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قال أحمد الصبيح إداري الفريق 
األول للكويت، إن حلاق جمعة سعيد 
مبباراة الفريق مع الشرطة العراقي 
في إياب دور الـ 32 للبطولة العربية 

مرهون بتقرير اجلهاز الطبي.
ولفت الصبيح إلى أن جمعة سعيد 
وفهد العنزي دخال مرحلة التأهيل، 
فــي الــوقــت الــذي يحتاج فيه طالل 
فاضل للمزيد من الوقت بعد تعرضه 

لتمزق عضلي.
وبني أن إصابة عمر امليداني التي 
تعرض لها في مباراة الفريق األخيرة 
أمام كاظمة أمس والتي حقق خاللها 
األبيض الفوز بثالثية تبدو بسيطة، 
ولن تؤثر على مشاركته أمام الشرطة 

العراقي.
ــار الصبيح إلــى أن األبيض  وأش
سيغادر إلى العراق اجلمعة املقبل، 
ومــن املنتظر أن يخوض 3 حصص 
تدريبية قبل املباراة املقرر لها اإلثنني 

املقبل.
ــاد الصبيح مبا قدمه العبو  وأش
ــي مـــبـــاراة كــاظــمــة بعد  الــكــويــت ف
تأخرهم بهدف، مؤكدا أن العودة التي 
حقق لها الالعبني أمر إيجابي ويؤكد 
القيمة الكبيرة لالعبي العميد، السيما 
وأن عودتهم جاءت على حساب فريق 

جمعة سعيد يحتفل مع العبي الكويت في لقاء سابققوي بحجم كاظمة.
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البريكي يخطف األنظار في 
اجلولة األولى من »دوري فيفا«

يعد عبد الله البريكي واحدا من كتيبة املوهوبني في الكرة الكويتية، 
نظرا المتالكه قدرات ومهارات تضعه على قمة الالعبني داخل ناديه 

الكويت.
وعاد البريكي بشكل أكثر من رائع في الظهور األول للكويت حامل 

اللقب في الدوري احمللي.
ميتلك عبد الله البريكي، قــدرات ومهارات خاصة كالعب وسط 

منوذجي يجيد صناعة اللعب وبناء الهجمات من العمق واألطراف.
ا مفضالاً للكثير من املدربني كالعب جوكر ميكن  ويعد البريكي خياراً

االعتماد عليه في أكثر من مكان.
البريكي واحــد من الالعبني الــذي يعشقون ترك بصمة أو ملسة 

جمالية على أدائهم خالل املباريات، حتى في طريقة تسجيل األهداف.
وميتلك البريكي سجالاً من األهــداف املؤثرة والرائعة إلى جانب 

ملساته الفنية في تنفيذ الكرات الثابتة وركالت اجلزاء.
ويتمتع البريكي بهدوء كبير يساعده في تقدمي أفضل ما لديه، 
خاصة في املواقف العصيبة، وهو ما ظهر جليا في املباراة األخيرة 

للفريق أمام كاظمة.
وجنح الالعب في قيادة فريقه للعودة للمباراة بصناعة األهداف 
الثالثة باقتدار، كما أنه كان قريباًا من تسجيل هدف جميل لوال تصدي 
ا للجولة  القائم لتسديدته الصاروخية، لينصب الالعب نفسه جنماً

األولى.

عبد الله البريكي

الكويت تستضيف البطولة اخلليجية 
لكرة السلة نوفمبر املقبل

أعلن االحتاد الكويتي لكرة السلة أول من 
أمس ان البالد ستستضيف بطولة اخلليج 
ملنتخبات الــرجــال فــي الفترة مــا بــني 23 
نوفمبر و1 ديسمبر املقبلني مبشاركة جميع 
املنتخبات اخلليجية مؤكدا العمل على اعداد 

املنتخب الوطني للظهور بأفضل صورة.
وقــال رئيس االحتــاد رشيد العنزي في 
مؤمتر صحفي عقد مبقر اللجنة االوملبية 
الكويتية انــه مت اختيار التونسي عــادل 
التالتلي لقيادة اجلــهــاز الفني للمنتخب 
الكويتي في الفترة املقبلة على ان تكون 

