
ابتسم ثمن نهائي ك��أس ول��ي العهد 
للكبار، بتواجد 7 فرق من ال��دوري املمتاز 

من أصل 8 في ربع نهائي البطولة.
 وصعدت فرق الكويت، الساملية، النصر، 
الفحيحيل، العربي، اجلهراء وخيطان إلى 
دور ربع النهائي، بجانب القادسية الذي 

تأهل مباشرة، بصفته حامل اللقب.
وم���ن امل��ق��رر أن ينطلق رب���ع نهائي 
البطولة، الذي يقام بنظام خروج املغلوب، 
اجلمعة املقبل، حيث يلتقي الكويت مع 
الساملية، وخيطان مع النصر، وبعدها ب�24 
ساعة يواجه القادسية نظيره الفحيحيل، 

والعربي ضد اجلهراء.
وشهد ال��دور األول تسجيل 23 هدفا، 
بخالف ركالت الترجيح، التي رجحت كفة 

الفحيحيل أمام اليرموك.
وفيه تفوق الكويت على كاظمة 3/1، 
والساملية على الصليبخات 2/0، والنصر 
على التضامن 3/1، والفحيحيل على 
اليرموك بركالت الترجيح 4/2، وذلك 
بعد نهاية الوقت األصلي بنتيجة 1-1، 
والعربي على برقان 2/0، واجلهراء على 
الشباب 4/2، وخيطان على الساحل 3/1.

ومتكن الكويت في قمة مواجهات الدور 
األول أم��ام كاظمة، أن يحسم أم��ره مبكرا، 
وخالل الشوط األول، بتسجيل 3 أهداف، 
وه��و م��ا صعب م��ن مهمة البرتقالي في 
الشوط الثاني، ال سيما أن الفريق عانى 
من النقص ال��ع��ددي بخروج حمد حربي 

بالبطاقة احلمراء في نهاية الشوط األول.
ومتيز األبيض بترابط خطوطه الثالثة 
في مواجهة البرتقالي، وكان لوسط الفريق 
بقيادة فيصل زايد، الفضل في حسم نتيجة 

املباراة.
ورمب��ا يكون البطاقة احل��م��راء، التي 
حصل عليها فهد الهاجري، ما يغيبه في 
قمة اجلمعة املقبلة أمام الساملية، من أبرز 
خسائر ال��ف��ري��ق، بجانب إص��اب��ة صابر 

خليفة، وحمزة حلمر.
على اجلهة األخ���رى، ظهر كاظمة مع 
مدربه البرتغالي أوليفيرا، خ��ارج نطاق 

التغطية مبكرا، وب��دت كتيبة البرتقالي 
بعيدة عن التركيز املطلوب في املباراة.

خبرة الساملية
وفي ثاني مباريات ثمن النهائي، متكن 
الساملية من جت��اوز الصليبخات، بفضل 
اخلبرة الكبيرة لفراس اخلطيب، والبرازيلي 

باتريك فابيانو، بجانب عدي الصيفي.
ولم يكن مردود الساملية بالقدر الكافي، 

في ظل رغبة واضحة على حسم املباراة 
بأقل مجهود، وه��و ك��اد أن يكلفهم كثيرا 
أمام كتيبة املدرب أنور يعقوب، ال سيما أن 
الصليبخات حترر مبكرا من احلذر الدفاعي، 
وهاجم بقوة، إال أن اللمسة األخيرة ظلت 

غائبة عن الفريق.
مباراة ماراثونية

وف��ي م��ب��اراة ماراثونية امتدت ل�120 

دق��ي��ق��ة، متكن النصر م��ن حسم ديربي 
الفروانية، بعدما أنهك التضامن بدنيا في 
الوقت األصلي من امل��ب��اراة، كما استفاد 
العنابي من النقص العددي جل��اره، بعد 
إشهار البطاقة احلمراء لصاحب الهدف 

فيصل سعيد.
في املقابل يحسب للتضامن عودته في 
امل��ب��اراة في الوقت األصلي، بعد أن أدرك 
التعادل، كما يحسب للفريق رغبته حتى 

الثواني األخيرة، في تعديل النتيجة.
فوز صعب

وباملثل لم تكن مهمة الفحيحيل ومدربه 
محمد  دهيليس سهلة، لتجاوز ف��ارس 
دوري الدرجة األولى فريق اليرموك، حيث 
حسمت رك��الت الترجيح امل��واج��ه��ة بعد 
نهاية الوقتني األصلي واإلضافي بالتعادل 

اإليجابي 1-1.
ويحسب لليرموك اجل���رأة التي دخل 
بها املباراة، وسعيه الدؤوب، فيما يحسب 
للفحيحيل قدرته على احلفاظ على شباكه 
نظيفه بعد النقص العددي ألبرز الالعبني 

في الفريق منذر أبو عمارة.
اخلروج باملفيد

خرج العربي باملفيد من مواجهة برقان، 
بعد أن جن��ح ف��ي حسم امل��ب��اراة بهدفني، 
األول عن طريق قائد الفريق علي مقصيد، 
والثاني من ضربة ج��زاء لهداف األخضر 

حسني املوسوي.
ولم يركن العربي في مواجهة برقان إلى 
الفوارق الفنية، التي تصب في مصحلته، 
بعد عمل منذ الدقيقة األولى من أجل حتقيق 

الفوز.
على اجلانب اآلخر، قدم برقان مستوى 
جيد في ح��دود اإلمكانات املتاحة، وكان 
مزعجا لدفاعات العربي في أوقات كثيرة، 

وظل في بحثه عن التعادل حتى النهاية.
مكاسب كثيرة

صبت مكاسب كثيرة في مصلحة اجلهراء 
وخيطان ف��ي مستهل مشوراهما بكأس 
ولي العهد، إذ حقق األول فوزه األول هذا 
املوسم، ليستعيد الثقة، وهو ما ينسحب 
على خيطان، الذي جنح في حتويل تأخره 

بهدفني إلى فوز 4-2 أمام الشباب.
وإل���ى ج��ان��ب ال��ف��وز واالس��ت��م��رار في 
املسابقة، فإن صفوف اجلهراء وخيطان 
ش��ه��دت��ا أوراق����ا ج��دي��دة، س��ت��ك��ون س��الح 

الفريقني في قادم املباريات.

