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قمة العربي والكويت تخطف األضواء في اجلولة السادسة من كأس االحتاد
عماد غازي 

ــاد اليوم الثالثاء  تعود عجلة كــأس االحت
إلــى الـــدوران، حيث تقام منافسات اجلولة 
السادسة والتي يشهد يومها األول 4 موجهات 
باملجموعة األولى، فيلعب العربي مع الكويت 
ويلتقي اليرموك مع الشباب ويواجه النصر 

خيطان.
 فيما يلعب غـــدا األربـــعـــاء الــســاحــل مع 
القادسية ضمن منافسات املجموعة الثانية، 
كما يلتقي الصليبخات كاظمة ويصطدم 
الفحيحيل بالساملية بينما يلعب برقان مع 

التضامن.
اجلــولــة السادسة متثل محطة مهمة في 
حسم حــســابــات الــتــأهــل الــتــي تــبــدو معقده 
باملجموعة األولــى وأسهل نسبيا باملجموعة 
الثانية، مالمح الفرق املتأهلة عن املجموعة 
األولــى تشير للقادسية والشباب إلى جانب 
الكويت أصحاب املراكز الثالث األولى في ظل 
فارق النقطتني ورمبا يتأجل احلسم للجولة 
األخيرة، أما املجموعة الثانية فترتفع فيها 
حظوظ كاظمة الذي يكفيه الفوز إلعالن تأهله 
في حني يبدو الفحيحيل واجلــهــراء األقــرب 

حلجز البطاقة الثانية.
في اليوم االفتتاحي تشهد املباراة األولى بني 
العربي األخير بـ 3 نقاط والكويت  الوصيف بـ 
10 نقاط إثارة وندية ملا حتظى به مواجهات 
الفريقني من اهتمام كبير رغم أن مواجهتهما 
ــاد تشهد إشـــراك الــالعــبــني الشباب  ــاالحت ب
والعناصر، األخــضــر يأمل جتــاوز سلسلة 
هزائمه في حني يتطلع العميد لتعزيز حظوظه 

في التأهل للدور قبل النهائي.

وفي لقاء ثاني يرفع الشباب الشريك في 
الوصافة بـ 10 نقاط شعار البديل عن الفوز 
أمــام اليرموك بـ 6 نقاط، السيما وان الفوز 
يكفل ألبناء األحــمــدي تعزيز حظوظهم في 
خطف أحــدى بطاقتي التأهل لقبل النهائي 
باملقابل يأمل ابناء مشرف للخروج نتيجة 

ايجابية.
أما املواجهة الثالثة بني النصر بـ 7 نقاط 
وخيطان بـ 4 نقاط فتمثل أهمية كبيرة للفريقني 
فشباب العنابي يأمل حتقيق النصر في غياب 
الفريق األول الذي يعسكر بالقاهرة في حني 
يأمل أبناء خيطان ملواصلة االنتصارات بعد 
حتقيق أول فوز باجلولة املاضية على حساب 

الساحل.
وفي ختام املرحلة غدا يلعب ضمن املجموعة 
األولــى القادسية املتصدر بـ 12 مع  الساحل 
قبل األخير بـ 4 نقاط حلسم تأهله من خالل 
الفوز بانتظار سقوط مالحقيه، األصفر يشارك 
بكتيبة من الالعبني الشباب وهــو ما يجعل 
ــام الساحل  صاحب األداء  مهمته صعبه أم

املميز مبزيج من الشباب وأصحاب اخلبرة.
وفــي مواجهات املجموعة الثانية يرفع 
كاظمة بالعالمة الكاملة 12 نقطة شعار 
ــالن عــبــوره رسميا لقبل النهائي  الــفــوز إلع
عندما يلتقي الصليبخات صاحب النقاط الـ 
6 في الوقت الذي يسعى الفحيحيل بـ 7 نقاط 
لتجاوز عقبة الساملية صاحب النقاط الـــ 6  
لتعزيز حظوظه بالتأهل في الوقت الذي ميني 
فيه الرهيب جتديد أماله باملنافسة بينما تعد 
مواجهة برقان بـ 3 نقاط مع التضامن بسجل 

مواجهة سابقة بني العربي والكويتخال حتصيل حاصل للفريقني.

سرق تعاقد بيراميدز املصري مع الالعب السوري 
عمر خربني، مهاجم الهالل السعودي، األضواء خالل 
سوق االنتقاالت الشتوية، في ظل القدرات الرائعة 
التي ميلكها الالعب املوهوب. ويعد خرببني صاحب 
الـ25 عــامــا، إضــافــة رائــعــة لبيراميدز والـــدوري 
املصري، الــذي يبحث من خالله الالغب عن جناح 

جديد ومختلف. بدأ عمر خرببني مسيرته الكروية 
في ناشئي الوحدة السوري، ولفت األنظار لينتقل 
معارا للدوري العراقي عبر بوابة القوة اجلوية في 
عام 2013، ولعب ملدة موسم قبل أن يستعيره امليناء 

العراقي في عام 2014.
نقطة التحول في مسيرة خريبني، كانت انضمامه 

إلى الظفرة اإلماراتي في يناير 2016، بترشيح من 
املدرب السوري محمد قويض الذي كان يقود الفريق 

آنذاك.
قدم خريبني مستويات مبهرة في دوري اخلليج 
العربي، وسجل 17 هدفا في 26 مــبــاراة، وخطف 

أنظار العني اإلماراتي والهالل السعودي.

