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كاظمة والكويت يشاركان في بطولة آسيا لليد

alwasat.com.kwرياضة

الفحيحيل يبحث عن بديل للصفقة الضائعة
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كاظمة يهزم الفحيحيل ويبتعد بصدارة مجموعته في كأس االحتاد
جنح فريق كاظمة في الفوز على نظيره 
الفحيحيل، بنتيجة 3-1، فــي مباراتهما 
األربــعــاء، ضمن اجلولة اخلامسة في كأس 

االحتاد الكويتي.
ـــا من  ــفــريــق الــبــرتــقــالــي، ك ــل ــل ل ــج س
عبدالرحمن الــعــنــزي، ناصر فــرج وناصر 
ــي الــدقــائــق “70، 83 و90”،  الــوهــيــب، ف
وللفحيحيل عبدالرحمن العنزي، باخلطأ في 
مرماه، في الدقيقة 80. وبهذه النتيجة، ارتقى 
كاظمة إلى صدارة املجموعة الثانية، محققا 

العامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما توقف 
الفحيحيل عند النقطة 7.

البداية جاءت سريعة وحماسية من جانب 
الفريقني في رحلة البحث عن النقاط الثاث، 
التي تضمن لصاحبها الصدارة، وتأثر الظهور 

الهجومي للطرفني بالتسرع في الثلث األخير.
وتــفــوق املــدافــعــون وحـــراس املــرمــى على 
ــن باملرصاد  ــف القائم األمي املهاجمني، ووق

حملاولة عمر احلبيتر بالدقيقة 24.
ونال فرحان سعد البطاقة الصفراء الثانية، 

لُيطرد بالدقيقة 30، في حني لم يستغل كاظمة 
الــنــقــص، وكـــاد أحــمــد النصر مينح التقدم 
للفحيحيل بالدقيقة 45، إال أن كرته ارتدت 

من القائم.
واختلف احلال في الشوط الثاني، فاندفع 
كاظمة للهجوم وتراجع الفحيحيل للدفاع، إال 
أن الهدف ظل غائبا حتى الدقيقة 70، عندما 
سجل املدافع عبدالرحمن العنزي لكاظمة، 

وسط دربكة مبنطقة اجلزاء.
ثــم عــاد الــاعــب نفسه، ويـــدرك التعادل 

للفحيحيل، باخلطأ في مرماه بالدقيقة 80، 
ولكن لم يتأخر رد كاظمة، فتقدم ناصر فرج 
من هجمة عكسية 83، قبل أن يضيف ناصر 
الوهيب الثالث بالوقت بدل الضائع، وعقب 
النهاية طــرد حكم اللقاء األردنـــي، إبراهيم 
الزواهرة لاعتراض. وفي مباراة أخرى، فاز 
اجلهراء على الصليبخات 1-0، ليبلغ النقطة 
10، ويتوقف اخلاسر عند 6 نقاط، متساويا 
مع الساملية، الذي فاز على برقان، 2-1، حيث 

بقى اخلاسر على رصيده السابق بنقطتني.

أعلن االحتــاد األسيوي لكرة اليد، عن أسماء 
الفرق املشاركة في بطولة األنــديــة اآلسيوية 
ألبــطــال الــــدوري فــي نسختها الـ21، والتي 
يستضيفها نــادي الكويت خال الفترة من 20 
مــارس وحتى الثاني من أبريل مبشاركة 16 

فريقا.

وتــضــم قائمة األنــديــة املــشــاركــة الكويت، 
وكاظمة من الكويت، والدحيل، والــوكــرة من 
قطر، والنجمة، وباربار من البحرين، والشارقة 
اإلمــاراتــي، ومضر السعودي إلى جانب أندية 
مسقط العماني، والكرخ العراقي، والصداقة 
اللبناني، واجليش السوري، واألهلي األردني، 

ونفط الغاز اإليراني، والهند الهندي، والصني 
الصيني.

وأكد االحتاد اآلسوي أن قرعة البطولة ستقام 
يوم األربعاء املقبل في قاعة املؤمترات بفندق 
ميلينيوم بالساملية بحضور ممثلي األندية الـ16 

املشاركني في البطولة.

األهلي يحشد صفقاته اجلديدة أمام شبيبة الساورة في »أبطال أفريقيا«
ــري، مارتن  ــص سيحشد مـــدرب األهــلــي امل
الزارتي، صفقاته الشتوية اجلديدة في مواجهة 
مستضيفه شبيبة الساورة اجلزائري، عندما 
يلتقيان اليوم اجلمعة في اجلولة الثانية من 
ــدوري أبطال أفريقيا لكرة  دور املجموعات ل

القدم.
ــادم مــن أوروغــــواي  ــق ويسعى الزارتــــي ال
ــى تعويض غيابات كبيرة تــواجــه فريقه  إل
بسبب اإلصابات والرحيل بالدفع بأكبر عدد 
من الصفقات السبع التي أبرمها خــال فترة 

االنتقاالت احلالية.
وسيظهر قلب الــدفــاع يــاســر إبــراهــيــم من 
سموحة ضمن تشكيلة املباراة بعد رحيل املالي 
ساليف كوليبالي قبل أيام إلى الشرطة العراقي 

منهيا عقده مع األهلي.
ــن يتوقف الــدفــع بالاعبني اجلـــدد عند  ول
إبراهيم بعد أن استقر الزارتـــي على إشــراك 
حمدي فتحي أحــدث الصفقات الوافد من إنبي 
وحسني الشحات، ورمضان صبحي العائد من 

إجنلترا.
وقــال موقع األهلي اإللكتروني: “الزارتي 
عقد محاضرة مهمة مع الاعبني عقب التدريبات 

أمس األربعاء”.
وأضاف: “الزارتي طالب الاعبني بضرورة 
اللعب من ملسة واحدة، وعدم االحتفاظ بالكرة 
حتى ال يتعرض أحدهم لإلصابة، خاصة وأن 

املباراة ستقام على العشب الصناعي”.
وحرص مدرب األهلي على تفقد ملعب املباراة 
قبل انطاق التدريبات بوقت كاف للتعرف عليه 
وحتذير الاعبني خوفاً من إصابات جديدة قد 

تلحق بهم.

