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العلي يشيد مبسيرة طالل نايف
أشاد رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي بالعب النصر والعربي واألزرق 
السابق طالل نايف، بعد ان قدم األخير له الدعوة حلضور مباراة اعتزاله التي 
ستقام حتت رعاية رجل األعمال بدر العتيبي، والتي ستجمع منتخبنا الوطني مع 
املنتخب البحريني الشقيق وديا يوم 15 اجلاري. ومتنى الشيخ ثامر التوفيق لنايف، 
وطالبه باختيار املجال األنسب في الفترة املقبلة سواء العمل في املجال اإلداري أو 
الفني. من جانبه، وجه نايف الشكر للشيخ ثامر على املساهمة في اعتزاله.

ناصر العنزي

»ختامها صــدارة«، 
فمــن هو بطل القســم األول 
لدوري VIVA للدرجة املمتازة الكويت 
أم الســاملية؟ هذا ما ستعرفه اجلماهير 
الليلــة عقب املواجهة املرتقبة بني املتصدر العميد بـ 
٢٢ نقطة ووصيفه الســماوي بـ ٢٠ نقطة على ملعب 
ثامر بالساملية، فترقبوا مباراة قلما تتكرر في مثل هذه 
الظــروف والنجوم، فكالهما قادر على حتقيق الفوز 
بعد أن اجتهدا كثيرا في املباريات السابقة وكأن قرعة 
الــدوري تصر على مواجهتهما معا في ختام القســم 

األول وفعال »ختامها مسك«.
ويقطع القادسية »١3 نقطة« مسافة للوصول إلى 
مدينة األحمدي ملقابلة الشباب صاحب املوقع املتأخر 

بـ 5 نقاط من أجــل »ترقيع« الثقوب في ثوبه بعدما 
ابتعد عن مراكز املقدمة اثر خسارتني متتاليتني.

صدارة
العميــد يدخل بكل ثقله من أجــل الفوز ليؤكد ان 
صدارته التي متسك بها ليست عبثا، وهو من الفرق 
التي ال تتأثر بغياب واحد أو اثنني من ركائزه، فالبديل 
يكــون جاهزا حتت أي ظرف، وقد أمت املدرب الوطني 
محمد عبداهلل جهوزية فريقه ملباراة اليوم، وال يجد 
صعوبة في اختيار تشكيلته التي ترتكز على محترفني 
مميزين مثل جمعة سعيد وصابر خليفة وحميد ميدو 
وحمــزة األحمر وجنم الفريــق فيصل زايد، كما منح 
الفرصة لعناصر شابة مثل مشاري غنام وراضي جمال، 
ومن املؤكد أن األبيض سيبدأ كعادته مهاجما من أجل 
تسجيل هدف مبكر يتيح له اللعب بأعصاب هادئة وقد 
جنح في ذلك في أكثر من مباراة، وال شــك أن املدرب 
وضع في ذهنه خطــورة مهاجمي خصمه البرازيلي 
باتريك فابيانو وفراس اخلطيب، لذلك سيشدد على 
مدافعيه عزلهما عن بعضهما كي ال يهددا مرمى حارسه 
حميد القالف. أما الساملية فقد حافظ مدربه الفرنسي 
ميلــود حمدي على تواجد فريقه فــي املقدمة بعد أن 
قاده بنجــاح من مباراة إلى أخرى وحقق في اجلولة 

املاضية فوزا ثمينا على القادسية ثبته في مركز 
الوصافة وقريبا من الصدارة، وميكن للساملية 
أن يحقق الفوز اليوم إذا كان خط هجومه في 
حضوره املعتاد بعد أن صام عن التهديف في 
املباراة املاضية وسجل هدفيه املدافعان أحمد 
عبدالغفور وطارق خطاب بضربتني رأسيتني، 

ويتفوق اجلانب الهجومي للساملية على دفاعه 
لوجود عناصر متميزة مثل عدي الصيفي ونايف 
زويد وفراس اخلطيب وفابيانو والبديل فيصل 

العنزي الذي يحظى بثقة مدربه.

