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اجلمعة ١٣ اكتوبر 201٧

الفهد يطمئن اجلميع على حالته
طمأن الشيخ طالل الفهد اجلميع على صحته ووضعه 
العالجي حاليا في لندن. وذكر في تسجيل مقتضب أمس 
قائال: »إن عملية املناظير، انتهت وهلل احلمد، بعد أخذ 
العينات للبروستاتا واملثانة، على ان يتم بحث تفاصيل 
اخلاليا السرطانية، خالل األسبوعني القادمني ملعرفة 
نتائجها، موجها شكره ودعاءه للجميع بالصحة والعافية«.

»األصفر« يترقب عودة سومايال

الصليبخات يهزم الساحل في »دمج اليد«

يحيى حميدان 

تعمــل إدارة فريــق الكــرة 
بنــادي القادســية على ضمان 
عودة احملترف الغاني رشــيد 
ســومايال في أســرع وقت قبل 
خوض لقاء النصر املقرر يوم 
غد السبت ضمن اجلولة الرابعة 

من دوري »VIVA« املمتاز. 
وغادر سومايال البالد عقب 
انتهاء منافسات اجلولة الثالثة 
من بطولة الدوري وذلك إلنهاء 
بعض األمور املتعلقة باإلقامة، 
والتــي أنهاها بالفعــل، بيد أنه 
ينتظر فقط إرسال تذكرة العودة 
له من جانب اإلدارة القدساوية. 
وســيكون مدرب »األصفر« 
الكرواتي داليبور ستاركيفيتش 
فــي أمــس احلاجــة خلدمــات 
احملترف الغاني نظرا ألهميته 
الكبيرة في قيادة خط الدفاع. 

ويفتقد القادســية في لقاء 
النصر خلدمات ضاري ســعيد 
وعبدالعزيز املشعان لإلصابة، 
وبــدر املطــوع ومحمــد الفهد 
لإليقــاف، فيما ســيكون أحمد 
الزنكي متاحا للجهاز الفني بعد 
تخفيف العقوبة عليه من جانب 
جلنة االنضباط عقب األحداث 
التي صاحبت مباراة »األصفر« 
أمام الساملية في اجلولة الثالثة. 

ويعمــل اجلهاز الطبي على 
جتهيز احملترف البرازيلي ريناتو 
ليما بعد إصابته بتمزق خالل 
املباريات الســابقة، وعليه فإن 
موضوع مشــاركته في مباراة 
النصــر مــن عدمهــا ســتكون 
في يد األطبــاء عقب خضوعه 

للفحوصات الطبية الالزمة. 
فــي غضــون ذلــك، تقدمت 
إدارة القادســية باســتئنافها 
على العقوبة التي أوقعت على 
املنسق اإلعالمي للفريق األول 
زياد الشــطي والذي مت إيقافه 
حتى نهاية املوســم احلالي من 

جانب جلنة االنضباط. 
وتكفل مدير الكرة ســعود 

بوحمد بقيمة تقدمي االستئناف 
واملقدرة بـ 500 دينار، على أمل أن 
يتم تخفيف العقوبة عن الشطي. 
وعلــى صعيد آخــر، قامت 
إحدى الشركات اخلاصة بتكرمي 
العبــي »األصفر« مســاعد ندا 
ومحمد خليل وأحمد الرياحي بعد 
حصولهم على جوائز األفضل 
في شهر ســبتمبر بالتصويت 
عن طريق جمهور النادي، فيما 
نال عبداهلل ماوي جائزة الالعب 

املثالي عن الشهر ذاته.

