
عماد غازي

اختتمت السبت منافسات اجلولة األول��ى للمجموعة 
الثانية من بطولة كأس سمو ولي العهد ال25 للموسم 
الكروي 2018/2017 بفوز كاظمة على خيطان 0-1 
واجلهراء على التضامن 3-0 والنصر على الساحل 0-2 

وتعادل القادسية مع الساملية بهدف ملثله.
ففي اللقاء بني القادسية ونظيره الساملية الذي أقيم 
على استاد جابر الدولي فقد انتهى بالتعادل اإليجابي 
بعد أن خيم الهدوء والتعادل السلبي على أحداث الشوط 

األول.
وبادر الساملية بتسجيل هدف السبق عن طريق العبه 
األردن��ي عدي الصيفي في الدقيقة 53 ليدرك القادسية 
التعادل بعد انتهاء الوقت األصلي عن طريق العبه خالد 

القحطاني ليحصد الفريقان نقطة يتيمة لكل منهما.
وف��ي امل��ب��اراة الثانية ف��از كاظمة على نظيره خيطان 
بهدف دون رد في املباراة التي أقيمت على استاد محمد 
احلمد ليحصد الفائز أول ثالث نقاط له بينما لم يحصل 

اخلاسر على أي نقطة.
وأح��رز هدف كاظمة واملباراة الوحيدة الالعب رحيم 
نصار مدافع خيطان خطأ في مرمى فريقه في الدقائق 

األولى من املباراة.
وفي املباراة الثالثة فاز اجلهراء على نظيره التضامن 
بنتيجة 3-0 في امل��ب��اراة التي أقيمت على استاد علي 
صباح السالم ليحصد اجلهراء أول ثالث نقاط له فيما بقي 

التضامن دون أي نقطة.
ومتكن العبو اجلهراء من السيطرة على أج��واء اللقاء 

ليسجل أحمد هشام في الدقيقة 11 ليضيف زميله احملترف 
توريس هدفني في الدقيقتني 17 و 90 على التوالي.

وفي املباراة األخيرة التي أقيمت على استاد التضامن 
حقق النصر فوزا مستحقا على نظيره الساحل بنتيجة 

2-0 ليحصد أول ثالث نقاط له.
يذكر أن أول مسابقة لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم 
انطلقت في املوسم الرياضي 1993-1994 وحقق لقبها 
نادي الكويت والذي كان أيضا آخر بطل للمسابقة بينما 
جاء نادي القادسية أكثر فريق يحقق لقب املسابقة بثماني 

مرات.
وأحرز نادي العربي لقب كأس سمو ولي العهد سبع 
م��رات فيما أح��رز ن��ادي الكويت اللقب ست م��رات ونال 

الساملية لقب البطولة مرتني وأخيرا كاظمة مرة واحدة.

من جهته أرجع املدير الفني لفريق الساملية عبدالعزيز 
حمادة تعادل فريقه أمام القادسية إلى الغيابات املؤثرة 

التي عانى منها الفريق املباراة.
وقال حمادة: إن فريقه عانى من غياب عناصر مؤثرة 
كفهد الرشيدي، وخالد الرشيدي، وفهد م��رزوق، وبدر 
السماك، وغيرهم، مشيرا إلى أن مواجهة القادسية تتطلب 
تواجد جميع األوراق، ملا يتمتع به األصفر من خبرة وقوة 

في جميع خطوطه.
واعترف مدرب الساملية بأفضلية القادسية في شوط 
املباراة األول، مؤكدا أن فريقه كان مبقدوره حسم املباراة 
لصاحله، بعد أن استعاد توازنه في الشوط الثاني، وكان 
أكثر تركيزا، حتى الدقائق األخيرة والتي شهدت هدف 

التعادل.

واعتبر حمادة املجموعة الثانية التي تضم فريقه مع 
القادسية، والنصر، واجل��ه��راء، والتضامن، والساحل 
صعبة للغاية كونها تشهد تواجد 5 ف��رق من ال��دوري 
املمتاز، وهو ما يجعل التأهل إلى املربع الذهبي غاية في 

الصعوبة.
وكشف أن ال��س��م��اوي سيطوي صفحة ال��ت��ع��ادل مع 
القادسية، وسيدخل اعتبارا من غد في استعدادات جادة 

ملواجهة كاظمة املقررة في اجلولة الثانية.
جدير بالذكر أن مواجهات الساملية والقادسية تشهد 
ندية كبيرة في املوسم احلالي، حيث شهدت مباراة الدوري 
التي جمعت بينهما هدف قاتل للسماوي في نهاية املباراة 
خطف به نقطة التعادل، وه��و ما تكرر اليوم، ملصلحة 

القادسية.