تعويض ما فات
القادسية يلعب من أجل تعويض النقاط الست 
التي خسرها في آخر مباراتني أمام الكويت والساملية 
وتردد بعدها أن املدرب إيوان مارين سيترك الفريق 
ولكن مت جتديد الثقة به، ومهمته اليوم لن تكون 
مثل آخر مباراتني ولكن عليه أال يستهني بخصمه 
الذي يبحث هو اآلخر عن نقاط تعينه على الهروب 
من موقعــه املتأخر، وتضم صفوف القادســية 
عناصر خبرة باســتطاعتها العودة مرة أخرى، 
أما الشباب فيبحث عن الفوز رغم صعوبته بعد 
أن أصبح مهددا بالهبوط مع بقية فرق املؤخرة.

الكويت تضيف برونزية إلى رصيدها بـ »آسيوية الرماية«

خيطان ينهي عقدي فوسنت وأسدراس
يحيى حميدان 

توصلــت ادارة نــادي خيطان الــى اتفاق مع 
محترفي فريق كرة القدم، املدافع الرواندي فوسنت 
ويســنجياما والعب الوسط البرازيلي اسدراس 
سيلفا، لعمل مخالصة معهما إلنهاء عقديهما لعدم 
تقدميهما املستوى املطلوب خالل اجلوالت السابقة 
من دوري »VIVA« لفرق الدرجة األولى.  ومن املقرر 
أن يكون كل من فوســنت واسدراس قد وقع على 
املخالصة أمس، األمر الذي يعني غيابهما عن لقاء 
»األحمر واألسود« أمام الصليبخات اليوم ضمن 

اجلولــة الـ ٩ مــن »دوري املظاليم«.  وطرح أحد 
املتعهدين مجموعة من الســير الذاتية لعدد من 
احملترفــني األجانب الختيار مــن يريدهم اجلهاز 
الفنــي خليطان بقيادة املــدرب خالد أحمد، الذي 
يفضل التريث في هذه املرحلة والتأني في االختيار 
حتى فتح باب االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل.  
وفي غضون ذلك، نقل العب وسط الفريق مساعد 
الفوزان الى املستشفى عقب تعرضه حلالة إغماء 
في التدريب أول من امس، إال أنه شارك في تدريب 
األمس بعد طمأنة األطباء له على حالته الصحية، 

ومن املنتظر مشاركته أمام الصليبخات اليوم.

كســرت الكويت سيطرة 
دول شرق القارة على منافسات 
أسلحة ضغط الهواء، وانتزعت 
برونزيــة املســدس ١٠ أمتار 
لفرق الرجال امس األول، عقب 
انتهاء اليوم الرابع من البطولة 
اآلســيوية الثامنــة لرمايــة 
األطبــاق الطائــرة واحلادية 
عشــرة لضغط الهواء املقامة 
علــى مجمع ميادين الشــيخ 
صبــاح األحمــد األوملبي، في 
الوقــت الــذي واصلــت فيه 
الصني هيمنتها على امليداليات 

الذهبية.
وأضــاف منتخب الكويت 
للرمايــة بذلــك برونزية إلى 
رصيــده في البطولــة إلى 4 
ميداليات هــي ذهبية واحدة 

وفضيتان وبرونزية.
وأفلــح الفريق املكون من 
حمد النمشان وعلي املطيري 
وســعود العجمي من احتالل 
املركــز الثالث برصيــد ١7٠6 

نقاط ملسابقة رماية )املسدس 
١٠ أمتار( للفرق في حني آلت 
الذهبية الــى الصني برصيد 
١73١ والفضية الى سنغافورة 

برصيد ١7٠6 مكرر.
وشهدت منافسات املسابقة 
نفسها لفئة الفردي اكتساحا 
صينيا للمراكز الثالثة األولى 

عبر الرماة وي جياي وهونغ 
جونــز وزهانــغ هــو الذين 
حصدوا امليداليــات الذهبية 
والفضيــة والبرونزيــة على 

التوالي.

العصيمي يشيد بالبرونزية
هذا وأشاد أمني سر النادي 

الكويتــي للرمايــة ومديــر 
البطولــة عبيــد العصيمي 
بحصــول املنتخب الكويتي 
على برونزية رماية املسدس 
١٠ أمتــار، مضيفــا: »إجناز 
الرصــاص  يحســب إلدارة 
بنــادي الرمايــة الكويتي«، 
تتواصــل  أن  ومتوقعــا 

الكويتية خالل  اإلجنــازات 
األيــام املتبقيــة مــن عمــر 
البطولة، وبني أن اجلميع في 
النادي، ملس الرضا من جميع 
الوفود املشاركة في البطولة 
نظرا لتوفير كل التسهيالت 

جلميع الرماة والراميات.

