
عماد غازي

عاد العربي إلى االنتصارات، في ال��دوري الكويتي 
املمتاز، بالفوز على الساملية )2-1(، اجلمعة، ضمن 

منافسات اجلولة ال�12.
وسجل للعربي أحمد رحيل »18«، وسعيد الرزيقي 

»45«، فيما أحرز للساملية فراس اخلطيب »87«.
وب��دا العربي أكثر انسجاما وتركيزا، في الشوط 
األول، وجنح رحيل في التقدم لفريقه، من كرة عرضية، 

حولها إلى شباك احلارس، سطام احلسيني.
وكثف الساملية هجماته، عبر عدي الصيفي، وفراس 
اخلطيب، وفهد الرشيدي، لكن دون فائدة، في ظل تألق 
للحارس، سلمان عبد الغفور، فيما أض��اف الرزيقي 

الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط.
ك��م��ا ت��أل��ق م��داف��ع��و ال��ع��رب��ي، مهند األن���ص���اري، 
واإليفواري كيتا، وأحمد رحيل، قبل استبداله لإلصابة، 

ومحمد فريح.
وفي الشوط الثاني، زاد الساملية من ضغطه، بعد 
دخول شاهني اخلميس، ونشاط نايف زويد، إلى جانب 
ف��راس اخلطيب، والصيفي، والرشيدي، لكن العربي 

جنح في احلفاظ على شباكه نظيفه.
وكاد العربي أن يدرك هدفا ثالثا، في أكثر من مناسبة، 
لكن امل��وس��وي، وب��وب��ي كليمنت، تسابقا ف��ي إه��دار 

الفرص.
وفي الدقيقة 87، جنح اخلطيب في تقليص الفارق، 
لتزداد املباراة إث��ارة، لكن النتيجة ظلت على حالها، 

فرحة العبي العربيليحصد العربي ثالث نقاط ثمينة.
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م����ان����ش����س����ت����ر س��ي��ت��ي 
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أرس����ن����ال ف���ي ن��ه��ائ��ي 
ك�������������أس ال�������راب�������ط�������ة 

15اإلجنليزية

قمة نارية بني مانشستر 
ي���ون���اي���ت���د وت��ش��ي��ل��س��ي.. 
وت��������وت��������ن��������ه��������ام ي�������واج�������ه 
 ك��������ري��������س��������ت��������ال ب������������االس 

14في »البرمييرليغ«

تأهل فريق احت��اد ج��دة إلى 
الدور قبل النهائي لبطولة كأس 
خ��ادم احلرمني الشريفني لكرة 
القدم، بتغلبه على الشباب 1-3 
خ��الل امل��ب��اراة التي جمعتهما 
اجلمعة، في دور الثمانية من 

البطولة.
وتقدم االحت��اد بهدف سجله 
ب��در النخلي ف��ي الدقيقة 26، 
ثم أض��اف عدنان فالتة الهدف 
الثاني لالحتاد في الدقيقة 38 
ث��م أض��اف محمود عبد املنعم 
كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 
األخيرة من الشوط األول، فيما 
سجل ه��دف حفظ م��اء الوجه 
للشباب سيباستيان أوبيال في 
الدقيقة األول��ى من الوقت بدل 

الضائع للمباراة.
ومن املقرر أن يلتقي االحتاد 
م���ع ال��ب��اط��ن ف���ي ال�����دور قبل 

النهائي.
وك���ان االحت����اد ص��ع��د لهذا 
الدور بتغلبه على الكوكب 1-3 
ف��ي دور ال�32 ث��م ال��ف��وز على 

االتفاق 2-1 في دور ال�16.