.. وأخرى من مباراة كاظمة وخيطان
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تعادل الهالل السعودي 1/1 مع ضيفه أوراوا ريد 
دياموندز لياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي 

أقيم السبت على إستاد امللك فهد الدولي بالرياض.
افتتح أوراوا التسجيل في وقت مبكر عن طريق البرازيلي 
رافائيل بعد سبع دقائق فقط، فيما أدرك عمر خريبني 

التعادل للهالل في الدقيقة 38.
وس��وف تنتظر الهالل مباراة صعبة ج��دا، 25 نوفمبر 
اجل��اري في سايتاما. وتلقى 6 من العبي الهالل بطاقات 
صفراء، كما خسر محترفه البرازيلي إدواردو في وقت مبكر 

لإلصابة وحل مكانه نواف عابد.
ظهر الهالل بشكل جيد في الشوط األول،ولكن لم يستطع 
العبوه خاصة خريبني استغالل كل فرص التهديف، وفي 
الشوط الثاني تراجع أداء الزعيم بعد أن أغلق أوراوا 

دفاعاته.
تلقى الهالل ضربتني موجعتني في وقت مبكر من الشوط 
األول، عندما اهتزت شباكه بهدف مباغت بعد 7 دقائق، بعد 
ارتباك دفاعي، لتتهيأ الكرة للبرازيلي رافائيل سيلفا الذي 

سددها سهلة في الشباك.
تزامن ذل��ك مع تعرض البرازيلي ك��ارل��وس إدواردو 
لإلصابة، ليخرج محموال على سيارة امللعب، ولم يتمكن 
من العودة، وحل مكانه نواف العابد في أول تغيير إجباري 
للفريق الهاللي.  وقبل ذلك حصل ميليسي على أول بطاقة 

صفراء باملباراة عند الدقيقة الرابعة.
كما حتصل يوجاجني العب أوراوا في الدقيقة 12 على 
بطاقة صفراء، وأهدر سالم الدوسري فرصة التعادل عندما 

سدد بعيدا عن املرمى في الدقيقة 17.
واص��ل الهالل إه��دار الفرص، عندما حول البريك كرة 
عرضية رائعة الى خريبني، الذي سدد مباشرة لكن احلارس 

الياباني نيشيكاوا أنقذ مرماه بتصدي رائع )21(.
كانت أبرز الفرص الضائعة في الدقيقة 32، بعد تسديدة 
ن��واف املباشرة، التي وصلت خلريبني في وضع انفراد، 

ليسدد السوري كرة كان لها احلارس بيشيكاوا باملرصاد.
كل املؤشرات كانت تدل أن هدف التعادل بات قريبا، 
وحتقق ذلك في الدقيقة 37، عندما مارس البريك املتألق 
هوايته وأرس��ل عرضية برأسه، روضها سالم الدوسري 
على صدره وسدد مباشرة لكن الكرة وصلت إلى خريبني، 

الذي ترجمها هذه املرة إلى داخل الشباك اليابانية.
وحصل خريبني على بطاقة صفراء بسبب خلع قميصه 

لدى احتفاله بالهدف.
ومع ختام الوقت األصلي للشوط األول، كانت أغرب 
فرص الهالل الضائعة، عندما حول خريبني الكرة برأسه 
لتمر مبحاذاة خط املرمى إلى القائم األمين، لتجد الشهراني 
ال��ذي أعادها إل��ى ال��زاوي��ة البعيدة، لكنها رفضت دخول 

الشباك.
بداية الهالل كانت نارية في الشوط الثاني، عبر ضغط 
صاحبه سوء طالع غريب خلريبني، وحافظ دي��از املدير 
الفني للهالل على أسلوب لعبه، باالعتماد على اجلهة اليمنى 
التي يشغلها ببراعة محمد البريك، مع منح نواف العابد 

حرية التحرك يسارا.
خرج املزعج رافائيل سيلفا في الدقيقة 63 متأثرا بإصابة 

وحل مكانه زالتان.
عانى الهالل في الشوط الثاني من قلة الفرص، 
مقارنة بالنصف ال��أول، وذلك بعد ألن عالج الدفاع 

الياباني أخطاءه.
في الربع ساعة األخير، حفز دياز هجومه، بسحب العب 
الوسط عبدالله عطيف والدفع مبختار فالتة، ليلعب برأسي 

حربة )خريبني ومختار(. في الدقائق األخيرة بدا اإلجهاد 
على العبي الهالل، فيما واصل دياز تدعيم هجومه، فدفع 

بكنو على حساب املدافع محمد جحفلي.

