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الفحيحيل قرر االستعانة بحكم خليجي أمام الشباب
خاطب نادي الفحيحيل ،احتاد الكرة الكويتي ر�سم ًيا
لال�ستعانة بحكم خليجي ،لإدارة مباراته املقررة
�أمام ال�شباب يف دوري الدرجة الأولى يف التا�سع
ع�رش من �شهر فرباير احلايل .وكان االحتاد الكويتي
قد فتح الباب �أمام اال�ستعانة بحكام �أجانب ،على �أن

يكون الطلب قبل �أ�سبوع على �أقل تقدير ،و�أن يتحمل
النادي �صاحب الطلب ،التكاليف املالية.
و�أرفق الفحيحيل الذي يحتل �صدارة دوري الدرجة
الأولى بر�صيد  17نقطة� ،شيكا باملبلغ املطلوب
جللب احلكم اخلليجي.

ويلتقي الفحيحيل نظريه ال�شباب على ا�ستاد نادي
الت�ضامن ،والتي قد تكون الأول��ى منذ �سنوات
التي ت�شهد تواجد حكام من اخلارج ،بعدما اتبع
الفحيحيل جميع اخلطوات املحددة �سلفا من قبل
االحتاد لتحقيق رغبته.
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www.alshahedkw.com
العدد ( )3289الخميس  15فبراير 2018
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حامل اللقب  ...الكويت يخسر للمرة األولى

ولي العهد يرعى مهرجان
فروسية األحمدي اليوم

ثالثية  ...جهراوية
كتب �سامح فريد:

خطف اجلهراء ف��وز ًا قات ً
ال ومثري ًا على
ح�ساب مت�صدر الرتتيب العام لدوري
فيفا وحامل اللقب الكويت بثالثة اهداف
مقابل هدفني يف امل��ب��اراة التي جرت
بينهما �ضمن فعاليات اجلولة العا�رشة
لبطولة دوري فيفا.
وبهذه النتيجة بقي الكويت يف �صدارة
الرتتيب كما هو بر�صيد  25نقطة �إال
�أن اجلهراء ارتقى الى النقطة ال�ساد�سة
ع����شرة ليخطف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث من
القاد�سية تاركا ال�ساملية يف الو�صافة.
حفلت املباراة باالثارة والندية من كال
الفريقني منذ الدقيقة االولى لها وجنح
بالفعل الكويت يف افتتاح الأه��داف من
خالل املت�ألق يعقوب الطراروة الذي
ا�ستغل ارت��ب��اك دف��اع اجل��ه��راء وو�ضع
فريقه يف املقدمة.
مل يكن الهدف حمبط ًا لالعبي اجلهراء
الذين حاولوا بدورهم ان يعودوا الى
املباراة بكل قوة و�شددوا من تواجدهم
يف و�سط امللعب و�سدد في�صل زايد وابعد
حميد القالف حار�س الكويت.
وع��اد حمود ملفي وا�ستغل كرة عائدة
من القائم وو�ضعها بر�أ�سه م�سجال هدف
التعادل مل�صلحة فريقه وهو ما ا�ضاف
الكثري من املعنويات والثقة وحت�سن
اداء اجلهراء وبالفعل �سجلوا الهدف
الثاين من ر�أ�سية لعبها رونالدو برباعة

ف�شل القالف يف التعامل معها لت�سكن يف
�شباكه.
ووج��د الكويت نف�سه مت�أخر ًا �ساعيا
للتعادل قبل نهاية ال�شوط االول وهو ما
حتقق بالفعل من خالل املت�ألق يعقوب
ال��ط��راروة بالفعل وال��ذي ا�ستغل كرة
�ساقطة و�سط دفاع اجلهراء و�سدد مبا�رشة
ليعادل النتيجة.
ويف ال�شوط الثاين ا�ستمرت حالة االثارة
والندية من كال الفريقني حيث ظهرت
امل�ساحات وبحث كل فريق عن الفوز
و�سط م�ساحات �شا�سعة يف دفاعات
الفريقني .اال ان اجلهراء ك�شف عن روح
قتالية وا�رصار كبري و�سعي م�ستمر نحو
الفوز و�سجل التقدم مرة اخرى بت�صويبة
من رونالدو اي�ضا و�سط ذهول من العبي
الكويت الذين كثفوا الهجوم مرة اخرى
واهدروا العديد من الفر�ص امام املرمى
و�سط ت�ألق دفاعات اجلهراء وحار�س
مرماهم.
ودفع كل مدرب بعدد من الالعبني بهدف
حت�سني و�ضعيته وك��اد في�صل زاي��د ان
ي�ضيف ثالث االهداف من انطالقة قوية اال
ان ت�صويبته اخط�أت املرمى يف اللحظة
االخرية ليبقى احلال على ما هو عليه.
واندفع الكويت ب�شكل كبري لالمام بحثا
عن التعادل ولعب اجلهراء على املرتدات
ال�رسيعة يف امل�ساحات اخلالية بهدف
ح�سم املباراة بهدف رابع وكاد يف اكرث
من مرة �أن يفعلها.

