تزكية قائمة أبناء النادي لقيادة النصر
أك��د خالد الشريدة أم�ين سر ن��ادي النصر
ورئيس جهاز الكرة ،تزكية قائمة أبناء النادي
برئاسة فالح غامن لقيادة النصر خالل الدورة
املقبلة التي متتد من  2019وحتى .2023
وتضم القائمة حجاب عطا الله ،علي الدسم،
خالد الشريدة ،مطلق العدواني ،عبد العزيز

رياضة

اجلمعة  5من جمادى األولى  1440هـ 11 /يناير  - 2019السنة الثانية عشرة

كاظمة يقسو على اجلهراء ..والفحيحيل
ميطر شباك برقان في كأس االحتاد
اعتلى كاظمة ص��دارة املجموعة الثانية
لكأس االحت���اد ،األرب��ع��اء ،بعد ف��وزه على
اجلهراء ( ،)0-4في ختام اجلولة الرابعة
للمسابقة.
ومنح ال��ه��دف املبكر لعبد الله ال��ب��اذر،
بالدقيقة الثانية ،األفضلية للبرتقالي،

ليعود عمر احلبيتر ويسجل ثاني األهداف،
بالدقيقة  .43وواص��ل كاظمة سيطرته في
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،حيث جن��ح احلبيتر مع
الدقيقة  ،50في إضافة الهدف الشخصي
الثاني والثالث لفريقه.
ومع اقتراب الوقت األصلي من نهايته،

سجل البرازيلي فاندرلي راب��ع األه��داف،
بالدقيقة .85
وبذلك ،رفع كاظمة رصيده إلى  9نقاط،
فيما توقف اجلهراء عند النقطة السابعة،
في الوصافة بالتساوي مع الفحيحيل ،الذي
أحلق هزمية كبيرة ببرقان (.)1-5

املطيري ،فهد املطيري ،أع�لاج ال��ع�لاج ،ردن
الديحاني ،عبد الله املطيري ودخيل العدواني.
وأدى انسحاب املرشحني املستقلني سالم
املطيري وعالي املطيري من االنتخابات التي
كان من املزمع إجراؤها السبت املقبل إلى تزكية
قائمة رئيس النادي احلالي فالح غامن لقيادة

Friday 11th January 2019 - 12 th year

وبقي برقان على رصيده السابق بنقطتني.
وف��ي اللقاء األخير ،متكن الصليبخات من
تخطي عقبة التضامن ( ،)2-3ليرفع األول
رصيده للنقطة  ،6بالتساوي مع الساملية،
الذي جنبته القرعة اللعب باجلولة الرابعة،
فيما بقي التضامن بدون نقاط.

قلعة العنابي.
وارتفعت بذلك قائمة األندية التي حسمت
مجالس إداراتها بالتزكية إلى  9أندية بانضمام
ال��ن��ص��ر ألن��دي��ة ك��اظ��م��ة ،ال��ك��وي��ت ،ال��ق��ري��ن،
التضامن ،ال��س��اح��ل ،الساملية ،الفحيحيل
واليرموك.

alwasat.com.kw
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ماليزيا ترفض دخول رياضيني إسرائيليني
أراضيها للمشاركة في بطولة دولية
أك��د رئيس ال���وزراء املاليزي مهاتير محمد أمس
اخلميس رف��ض ب�لاده دخ��ول رياضيني اسرائيليني
للمشاركة في بطولة دولية للسباحة الباراملبية 2019
التي ستقام في والية (ساراواك) شرق ماليزيا في 29
يوليو املقبل .وقال مهاتير في مؤمتر صحفي “إذا كان
الرياضيون اإلسرائيليون مصرين على املشاركة في
البطولة فهذا يعتبر خرقا ملبادئ السياسة املاليزية”
مشيرا إلى أن اجلهات املنظمة إذا أرادت سحب حق
االستضافة من ماليزيا “فيمكنها فعل ذلك”.

وكانت اللجنة األوملبية اإلسرائيلية احتجت مؤخرا
على قرار السلطات املاليزية حيث ضغطت إسرائيل
على املنظمني حلصول تأشيرات لرياضييهم.
يذكر أن االحت��اد الدولي لكرة القدم (فيفا) ألغى
اتفاقا مع ماليزيا أبرمه في عام  2013بشأن استضافة
كواالملبور مؤمترا دوليا له عام  2017على خلفية
شكوى تقدم بها االحت��اد اإلسرائيلي للعبة بسبب
عوائق فرضتها السلطات املاليزية أمام اإلسرائيليني
للحصول على تأشيرات الدخول.

هدف صالح في بورمنوث األفضل في ديسمبر الفرق العربية تسعى النطالقة جيدة في «أبطال أفريقيا»
ف���از ال��ن��ج��م امل���ص���ري محمد
صالح ،مهاجم ليفربول ،بجائزة
أفضل هدف في شهر ديسمبر في
الريدز.
وذكر املوقع الرسمي لليفربول
أن هدف محمد صالح األخير في
م��رم��ى ب���ورمن���وث ،ه��و األف��ض��ل
في شهر ديسمبر وفقا لتصويت
اجل��م��اه��ي��ر ،ح��ي��ث جن��ح النجم
املصري في تسجيل “هاتريك”
في هذا اللقاء.
وج��اء في املركز الثاني هدف
محمد صالح أيضا أمام نابولي،
ف��ي خ��ت��ام دور امل��ج��م��وع��ات من
دوري أبطال أوروب���ا ،بينما في
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ه���دف روب��رت��و
فيرمينو في مرمى آرسنال.
وح��ل ه��دف دي��ف��وك أوري��ج��ي
في إيفرتون راب��ع��ا ،وف��ي املركز
اخلامس هدف محمد صالح الثاني
في مرمى بورمنوث أيضا.
جدير بالذكر أن محمد صالح
ت��وج ال��ث�لاث��اء امل��اض��ي بجائزة
أفضل الع��ب في أفريقيا ،للمرة
الثانية على التوالي.

