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 العربي عاد من الساحل بفوز ثمين والنصر تخطى الجهراء بصعوبة

فهد الدوسري ـ مبارك الخالدي
عاد فريق النادي العربي بفوز 
ثمني من بوحليفة بعد ان تخطي 
فريــــق الســــاحل 1 ـ 0 من إمضاء 
املتألق علي مقصيد )92( وارتفع 
رصيد األخضر الى 12 نقطة فيما 
ظل الساحل عند رصيده )5 نقاط( 
وحقق النصر فوزا معنويا بتجاوزه 
اجلهراء بصعوبة 1 ـ 0 من توقيع 
البرازيلي جونــــي )78( ليحصل 
العنابي على اول ثالث نقاط فيما 

بقي اجلهراء دون نقاط.
وواجه الساحل ضيفه العربي 
الذي رمى بكل ثقله بغية حتقيق 
هدف مبكر وبدأت األمور تتعقد 
شيئا فشــــيئا بعدها ادرك مدرب 
األخضر البرازيلي كابو الذي تابع 
املباراة من خلف أسوار امللعب ان 

رحلته لبوحليفة لن تكون مسلية، 
كما اعتقد البعض حيث قام كل من 
خالد علي ناصر ومحمد فريح بدور 
بطولي في خط الدفاع بعد ان حاول 
محمد جراغ ورفاقه اختراق دفاعات 
اصحاب األرض، ولكن شيئا من ذلك 
لم يحدث اطالقا، السيما في ظل 
التكتل الدفاعي والذي ساهم في قتل 
اللعب واعتمد الساحل على الكرات 
املرتدة والتي كان جنماها يوسف 
سعد وناصر الهاجري ولكن دون 
خطورة تذكر. وقبل انتهاء احلصة 
األولى بدقيقتني رد القائم األمين 
كرة علي مقصيــــد الثابتة والتي 
كانت تساهم في تخفيف الضغط 
عن العبيه. وفي مطلع الشــــوط 
الثاني شن العربي هجوما عنيفا 
على مرمى حارس مرمى الساحل 

ناصر العنزي بعد ان اجرى مدرب 
األخضر كابو تغييرا بإشراك حسني 
املوسوي مكان عبداهلل الشمالي اال 
ان االستعجال كان السمة الغالبة 
على أداء العبيه مما سهل من مهمة 
احلارس العنزي ومدافعيه وتهادت 
تسديدة محمد جراغ بجوار القائم 
األيسر وفي الدقيقة 63 طرد حكم 
اللقــــاء ناصر العنزي جراغ على 
الســــاحل  خلفية )ركلة( لالعب 
يوسف سعد على اخلط اجلانبي 
دون كرة مما زاد الطني بلة بالنسبة 
للعربي وجماهيره والتي اعترضت 
بشدة على القرار، وفي الدقيقة 77 
من عمر اللقاء أشهر احلكم العنزي 
البطاقة احلمراء للمرة الثانية بوجه 
العب الساحل نواف العتيبي بعد ان 
كان قد أشهر الكرت األصفر له وبعد 

الكرواتي كوجلانني احتقانا ملحوظا 
ان  الفريقني والسيما  بني جاهير 
جمهور االخضر اعتقدت انه يتعمد 
تأخير الوقت وفي تلك االثناء سجل 
مقصيد هدف الفوز وجاء مدرب 
العربي كابو والذي شاهد املباراة 
كاملة واقفا وخلف اسوار امللعب 
مسرعا للصحافيني ليسألهم من 

سجل الهدف

النصر يهزم الجهراء بهدف

وكان اجلهـــراء هـــو األكثـــر 
استحواذا للكرة في الشوط االول 
املباشر  ولعب بأسلوب الضغط 
على العبي اخلصم وامتاز بحسن 
االنتشـــار، حيث شكلت طلعات 
عبدالرحمن الســـربل من اجلهة 
اليسرى واحمد حواس من اجلهة 

