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قرر االحتاد اخلليجي لكرة القدم اليوم االثنني تشكيل 
وف��د ل��زي��ارة دول��ة الكويت للوقوف على استعداداتها 
الستضافة التسخة الثالثة والعشرين مخن بطولة كأس 
اخلليج )خليجي 23( املقرر انطالقها في 22 ديسمبر 

اجلاري وتستمر حتى اخلامس من يناير املقبل.
وج��اء ذلك خالل االجتماع التشاوري السادس للجنة 
التنفيذية لالحتاد اخلليجي ، والذي عقدته اليوم في مقر 
االحت��اد اخلليجي بالعاصمة القطرية الدوحة ، برئاسة 

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس االحتاد.
وفي مستهل االجتماع ، ناقش املجتمعون بنود جدول 
األع��م��ال وال��ذي تصدره اإلع��الن الرسمي عن استضافة 
الكويت خلليجي 23 التي كان مقررا إقامتها في قطر قبل 
قرار االحتاد الدولي )فيفا( برفع اإليقاف عن الكرة الكويتية 

، قبل أيام.
وبذلك اعتمدت اللجنة القرعة التي كانت قد سحبت 
بالدوحة ، والتي شهدت وضع املنتخب الكويتي على رأس 
املجموعة األول��ى ومعه منتخبات السعودية واإلم��ارات 
وعمان ، بينما وضعت قطر على رأس املجموعة الثانية مع 

23منتخبات العراق والبحرين واليمن. الكويت تسابق الزمن من أجل إجناح خليجي 
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أذاق مصر للمقاصة منافسه األهلي حامل اللقب 
خسارته األولى في الدوري املصري املمتاز لكرة القدم 
منذ حوالي 18 شهرا بالفوز عليه 3-2 عقب لقاء مثير 

األحد.
ولم يكن األهلي قد خسر في الدوري منذ تعثره 2-3 
أيضا أمام املصري البورسعيدي في 13 يونيو 2016 
بينما لم يتعرض ألي هزمية خ��الل مشوار تتويجه 

باللقب في املوسم املاضي.
وس��ج��ل حسني ال��ش��ح��ات ه��دف ال��ت��ق��دم للمقاصة 
بتسديدة رائعة وأدرك عبد الله السعيد التعادل من ركلة 

جزاء في نهاية الشوط األول.
لكن املقاصة سجل هدفني متتاليني بواسطة باولني 
فوافي الع��ب مدغشقر والغاني ج��ون أنطوي قبل أن 

يقلص املغربي وليد أزارو الفارق في الدقيقة 74.
ورد إطار املرمى محاولتني من السعيد العب األهلي 

بالشوط الثاني.  
وجتمد رصيد األهلي عند 25 نقطة من عشر مباريات 
في املركز الثاني وبفارق نقطتني عن اإلسماعيلي املتصدر 

الذي خاض 12 مباراة.
وحقق املقاصة، الذي تفوق 3-1 على الزمالك الشهر 
املاضي، فوزه الرابع على التوالي واخلامس في البطولة 

حتى اآلن، وأصبح رصيده 18 نقطة في املركز السابع.
وتلقى ال��ش��ح��ات، ال���ذي سبق أن عبر ع��ن رغبته 

باالنتقال إلى األهلي، متريرة عرضية وقابلها بتسديدة 
هائلة م��ن خ��ارج املنطقة ف��ي شباك احل���ارس شريف 

إكرامي ليسجل هدفه التاسع هذا املوسم في الدقيقة 24.
وقال الشحات هداف ال��دوري »بالتأكيد أنا أهالوي 
وتسجيلي في مرمى األهلي شيء ع��ادي ألنني ال أزال 

العبا في املقاصة«.
وسقط أزارو داخل املنطقة بعد كرة مشتركة واحتسب 
احلكم ركلة جزاء ورغم اعتراضات العبي املقاصة نفذ 

السعيد الكرة بنجاح ليتعادل.
واستغل ف��واف��ي هجمة م��رت��دة وان��ف��رد مبرمى 
إكرامي وسدد بقوة ليحرز الهدف الثاني ثم ارتكب 
ح���ارس األه��ل��ي خطأ ض��د زميله السابق أنطوي 
لتحتسب ركلة جزاء نفذها املهاجم الغاني بنفسه في 

الدقيقة 73.
وقال حسام البدري مدرب األهلي في مؤمتر صحفي 
»ف��ي الوقت ال��ذي كنا نسعى فيه لتحقيق الفوز دخل 

مرمانا الهدف الثاني ثم جاء الثالث«.
لكن بعد دقيقة واحدة تابع أزارو كرة مرتدة من القائم 

وقلص الفارق من مدى قريب ليقلص الفارق.
وضغط األهلي في خر رب��ع ساعة وك��ان قريبا من 
إدراك التعادل في أكثر من مناسبة لكنه افتقد دقة اللمسة 
األخيرة ليخرج دون نقاط ويخفق في تصدر املسابقة 

ألول مرة هذا املوسم.  