البطولة اخلليجية اول استحقاق له.
واضاف العنزي انه اختيار التالتلي لهذه 
املهمة جــاء نظرا الــى ما ميلكه من خبرات 
كبيرة ومسيرة مميزة في مجال كرة السلة 
التونسية فضال عن جتربته الناجحة في 
الكويت قبل سنوات حني قاد فريق كاظمة 

للتويج بلقب الدوري احمللي.
من جانبه قال املدرب التالتلي انه تقرر 
إقامة جتمعني  للمنتخب في الفترة ما بني 
20 و25 اكتوبر املقبل وما بني 26 و31 من 
الشهر نفسه لتجربة اكبر عدد من الالعبني 
قبل االستقرار على التشكيلة النهائية التي 

ستدخل معسكرا خارجيا في تركيا.
واضــاف التالتلي ان املنتخب الكويتي 
ــذي سيبدأ يــوم 3  سيلعب فــي املعسكر ال
نوفمبر  املقبل ويستمر ملدة اسبوعني ست 

مباريات جتريبية مع فرق تركية.
واوضح ان الهدف من هذا املعسكر تطوير 
مستوى األداء اجلماعي لالعبني مبينا انه 
سيحرص على حضور الكثير من مباريات 
ـــدوري احمللي التي تنطلق غدا  بطولة ال

الختيار افضل العناصر للمنتخب.
واكد العزم على حتقيق نقلة نوعية في 

مستوى املنتخب الكويتي في ظل الدعم 
واملساندة التي يجدها من احتــاد اللعبة 
معتبرا أن عملية التطوير ليست صعبة 

بشرط توفر اإلرادة وأدوات التطوير.
ويدشن االحتاد الكويتي لكرة السلة غدا 
األربعاء موسمه الرياضي اجلديد 2019-
2020 بــإقــامــة أولـــى جـــوالت منافسات 
بطولة الدوري العام بنسخته الـ53 ملرحلة 
العمومي مبشاركة 13 ناديا محليا على أن 
تقام منافسات الدوري لبقية املراحل السنية 

تباعا.
يذكر أن الدوري أقيم 52 مرة عبر تاريخه 
ويعد نادي القادسية األكثر فوزا به بواقع 
21 مرة يليه كاظمة بتسع مرات ثم كل من 
العربي والكويت )حامل اللقب( بثماني 
مــرات فيما أحــرزهــا اجلــهــراء خمس مرات 

وفاز بها نادي الساحل مرة واحدة فقط.

»أزرق السلة« للمعاقني يحقق
أولى انتصاراته في غرب آسيا

ــاز منتخب الكويت لكرة  ف
السلة للمعاقني أول من أمس 
على نظيره البحريني بنتيجة 
)53 - 19( في اولى مبارياته 
ضمن منافسات الدورة الثانية 
ـــعـــاب غــــرب اســيــا  لـــــدورة ال
)الباراملبية( التي يستضيفها 

األردن حتى السبت املقبل.
ــة  ــن ــج ــل واكـــــــد رئــــيــــس ال
)الباراملبية( الكويتية رئيس 
ــــى االردن شــافــي  ـــد ال ـــوف ال
الهاجري في تصريح لـ »كونا« 
عقب املباراة اهمية فوز املنتخب 
في املباراة االولى كونه يشكل 
ـــا قـــويـــا« لــالســتــعــداد  ـــع »داف
وخــوض املنافسة املقبلة مع 
العراق التي اعتبرها »صعبة« 
لــلــدخــول الـــى مــرحــلــة نصف 

النهائي.
ـــــاد الـــهـــاجـــري بــــأداء  واش
املنتخب واملــســتــوى املتميز 
وااللتزام املعهود من قبل العبي 
املنتخب الكويتي معربا عن 
االمل بتحقيق االنتصار الثاني 
امام العراق حامل لقب بطولة 
النسخة االولى التي اقيمت في 

مدينة دبي باالمارات.
وعن باقي منافسات البطولة 
قـــال الــهــاجــري إن الــكــويــت 
تــشــارك فــي منافسات العاب 
القوى وكرة الطاولة ضمن هذه 
الدورة مؤكدا استعداد املنتخب 

لتحقيق نتائج طيبة في مختلف 
االلعاب.