 االحتاد يتأهل لنصف نهائي كأس خادم احلرمني بثالثية في مرمى الشباب

محمود عبد املنعم كهربا أحرز الهدف الثالث لالحتاد

العدواني : تغيير عجب 
كان بسبب اإلرهاق

أبدى مدير فريق التضامن لكرة القدم، محمد العدواني، رضاه 
عما حققه فريقه في مواجهة الكويت، في املباراة التي جمعت 
بينهما في اجلولة ال� 12 من منافسات ال��دوري املمتاز، والتي 

انتهت بالتعادل اإليجابي بهدفني لكل منهما.
 ورفع التضامن رصيده إلى 10 نقاط، ليظل في ذيل الترتيب، 

فيما عزز الكويت تواجده في الصدارة برصيد 27 نقطة.
 وقال العدواني  إن فريقه حصد نقطة مهمة من حامل اللقب، 

والذي بات على بعد خطوات من احلفاظ على لقبه.
 وأض��اف أن التضامن جنح في مباغتة األبيض في بداية 
امل��ب��اراة، وأنهى الشوط األول متقدما، مشيرا إل��ى أن العودة 
أمامه في الشوط الثاني بعد أن أحرز األبيض هدفني أمر يحسب 

للفريق، وللجهاز الفني.
 وعن استبدال مهاجم الفريق وصاحب هدفي التضامن فيصل 
عجب، قال: »الالعب شعر باإلرهاق جراء اجلهد الكبير الذي بذله 

في املباراة، والذي يستحق عليه اإلشادة بجانب زمالئه«.
 وكشف مدير فريق التضامن عن مكافآت إج��ادة من إدارة 
النادي لالعبني بواقع 300 دوالر لكل الع��ب، سيتم تسليمها 

لالعبني.
 جدير بالذكر أن التضامن خسر من الكويت في الدور األول 8 � 
1، لكنه ومنذ بداية الدور الثاني يقدم مستويات جيدة مع املدرب 

الصربي رادي.

عقلة: الكويت مازال في خطر
اعتبر نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت، عادل عقلة، 
أن فارق النقاط )11 نقطة( مع الوصيف الساملية، ال يبعث على 
االطمئنان، عطفا على تراجع أداء األبيض في الفترة األخيرة، 

وفقدانه 5 نقاط في آخر 3 مباريات.
 وكان الكويت قد تعادل إيجابيا بهدفني لكل فريق مع التضامن 
متذيل الترتيب، ليفقد نقطتني في صراع الصدارة، قبل 9 جوالت 

من خط النهاية.
 وقال عقلة، في تصريحات تلفزيونية، إن فريقه م��ازال في 
خطر، مشيرا إلى أن احلديث عن اقتراب األبيض من حصد اللقب، 

يؤثر بالسلب على مردود بعض الالعبني.
 وأضاف نائب رئيس جهاز الكرة، أن بعض احملللني، يخدعون 
العبي األبيض باحلديث عن اقترابهم من احلفاظ على اللقب للعام 

الثاني على التوالي.
 وطالب عقلة الالعبني ببذل مزيد من اجلهد لتحقيق اآلمال 

املعلقة عليهم، باحلفاظ على لقب الدوري.
 جدير بالذكر أن الكويت تعادل منذ بداية ال��دوري وحتى 
اجلولة الثانية عشر، في مناسبتني أمام الساملية والتضامن، 

وخسر مباراة واحدة أمام اجلهراء.  

تقنية الفيديو للمرة األولى 
عربيا في اإلمارات

أصبحت اإلم��ارات أول دولة عربية تستخدم تقنية الفيديو 
ملساعدة احلكام وذلك خالل مباراة بني ياس والفجيرة اجلمعة، 

في دوري الدرجة األولى لكرة القدم.
وأجرى االحتاد االماراتي لكرة القدم عدة جتارب على تقنية 
الفيديو، وآخرها في الدورة الدولية الودية ملنتخبات الناشئني 
التي اختتمت في دبي في 9 احلالي، قبل أن يقرر تطبيقها رسميا 
في دوري األولى، ثم في دوري اخلليج العربي، بدءا من اجلولة 