جدول الميداليات
رفعــت الصــني رصيدها 
الــى ١6 ذهبيــة و١٠ فضيات 
و7 برونزيات فــي الصدارة، 
وتلتهــا الهنــد )ذهبيتني و3 
برونزيــات(  و3  فضيــات 
)ذهبيتــني  وكازاخســتان 
وبرونزيتــني(  وفضيتــني 
وتايلند )ذهبيتني( والكويت 
)ذهبية وفضيتني وبرونزية( 
وســنغافورة )4 فضيات و3 
برونزيات( واإلمارات وتايوان 
)فضية وبرونزية( واليابان 
)برونزيتني( والبحرين وقطر 

)برونزية(.

تتويج رماة الكويت باملركز الثالث في رماية املسدس 10 أمتار رجال فرق

االحتاد العربي يعاقب القادسية
وأبواحلسن يرد: »شر البلية ما يضحك«

اليرموك يواجه الساحل في »األولى«

عبدالعزيز جاسم

أصــدر االحتــاد العربي لكرة القــدم قرارا 
بتوقيع غرامة مالية على نادي القادسية بقيمة 
٢5 ألف دوالر باالضافة إلى توجيه لفت نظر 
على ان تكون القرارات قابلة لالســتئناف في 
حــال طلب القادســية ذلك، وبحســب الكتاب 
املرســل لنادي القادســية فإن العقوبة جاءت 
بسبب األحداث التي صاحبت مباراة األصفر 
والزمالك يوم ٢٩ سبتمبر املاضي في إياب دور 

الـ 3٢ لكأس زايد لألندية األبطال. وفي أول رد 
فعل من القادسية، قال أمني السر العام حسن 
أبو احلسن في حسابه الشخصي بتويتر »مدير 
بطولة كأس زايد لألندية األبطال االستاذ طالل 

آل شيخ، شر البلية ما يضحك«.
  من جهة أخرى، طالب القادسية احتاد الكرة 
بتعديل موعد اقامة مباراته اليوم مع الشباب 
املقررة في الـ 4:١5 عصرا بسبب ارتباط العبيه 
بأعمالهم وعدم قدرتهم على اللحاق باملباراة، 
علما أن املباراة تقام في يوم عطلة )اجلمعة(.

مبارك الخالدي

يحل فريق اليرموك ضيفا على فريق الساحل 
 VIVA في قمة مواجهات اجلولة الثامنة من دوري
لفرق الدرجة االولى، ويحمل اليرموك في جعبته 
١6 نقطة بينما يالحقه الساحل برصيد ١3 نقطة. 
وفي لقاء آخر، يلعب الصليبخات )3 نقاط( مع 

خيطان )نقطتني( على ستاد نادي الكويت.
وتتجه االنظار صوب ملعب الساحل اذ من 
املتوقــع ان تكون االثــارة والندية حاضرتني، 

فاملبــاراة هــي االولى الصحــاب الضيافة على 
ملعبهــم بعد طــول انتظار وبعد سلســلة من 
االنتصارات املثيرة قدمها ابناء املدرب عبدالرحمن 
العتيبي الذي قرر االعتماد على الالعبني احملليني 
واالستغناء عن احملترفني لتواضع مستوياتهم، 
بينما يخوض اليرموك املباراة قادما من تعادل 
بعد سبع جوالت لم يتذوق فيها طعم اخلسارة 
او التعــادل، ويدرك املدرب هاني الصقر ان اي 
تعثر آخر رمبا تكلفه الصدارة التي حافظ عليها 

منذ البداية.