18 شهرا أمام املقاصة  األهلي يتلقى أول هزمية له في الدوري املصري منذ 

لقطة من مباراة األهلي واملقاصة في الدوري املصري

مساعد ندا يتلقى 
دعوة لتمثيل الكويت.. 
واليوسف يرفض عودته

كشف الع��ب القادسية ال��دول��ي السابق مساعد ن��دا النقاب 
ع���ن دع�����وة  تلقاها 
م��ن اجل��ه��از اإلداري 
مل��ن��ت��خ��ب ال��ك��وي��ت 
م���ن أج���ل االن��ض��م��ام 
ل��أزرق ال��ذي يستعد 
للمشاركة في خليجي 
23، ولكنه أش��ار إلى 

تعثر هذا االنضمام.
ورح����ب ن����دا عبر 
ص��ف��ح��ت��ه ال��رس��م��ي��ة 
على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر« 
باالنضمام إلى األزرق 
م��ؤك��دا جاهزيته، إال 
أن��ه ف��وج��ئ باجلهاز 
اإلداري ي��خ��ب��ره أن 
رئيس االحتاد الشيخ 
أحمد اليوسف يرفض 

عودته.
وتعاطفت جماهير 
الكرة في الكويت مع 

ندا، عقب الكشف عن اتصال من اجلهاز االداري، يطالبه بالعودة 
من اخل��ارج من أج��ل االنضمام إل��ى منتخب الكويت في حال 

التعافي من اإلصابة، قبل أن يصطدم برفض اليوسف. 
وكان اليوسف قد أكد في تصريحات األحد، بعدما أرسل قائمة 
36 العبا إلى االحتاد اخلليجي، أنه ال مجال النضمام مزيد من 

الالعبني.
جدير بالذكر ان ندا اختصم الشيخ تركي اليوسف رئيس 
نادي الساملية، على خلفية مستحقات مالية، وقت تواجده في 

صفوف السماوي. 

شوقي السعيد يشكو العربي 
ل�� »الفيفا«

قرر شوقي السعيد، مدافع فريق العربي الكويتي، التقدم 
بشكوى رسمية لدى االحت��اد الدولي لكرة القدم، ضد ناديه، 

بسبب مخالفة لوائح التعاقد معه.
وطلب شوقي السعيد، من إدارة النادي العربي الكويتي، االلتزام 

ببنود العقد، خاصة وأنه لم يحصل على بعض حقوقه حتى اآلن.
وكشف الالعب، في تصريحات صحفية، أنه أتفق مع إدارة العربي، 
على أن يصطحب أسرته وأوالده ويحصل على سيارة خاصة به مثل 
رفاقه احملترفني، وهو ما لم يحدث حتى اآلن. وأضاف الالعب، أنه 
ليس لديه أي نية للتراجع عن الشكوى، إال في حال حصوله على 

حقوقه املنصوص عليها في العقد مع العربي الكويتي.

احلضري يسجل هدفا 
في الدوري السعودي

أحرز حارس التعاون عصام احلضري، هدفا من ركلة جزاء 
قرب النهاية خالل الفوز 4-0 على ضيفه االتفاق ضمن دوري 

احملترفني السعودي لكرة القدم األحد.
واحتسب احلكم اإلجن��ل��ي��زي م��ارك كالتنبرغ ركلة ج��زاء 
ألصحاب األرض انبرى لها احلارس املصري )44 عاما( ووضع 
الكرة في شباك عبد الله الصالح حارس االتفاق بالدقيقة الثامنة 

من الوقت بدل الضائع.
وسبق للحضري أن أحرز هدفا من ركلة حرة غير مباشرة في 
مرمى كايزر تشيفز اجلنوب افريقي في كأس السوبر األفريقية 

2002، حينما كان حارسا لأهلي املصري.
ووضع احلاج كمارا من سيراليون التعاون في املقدمة في 
الدقيقة 33 عندما تابع ضربة رأس أرسلها نحو املرمى لكن 

الصالح تصدى لها.
وانتظر التعاون حتى الدقيقة 77 ليعزز تقدمه بهدف نايف 
ه��زازي من ضربة رأس وبنفس الطريقة أض��اف البرتغالي 
ريكاردو ماتشادو الهدف الثالث عندما تابع تسديدة ارتدت من 
احلارس ليضعها برأسه في مرمى االتفاق في الدقيقة الرابعة من 

الوقت احملتسب بدل الضائع.
وبات رصيد التعاون 16 نقطة من 13 مباراة في املركز السابع 

بينما ظل االتفاق في املركز 13 وقبل األخير برصيد 11 نقطة.

