارة، وسبل التعاون والتنسيق بني االحتادات اآلسيوية فضال 
عن تبادل األفكار فيما يتعلق بتطوير مستوى الالعبني والالعبات 
في القارة. وفي تصريح مماثل من الدوحة عبر السيد طارق زينل 
أمني عام االحتاد القطري للتنس واالسكواش والريشة الطائرة 
وعضو جلنة التسويق والرعاية في االحتاد اآلسيوي للتنس عن 
سعادته وأعضاء االحتاد بإعادة انتخاب الرئيس ناصر اخلليفي 
ليقود دفة االحتاد اآلسيوي للتنس، ويستكمل مشاريع التطوير 
التي شرع فيها داخل القارة اآلسيوية لنشر الرياضة وتوسيع 

قاعدة املمارسني لها.

الرائد يجدد عرضه 
لضم شيكاباال نهائيا

جددت إدارة نادي الرائد السعودي، طلبها بشراء عقد الالعب 
املصري محمود عبد الرازق شيكاباال من الزمالك، بعدما رفض 
مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، من قبل 

فكرة بيع عقد الالعب للرائد بشكل نهائي.
وطالبت إدارة الرائد نظيرتها في الزمالك باحلصول على 
خدمات شيكاباال بشكل نهائي، عقب نهاية مدة إعارته بعد ما 
قدم مستوى متميز مع الفريق منذ انطالق املوسم. وتعاقد الرائد 
مع شيكاباال في فترة االنتقاالت الصيفية املاضية، على سبيل 
اإلعارة ملدة موسم واحد فقط. وشدد مسؤولو الزمالك على عودة 

شيكاباال إلى القلعة البيضاء عقب نهاية إعارته للرائد.

عقوبات منتظرة على الهالل 
بعد مباراة أوراوا

من املنتظر أن يصدر االحت��اد اآلسيوي لكرة القدم، عقوبات 
على نادي الهالل السعودي خالل اليومني املقبلني، وذلك بسبب 
بعض املخالفات التي حدثت في مباراة الفريق األول أمام ضيفه 
أوراوا الياباني، في ذه��اب نهائي دوري أبطال آسيا، التي 
أقيمت على ملعب امللك فهد الدولي بالرياض، وانتهت بالتعادل 
اإليجابي بهدف لكل منهما، وقام املراقب بتوثيقها في التقرير 

الذي رفعه لالحتاد اآلسيوي.
ومن املخالفات حصول 7 من العبي الهالل على بطاقات صفراء 
خالل املباراة، وهم: ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد كنو، 
نواف العابد، محمد جحفلي، عمر خربني ونيكوالس ميليسي، 
باإلضافة إلى قيام بعض اجلماهير برمي زجاجات املياه على 
أرضية امللعب بعد نهاية اللقاء مباشرة. يذكر أن املباراة حضرها 
نحو 60 ألف متفرج، لكن اجلماهير خرجت غير سعيدة بنتيجة 

التعادل التي تصعب من مهمة الزعيم في الفوز باللقب.

اجلهراء استأنف تدريباته 
استعدادا خليطان

استأنف الفريق األول لكرة القدم بنادي اجلهراء، تدريباته 
أمس  االثنني، استعدادا ملواجهته املقبلة أمام خيطان، في األسبوع 

الثاني من املجموعة الثانية لبطولة كأس ولي العهد. 
وكان اجلهاز الفني بقيادة املدرب الصربي بوريس بونياك قد 
منح الالعبني راحة من التدريبات، بعد املجهود الذي قدموه أمام 

التضامن، وتوجوه بالفوز بثالثة أهداف دون رد. 
وأكد صالح اجلنفاوي، مدير فريق اجلهراء أن املستوى يرتفع 
من مباراة ألخرى بشكل واضح، مضيفا أن الفوز على التضامن 
جاء عن ج��دارة واستحقاق. وأش��ار اجلنفاوي إلى أن مستوى 
التضامن في الفترة السابقة كأن أفضل كثيرا عن الوقت احلالي، 

مضيفا أن املنافس يعيد ترتيب أوراقه مجددا. 

الشطي ينتقد التحكيم 
في مباراة الساملية

أكد زياد الشطي، املنسق اإلعالمي للفريق األول لكرة القدم 
بنادي القادسية، أن األصفر فرض سيطرته متاما على زمام 
األم��ور في الشوط األول من مباراته مع الساملية، في اجلولة 

األولى للمجموعة الثانية من منافسات كأس ولي العهد.
وقال الشطي: »أهدرنا العديد من الفرص املؤكدة في الشوط 
األول، حيث كان في استطاعة الفريق أن يحرز 3 أه��داف على 
أقل تقدير، وفي الشوط الثاني واصلنا الهجوم لهز الشباب، 
لكن الهدف الذي أحرزه الساملية من تسلل واضح، وضع الفريق 
حتت ضغوط، خصوصا أنه بات على الالعبني التفكير في هدف 

التعادل ثم الفوز«. 