تعادل مخيب للهالل السعودي أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

الهالل السعودي أمام مهمة صعبة في لقاء اليابان

األهلي حامل اللقب يصطدم 
باإلسماعيلي املتصدر 

في الدوري املصري
يستعد األهلي بقيادة مدربه حسام ال��ب��دري خل��وض لقاء 
اإلسماعيلي املتصدر، اليوم اإلثنني، في مباراة مؤجلة من اجلولة 

الرابعة للدوري.
ويأمل البدري في حتقيق الفوز من أج��ل وق��ف انتصارات 
اإلسماعيلي، فيما يطمح اجلهاز الفني للدراويش في مواصلة 

السعي والفوز بلقب الدوري للمرة األولى منذ 17 عاما.
ويتصدر اإلسماعيلي الدوري املصري برصيد 20 نقطة 
من 8 مباريات، ولم يهزم هذا املوسم، فيما يحتل األهلي 
املركز 11 بعشر نقاط من أربع مباريات، وله 5 مباريات 

مؤجلة.
وقال سيد عبد احلفيظ مدير الكرة باألهلي إن اللقاء يحظى 
بأهمية خاصة ألنه يشكل بداية مرحلة يسعى فيها فريقه جلمع 

النقاط من خالل املباريات املؤجلة.
من جهة أخ��رى ق��ال الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب 

اإلسماعيلي إن مواجهة األهلي من أهم املباريات بالنسبة لفريقه.
وأضاف »أعلم أن األهلي ميتلك خبرات متنوعة بني العبيه، 
ويسعى الستعادة قمة الدوري، لكن فريقي أيضا لديه الطموح 

واإلصرار على حتقيق الفوز«.
واطمأن ديسابر على جاهزية مهاجمه الكولومبي دييجو 
كالديرون الذي أصيب اثناء مباراة اإلسماعيلي مع طنطا، بعد 

تأكيد الطاقم الطبي قدرته على اللعب.
وق��ال حسني عبد ربه قائد اإلسماعيلي »جاهزون من أجل 

مواصلة النتائج اإليجابية والعروض القوية«.
وتابع »املباراة لها طابع خاص عند جماهير الفريقني، والفوز 
على األهلى سيشكل فارقا في الفترة املقبلة، وسبرفع معنويات 

الالعبني خالل باقى منافسات الدورى املمتاز«.

بطولة جمال اخليل 
املصرية تختتم منافساتها 
 اختتمت بطولة جمال اخليل املصرية منافساتها ضمن 
فعاليات مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي الذي يقام 
برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وشهدت مشاركة 

374 جوادا.
وحضر ختام البطولة ممثل سمو ولي العهد وزير التجارة 
والصناعة ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون الشباب بالوكالة خالد 
الروضان ورئيس مجلس األمناء لبيت العرب عالء الرومي 
وعدد من أعضاء املجلس وجمهور غفير من مربي ومالك اخليل 
ومن محبي هذه الرياضة العربية األصيلة. وأسفرت نتائج 
البطولة التي أقيمت في مربط الدولة الرسمي )ميدان بيت 
العرب( عن تتويج املهرة )املعالي( ملالكها خالد العنزي بلقب 
مسابقة أجمل فلوة لعمر )سنة فما أق��ل( في حني أح��رز املهر 
)اس إتش فارس( ملالكه راشد الشايع لقب منافسات أجمل فلو 

املخصصة لنفس العمر.
وفي مسابقة أجمل مهرة )من عمر سنتني إلى ثالث سنوات( 
فازت املهرة )جنمة أصالن( ملربط األصالن من األردن باملركز 
األول بينما أحرز اجلواد )دي مناف( ملربط الواوان املركز األول 

في مسابقة أجمل مهر )من عمر سنتني إلى ثالث سنوات(.
وتوجت الفرسة )عنقاء اجلزيرة( ملالكها ب��راك الهاجري 
بلقب فئة األف��راس وه��ي اخليل من عمر أرب��ع سنوات فأكثر 
بينما فاز اجلواد )أصايل رهيب( ملالكه محمد اخلريبط باملرتبة 
األول��ى ملسابقة أجمل فحل وهي اخليل من عمر أرب��ع سنوات 

فأكثر.
وك��ان��ت منافسات بطولة جمال اخليل املصرية انطلقت 
اجلمعة بإقامة التصفيات ملسابقة فئة حديثي الوالدة )أقل من 
عام( تلتها منافسات فئات املهور واملهرات من عمر عام حتى 
ثالثة أع��وام وفئتي األف��راس واألفحل لأعمار أكبر من أربع 

سنوات.