ــان منتخب االمـــارات قد  وك
تغلب على املنتخب االردنـــي 
بنتيجة )56 - 35( ضمن 
منافسات املجموعة الثانية في 

وقت سابق من اليوم.
ومن املقرر ان يواجه املنتخب 
الكويتي بعد غد اخلميس نظيره 
الــعــراقــي فــي خــتــام منافسات 
ـــى الــتــي تضم  املجموعة االول
الكويت والبحرين والعراق فيم 

تضم املجموعة الثانية االمارات 
واالردن وعمان.

ــل اول وثـــانـــي كل  ــأه ــت وي
ــــدور نصف  ـــى ال مــجــمــوعــة ال
النهائي الـــذي يــقــام اجلمعة 
املقبل فيما تقام املباراة النهائية 

السبت املقبل.
ــقــت أول مـــن أمــس  وانــطــل
فعاليات النسخة الثانية لدورة 
الــعــاب غــرب آسيا الباراملبية 
التي يستضيفها االردن حتى 
مساء السبت املقبل مبشاركة 

نحو 700 رياضي من 12 دولة 
مــن غــرب آسيا وتشتمل على 
ــرة  مــنــافــســات كـــرة الــســلــة وك
الطاولة وكرة الهدف للمكفوفني 
والبوشيا لالعاقات الذهنبية 

والعاب القوى ورفع االثقال.
ـــدورة  ــارك فــي هــذه ال ــش وي
منتخبات الــكــويــت واالردن 
ــراق  ــع ولــبــنــان وســـوريـــا وال
ــني وعـــمـــان وقــطــر  ــط ــس ــل وف
واليمن واالمـــارات والبحرين 

والسعودية.

جانب من املؤمتر الصحافي

جانب من مباراة منتخب الكويت للمعاقني ضد نظيره البحريني

الهالل يقلب الطاولة على االحتاد ويبلغ نصف نهائي أبطال آسيا
اقتنص الــهــالل السعودي 
بطاقة العبور إلى نصف نهائي 
دوري أبطال آسيا، بعد فوزه 
على مواطنه احتاد جدة بنتيجة 
3-1، أول من أمس في إياب دور 

الثمانية من املسابقة.
وتأهل الهالل إلى الدور قبل 
النهائي من املسابقة، بعد أن 
فــاز بنتيجة 3-1 فــي مجموع 
املباراتني، بعد التعادل السلبي 
في مباراة الذهاب التي أقيمت 

في مدينة جدة.
ــهــالل، نظيره  وســيــواجــه ال
ـــدور قبل  الــســد الــقــطــري فــي ال
النهائي من البطولة، في أكتوبر 

املقبل.
بــدأت املــبــاراة بضغط مبكر 
من الهالل على احتاد جدة، حيث 
حـــاول املــديــر الفني لـــأزرق، 
استغالل أسلحته الهجومية 
املتمثلة في جوفينكو وأندريه 
كــاريــلــو وبافتيمبي جوميز، 
ــل تسجيل هدف  وذلـــك مــن أج

مبكر.
ــاد جدة  فــي املقابل، بــدأ احت
املـــبـــاراة بــالــدفــاع احلــــذر، مع 
محاوالت للخروج بالعديد من 

الهجمات املرتدة.
وفي الدقيقة العاشرة تقدم 
احتاد جدة بالهدف األول، عكس 
مجريات املــبــاراة، حيث سجل 
ــع زيـــاد الصحفي هدفه  ــداف امل
مستغالاً ارتباك دفاعي للهالل 
داخل منطقة اجلــزاء بعد تنفيذ 

ركلة ركنية.
ــم الــدوســري  ــال ــــاول س وح
تسجيل هــدف التعادل بشكل 
سريع فــي الدقيقة 11، حيث 
ــل  ــن العـــب ودخ راوغ أكــثــر م

منطقة جزاء احتاد جدة، ليسدد 
كرة اصطدمت باحلارس فواز 

القرني.
وأرسل لويس خيمينيز كرة 
عرضية إلــى رومــاريــنــيــو، في 
محاولة منه لتسجيل الهدف 
الثاني للعميد، لكن الكرة مرت 
بسالم إلى جانب مرمى الهالل 

في الدقيقة 14.
واستمر االحتاد في محاوالته 
وأثمر ضغط الهالل عن هدف 
الــتــعــادل فــي الدقيقة 44، عن 

طــريــق كــاريــلــو الـــذي استلم 
كــرة في اجلهة اليسرى داخل 
ـــاد ليسدد  منطقة جـــزاء االحت
كــرة اصطدمت بــفــواز القرني 

واحتضنت شباك فريقه.
وبــدأ الهالل الشوط الثاني 
بــشــكــل ســـريـــع، حــيــث سجل 
الهدف الثاني عن طريق سالم 
الدوسري في الدقيقة 47، بعد 
أن تلقى كرة عرضية من كاريلو 
ليوجهها بضربة رأس إلى أسفل 

الزواية اليمنى للقرني.

