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اجلمعة ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ رياضـة

الریاضي  العربي  للنادي  العمومیة  الجمعیة  أعضاء  السادة/ 
المتخذ  العربي  النادي  إدارة  قرار مجلس  بناًء على  المحترمون 
یوم  بتحدید   ،2019/10/31 بتاریخ  المنعقد  الثامن  باجتماعه 
عمومیة  جمعیة  انعقاد  موعدًا   2019/12/29 الموافق  اأحد 
أعضاء  غالبیـة  عـن  العضویـة  إسقاط  في  للنظر  عادیـة،  غیر 

مجلس اإدارة.
للنادي،  اأساسي  النظام  من   )20( رقم  المادة  بحكم  وعمًا 
الجمعیة  لعقد  الدعوة  بتوجیه  اانتخابیة  اللجنة  باختصاص 
العمومیة غیر العادیة، عند النظر في مسألة إسقاط العضویة 

عن الغالبیة المطلقة أعضاء مجلس اإدارة.
لذلك تدعوكم اللجنة اانتخابیة للنادي العربي الریاضي لحضور 
الموافق  اأحد  یوم  العادیة  غیر  العمومیة  الجمعیة  اجتماع 
بمقر  وذلك  مساًء،  الخامسة  الساعة  تمام  في   ،2019/12/29

مدرسة اقرأ ثنائیة اللغة – محافظة الفروانیة – جلیب الشیوخ 
– قطعة 4 - شارع 25، وذلك للنظر في الطلب المقدم بتاریخ 
2019/10/6 من عدد 280 عضوًا من أعضاء الجمعیة العمومیة 
للنادي، بإسقاط العضویة عن عدد )6( أعضاء من أعضاء مجلس 

اإدارة، بما یشكل الغالبیة المطلقة أعضاء مجلس اإدارة.

اللجنة اانتخابیة للنادي العربي الریاضي

تدعو اللجنة اانتخابیة للنادي العربي الریاضي 
لحضور جمعیة عمومیة غیر عادیة
یوم اأحد الموافق 2019/12/29

العنزي يزيد 
متاعب الساملية

هادي العنزي

تفاقمت متاعب الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الساملية، بعد 
كشف الفحوصات الطبية التي 
قــام بهــا املهاجم عايــد العنزي 
عــن إصابته بقطع فــي الرباط 
الصليبــي، ممــا يعنــي انتهــاء 
موسمه مع السماوي مبكرا وفي 
وقت مير فيــه الفريق بظروف 
صعبة بعد انتقال مهاجمه السابق 
الفلســطيني عــدي الدبــاغ إلى 
القادسية، وقرب انضمام األردني 
عدي الصيفــي إلى ذات النادي، 
باإلضافة إلى إصابة جنم الفريق 
الشــاب الدولي مبارك الفنيني. 
ويسعى الساملية بقيادة املدرب 
الوطني سلمان عواد إلى املنافسة 
على لقب الدوري املمتاز ويحتل 
الســماوي املركــز الثالث خلف 

الكويت والقادسية تواليا.

القادسية يتقدم بدوري الشباب
مبارك اخلالدي

تواصلت اإلثــارة ولعبة تبادل املراكز بني فرق 
دوري الشباب حتت ٢٠ سنة لكرة القدم مع ختام 
منافسات اجلولة التاسعة من املسابقة، حيث حافظ 
الكويت الذي لم يشارك في مباريات اجلولة للراحة 
على صدارته بـ ٢٢ نقطة، فيما واصل كاظمة نتائجه 
الالفتة بتغلبه على فريق الشباب ٦-٠ ليرتقي الى 