جانب من مباراة العربي وبرقان
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ثمن نهائي كأس ولي العهد يبتسم للكبار

الصليبخات ُيعسكر في القاهرة ويبحث عن محترفني أجانب
يخوض الفريق األول لكرة القدم بنادي الصليبخات، معسكًرا 

خارجًيا في مصر، خالل يناير املقبل.
وقال أنور يعقوب، مدرب الفريق، املنافس ب��دوري الدرجة 
األولى الكويتي، إَنّ املعسكر سيكون ملدة أسبوعني، مشيًرا إلى أنه 

يتطلع خالله إلعادة تأهيل العبيه بدنًيا، وفنًيا.
���ه سيعمل على تكثيف اجل��رع��ات التدريبية  وأوض���ح أَنّ
باإلضافة للبحث عن إقامة مباريات جتريبية هناك، أمام فرق من 

املستوى األول لتحقيق االستفادة القصوى، لصقل قدرات الفريق، 
واملنافسة على التأهل للدوري املمتاز.

���ه سيقوم أي��ًض��ا ف��ي الفترة املقبلة،  ول��ف��ت امل���درب إل��ى أَنّ
باستعراض بعض السير الذاتية حملترفني أجانب لضم إثنني 
منهم للفريق، لدعم املراكز التي بها نقص، مؤكًدا أن أي محترف 

سينضم عقب خضوعه لفترة اختبار.
وع��ن م��دى رض��اه ع��ن مستوى، خاصة وأن��ه تسلم املهمة 

قبل نحو شهر، أع��رب يعقوب عن رض��اه ملا يؤديه الفريق من 
مستويات، رغ��م  خروجه من بطولة الكأس بخسارة لم تأتي 

بسهولة أمام الساملية.
وأش��ار إلى أَنّ الفريق جنح في حتقيق الفوز ب�3 مواجهات 
ز آماله في املنافسة على املركز الثاني  متتالية بالدوري، ما عَزّ
كمرحلة أولى متهيًدا للدخول في أجواء املنافسة على الصدارة 

التي يحتلها اليرموك منفرًدا.

الكويتي بدر عنتر يحقق فوزا 
بافتتاح بطولة االساتذة العرب 

الثانية بالرياض
فاز العب التنس الكويتي بدر عنتر على نظيره السعودي 
عبدالله الفرج مبجموعتني دون مقابل وبنتيجة )6 - 3( و)6 
- 3( في فئة الفردي بافتتاح بطولة االساتذة العرب للتنس 
في العاصمة السعودية الرياض.وفي نفس الفئة حقق الالعب 
السعودي فهد السعد فوزا على نظيرة اإلماراتي عبدالرحمن 
اجلناحي مبجموعتني دون مقابل فيما تغلب الالعب اإلماراتي 
عمر بهروزيان على الالعب العراقي أك��رم مصطفى بنفس 

النتيجة.
وت��أه��ل اجل��زائ��ري حسان محمد إل��ى ال���دور رب��ع النهائي 
ملنافسات البطولة ليواجه املصري شريف مأمون غ��دا بعد 
فوزهما على نظيريهما السعودي عبدالرحمن العزام واليمني 

فهد خالد.

االحتاد السعودي يعلن مستويات 
فرق كأس خادم احلرمني

أعلن االحت��اد السعودي لكرة القدم عن مستويات الفرق 
املشاركة في النسخة املقبلة، من بطولة كأس خادم احلرمني 

الشريفني، للموسم الرياضي )2019-2018(.
وأوض��ح احتاد الكرة أن توزيع املستويات، جاء بناًء على 

نتائج الفرق، في املوسم احلالي.
وحل باملستوى األول كل من، االحتاد حامل اللقب، والهالل 
بطل النسخة األخيرة من الدوري، ووصيفه األهلي، ثم النصر 

الثالث.
وجاء باملستوى الثاني، االتفاق والفتح والفيصلي والتعاون 
والفيحاء والشباب والباطن والقادسية والرائد وأحد والوحدة 

واحلزم.
وضم املستوى الثالث، الطائي والكوكب وهجر والشعلة 
واخلليج والقيصومة وضمك والعروبة والنهضة والنجوم 

واملجزل وجنران والوطني وجدة والوشم واجلبلني.
وف��ي املستوى ال��راب��ع ك��ل م��ن، اجليل واألن��ص��ار والعني 
والعدالة والتقدم واملزاحمية وأبها وحطني واخللود واحلجاز 
والصقورة واجلبيل والرياض والشرق والثقبة والدرعية ووج 

واألخدود والدرع واجلندل والعربي.
وض��م املستوى ال��راب��ع أيضا ف��رق، الساحل والبكيرية 
واحلائط وعرعر والغزوة والسد وعفيف والنعيرية والشهيد 

والغوطة واألمجاد.