درع تذكارية من طالل نايف إلى الشيخ ثامر العلي

خيطان ٤:١٥الصليبخات اليرموك ٤:١٥الساحل

القادسية الشباب
كويت سبورت

الكويت٤:١٥ الساملية
كويت سبورت

٦:٣٥

هادي العنزي

أكد املدرب املســاعد للفريق األول لكرة القدم 
بنــادي الســاملية ســلمان عــواد فــي تصريح لـ 
»األنباء« جاهزية فريقه ملواجهة الكويت مســاء 
اليوم في قمة اجلولة التاسعة وختام الدور األول 
للدوري املمتاز، مضيفا ان املواجهة مثلها مثل بقية 
املباريــات األخرى، وبالتأكيد هناك حتضير فني 
خاص يتعلق بالطريقة التي ســنواجه بها فريقا 
متمرســا على املباريات القوية ولديه العديد من 
العناصر املتميزة، إال ان الســماوي ال يقل شــأنا 
وقيمة فنية عن منافسه ولدينا بالطبع العديد من 
األوراق الرابحة ذات اخلبرة الفنية العالية. وذكر 
أن خصوصية مواجهة الكويت اليوم تكمن في أنها 

ســتحدد هوية متصدر الدوري املمتاز في القسم 
األول، وال تعني بالضرورة أن يكون املرشح األبرز 
للفوز باللقب، فهناك ٢7 نقطة متاحة في القســم 
الثاني وهي كفيلة بقلب كل املوازين، الســيما أن 
يناير املقبل سوف يشهد حركة انتقاالت متوقعة 
في أغلب األندية لتعزيز حظوظها في املنافســة. 
وأضاف عــواد أن هناك إمكانية إلقامة معســكر 
تدريبي إذا ما تهيأت الظروف املناسبة خالل الفترة 
التي يتوقع توقف الدوري املمتاز فيها، خاصة ان 
الثلث األخير من املوسم يشهد الكثير من املباريات 
األمر الذي يتطلب حتضير أكبر عدد من الالعبني. 
وجدد عواد الثقة بجميع محترفي السماوي، مضيفا 
انه ال يوجد حاليا أي تفكير للبحث عن محترفني 
جدد واجلهــاز الفني راض عما يقدمه محترفونا 

طاقم حتكيم التڤي
اليوم بــن الكويت  يدير مبــاراة 
والســاملية طاقم حكام من جمهورية 
أندريس  الساحة  بقيادة حكم  التڤيا 
ترميانيس، وسبق لعدد من احلكام 
األجانــب إدارة املباريات في هذا 

املوسم.

القادسية مع الشباب في ختام القسم األول من دوري VIVA الممتاز

عواد: ال استعدادات خاصة .. والسماوي أهل للصدارة

صراع هدافني بني باتريك وخليفة
تشــهد مباراة اليوم مواجهة خاصة اخرى 
ستكون بن مهاجم الساملية البرازيلي، ويحمل 
جنسية تيمور الشرقية، باتريك فابيانو )9 أهداف( 
ومهاجم الكويت التونسي صابر خليفة )8 اهداف( 

من أجل املنافسة على لقب الهداف.
ويحتل مهاجم العربي حسن املوسوي صدارة 

الهدافن حالياً برصيد 11 هدف.

كاظمة يتخطى النصر بثالثية

العربي بـ»املوسوي« يتغلب على الفحيحيل

 QR ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام
أو  

 
أو 

 
كود أو 

ناصر العنزي - مبارك الخالدي - هادي العنزي

بجدارة واســتحقاق متكن العربي من الفوز على 
الفحيحيل 4-١ في املباراة التي جمعتهما مساء امس 
على ستاد عبداهلل اخلليفة بنادي اليرموك في افتتاح 
اجلولة التاسعة بدوري VIVA املمتاز، وبهذا الفوز رفع 
األخضر رصيده إلى )١7( نقطة في املركز الثالث، وبقي 
اخلاســر عند رصيده السابق )4( نقاط باملركز قبل 
األخير، سجل لألخضر حسني املوسوي »هاتريك« )٢7 
و35 من ركلة جزاء و45( وعلي خلف )76(، وسجل 
للفحيحيل منذر أبوعماره )47 من ركلة جزاء(. وشهدت 
املباراة طرد حارس الفحيحيل سعد العنزي لقيامه 
بضرب العب العربي محمد الكندري دون كرة )٨7(.