رادي: مازلنا في مرحلة البناء
التمس الصربي رادويكو أفراموفيتش »رادي«، مدرب الفريق 
األول لكرة القدم بنادي التضامن الكويتي، العذر لالعبيه، بعد 
اخلسارة من اجل��ه��راء، في األسبوع األول لبطولة ك��أس ولي 
العهد.  وقال رادي: »مازلنا في مرحلة بناء الفريق، واخلسارة 
أمر وارد في الفترة احلالية، خصوصا أن اجلهاز الفني يعمل 
حاليا من أجل االستقرار على التشكيلة املناسبة، واختيار األفضل 

في الفترة املقبلة«. 
وأضاف: »من البديهي أن يقع الفريق في بعض األخطاء حاليا، 
وهو األمر الذي نعمل على تالفيه في الفترة املقبلة، على أن يتم 
جتاوز جميع األخطاء قبل استئناف بطولة الدوري في منتصف 

شهر يناير املقبل«. 
من جهة أخرى، كشف رادي أن الفترة املقبلة ستشهد اإلعالن 
عن أولى الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في فترة االنتقاالت 

الشتوية. 

2004 و2005 دشنا تدريباتهما منتخبا البراعم مواليد 

دش��ن منتخبا الكويت للبراعم لكرة القدم 
مواليد 2004 و2005 تدريباتهما مساء األحد 
على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر باالحتاد 

الكويتي لكرة القدم.
 أكد مدير التطوير والتدريب باالحتاد الكويتي 
لكرة القدم د. أحمد عبداحلميد أنه مت وضع خطة 
عامة ملنتخبات البراعم بعد انتهاء املعسكر الذي 

أقيم خالل شهر أغسطس املاضي في النمسا ، 
وذلك باستمرارية التدريبات مع متابعة جميع 
الالعبني في املسابقات احمللية للوقوف بشكل 
دائ��م على مستواهم الفني والبدني.  وأش��ار د. 
أحمد عبداحلميد أن هناك توجه إلقامة معسكر 
في الشتاء بأحد الدول اخلليجية، وذلك لصقل 
م��ه��ارات ال��الع��ب��ني.  وق��ال امل��ش��رف ال��ع��ام على 

ح��راس مرمى منتخبات البراعم سمير دشتي 
أن األندية الكويتية مليئة باملواهب في جميع 
املراكز وم��ن بينها مركز ح��راس املرمى. وبني 
دشتي أن التدريبات التي يخضع لها احلراس 
تصقل مهاراتهم في هذه املرحلة السنية، ومن ثم 
جتهيزهم فنيا وبدنيا كي يكونوا حراس األندية 

واملنتخبات الوطنية في املستقبل.

الدوري القطري فرصة الختبار استاد خليفة أول مالعب املونديال
دوري جنوم قطر مينح اجلماهير فرصة 
حضور بعض مباريات ال��دوري القطري 
على اس��ت��اد خليفة ال��دول��ي أول مالعب 

مونديال قطر 2022.
أعلنت مؤسسة دوري جنوم قطر إجراء 
تعديالت على بعض مالعب عدد من املباريات 
ف��ي ال���دوري القطري حيث مت نقل مباراة 
الريان مع الغرافة باجلولة التاسعة ومباراة 
اخلور مع السد في اجلولة العاشرة الستاد 

خليفة الدولي أول مالعب مونديال 2022.
وستكون هناك مباريات أخرى في دوري 
ال��درج��ة األول���ى ودوري ال��درج��ة الثانية 
ستلعب في استاد خليفة الدولي وسيتم 

االعالن عنها الحقا.
وت��ت��ع��اون اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث ومؤسسة أسباير زون واالحت��اد 
القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري جنوم 
ق��ط��ر الس��ت��ض��اف��ة ع���دد م��ن امل��ب��اري��ات في 
استاد خليفة الدولي وذلك في الفترة ما بني 
20 نوفمبر و1 ديسمبر من العام احلالي 

.2017
وخ��الل عشرة أي��ام، ستتنافس عدد من 
الفرق على استاد خليفة الدولي الذي فتح 

أبوابه في شهر مايو املاضي.
وسُتسهم هذه املباريات في إعطاء فرصة 
أم��ام املجتمع ال��ك��روي املُتنامي ف��ي دول��ة 

قطر لتجربة أول���ى امل��الع��ب املستضيفة 
لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 
والذي سيكون جاهزا الستقبال املشجعني 

والالعبني قبل البطولة املنتظرة.
كما ستمكن هذه املباريات فريق العمليات 
في استاد خليفة الدولي من مواصلة اختبار 

العمل في االستاد.
وس��ي��ت��م إجن����از امل���الع���ب ال��ري��اض��ي��ة 
الثمانية املُقترحة الستضافة بطولة كأس 
العالم 2022، لذا يتم إخضاع هذه املرافق 
الرياضية الختبارات دقيقة لضمان عمل كل 
منها بكامل طاقتها عند بداية بطولة كأس 

العالم 2022.

جانب من تدريبات منتخ بالبراعم

Tuesday 21th November 2017 - 11 th year - Issue No.3068الثالثاء 3 من ربيع األول 1439 ه�/ 21 من نوفمبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3068

غزارة تهديفية في انطالقة بطولة كأس سمو ولي العهد