الصليبخات يدعم صفوفه بصفقتني في امليركاتو الشتوي
أعلنت إدارة الكرة بنادي الصليبخات، عن إمتام 
التعاقد مع الثنائي احملترف تــروه كسير وفؤاد 
بابا، في إطار دعم صفوف الفريق، قبل عودة عجلة 
دوري الدرجة األولى للدوران مجددا، يوم 3 فبراير 

املقبل. ووقع الثنائي على عقود انضمامهما للفريق، 
بحضور حمود الثويني، عضو مجلس اإلدارة 
ورئيس اللجنة الرياضية، وحمود الصليلي عضو 
مجلس اإلدارة، وماجد عناد مدير الكرة، ومحمد 

عبيد املدرب املساعد.
ويحتفظ الصليبخات بحظوظ كبيرة في 
املنافسة على التأهل لدوري األضواء، إذ يفصله عن 

الوصيف 4 نقاط فقط.

ــارات مهمة  ــص ــت وحــقــق الــفــريــق سلسلة ان
باجلوالت األخيرة قبل التوقف، وعقب تولي املدرب 
أنور يعقوب مهمة قيادة الفريق، مع املدرب املساعد 

محمد عبيد.

كلف مجلس إدارة العربي، عضو 
املجلس على جـــواد، برئاسة اللجنة 
الرياضية بالنادي، وأسند مهمة نائب 
رئيس اللجنة خلالد القبندي، وأمير 
اخلرس مقررا للجنة. فيما يشغل محمد 
بن احلسني، صالح حيدر، علي صفر، د. 
حسني اليتيم، د.فيصل عبد الله، مقاعد 

األعضاء، وبات أحمد صدقي سكرتيرا 
اللجنة. ويعد تشكيل اللجنة الرياضية 
واحدا من أولى خطوات مجلس اإلدارة 
اجلديد برئاسة عبد العزيز عاشور، 
إلعادة ترتيب البيت العرباوي ووضع 
األمــور في نصابها، من خــالل حتديد 

الواجبات واالختصاصات.

املعصب رئيساً للتضامن..
ودابس مديراً للكرة

أعلنت إدارة نــادي التضامن، عن 
تشكيل مجلس اإلدارة اجلديد والذي 
سيتولي قيادة النادي للدورة القادمة 

من 2019 وحتى 2023.
وجــاء التشكيل، برئاسة مبارك 
املصعب، وســرحــان الرشيدي نائبا 
للرئيس، فيما ذهبت أمانة السر العام 
خلالد شبيب، ومفرج املسيلم أمينا 
للصندوق، وجاسر الدغيم أمني السر 
املساعد، ومحمد احلمد أمني الصندوق 
املساعد، وللعضوية عــادل الهلفي، 
ــري، أحمد الــنــمــران، فهد  ــوط ــالء ال ع

دابس الرشيدي، ويوسف الراجحي.

في سياق متصل متت تزكية فهد 
دابــس الرشيدي لرئاسة جهاز كرة 

القدم.
ويعد دابــس أحــد أبناء قطاع كرة 
القدم في النادي كالعب تدرج باملراحل 
السنية حتى وصــل للفريق األول 
ــوانــه، حتى بــات قائدا  ودافـــع عــن أل

للفريق، ومن ثم اجته للعمل اإلداري.
من جانبه توجه فهد دابس بالشكر 
ألعضاء مجلس اإلدارة، عبر حسابه 
ــل االجــتــمــاعــي  ــواص ــت عــلــى مــوقــع ال
»تويتر« لتزكيته رئيسا جلهاز كرة 

القدم.

داغولو يخضع لالختبار في الفحيحيل
وقع اختيار اجلهاز الفني للفحيحيل 
بقيادة املدرب الوطني محمد دهيليس، 
على أوديس داغولو العب وسط منتخب 
أفريقيا الوسطى، للخضوع لالختبار 
مــع الفريق خــالل املعسكر اخلارجي 
للفريق في العاصمة القطرية الدوحة، 

الذي ينطلق آخر األسبوع اجلاري.
ويسعى اجلهاز الفني بالفحيحيل 
للتعاقد مع العب وسط مدافع لتعزيز 
قدرات الفريق الذي يصارع للهروب من 
دائــرة الهبوط. ويأتي اختيار داغولو 
بترشيح من مدرب الفريق الذي سبق 

ــرف على العــب أفريقيا الوسطى  وأش
خالل قيادته لبرقان باملوسم املنقضي.

ــم الفحيحيل بــني صفوفه  ــض وي
ــرة ومنذر  ــزواه األردنــيــني إبراهيم ال
بوعماره إلــى جانب الغاني جرشون 

كوفي مع املغربي أبوشعيب السفياني.
من ناحية أخرى يواصل أبناء املنطقة 
العاشرة استعداداتهم ملواجهة الساملية 
ضمن اجلولة السادسة لكأس االحتاد 
بعد غــد، والتي يفتقد خاللها الفريق 
جلهود إبراهيم الزواهرة وفرحان سعد 

لإليقاف.