يعقوب العوضي

فاز الصليبخات على الساحل بنتيجة 28ـ  2٣ 
في اللقاء الذي جمعهما مساء اول من امس على 
صالة الشهيد في الدعية ضمن منافسات اجلولة 
االولى من دوري اليد العام، وكسب اول نقطتني 

في رصيده، بينما يبقى رصيد الساحل خاليا.
ادار املبــاراة احلكمــان احمد االحمــد وفواز 
اخلطيــب. ويعتبر الفوز االول للمدرب الوطني 

فيصل صيوان مع فريقه اجلديد، اذ ظهر صيوان 
متمرســا في مهمته اجلديــدة كمدرب وجنح في 
قــراءة املباراة وتوظيف الالعبني مبا يتناســب 

مع افكاره.
ولم يكن اللقاء سهال حيث اظهرت كتيبة املدرب 
حســام فتحي الصفراء ندية وقوة في الشــوط 
االول، اال ان االخطاء الفردية في التمرير والتسلم 
ادت الى هجمات عكســية استغلها الصليبخات 

بنجاح محرزا منها عدة اهداف.

عبداهلل ماوي وسيف احلشان في التدريبات   )املركز االعالمي للقادسية( 

الكويت جتاوز الصليبخات  في »السلة«
يحيى حميدان

متكــن الكويت مــن جتاوز 
الصليبخــات بســهولة بعدما 
تغلــب عليه بنتيجــة ٧2-45 
مســاء اول من امس في افتتاح 
مباريات الدور التمهيدي لدوري 
كرة الســلة. وتفوق »األبيض« 
في جميع اربــاع املباراة وذلك 
على النحو التالــي: )24-١٣(، 
-٧2(  ،)2٧-62(  ،)2٣-4١(
45(. واســتغل مــدرب الفريق 
الكويتاوي، السلوفيني بويان 
الزيتــش، الفرصــة للدفع بكل 
الالعبني الـــ ١2 املتواجدين في 
التشــكيلة، وبرز في تســجيل 
النقــاط بشــكل الفــت كل من 
عبداهلل الشمري وحسني اخلباز 
وعلي الهدهود ومساعد العتيبي، 
فيما عجــز العبو الصليبخات 
بقيــادة املدرب فهد برجس عن 
مجاراة حيوية »الكويتاويني«. 
قاد املباراة احلكام عبدالرحمن 
الشــمري ومحمــد عبداملنعــم 
ومدحت محمد. وشهدت مباريات 

اجلولة االفتتاحية، فوز اجلهراء 
على الســاحل 69-5١، وكاظمة 
على الشباب 95-٧5، والنصر 
على اليرموك ٧4-6٧. ووضعت 
الفــرق الفائزة أول نقطتني في 
رصيدها، فيما أصبح للخاسرين 

نقطة وحيدة.

العب النصر نواف الظفيري يحاول التسجيل في سلة اليرموك 

في الجولة الـ 4 من دوري »VIVA« الممتاز اليوم

الكويت والعربي.. لقاء »الكبار«
ناصر العنزي

تنتظر اجلماهير الكروية 
اليــوم، مواجهــة مــن الوزن 
الثقيل جتمــع فريقني اعتادا 
طويال على التنافس الشيق 
واملثيــر بينهما، الكويت »8« 
نقاط جهــز ملعبه في كيفان 
العربــي  الزائــر  الســتقبال 
»نقطتان« في مواجهة ضمن 
 »VIVA« اجلولة الرابعة لدوري
الفريقني  املمتاز، وجماهيــر 
أيضا استعدوا ملباراة ال ميكن 
التوقــع بنتيجتها بســهولة 
فالكويــت قــادر علــى الفوز 
والعربي ميكنه خطف النقاط 
الثالث حتى وإن تعثرت خطاه 
في املباريات السابقة فاملقابلة، 

مقابلة كبار.

األبيض »يبّيض«
األبيض دائمــا »يبّيض« 
وجه جماهيره في املواجهات 
احلاسمة وأصبح يتعامل مع 
كل الفرق في مسطرة واحدة 
لذلــك جتد العبــوه يلعبون 
فــي تعــاون واضــح داخــل 
امللعب، ومتكــن األبيض من 
حتقيق الفــوز على اجلهراء 
في اجلولة املاضية قبل فترة 

الراحة وسجل لنفسه حضورا 
الفتا في املقدمة، وفوزه اليوم 
سيعيده للصدارة في حال فوز 
اجلهراء على التضامن أمس.