19 التي تنطلق في األول من مارس املقبل.
وتدخلت تقنية الفيديو مرة واح��دة في امل��ب��اراة، حني أعاق 
العاجي كواكو فابريس العب وسط الفجيرة أحمد احلفيتي بعيدا 
عن عيون احلكم يحيى املال، الذي عاد ورفع في وجهه البطاقة 

احلمراء مباشرة بعد االستعانة بالتقنية في الدقيقة 43.
وق��ال رئيس جلنة احلكام في االحت��اد االماراتي لكرة القدم 
محمد اليماحي، في تصريحات صحافية إن »تطبيق جتربة 
حكم الفيديو تواكب التطور التكنولوجي احل��دي��ث، وحتقق 
كامل العدالة للفرق، كما أنها تقلل من األخطاء التحكيمية، وقد 
قمنا باالستعانة بشركة متخصصة في تكنولوجيا املالعب، 
لضمان جناح التجربة، خاصة أنها متلك اخلبرة الكافية إلدارة 

التجربة«.
وأك��د اليماحي أن »اإلم���ارات أول دول��ة عربية تطبق هذه 
التقنية، ومثل هذه املسؤولية الكبيرة جعلتنا حريصني على 
التطبيق الصحيح حتى نترك انطباعا جيدا عن الذين سيتولون 

التطبيق تباعا في باقي الدول«.

 طائرة خاصة لنقل »الفراعنة« 
إلى روسيا

اقترب مسؤولو احت��اد الكرة املصري من إنهاء االتفاق مع 
الشركة الراعية بريزنتيشن على طائرة خاصة لنقل منتخب 
»الفراعنة« إلى روسيا، وبقائها معهم هناك لنقل الفريق داخل 
روسيا خاصة أن املنتخب سيخوض مبارياته الثالث في مدن 
مختلفة، وهو ما تسبب في قلق لدى اجلهاز الفني، بسبب إجهاد 
الالعبني من طول الرحالت الثالث التي ال تقل عن 3 ساعات، 

بحسب اليوم السابع.
وأس��ف��رت قرعة ك��أس العالم 2018، ع��ن وق��وع مصر في 
املجموعة األول���ى التي تضم روس��ي��ا البلد املضيف بجانب 
السعودية وأوروغ��واي في البطولة التي ستنطلق 14 يونيو 

املقبل.
وي��ب��دأ املنتخب امل��ص��ري م��ش��واره ف��ي ك��أس ال��ع��ال��م أم��ام 
أوروغواي، يوم 15 يونيو 2018 على ملعب سنترال في مدينة 

يكاترينبورغ الروسية.
أما املباراة الثانية للفراعنة في البطولة تأتي أمام املنتخب 
ال��روس��ي صاحب األرض ي��وم 19 يونيو 2018، على ملعب 
كريستوفسكي، مبدينة سانت بطرسبرغ، ويختتم مشوار الدور 
األول مبواجهة السعودية في 25 من الشهر نفسه، على ملعب 

سنترال في مدينة فولغوغراد.

أزرق هوكي اجلليد يبدأ مشواره اليوم 
في تصفيات كأس العالم

ي��ب��دأ منتخب ال��ك��وي��ت لهوكي اجلليد 
للرجال مشواره في تصفيات كأس العالم 
للعبة التي تنطلق اليوم االحد في البوسنة 
وال��ه��رس��ك مب��ش��ارك��ة أرب��ع��ة منتخبات 
بلقاء ص��اح��ب األرض واجل��م��ه��ور بينما 
يلتقي في املباراة الثانية منتخبا االمارات 

وتركمستان.
وق���ال رئ��ي��س ن���ادي األل��ع��اب الشتوية 
الكويتي فهيد العجمي في اتصال هاتفي مع 
وكالة األنباء الكويتية )كونا( أمس السبت 
ان ازرق الهوكي استعد لهذا االستحقاق 
القوي بشكل مناسب بعد اقامته معسكرا 