اليمنى خطورة مستمرة على مرمى 
حارس النصر محمد الصالل حيث 
سدد السربل كرة قوية بيد الصالل 
)10( تلتها تسديدة اخرى حلواس 
علت العارضة )15( ويستشـــعر 
العبـــو النصر بعدهـــا خطورة 
اخلصم وحاول فيصل العدواني 
تزويد زمالئه بعـــدة كرات عبر 
املهاجم محمد راشد اال انها لم تكن 
خطرة باستثناء الركنية التي لم 
يحسن التصرف بها املدافع احمد 
الرشـــيدي )29( لينتهي الشوط 

االول سلبيا. 
وفي الشـــوط الثاني نشـــط 
النصر بعد ان اجرى مدربه علي 
الشـــمري تغيرين بإشراك زبن 
العنزي بـــدال من محمد راشـــد 
والبرازيلي فرانسيسكو بدال من 

مواطنه لويس اال ان الوضع لم 
يتغير فلم يستطع العبوه تشكيل 
خطورة حقيقية على دفاع اجلهراء 
املتماســـك، وفـــي املقابل واصل 
اجلهراء تكتيكية املنظم والحت 
له عـــدة فرص اهدرها البرازيلي 
دوغالس برعونة ونشط الفريق 
بدخول فهد باجية بدال من املصاب 
احمد حواس ومن كرة مرتدة مر 
البرازيلي جوني من مدافع اجلهراء 
نبيل عاشور ويسدد بقوة من حتت 
احلارس ســـطام احلسيني )78( 
ويضغط اجلهراء بقوة ويســـدد 
املغربـــي عبدالعظيم كرجي كرة 
ارتدت من القائم االيســـر حملمد 
الصالل )82( الذي ابعد كرة خطرة 
للبديل سعود القمالس في الوقت 

بدل الضائع.

سجال بينه وبني احلكم أخرج له 
البطاقة احلمراء في أقل من دقيقه 
وبعد ذلك تساوى الفريقان في عدد 
الالعبني وكثر اللعب على طرفي 
امللعب بغية اســــتغالل الفراغات 
التي خلفتها حالتي الطرد وبحثا 
عن هدف النجاة ادخل كابو خالد 
خلــــف محل الوجه اجلديد مهدي 
املوسوي كما شهد الوقت احملتسب 
بدال من الضائع طرد مدرب الساحل 
الكرواتي كوجلانني وبينما انشغل 

اجلميع بطرد كوجلانني سجل علي 
مقصيد هــــدف الفوز للعربي من 
كرة ثابتة سكنت الزاوية اليمنى 
اللقاء احلكم  أدار  للعنزي )92(، 
ناصــــر العنــــزي وعاونه كل من 
سليمان الشمري ويوسف اخلباز 
وأنذر من الساحل خالد القحطاني 
وبيتو ادوغفي ومحمد فريح وطرد 
نواف العتيبي ومن العربي مساعد 