اراحة الالعبين
املدرب عبــداهلل بوزمع 
فضل إراحة بعض الالعبني 
االساسيني عن املشاركة في 
مســابقة كأس االحتاد مثل 
جمعة سعيد ومحمد كامارا 
الذي يعتمــد عليهما كثيرا 
في الهجوم والوســط، عدا 
ذلك جمع املدرب العبيه في 
تدريبات متواصلة ووصل 
إلى تشكيلة مناسبة ملواجهة 
خصمه لن تخرج كثيرا عن 
املباراة السابقة، في حني لم 
تتضح بعد مشاركة السوري 
حميد درويش بعد عودته من 

استراليا لشعوره باإلصابة، 
ويعتمد املدرب بوزمع على 
مجموعــة العبني متفاهمني 
في تنقالتهــم داخل امللعب 
وآخريــن في دكة االحتياط 
في مســتوى األساســيني، 
وفوز الكويت اليوم سيعزز 
حطوظه كثيــرا في اعتالء 

صدارة القسم األول.
مشــجعة  غيــر  بدايــة 
لــم تكــن بدايتــه  العربــي 
مشجعة وتعرض النتقادات 
بعد جمعــه نقطتني من »٣« 
مباريات أخرتــه في ترتيب 
الفرق الثمانيــة، وبعد فترة 
التوقف ملدة اســبوعني جمع 
املدرب محمد ابراهيم العبيه 
بعدما نفى اعالميا وجود اي 
خالف مع أي العب وحثهم على 
مسح الصورة السابقة وآخرها 

التعادل مع كاظمة بهدف لكل 
منهما، ومن املتوقع أن يجري 
ابراهيم تعديــال طفيفا على 
تشكيلته لصد الهجمات التي 
يجيد خصمه األبيض تنفيذها 

وخصوصا من األطراف.

االخضر يمكنه العودة
األخضــر ميكنــه العودة 
مــرة أخــرى إذا أراد العبوه 
ذلك وحتلوا بــروح املبادرة 
الفرص  واإلقدام واســتغالل 
الســانحة للتسجيل، ويدرك 
العبــوه ان خصمهــم اليوم 
يتمتع بانضباطية في التكتيك 
وقدرة العبيه الهجومية لذلك 
عليهم اليــوم إيقاف الثنائي 
جمعة ســعيد وإبعادهما عن 
بعض كــي ال يتعرض مرمى 

حارسهم للخطر.

)االزرق.كوم(  الصراع في خط الوسط مفتاح الفوز في املباراة  

»الصافرة«  بيد محمود اخلطيب أفضل العب  في سبتمبر
يدير مباراة الكويت والعربي احلكم الدولي 

علي محمود، ويعاونه املساعدان يعقوب 
السهيل وعلي جراق وعبداهلل جمالي حكما 

رابعا.

أعلن عضو اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة ورئيس جلنة 
املسابقات ثامر الصالح فوز محترف الساملية، السوري فراس اخلطيب، 

بجائزة أفضل العب لشهر سبتمبر، التي يجريها االحتاد حتت رعاية شركة 
»VIVA« لالتصاالت، حيث متنح الشركة الفائز باجلائزة مبلغ 500 دينار.

العربي الكويت

كويت سبوت - الساعة ٨:٢٠

»سوبر الصاالت« بني »األبيض« و»البرتقالي« األحد
أعلنــت جلنة الصاالت في احتــاد الكرة عن 
موعد مباراة كأس السوبر ومباريات القسم االول 
للدوري العام للصــاالت، اذ من املقرر ان يقص 
الكويت وكاظمة شريط افتتاح املوسم في اللقاء 
الذي سيجمعهما على كأس السوبر في السابعة 

مســاء االحد املقبل على صالة نادي كاظمة، كما 
حددت اللجنة يومي االحد واالثنني 22 و2٣ اجلاري 
موعداً النطالق مواجهات القسم االول من بطولة 
الدوري اذ سيلتقي كاظمة مع الساملية، والكويت 

مع اليرموك، والعربي امام التضامن.