القادسية يهاجم لجنة التسوية
اعتراض ًا على قرارات التحكيم
�صب رئي�س نادي القاد�سية ،ال�شيخ
خالد الفهد ،غ�ضبه على نظريه يف
االحتاد الكويتي لكرة القدم ،م�شعل
الربيع ،بعد خ�سارة فريقه بهدفني
دون رد� ،أمام ال�ساملية ،م�ساء اول
ام�س ال��ث�لاث��اء ،يف �إط���ار ال��دوري
املحلي.
وكان القاد�سية الذي جتمد ر�صيده
عند  13نقطة ،يعول على املباراة،
للحفاظ على حظوظه يف مطاردة
املت�صدر الكويت ،خا�صة �أن الفوز
كان �سي�صعد به �إلى الو�صافة� ،إال �أن
ال�ساملية مت�سك مبوقعه بر�صيد 18
نقطة .واعترب الفهد يف ت�رصيح له،
�أن م�شعل الربيع الذي مت اختياره من
قبل االحت��اد ال��دويل ،لقيادة جلنة
الت�سوية ب��االحت��اد الكويتي ،غري
م�ؤهل لإدارة الكرة املحلية ،وهو
ما انعك�س على م�ستوى التحكيم �أمام
ال�ساملية.
و�أب�����دى ال��ف��ه��د ،ث��ق��ت��ه يف العبي
القاد�سية ،وقدرتهم على اال�ستمرار
يف املناف�سة على الألقاب ،مطالبا
اجلماهري بدعم الفريق.
واع�ت�رف الفهد� ،أن القاد�سية مر
بظروف �صعبة يف مواجهة ال�ساملية،
بعد �إ�صابة املدافع خالد �إبراهيم
�أثناء �إج��راء عمليات الإح��م��اء قبل
املباراة ،ويف ظل غياب م�ساعد ندا
وبع�ض الالعبني امل�ؤثرين.
جدير بالذكر �أن املباراة بني ال�ساملية
والقاد�سية توقفت لبع�ض الوقت،
ب�سبب اعرتا�ض جماهري الأخري ،على
حكم اللقاء ،جا�سم جعفر.

ي�شمل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد برعايته مهرجان
نادي الأحمدي للفرو�سية للمو�سم  2018-2017وقد �أناب
�سموه حمافظ الأحمدي ال�شيخ فواز اخلالد حل�ضور حفل
ت�سليم ك�أ�س �سمو ويل العهد ل�سباق اخليل ال�ساعة الثالثة
ع�رص اليوم على م�ضمار ال�شيخ عبدالله اجلابر.

«األزرق» يواجه
أسود الكاميرون
 25مارس
�أعلن رئي�س جلنة الت�سوية
املكلفة ب������إدارة �ش�ؤون
االحتاد الكويتي لكرة القدم
د .م�شعل الرب ّيع عن �إقامة
مباراة ودية بني منتخبنا
ال��وط��ن��ي الأول ونظريه
الكامريوين بكامل جنومه
يف ال��ك��وي��ت ي��وم  25من
�شهر مار�س املقبل ،وهي
املباراة الأول��ى للمنتخب
على امل�ستوى الدويل منذ
�أكرث من عامني ،بالإ�ضافة
�إلى �إقامة مباراة �أخرى يوم
 19من ال�شهر ذاته ،على �أن

يتم حتديد الطرف الآخر
للمباراة يف وقت الحق.
و�أ���ش��ار ال��رب � ّي��ع �إل���ى �أن
امل���ب���ارات�ي�ن �ستقامان
�ضمن «الفيفا داي»،م���ن
�أج��ل �صقل خ�برات العبي
منتخبنا الوطني الأول
وتوفري احتكاك جيد لهم
مع مدار�س كروية خمتلفة،
�إلى جانب االرتقاء مبركز
امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي يف
الت�صنيف ال�شهري ال�صادر
عن االحت��اد ال��دويل لكرة
القدم.