وجاء الشوط األول متوسط املستوى مع افضلية 
للعربي من حيث األداء والنتيجة رغم البداية اجليدة 
للفحيحيــل الــذي وصل ملرمــى احلارس ســليمان 
عبدالغفور لكن دون فاعلية وحتصل مشاري الكندري 
على خطأ خارج املنطقة نفذه املوسوي بقوة في مرمى 
احلارس سعد العنزي )٢7(، وعاد الكندري للتالعب 
في دفاعات الفحيحيل وحتصل على ركلة جزاء نفذها 
املوسوي أيضا بنجاح في شباك احلارس العنزي )35( 
ليبسط األخضر سيطرته على املباراة، ومن متريرة 
متقنة من محمد فريح للموســوي الذي ســددها في 
الشباك محرزا هدفه الشخصي الثالث ولفريقه )45(.
ومع انطالق الشــوط الثاني قلص األردني منذر 
أبوعماره الفارق بتسجيله هدف الفحيحيل من ركله 
جزاء )47( ليرتفع إيقاع املباراة، وكاد املوســوى أن 
يحرز الهدف الرابع لكن احلارس العنزي أبعد الكرة 
ببراعــة )5٩(، وأضاف علي خلف هدفا رائعا بعد أن 
أسقط الكرة من مسافة بعيدة في مرمى العنزي )76(، 
وتعقدت مهمة الفحيحيل بعد طرد احلارس العنزي 
ليحرس املرمى املدافع ناجى العجمي نظرا الستنفاد 

املدرب محمد دهيليس تبديالته.

ثالثية كظماوية
ســجل كاظمة فوزا مســتحقا على النصــر بنتيجة 
3-١ جاءت جميعها في الشوط األول الذي سيطر عليه 
البرتقالي وســط انهيار في دفاع اخلصم، ورفع كاظمة 
رصيده إلى )١6( نقطة فيما بقي النصر على )١١( نقطة.

أطبق كاظمة على الشوط األول كامال وكأنه يلعب 
وحده وسجل ثالثة أهداف عن طريق عبداهلل الظفيري 
)١١( ومشاري العازمي )3٨( والبرازيلي أليكس ليما 
من ركلة جزاء )43(، وأشرك مدرب كاظمة مهاجميه 
باولو هيرنان وشبيب اخلالدي منذ البداية واستعان 
بخدمات عبداهلل الظفيري في خط الوسط والذي شكل 
مع زمالئه مشاري العازمي وحمد احلربي وعمر حبيتر 
خطا مساندا للدفاع والهجوم، وتعاونت خطوط كاظمة 
فــي الوصول إلى مرمى اخلصــم ثالث مرات وأضاع 
الالعبون فرصا أخرى للتســجيل وتعرض حارسه 
فواز الدوســري ولعب مكانه علي جراغ، أما النصر 
فقد ســقط مبكرا وكان دفاعه ممرا سهال وتسبب في 
األهداف كما لم يجد دفاعه مساندة من الوسط وعلى 
مدرب النصر أن مينح حارسا آخر الفرصة غير محمد 

هادي الذي أخد حقه كامال. 
وفي الشوط الثاني حاول النصر تقليص النتيجة 
وســجل هدفا من ركلة جزاء بواســطة مشــعل فواز 
)76(، وحافظ البرتقالــي على تفوقه وخرج بثالثة 

نقاط مستحقة.
أدار املباراة احلكم اإلماراتي عادل النقبي ولم يجد 

صعوبة في إدارتها.

التضامن والجهراء.. سلبيان
تعادل اجلهراء مع التضامن سلبا في املباراة التي 
جمعتهما على ملعب األخير، ليبقى اجلهراء في املركز 
األخير بنقطتني، فيما ارتفع رصيد التضامن للنقطة 

الثامنة باملركز السابع.
وفرض التضامن أفضليته على مجريات الشوط 
األول ومتكن من الوصول إلى مرمى حارس اجلهراء 
بندر سليمان لكن محاوالته افتقدت للمسة األخيرة، 
وعلى اجلهة األخرى لم يشكل اجلهراء خطورة على 
مرمى شهاب كنكوني باستثناء تسديدة فايز الظفيري 
التي مــرت بجانب القائم األيســر حلارس التضامن 
)37(. وفي الشوط الثاني واصل التضامن سيطرته 
فــي ظل تراجع غيــر مبرر من قبــل العبي اجلهراء، 
وحاول املدرب احمد عبدالكرمي إنعاش الوسط والهجوم 
بثالثــة تبديالت متتالية، لكنها لــم تفلح في تغيير 
الوضع وشهدت املواجهة أول مشاركة ملهاجم اجلهراء 

محمد سعد.

الكويت والساملية.. »قمة« الصدارة