عبداهلل وطرد محمد جراغ.
وشــــهد طرد مدرب الســــاحل 

)هاني الشمري(هداف النصر البرازيلي جوني يتلقى تهنئة املدافع أحمد الرشيدي

جانب من مباراة املصريتني نورهان الترك ومرهان عزو

النجم محمد جراغ قدم أداء مميزا وتعرض للطرد املباشر 

تأهل 3 مصريات في إسكواش شيخة السعد
واإلصابة تجبر الخطيب على االنسحاب

تقف بطولة الشيخة شيخة السعد 
التي تقــــام حاليا على مركز يوســــف 
املشاري بنادي القادسية برعاية الشيخة 
فادية السعد على اعتاب مراحل احلسم 
بعد ان دخلت الالعبات املشاركات في 
البطولة منافســــات حامية على اللقب 
بني ثماني العبــــات متميزات، ما يفتح 
باب التوقعــــات ملزيد من االثارة خالل 
اليومــــني املقبلــــني.وكان اول من امس 
يوما »مصريا« بعد تأهل ثالث العبات 
مصريات الــــى دور الثمانية للبطولة 
فيما تأهلــــت اثنتان من الهند ومثلهما 
من ماليزيا وفرنسية واحدة.فقد فازت 
املاليزية داليا ارنولــــد على الكويتية 
فاطمــــة اخلطيب، كما فــــازت املصرية 
نورهان الترك علــــى مواطنتها مرهان 
عزو، واملاليزية سيتي منيرة جوسو على 
الكويتية مرمي دشتي، واملصرية سلمى 
ناصر على اجلنوب افريقية اديل نونان، 

واملصرية كنزي عماد على الفرنســــية 
فوســــن جيليس، والهندية ســــيربي 
ميسري على الباكستانية بشرى علي. 
وكانت االصابة ابعدت العبة منتخبنا 
الوطني فاطمة اخلطيب واجبرتها على 
االنســــحاب امام املاليزية داليا ارنولد 
وبهذا تكون اخلطيب ثالث العبة كويتية 
تودع البطولة بعد عائشة احلمد التي 
خسرت امام الباكستانية بشرى علي، 
ومرمي دشتي التي خسرت بفس النتيجة 

على يد املاليزية سيتى منيرة. 
هذا، وســــتلتقي فــــي دور الثمانية 
مــــع املصرية نورهان،  املاليزية داليا 
واملاليزية ســــيتي منيرة مع املصرية 
ســــلمى ناصر، والفرنســــية لورا مع 
املصرية كنزي عماد والهندية سيربي 
مع مواطنتها ديبيكا. من جانبها قالت 
املصرية ســــلمى نصار ان فوزها على 
اجلنوب أفريقية أديــــل يعتبر إجنازا 

بحد ذاته بسبب قوة الالعبة التي تعتبر 
من الالعبات املصنفات على مســــتوى 
العالم وليس البطولة فقط، كما ابدت 
زميلتها نورهان التركي سعادتها بعد 
تغلبها على مواطنتها مرهان عزو لتدخل 
ضمن قائمة املتأهــــالت لدور الثمانية 
وقالت ان املباراة كانت صعبة ومرهان 
قدمت مســــتوى جيدا خالل اللقاء.من 
جانبها اكدت رئيسة جلنة شؤون املرأة 
الشيخة لطيفة الفهد ان البطولة تساهم 
في تعزيز خبرات الالعبات الكويتيات 
املشاركات وترفع من مستواهن الفني 
متهيدا لتحقيق اجنازات باسم بلدهن.
وقالت الشــــيخة اثناء جتولها اول من 
امس في ملعب البطولة مبركز يوسف 
املشاري ان البطولة تتسم بالقوة واالثارة 
بسبب مشاركة نخبة من جنمات اللعبة 
العامليات ما يرفع مستوى البطولة وهو 
»امر حتتاجه الالعبات الكويتيات لتطوير 

الفني والوصول للعاملية«.  مستواهن 
واعربت عن تقديرها للجهود املبذولة 
من قبل اللجنة املنظمة العليا برئاسة 

الشيخة فادية السعد.
كما أكد مدير العالقات العامة بالبطولة 
أحمد الدوسري أن اللجنة حرصت على 
توفيــــر العنصر النســــائي بالبطولة 
خصوصا في مكان إقامة املباريات الن 
البطولة مخصصة للسيدات مؤكدا أن 
اللجنة املنظمة حرصت ايضا على توفير 
جميع احتياجات املنتخبات املشاركة.

وقال رئيس االحتاد الدولي السابق 
لالسكواش جيهاجنير خان ان تنظيم 
هذا الكم الكبير من البطوالت العاملية في 
الكويت اوجد نقلة نوعية في االسكواش 
الكويتي منوها بجهود الشيخة فادية 
لتنظيمها هذه البطوالت املميزة والتي 
يشارك فيها العبون والعبات من افضل 

املصنفني عامليا.