• دفاع اجلهراء يبعد الكرة من أمام طالل جازع

اليوسف أشاد بانتصار
السالمية الثمين
ابدى رئي�س نادي ال�ساملية،
ال�شيخ تركي اليو�سف�،سعادته
بالفوز على القاد�سية ،والبقاء
يف دائ��رة املناف�سة على لقب
ال��دوري املمتاز ،بعد �أن عزز
ال��ف��ري��ق ،مكانه يف و�صافة
اجلدول ،بر�صيد  18نقطة.
وقال اليو�سف ،يف ت�رصيحات
من�سوبة له � ،إن فريقه فاز
على �أق��وى خ�صم يف الكويت،

يف ا���ش��ارة للقاد�سية� ،أك�ثر
اً
ح�صول على لقب الدوري
الفرق
املمتاز.
و�أ���ش��اد اليو�سف ،مب��ا قدمه
الالعبون خ�لال اللقاء� ،إلى
جانب الإدارة الفنية للمدرب
عبدالعزيز حمادة.
وك�شف اليو�سف عن لقاء مع
ال�لاع��ب�ين والأج���ه���زة الفنية
والإدارية م�ساء االثنني املا�ضي،

م�ؤك ًدا �أنه مل�س الإ�رصار الكبري
قبل املباراة ،والثقة يف حتقيق
نتيجة �إيجابية.
يذكر �أن ال�ساملية ،ا�ستعاد
نغمة االنت�صارات يف م�سابقة
ال��������دوري م���ن���ذ امل����ب����اراة
املا�ضية،حيث ح��ول ت�أخره
بهدف �أمام الت�ضامن �إلى فوز يف
نهاية املباراة ،بنتيجة .2-3

• الشيخ تركي اليوسف

ثالث مباريات في الدرجة األولى اليوم
كتب �سامح فريد:

تتوا�صل اليوم مناف�سات دوري الدرجة االولى حيث تقام مناف�سات
اجلولة العا�رشة للبطولة بثالث مباريات يلعب يف االولى ال�شباب
مع ال�ساحل على ملعب ال�شباب اجلديد يف متام ال�ساد�سة والربع
م�ساء يف مباراة يامل فيها ال�شباب يف حتقيق الفوز من اجل موا�صلة
�سعيه ملطاردة الفحيحيل وبرقان واللحاق بقطار املناف�سة على
ال�صعود لدوري فيفا يف املو�سم املقبل.
وميلك كل فريق احلافز والدافع من اجل الفوز اليوم خا�صة وان
كليهما لديه بع�ض العنا�رص التي يعول عليها ب�شدة ويعتربها قادرة
على �صناعة الفارق يف مواجهة اليوم.
ويف املباراة الثانية يلعب الريموك مع خيطان على ملعب الريموك
الذي مت افتتاحه م�ؤخرا ويبحث الريموك عن اول انت�صار له يف ملعبه

اجلديد ويعترب مباراة اليوم مبثابة فر�صة جيدة لتحقيق هدفه يف
ظل تراجع م�ستوى خيطان يف الفرتة ال�سابقة.
املباراة ت�شكل اهمية كبرية بالن�سبة للفريقني على امل�ستوى املعنوي
فالريموك مازال لديه بع�ض االمال يف املناف�سة فيما خيطان يريد ان
يخرج من النفق املظلم ويح�سن من و�ضعيته.
ويف اخر املباريات يلعب الفحيحيل مع ال�صليبخات يف احد اقوى
اللقاءات خا�صة وان الفحيحيل جنح يف ا�ستعادة موقعه ب�صدارة
الرتتيب ويعي�ش العبوه حالة معنوية جيدة بعد املكافات املالية
التي ح�صلوا عليها يف الفرتة ال�سابقة من جانب رئي�س النادي حمد
الدبو�س .
املباراة تعترب �صعبة على الفريقني يف ظل امل�ستويات اجليدة
وتوفر عنا�رص اخلربة يف �صفوف كليهما وهو ما يعطي انطباعا بان
اللقاء قد يكون مثريا للغاية.