17 اجلاري.. وبونياك ال يعد بشيئ في البطولة األزرق خاض تدريبه األول ويواجه البحرين وديا 

العمل على قدم وساق داخل الكويت استعدادا لكأس اخلليج
عماد غازي

قبل ساعات قليلة من اجتماع اللجنة التنفيذية 
الحتاد كأس اخلليج العربي، حلسم مصير بطولة 
خليجي 23، باتت ال��ك��وي��ت، ج��اه��زة الستضافة 
العرس اخلليجي، في املوعد احمل��دد سلفا، خالل 
الفترة من 22 ديسمبر اجلاري، وحتى 5 يناير املقبل. 
وحتول االحت��اد الكويتي، خالل األي��ام املاضية، 
إل��ى ورش��ة عمل وخلية نحل ال ت��ه��دأ، استعدادا 
للبطولة، وقرر مجلس إدارة االحتاد، اعتبار نفسه 
في اجتماع مفتوح، حلني اإلعالن الرسمي عن إعادة 

البطولة للكويت. 
ووفقا ملا صرح به، الشيخ أحمد اليوسف، رئيس 
االحتاد الكويتي، بأن التنظيم سيكون مشتركا بني 
احلكومة واالحتاد، لذلك فهناك توجه إلسناد بعض 

اللجان العاملة، ومنها املالية للحكومة.
ومن املؤكد أن الكويتيني يرفضون متاما، فكرة 

تأجيل البطولة ألي سبب، وهو األمر الذي سيؤكد 
عليه، األمني العام لالحتاد الكويتي، محمد خليل، 

خالل اجتماع اللجنة التنفيذية.
وخ��اض املنتخب الكويتي لكرة القدم، تدريبه 
األول على استاد الصداقة والسالم، مبشاركة 32 
الع��ب��ا، اس��ت��ع��دادا خل��وض منافسات خليجي 23، 
املنتظر إقامتها في الكويت خ��الل الفترة من 22 

ديسمبر اجلاري حتى 5 يناير القادم.
وغ��اب عن تدريب األزرق 4 العبني هم حارس 
الساملية خالد الرشيدي، لتواجده خارج البالد في 
الوقت الراهن، وتأكد مشاركة الالعب في التدريب، 
باإلضافة إل��ى احملترفني الثالثة سلطان العنزي 
وفهد الهاجري وفهد األنصاري، بسبب ارتباطاتهم 

مع أنديتهم.
وأعلن الشيخ أحمد اليوسف، أن األزرق سيدخل 
معسكرا تدريبيا الثالثاء املقبل ف��ي أح��د فنادق 

الكويت، مضيفا في تصريح صحفي: أن املنتخب 
سيواجه يوم 17 اجلاري املنتخب البحريني الشقيق 

في العاصمة املنامة وديا.
 وأوض���ح اليوسف، أن مواجهة البحرين هي 
الوحيد التي سيخوضها الفريق استعدادا خلليجي 
23، الفتا إلى أن تنظيم البطولة سيقام بشكل مشترك 

بني االحتاد واحلكومة بسبب ضيق الوقت.
 وشدد اليوسف، على احترامه للعقد الذي أبرمه 
مع امل��درب الصربي بوريس بونياك ومدته شهر 
واحد بعد موافقة مسؤولي اجلهراء، مؤكدا أن هذه 
امل��دة غير كافية للحكم على مستوى امل��درب، لذلك 
فهناك عدد من املدربني العامليني سيصلون للكويت 

خالل بطولة خليجي 23 للتفاوض معهم.
من جهته أكد الصربي بوريس بونياك مدرب 
املنتخب الكويتي األول أن��ه ال يعد بشيء في 
بطولة كأس اخلليج، لكنه يعد بعمل جيد خالل 

الفترة املقبلة يؤهل من خالله الالعبني للظهور 
مبستوى الئق.

يذكر أن االحتاد الكويتي لكرة القدم قد أسند مهمة 
تدريب املنتخب لبونياك ال��ذي ي��درب اجلهراء في 
املوسم اجلاري، وذلك ملدة شهر فقط ليتولى املهمة 
في البطولة اخلليجية. وق��ال بونياك في تصريح 
للصحفيني  : »م��ن الصعوبة حتديد مركز معني 

سيحصل عليه املنتخب«.
وأض����اف: »ك��ل م��ا يشغل تفكيري ه��و تخطي 
املنتخب السعودي في افتتاح البطولة، وهو األمر 
الذي سيمنحنا الفرصة للدخول في حسابات التأهل، 

لكنني سأتعامل مع كل مباراة على حدة«.
وش��دد بونياك على أن��ه يثق في ق��درات العبي 
األزرق الذين غابوا عن املشاركات اخلارجية ملدة 
عامني، مؤكدا أن القائمة التي وقع عليها االختيار 

تضم الالعبني األفضل في الكويت بالوقت احلالي.