الدواس سعيد بلقبه العاملي األول
أعرب بطل العالم للدراجات 
املائية راشد الدواس عن بالغ 
ســعادته لتحقيــق اول لقب 
عاملي له في بطولة العالم التي 
اختتمت قبل ايــام في والية 

اريزونا األميركية. 
وقال الدواس الذي وصل 
مطار الكويت مساء امس انه 
يهدي هذا اإلجناز اجلديد الى 
صاحب السمو االمير وسمو 
ولي العهد والشعب الكويتي، 
التــي كانــت فــي  وأســرته 
استقباله اضافة الى أصدقائه.
وأثنى على كافة وســائل 
االعالم والتواصل االجتماعي 
وتفاعلهــم الكبيــر مع فوزه 
باملركــز األول اال انــه أبــدى 
اســتغرابه لعدم مبــادرة اي 
من اجلهات احلكومية املعنية 

بالرياضة والشباب بالسؤال 
والتواصل مع اسرته على اقل 
تقدير كونــه مواطنا كويتيا 
يشــارك على نفقة والده في 
بطولــة العالم التي رفع فيها 

علم الكويت.

بطل العالم للدراجات املائية راشد الدواس مع محبيه في استقباله باملطار 

اجلهراء يتعادل مع التضامن
عبدالعزيز جاسم

تعادل اجلهراء مع التضامن 
2-2 في انطالق اجلولة الرابعة 
مــن دوري VIVA املمتــاز في 
املباراة التي جمعتهما مســاء 
أمس علــى ســتاد التضامن، 
ســجل هدفي أبناء الفروانية 
فيصل عجب )١4 و٣4(، بينما 
ســجل ألبناء القصــر األحمر 
محمد سعد )٣8( وفرانسيسكو 

توريس )44(.
وبهــذا التعــادل، ارتفــع 
للنقطــة  اجلهــراء  رصيــد 
السابعة، فيما أصبح رصيد 

التضامن نقطتني.
ومع انطالق الشوط األول 
كانت رغبة التضامن الهجومية 
واضحة من أجل تسجيل هدف 
التقدم وبالفعل ضغط كثيرا 
على مرمــى اجلهراء ليتمكن 
من تسجيل هدف التقدم بعد 
عرضية متقنة من كرة ثابتة 
وصلت لــرأس فيصل عجب 
الذي وضعهــا باملرمى )١4(، 
ولم يتوقــف أبناء الفروانية 
عن تأمني هذا الهدف وواصلوا 
نزعتهــم الهجوميــة في ظل 
تراجع مستوى العبي اجلهراء 
ليأتي الهدف الثاني للتضامن 
بعد تسديدة ألمان من داخل 
منطقة اجلزاء تصدى لها بندر 
سليمان لتصل إلى عجب الذي 

وضعهــا فــي املرمــى )٣4(، 
وبعد الهــدف الثاني تعرض 
أمان لإلصابة ليضطر املدرب 
ماهر الشمري إخراجه وإدخال 
عبدالعزيز القطان بداًل منه.

وبعد الهدف الثاني، تغيرت 
مجريــات املبــاراة ليصبــح 
الضغط »جهراوي« ويتمكن 
محمد سعد من تقليص الفارق 

بتمريــرة مــن فيصــل زايد 
سددها قوية في املرمى )٣8(، 
ومن ثم عاد زايد ومرر الكرة 
إلى فرانسيسكو توريس الذي 
ســددها بدوره مخادعة على 
ميني احلارس وليد الرشيدي 
محرزاً هــدف التعادل )44(.
وفي الشــوط الثاني، تراجع 
أداء الفريقــني مــع أفضليــة 

للجهراء سواء في السيطرة أو 
اخلطورة على املرمى، واعتمد 
التضامن على الهجمات املرتدة 
التي لم تشكل خطورة تذكر 
على مرمى املنافس السيما أن 
املهاجم عجب كان يعود كثيرا 
لوسط امللعب األمر الذي ادى 
إلى تراجع مســتوى الهجوم 

بشكل كبير.

فيصل زايد يحاول استخالص الكرة من أمام العب التضامن فرحان سعد