• اعتراضات قدساوية على حكم مباراة الساملية

ثقة ومكافآت
في التضامن
بعد اكتساح النصر

�أكد مدير فريق الت�ضامن حممد العدواين �أن الفوز على
الن�رص ،ثمرة عمل جبار يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية
املا�ضية ،لتعديل و�ضع الفريق بعد البداية املتوا�ضعة
يف بداية املو�سم.
وكان الت�ضامن قد حقق فوزه الأول يف املو�سم احلايل،
يف ديربي الفروانية على ح�ساب الن�رص،ب�أربعة �أهداف
مقابل هدف واحد ،لريفع ر�صيده �إلى النقطة ال�ساد�سة.
وق��ال العدواين �إن الفوز على الن�رص بداية الغيث،
لفريق الت�ضامن ،لتعوي�ض البداية املتوا�ضعة يف بداية
املو�سم احلايل.
و�أ�شاد العدواين بالالعبني الأبطال ،ومبا قدموه �أمام
الن�رص ،مطالبا �إياهم مبوا�صلة امل�شوار ،من �أجل
البقاء يف املمتاز.
و�أكد مدير الت�ضامن �أن امل�شوار ال يزال طويال ،وتعوي�ض
ال�سابق ال يزال يف الإمكان.
و�أو�ضح العدواين �أن �صفوف الفريق جاهزة ،من دون
غيابات ال�ستكمال م�شوار االنت�صارات الذي بد�أ بالفوز
على الن�رص ،م�ؤك ًدا �أنه �رصف مكاف�آت لالعبني ،ابتهاجا
بالفوز على العنابي.
جدير بالذكر �أن الت�ضامن ا�ستعان باملدرب ال�رصبي
رادي ،بديال للمدرب ماهر ال�شمري ،كما دعم �صفوفه
بالعديد من ال�صفقات يف الفرتة الأخ�ي�رة ،بعد �أن
ا�ستغنى عن جميع املحرتفني الذين تعاقد معهم يف
بداية املو�سم.

نظام البطولة لم يخدم القادسية

الكويت وكاظمة إلى نهائي الدوري الممتاز للطائرة
كتب يحيى �سيف:

حقق كاظمة فوزا غاليا على القاد�سية بثالثة �أ�شواط
مقابل �شوط واحد يف املباراة التي جرت بينهما م�ساء
�أم�س الأول يف اطار لقاءات الدور ن�صف النهائي لبطولة
ال��دوري املمتاز للكرة الطائرة وتقدم الربتقالى يف
ال�شوطني االول والثاين  22/25-19/25وعاد الأ�صفر الى
�أجواء اللقاء وفاز بال�شوط الثالث  19/25قبل ان يح�سم
كاظمة نتيجة اللقاء ويفوز بال�شوط الرابع .17/25
وبنف�س النتيجة متكن الكويت من هزمية العربي يف
ن�صف النهائي �أي�ضا 1/3وجاءت نقاط الأ�شواط على
النحو التايل18/25 ،-25/20 ،-21/25 ،-21/25 :
وبذلك خرج كل من الأ�صفر والأخ�رض من البطولة وت�أهل
الأبي�ض والربتقايل �إلى الدور النهائي للمناف�سة على
اللقب ومن الوا�ضح ان نظام البطولة مل يخدم القاد�سية
الذي انهى الدور الأول بق�سميه الذهاب والإياب بخ�سارة
واحدة مت�ساويا مع الكويت يف ال�صدارة بنف�س الر�صيد من
النقاط اال �أن الأخري تفوق يف ن�سبة نقاط الأ�شواط حيث
ان مواجهات املربع الذهبي تقام بطريقة خروج املغلوب
ولي�س هناك فر�صة للتعوي�ض ب�رصف النظر عن نتائج
الدور الأول .
وقدم الربتقايل واحدة من �أف�ضل مبارياته يف الدوري
ونف�ض غبار اخل�سائر التي حلقت به يف البداية ليعلن
عن عودته �إلى املناف�سة وا�ستعادة مكانته على من�صة
التتويج وتفوق كاظمة يف حوائط ال�صد وا�ستقبال الكرة
االول��ى وال�رضبات ال�ساحقة بف�ضل اداء �سلطان احمد
يف مركز ال�سنرت وعودة م�شعل العمر وم�شاركة م�ساعد
املجمد وبقية العبي الفريق ،وتقام املباراة النهائية
الثالثاء املقبل .

• ضربة ساحقة لكاظمة وحائط ثنائي للقادسية

تصوير :حمدي شوقي