أحد يفرض التعادل على أهلي جدة في الدوري السعودي
جن��ح أح���د، ف��ي احل��ف��اظ ع��ل��ى نتائجه 
املميزة، حتت قيادة مدربه اجلزائري نبيل 
نغيز، بعدما فرض التعادل اإليجابي )2-
2(، على أهلي ج��دة، في اللقاء ال��ذي جمع 
بينهما ضمن مباريات اجلولة ال��� 13 من 

الدوري السعودي للمحترفني. 
أحرز أهداف املباراة، رائد الغامدي )12(، 
محمد آل فتيل في مرماه )77( لنادي أحد، 
حسني املقهوي )50(، البرازيلي كالودميير 

)70( لأهلي. 
شهد الشوط األول تألق اجل��زائ��ري عز 
الدين دوخة، حارس مرمى أحد، في التصدي 
ببراعة جلميع محاوالت األهلي، مدافعا عن 

عرينه بشكل مميز. 
واس��ت��ح��وذ األه��ل��ي ع��ل��ى ال��ك��رة معظم 
فترات الشوط، واعتمد األوكراني سيرجي 
ري��ب��روف، على ثنائي ال��دف��اع محمد آل 
فتيل، وعقيل بلغيث، لتعويض النيجيري 
أبوابونا، ومعتز هوساوي املصابني، مع 
الدفع بالظهير األيسر محمد عبد الشافي، 
بعد غياب لفترة طويلة، ولعب سلمان 

املؤشر، كجناح هجومي. 
كما فضل ري��ب��روف، إش��راك البرازيلي 
ليوناردو دا س��وزا، كمهاجم صريح على 

حساب مهند عسيري، لتعويض الهداف عمر 
السومة، الغائب بداعي اإلصابة. 

وواصل األهلي الضغط، ومرر فيتفا كرة 
عرضية لالعب اخلالي من الرقابة حسني 
املقهوي، ليضع الكرة في الشباك معلنا هدف 

التعادل لأهلي. 
ودفع ريبروف بالالعب صالح العمري، 
بديال لسلمان املؤشر، ومن أول ملسة يرسل 
متريرة بينية خلف الدفاع لزميله البرازيلي 
ليوناردو، في انفراد صريح، ولكن ينجح 
دوخ��ة في التصدي للكرة.  وبعد سيطرة 
تامة ط��وال أح���داث ال��ش��وط الثاني، ومن 
ك��رة عرضية متقنة من فيتفا تأتي الكرة 
للبرازيلي كالودميير، يسددها بسهولة 
داخل مرمى أحد من فوق احل��ارس، محرزا 

الهدف الثاني لأهلي مع الدقيقة )70(. 
بدأ أحد في التحول إلى الهجوم إلدراك 
التعادل عن طريق العرضيات، ومن إحدى 
الكرات، أخطأ مدافع األهلي محمد آل فتيل 
في تشتيت الكرة بعد خروج احلارس محمد 
العويس من مرماه، لتسكن الكرة الشباك 
معلنا ه��دف ال��ت��ع��ادل ل��ن��ادي أح��د بنيران 

صديقة مع الدقيقة )77(. 
ضغط األهلي في الدقائق العشر األخيرة، 

ودفع ريبروف بالالعب الشاب أمين خليف 
بديال لقائد الفريق تيسير اجل��اس��م، مع 
استمرار أحد في الدفاع بقوة واالعتماد على 
امل��رت��دات السريعة دون ج���دوى، لينتهي 

اللقاء بالتعادل اإليجابي )2-2(. 
بهذه النتيجة ينجح أح��د في الوصول 
إلى النقطة 13 محتال املركز ال� 12، بعدما 
فاز في مباراتني وتعادل في مثلهما، حتت 

قيادة اجل��زائ��ري نغيز، بينما رف��ع األهلي 
رصيده إلى 25 نقطة محتال املركز الثاني في 
جدول الترتيب، وأصبح استمرار األوكراني 

سيرجي ريبروف محل شك.
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لقطة من املباراة

»االحتاد اخلليجي« يقرر تشكيل وفد لزيارة الكويت 
»23 ويعتمد قرعة »خليجي 

مساعد ندا