صالح يفوز بجائزة أفضل هدف في ليفربول خالل شهر ديسمبر

يستهل الترجي التونسي حملة الدفاع
عن لقبه باختبار صعب أمام مضيفه حوريا
كوناكري الغيني اليوم اجلمعة في افتتاح
اجلولة األولى من منافسات املجموعة الثانية
ضمن دور املجموعات ملسابقة دوري أبطال
إفريقيا.
وت��وّج الترجي باللقب العام املاضي على
حساب األهلي املصري ،فعاد إلى عرش كرة
القدم القارية للمرة األولى منذ سبعة أعوام.
ولم يعكس الترجي جناحه القاري ،بنتيجة
إيجابية في مونديال األندية ،إذ اكتفى باحللول
خامساً ،لكنه يتطلع إلى العودة أواخر العام
احل��ال��ي وه��و م��ت��وج باللقب ال��ق��اري للمرة
الرابعة في تاريخه بعد عامي  1994و2011
و.2018
وأع��ف��ي ال��ت��رج��ي م��ن خ���وض ال��دوري��ن
التمهيدي واألول ،وسيبدأ مشواره مبواجهة
ق��وي��ة أم����ام ح��وري��ا ال����ذي ت��أه��ل إل���ى دور
املجموعات بعد أداء بطولي ،حيث ح��وّ ل
خسارته ذهاباً أم��ام النصر الليبي صفر-3
إلى فوز  2-6مبجمل مباراتي الذهاب واإلياب
بفضل هدف سجله في الثواني األخيرة من
لقاء اإلياب أطاح مبنافسه الليبي.
واعترف م��درب الترجي معني الشعباني
بصعوبة مهمة فريقه ق��ائ�لاً“ :سيكون من

الصعب الفوز على حوريا في عقر داره”.
والتقى الفريقان في الدور الثاني للمسابقة
العام قبل املاضي ،ففاز الترجي  1-3ذهابا ً في
رادس ،ور ّد حوريا  1-2في كوناكري.
من جهته ،علق امل��درب الفرنسي حلوريا
باتريس نوفو على مواجهة الترجي قائالً:
“كنا نأمل في تفادي مواجهة حامل اللقب،
ولكن فريقني آخرين في املجموعة سيواجهانه
أيضاً” ف��ي إش���ارة إل��ى أورالن����دو بايرتس
اجل��ن��وب إفريقي بطل  1995وبالتينيوم
الزميبابوي .وكان حوريا أبلى البالء احلسن
املوسم املاضي عندما بلغ الدور ربع النهائي
في أفضل نتيجة له في املسابقة قبل أن يخرج
على يد األهلي املصري ،علماً بأنه تّ��وج عام
 1978بلقب مسابقة كأس الكؤوس اإلفريقية
قبل دمجها مع مسابقة كأس االحتاد.
ورف��ع رئيس ح��وري��ا أنطونيو سواريه
سقف طموحات ن��ادي��ه مطالباً العبيه بأن
“هدفنا هذا املوسم هو الوصول إلى الدور
نصف النهائي”.
وي��ب��دو ال��ت��رج��ي م��رش��ح��ا ف���وق ال��ع��ادة
حلجز البطاقة األولى املؤهلة إلى الدور ربع
النهائي ال��ذي يقام بنظام اإلقصاء املباشر،
وستنحصر املنافسة على البطاقة الثانية بني
حوريا وأورالندو بايرتس الذي يبدأ مشواره

مبواجهة مضيفه بالتينيوم .ويعود الظهور
األخير الالفت ألورالندو بايرتس في املسابقة
إل��ى ع��ام  2013عندما بلغ دور املجموعات
(ربع النهائي وقتها) قبل أن يخسر النهائي
أمام األهلي املصري ،وبالتالي سيحاول اإلفادة
إلى أقصى حد من هذه الفرصة واحلصول على
إحدى بطاقتي هذه املجموعة .وفي املجموعة
ال��راب��ع��ة ،يحتضن ملعب ب��رج ال��ع��رب في
االسكندرية قمة وصيفي مسابقتي دوري
األبطال وكأس االحتاد املوسم املاضي :األهلي
املصري وفيتا كلوب الكونغولي.
وخسر األهلي حامل الرقم القياسي في عدد
األلقاب في املسابقة ( )8أمام الترجي املوسم
املاضي وقبله أمام الوداد البيضاوي املغربي،
فيما خسر فيتا كلوب أمام الرجاء البيضاوي
املغربي في مسابقة كأس االحتاد.
وسيحاول األهلي استغالل عاملي األرض
واجلمهور لتحقيق انطالقة قوية في املسابقة
التي يرغب في الظفر بلقبها بعد فشله في
النهائي خالل العامني املاضيني.
وع���زز األه��ل��ي صفوفه م��ؤخ��را مبواطنه
م��ه��اج��م ال��ع�ين اإلم���ارات���ي ح��س�ين الشحات
باإلضافة إلى عودة مهاجمه الدولي رمضان
صبحي إل��ى صفوفه على سبيل اإلع��ارة من
هادرسفيلد اإلنكليزي.