تعديل مباراتي القادسية 
مع كاظمة وخيطان

السباق الخامس
 للهجن اليوم

قررت جلنة املسابقات باحتاد 
الكرة تعديل موعد مباراتي القادسية 
مع خيطان وكاظمة في كأس االحتاد 
نظرا للمباراة املهمة التي تنتظر 
القادسية في نهائي كأس االحتاد 
أمام االحتاد السوري  اآلســــيوي 
6 نوفمبــــر املقبل، حيث ســــتقام 
مباراة األصفر مع خيطان السبت 
30 اجلاري علــــى ملعب الكويت 
فيما تقام مباراته مع كاظمة على 
ستاد الصداقة والسالم 10 نوفمبر 
املقبل.كما مت تعديل ملعب مباراة 
الفحيحيل مــــع الكويت في كأس 
االحتــــاد لتقام على ملعب األخير 

25 نوفمبر املقبل.

يشهد مضمار الشهيد فهد االحمد 
لسباقات الهجن مبنطقة الشدادية 
بكبد في الثانية والنصف بعد ظهر 
اليوم برعاية داود سلمان الدبوس 
الهجن  الكبير لســــباق  املهرجان 
اخلامس الذي قيد فيه 200 ذلول 
ابكار  اللقايا  من مختلف اصناف 
واللقايا قعــــدان واجلذعان ابكار 
واجلذعــــان قعدان منهم 30 ذلول 
من جذعان قعــــدان تتنافس على 
كأس الرحوم سلمان الدبوس، كما 
تتنافس ذلول اللقايا قعدان على 

الكأس املقدمة من نادي الهجن.

لقربه من الالعبين ولتقديم مشورته للجهاز الفني

الهاجري يلحق ببعثة »الناشئين« في طشقند 
 مبارك الخالدي

اوفد احتاد الكرة املدرب الوطني عبدالعزيز 
الهاجري الى طشقند لاللتحاق ببعثة املنتخب 
الوطني للناشــــئني ليكون قريبا من الالعبني 
واجلهاز الفني للمنتخــــب بقيادة البرتغالي 
ادغار بورغيس ومساعده انور بورحمة ومدرب 
احلراس شاكر الشطي. وذلك في تطور الفت 
الهدف منه دعم منتخبنا الوطني الذي يشارك 
في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق غدا في 
اوزبكستان.ويعكس قرار االحتاد احلرص الكبير 
من مسؤولي االحتاد على دعم املنتخب والظهور 
مبظهر مشرف لالزرق خاصة ان الهاجري كان 
علــــى رأس اجلهاز الفني للمنتخب منذ بداية 
تشكيلة في العام املاضي وخوضه التصفيات 
املؤهلة الى النهائيات، حيث متكن الهاجري من 
قيادة االزرق عن جدارة واستحقاق الى النهائيات 

قبل ان يقرر االبتعاد السباب خاصة.
وستكون مهمة الهاجري االولى هي الشد 
من معنويات الالعبني ملعرفته التامة بقدراتهم 
وامكانياتهم ولتقدمي رؤيته الفنية كمستشار 
فني للجهاز الفني ليساهم بآرائه ورؤيته في 
تصحيح االخطــــاء التي تظهر اثناء مباريات 
املنتخب.وكان االزرق قد وصل الى اوزبكستان 
بعد مغادرته الكويت بشكل مفاجئ منتصف 
االربعاء املاضي بســــبب حجــــوزات الطيران 
حيث توجهت البعثة الى دبي ومنها مباشرة 
الى طشقند عبر الطيران االوزبكي، وقد منح 
اجلهاز االداري الالعبني راحة اخلميس املاضي 
حيث باشر املنتخب اولى حصصه التدريبية 
امس واشتملت على متارين االحماء واللياقة 
البدنيــــة ومن املقرر ان يلتحق ببعثة االزرق 
اليوم نائب رئيس احتاد الكرة هايف املطيري 