ويسعى األهلي إلى حتقيق الفوز حتى يتمكن 
من االنــفــراد بصدارة املجموعة الرابعة التي 
يتقاسمها مع سيمبا التنزاني برصيد ثاث نقاط 
لكل منهما، خاصة وأن سيمبا سيواجه فيتا 

كلوب في الكونغو الدميقراطية.

وطالب السارتي الاعبني بنسيان نتيجة 
الــفــوز فــي املــبــاراة السابقة على فيتا كلوب، 
والعمل على إضافة ثاث نقاط أخــرى، وعدم 
النظر إلى هزمية شبيبة الساورة في اجلولة 

األولى 0-3 أمام سيمبا.

األهلي املصري

بدأ الفحيحيل رحلة البحث عن العب وسط، 
من أجــل استكمال عقد الاعبني احملترفني في 

صفوفه خال املرحلة املقبلة.
وكانت إدارة الفحيحيل على أعتاب استقطاب 
اإليفواري إبراهيما كيتا الذي انطلق مع الفريق 
نفسه قبل أن يــخــوض رحــلــة احــتــرافــيــة مع 
ــاء تعاقد  القادسية، الساملية والــعــربــي، وج
الشمال القطري مع كيتا ليغلق الباب أمام عودته 

مجدًدا.
وتــدرس إدارة الكرة بالتنسيق مع اجلهاز 
الفني سير ذاتية لعدد من الاعبني احملترفني 

الختيار األنــســب وفــقــا لــرؤيــة اجلــهــاز الفني 
لضمه لصفوف الفريق املنافس بالدوري املمتاز 
والــطــامــح لاستمرار بــني الكبار فــي املوسم 
اجلديد. يذكر أن الفحيحيل يضم بني صفوفه 
الــربــاعــي األردنـــي مــنــذر بــوعــمــارة ومواطنه 
إبراهيم الزواهرة إلى جانب املغربي بوشعيب 

السفياني والغاني جرشون كوفي.
وال تتوقف مساعي الفحيحيل بالبحث عن 
العــب محترف، حيث يسعى فــي الــوقــت ذاتــه 
للبحث عن العبني محليني لتعزيز قدرات الفريق 

في عدد من املراكز السيما باجلانب الدفاعي.

حسني عبد ربه يسدل الستار
على مسيرته الكروية 

أعلن قائد االسماعيلي حالياً والعب منتخب 
مصر لكرة القدم سابقاً حسني عبد ربه عبر 
حسابه في فيسبوك اعتزاله اللعب بشكل 
نهائي، مشيرا إلى رغبة لم تتحقق بإحراز 

لقب محلي مع فريقه امللقب بالدراويش.
وقال “كنت أمتنى حتقيق بطولة من أجل 
جماهير اإلسماعيلي، إخاصي وحبي للنادي 
كان سبباً في حتملي الضغوط القوية التي 
تعرضت لها خال الفترة املاضية، قدمت كل 
ما أستطيع والفترة املقبلة ستكون صعبة 

للغاية”.
وأضاف “شاركت مع كل املدربني األجانب 
ــادوا الفريق مؤخراً وحتملت النقد  الذين ق
حتى غير البناء منهم حفاظاً على استقرار 

الفريق”.
وختم عبد ربه تصريحاته برسالة أخيرة 
إلى جمهور اإلسماعيلي قائًا “سامحوني 
ألني تعبت ولن أقدر على تقدمي شيء جديد 
للفريق في الفترة املقبلة. أمتنى التوفيق 
للنادي، وسأظل داعــمــاً ومشجعاً له خال 
ــل التوفيق للجماهير  الــفــتــرة املقبلة، وك

والاعبني”.
وأعلن عبد ربه إنهاء مسيرة رائعة حقق 
خالها الكثير من اإلجنــازات ليصبح واحًدا 

من أهم العبي وسط امللعب في تاريخ الكرة 
املصرية. وكشف عبد ربه امللقب بـ”القيصر” 
ــرار االعــتــزال فــي نهاية املوسم  أنــه اتخذ ق
ــروف اإلسماعيلي جعلته  املــاضــي إال أن ظ

ينتظر لعدة أشهر.
ــدأ عبد ربــه البالغ 34 عاما مسيرته  وب
الكروية مع الفريق األول في اإلسماعيلي عام 
2002، ثم انتقل إلى ستراسبورغ الفرنسي 
في 2005 قبل أن يعود الى فريق “الدراويش” 

بعد عامني.
ودافــع عن ألــوان أهلي دبي اإلماراتي في 
2008 ملوسم واحــد، ثم عاد مرة أخرى الى 
ــدوري السعودي مع  اإلسماعيلي، وقصد ال
احتاد جدة )2012(، ثم مواطنه النصر في 
2013، ليستقر نهائياً مع فريق نشأته حتى 

مطلع 2019.
ومثل باده مع املنتخبات العمرية، وفاز 
بكأس األمم االفريقية للشباب عام 2003، 
وللكبار في 2008 حيث اختير أفضل العب 
و2010، فضاً عن مشاركته في كأس العالم 

للقارات مع منتخب مصر عام 2009.
ــداً من القائل  ويعد حسني عبد ربه واح
الذين لعبوا مع منتخب بلدهم 100 مباراة 

دولية، وسجل خالها 16 هدفاً.