وكاد الهالل أن يضيف الهدف 
الثالث عــن طريق جوفينكو، 
ـــذي تلقى كـــرة عــرضــيــة من  ال
سلمان الــفــرج ليوجه ضربة 
رأس نحو مرمى االحتــاد لكنها 
علت عارضة القرني في الدقيقة 
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ومبرور الوقت، بدأ اإلرهاق 
يؤثر على أداء العبي الفريقني، 
حيث هــدأ األســلــوب الهجومي 
للفريقني، مفضلني تبادل الكرات 

في وسط امللعب.
ـــي الــدقــيــقــة 78، سجل  وف
جوفينكو الهدف الثالث للهالل، 
بعد أن استلم كــرة فــي اجلهة 
اليمنى لفريقه، ليراوغ عبد اإلله 
ــب االحتـــاد ويضع  املالكي الع
الكرة في منتصف مرمى القرني.
ــاد املــدافــع محمد البريك  وك
ــدف رائـــع للهالل  أن يسجل ه
فــي الدقيقة 80، بعد أن سدد 
كــرة قوية اصطدمت بعارضة 

االحتاد.
ولــم تشهد الدقائق املتبقية 
أي جديد، ليطلق احلكم صافرة 
النهاية معلناًا تأهل الهالل إلى 

الدور قبل النهائي.

فرحة العبي الهالل السعودي

خلفان إبراهيم جنم الكرة القطرية 
يعلن اعتزاله

خلفان إبراهيم جنم املنتخب القطري والسد 
سابقااً وأفضل العب في آسيا عام 2006 أعلن 

اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي أول من أمس.
اتخذ خلفان إبراهيم جنم وجناح املنتخب 
القطري السابق وأفــضــل العــب فــي آسيا عام 
2006 قــرارااً مفاجئااً وأعلن اعتزاله كرة القدم 
متوجهااً بالشكر لأندية التي مثلها وفي مقدمتها 
السد، الذي حقق معه أهم إجنازاته في املالعب 

إضافة إلى العربي والريان.
ويبلغ خلفان من العمر حاليااً 31 عامااً ويعد 
قرار اعتزاله صادمااً للجميع إذ أنه انضم منذ أيام 

قليلة إلى نادي العربي القطري.
ــرز جنــوم السد على مر  ويعد خلفان من أب
تاريخه إذ أنــه خــاض مع الفريق 298 مباراة 
)2004-2017( أحـــرز خاللها 78 هــدفــااً ثم 
خاض عقب ذلك جتربتني احترافيتني مع الريان 

والعربي لم يكتب لهما النجاح املتوقع.
على الصعيد الدولي خاض خلفان مع منتخب 

بالده 90 مباراة أحرز فيها 21 هدفااً.
وحــقــق أفــضــل العــب فــي آســيــا عــام 2006 
إجنــازات رائعة على مدار مشواره مع كرة قدم 
إذ أنــه تــوج مع السد بلقب الــدوري القطري 4 
مرات إضافة لفوزه بكأس أمير دولة قطر ثالث 
مــرات ولقب دوري أبطال آسيا عام 2011 كما 
شــارك مع »الزعيم السداوي« في كأس العالم 

لأندية عــام 2011 عندما حصل الفريق على 
املركز الثالث.

مــن جانبه شكر نــادي السد بشكل رسمي 
خلفان في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر« على مشواره وعطائه مع 
الفريق قائالاً: » اعتزل اليوم أحــد أبــرز جنوم 
وأساطير نــادي السد عبر التاريخ األسطورة 
خلفان ابراهيم. شكرااً خلفان ابراهيم وستبقى 

أبواب النادي مفتوحة لك ملستقبلك القادم«.

خلفان إبراهيم

شكوك حول مشاركة جمعة 
سعيد أمام الشرطة العراقي