لترؤس البعثة.وعلمت »األنباء« ان اجلهاز الفني 
لالزرق يعكف حاليا على دراسة اسلوب اللعب 
للمنتخب االماراتي الذي سيواجه االزرق بعد 
غد في انطالق مواجهات املجموعة الرابعة وهي 
املباراة االهم للمنتخب كونها مباراة افتتاحية 
حتدد بشكل كبير مسار املنتخب في النهائيات، 
االمر الذي كان مدار بحث في اجتماعات اجلهازين 

الفني واالداري لالزرق حيث مت توفير بعض 
املعلومات عن العبي املنتخب االماراتي وطريقة 
لعبه ليتمكــــن ادغار من وضع طريقة اللعب 
املالئمة للمنتخب ومراقبة مفاتيح لعب املنتخب 
الشــــقيق، اجلدير بالذكر ان مجموعة االزرق 
في البطولة تضم الى جانبه كال من االمارات 

والصني والعراق. 

أبطال الكويت متوجون بالذهب

ذهبية للكويت في رماية التراب بكازاخستان

فاز املنتخب الوطني للرماية باملركز األول وامليدالية 
الذهبية في مســــابقةرماية التراب ببطولة اجلائزة 
الكبرى التي تقام في مدينة املاتي بكازاخستان خالل 
الفترة من 16 الــــى 28 اجلاري بعد أن حقق الفريق 
املكون من خالد املضف وناصر املقلد وعبدالرحمن 
الفيحان كأس البطولة مبجموع نقاط 341 من اصل 
375 هدفا، فيما حصل املنتخب الروسي على املركز 
الثاني بنتيجة 339 وحقق املنتخب اإلماراتي املركز 

الثالث بنتيجة 332.
 وعلى مستوى مسابقات الفردي جاء خالد املضف 
في املركــــز الثاني بنتيجة 150/137 هدفا، فيما توج 
بامليدالية الذهبية وبطال للمسابقة الروسي البوف 
اليكسي بنتيجة 142، وعلى املركز الثالث تعادل كل 
من الواعد سعود املقلد وشقيقه ناصر املقلد والروسي 
ياروف فاليري في مجموع النقاط حيث حصد الرماة 

الثالثة 132 نقطة وفي رماية كسر التعادل بني األبطال 
الثالثة متكن الروسي من حتقيق املركز الثالث فيما 
ذهب املركز الرابع الى سعود املقلد فيما حقق ناصر 

املقلد املركز اخلامس بنفس النتيجة.
 وفي مسابقة رماية الدبل تراب توج حمد العفاسي 
باملركز الثاني وامليدالية الفضية بنتيجة 191 من أصل 
200 هدفا فيما كان املركز األول وامليدالية الذهبية من 
نصيب الرامي الروسي فوكيف فيتالي بعد ان حقق 
200/194 وحل باملركز الثالث زميله الروســــي ليبو 
ماهيل الذي كان متعادال مع حمد العفاســــي ومتكن 
العفاســــي من كســــر التعادل لصاحله بنتيجة 191 
وتعادل كل من فهيد الديحاني والواعد سعد املطيري 
واإلماراتي احمد الدحاح على املركز الرابع بنتيجة 
200/190 ومتكن الديحاني من كسر التعادل ليفوز 

باملركز الرابع وجاء خامسا سعد املطيري.

أزرق الناشئني يتطلع للظهور مبظهر مشرف في كأس آسيا وفي اإلطار عبدالعزيز الهاجري

ختام الجولة الخامسة
تختتم اليوم في الـ 5:35 مساء منافسات اجلولة اخلامسة من الدوري 
ــية في االولى الساملية، بينما يحل  ــتضيف القادس املمتاز مبباراتني يس

كاظمة ضيفا على الكويت في املباراة الثانية.