الفارس اخلرافي يحرز املركز الثالث ببطولة قطر 
الدولية لقفز احلواجز 

أح��رز ال��ف��ارس الكويتي علي اخلرافي 
السبت املركز الثالث في منافسات )اجلائزة 
الكبرى( لبطولة قطر الدولية لقفز احلواجز 
على ارتفاع )140 - 160( سم بعد انهاء 
مضمار احلواجز على جواده )شاريل( بزمن 

قدره 57ر53 ثانية واربع نقاط جزاء.
وج���اء اخل��راف��ي ف��ي امل��رك��ز الثالث بعد 
منافسة قوية مع الفارس القطري الشيخ 
علي ب��ن خ��ال��د ال���ذي ت��وج بلقب البطولة 
وامل��رك��ز االول في امل��ب��اراة اخلتامية بزمن 
ق��دره 77ر55 ثانية على ج��واده )فيرست 
ديفشن( فيما ج���اءت االس��ت��رال��ي��ة ادوي��ن��ا 

توبس ثانيا بزمن قدره 09ر63 ثانية.
واعرب اخلرافي في تصريح ل� »كونا« عن 
سعادته بتحقيق املركز الثالث في اجلائزة 
الكبرى التي شهدت منافسة قوية مع الفرسان 
االومل��ب��ي��ني ف��ي اول مشاركاته ف��ي بطوالت 
ال��دوري العربي والبطوالت املؤهلة لكأس 
ال��ع��ال��م ف��ي فرنسا 2018. واك���د ان��ه يبذل 
قصارى جهده استعدادا للمشاركة في البطولة 
الدولية التي ستقام في الدوحة االسبوع املقبل 
وتشهد مشاركة واسعة من افضل الفرسان 

على املستويني االوملبي والعاملي.
وف��ي منافسات امل��ب��اراة الثانية التي 
اقيمت على ارتفاع )130 - 135( سم حققت 
الفارسة الكويتية يارا الهنيدي املركز الثالث 
بعد ان��ه��اء مضمار احل��واج��ز على اجل��واد 
)دينكي ت��وي( بزمن ق��دره 32ر79 ثانية 

بدون اخطاء.
واستطاع اخلرافي حتقيق املركز الثالث 
في املنافسة التي تبلغ جائزتها املالية ثمانية 
آالف يورو من جولة واحدة ضد الساعة بعد 
منافسة مع الفارس القطري ساملني السويدي 
الذي احرز املركز االول على اجلواد )جليدرز 
امبير أوف ذا صن( بزمن قدره 75ر58 ثانية 
فيما جاء الفارس القطري عوض القحطاني 
على جواد )كاسندر فان هيت بيرموف( ثانيا 

بزمن قدره 26ر62 ثانية بدون اخطاء.

وبلغت جوائز البطولة التي استمرت 
ثالثة ايام 240 الف يورو حيث متثل البطولة 
واح��دة من ج��والت ال��دوري العربي املؤهل 

لكأس العالم القادمة.
ومثل دولة الكويت في هذا البطولة والتي 
تصنف حت��ت فئة االرب���ع جن��وم ب��إش��راف 
االحت��اد الدولي للفروسية كال من الفارس 
علي اخل��راف��ي وال��ف��ارس راك��ان احلساوي 
وال��ف��ارس��ة ي��ارا الهنيدي وال��ف��ارس��ة جلني 

العيسى والفارسة فاطمة الغامن.

اخلرافي يحقق املركز الثالث في منافسات »اجلائزة الكبرى« لبطولة قطر

Monday 20th November 2017 - 11 th year - Issue No.3067االثنني 2 من ربيع األول 1439 ه�/ 20 من نوفمبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3067

لقطة من مباراة الساملية والقادسية

كاظمة يتخطى خيطان بصعوبة.. واجلهراء يقسو على التضامن بثالثية والنصر يتجاوز الساحل

القادسية يخطف تعادال قاتال من الساملية في كأس سمو ولي العهد

جدول ترتيب املسابقة