تدريبيا في سلوفينيا استمر 24 يوما خاض 
خاللها عدة مباريات جتريبية مع فرق من 

الدوري السلوفيني القوي.
وأضاف العجمي ان املعسكر شكل فرصة 
مل��درب املنتخب اجلديد التشيكي آرنوست 
بافيل لنقل أفكاره لالعبني وتطبيق فكره 
التدريبي ال سيما أن املدرب يعد من املدربني 
الكبار في ب��الده منوها بحماس الالعبني 
والتزامهم في التدريبات التي أقيمت في 

الفترة املاضية.
وأش��ار إلى أن ازرق الهوكي يشارك في 
ه��ذه التصفيات بعدد من األسماء الشابة 

التي ب��رزت في اآلون��ة األخيرة معتبرا ان 
وصول املنتخب لهذه التصفيات النهائية 
ألول مرة في تاريخه يعد إجن��ازا طيبا إذ 
إن مبارياتها لن تكون سهلة على العبي 

املنتخب.
وذكر أن منتخب الكويت سيالقي نظيره 
التركمستاني االثنني املقبل قبل أن يختتم 
مبارياته في البطولة بلقاء شقيقه االماراتي 
الثالثاء املقبل معربا عن أمله أن يتأهل 
األزرق لهذا احملفل العاملي الكبير علما ان 
صاحبي املركزين األول والثاني يتأهالن 

للبطولة.

منتخب الكويت لهوكي اجلليد
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محمد صالح يخطف 
األنظار في شوارع ليفربول

خطف النجم ال��دول��ي امل��ص��ري محمد ص��الح، األض���واء في 
شوارع مدينة ليفربول، وذلك بعد أن جتول وحيدا بني السكان 
وتناول وجبة العشاء وبدا مستمتعا باألجواء، وسط مالحقة من 

اجلماهير التي تعشقه، وكاميرا خاصة تالحقه أينما ذهب.
وق��رر محمد ص��الح استغالل ال��راح��ة التي منحها امل��درب 
األملاني يورغن كلوب لفريق ليفربول، من أجل النزول والتعرف 
على املدينة عن كثب، ليالحقه فريق عمل خاص مجهز بكاميرا 
لتصوير رحلته األولى في املدينة التي ُتغني اليوم له في ملعب 

أنفيلد.
وجت��ول املصري في ال��ش��وارع ولفت أنظار السكان الذين 
تعاملوا معه بلطف وبدت السعادة على وجوههم باالقتراب من 
جنمهم األول في الفريق، كما استغلوا فرصة تواجد صالح هناك 

وحصلوا على صور تذكارية معه.
ودخ��ل صالح مطعما لبيع السمك والبطاطا، وسط تواجد 
لعدد من الزبائن الذين استغلوا األم��ر أيضا وص��وروا مقاطع 
خاصة لعائالتهم يظهر فيها صالح، وبعد أن حصل على وجبته 
اخلاصة، خرج من املطعم الصغير املتواضع وتابع رحلته في 

املدينة.
وص��ل النجم امل��ص��ري إل��ى الشاطئ الرملي رغ��م الطقس 
العاصف وال��ب��ارد، واستمتع باخلدمات الترفيهية املوجودة 
هناك، حيُث رمى الطائرة الورقية وشارك اجلميع فرحتهم، كما 
وحاوطته اجلماهير هناك أيضا وأخدت الصور التذكارية معه، 

بحسب »تونس اخلضرا«.
وحت��ول ص��الح اليوم إل��ى النجم األول في فريق ليفربول 
بسبب طريقة لعبه وعدد أهدافه الذي وصل إلى حوالي 30 هدفا 
في موسم 2017-2018، وهو ُيشكل برفقة الثنائي روبيرتو 

فيرمينو وساديو ماني ثالثيا هجوميا مرعبا لكل اخلصوم.

محمد صالح

العربي يعود لالنتصارات من بوابة الساملية في »دوري فيفا«