املركز اخلامس بـ ٢٠ نقطة. 
وبثقة كبيرة واصل القادسية زحفه نحو املقدمة 
ليقفز إلى املركز الثالث بعد فوزه املســتحق على 
الفحيحيــل٣-١، كما تقدم النصر الى املركز الرابع 
برصيد ١٦ نقطة بعد أن أحلق بفريق خيطان اخلسارة 
األولى ٣-٢، وجاءت املباراة مثيرة ليتراجع اخلاسر 
الى املركز السابع بـ ١٥ نقطة. وفي النتائج األخرى 
فاز اجلهراء على اليرموك ٣-٢ ليرتقي الى النقطة 
١٦ وبقي اخلاسر عند رصيده السابق بـ ٦ نقاط، كما 
فاز الساملية على الصليبخات ٤-١ ليرفع رصيده 
الى ١٣ نقطة وبقي اخلاســر عنــد ٤ نقاط، وتلقى 
العربي خسارة موجعة أمام الساحل ٣-٢ ليتجمد 
رصيد األخضر عند ١٢ نقطة وارتقى الســاحل الى 

النقطة ١٠.

النصر والعربي للهروب من املراكز األخيرة
دعما لصفوف فريقه، وعاد محترف النصر البحريني 
السيد ضياء لالنضمام مع فريقه بعدما ساهم بإحراز 
كأس خليجي ٢٤ ولعب أساسيا في املباراة النهائية، 
كما تضم صفوف النصر احملترف السعودي تيسير 
اجلاســم، ويسعى الفريق النصراوي إلى استغالل 
اقامة املباراة على ملعبه لتحقيق نتيجة إيجابية.

أما العربي «فحالته حالة» بعدما ساءت نتائجه 
في الدوري وهبط للمركز األخير بعدما خسر آخر 
مباراة له أمام الكويت املتصدر بثالثية وجاءت فترة 
التوقف مناسبة له لتصحيح أوضاعه واالبتعاد عن 
الضغوط النفسية على الالعبني الذين لم يحسنوا 

في أداء واجباتهم في املباريات الست املاضية.

استثنائي لألخضر لم مير به منذ سنوات طويلة.
وقد تعادل النصر في آخر مباراة له في الدوري 
مع كاظمة بهدف لكل منهما وحسن من مركزه لكنه 
يبقى في دائرة اخلطر إذا لم يحصد نقاطا بصورة 
منتظمة. واستغنى العنابي عن مهاجمه الغيني نابي 
ســوما قبل توقف الدوري وأشرك مدربه التونسي 
لطفي رحيم عناصر شابة خالل مسابقة كأس االحتاد 

ناصر العنزي

تســتأنف مسابقة دوري VIVA للدرجة املمتازة 
مبارياتها مساء غد السبت بعد توقف لنحو ٣٥ يوما 
بسبب انشغال العبي املنتخب الوطني باملشاركات 
اخلارجيــة، حيث تقام اليــوم مباراة واحدة ضمن 
اجلولة السابعة جتمع النصر صاحب املركز الثامن 
بـــ ٥ نقاط مع العربي األخير برصيد نقطتني على 
ملعب علي صباح الســالم بنادي النصر، وتشــير 
نقاط الفريقني ومركزيهما الى حاجتهما الشــديدة 
لنقاط املباراة من اجل الهروب من املراكز املتأخرة، 
السيما العربي الذي يأتي في املركز األخير في موسم 

04:05
العربي كويت سبورتالنصر

العنيزان خارج حسابات التضامن
يحيى حميدان

تأكــد بشــكل قاطع غياب مهاجم فريــق الكرة بنادي 
التضامن يوســف العنيزان عن مواجهتي «العنيد» أمام 
كاظمة يــوم األحد املقبل، والنصر يوم اخلميس، ضمن 

اجلولتني الـ ٧ و٨ من مسابقة دوري «VIVA» املمتاز.
وحــاول اجلهــاز الطبي جتهيــز العنيــزان ملواجهة 
«البرتقالــي»، بيــد أن الفحــوص الطبيــة االخيرة التي 
خضع لها، كشــفت عن حاجته ملزيد من الوقت، على أن 
يبدأ مرحلة التأهيل بعد ذلك. ويعاني العنيزان من متزقني 
في نفس املكان. وســيكون املدافع البرازيلي اليكســندر 
هانز خارج حسابات اجلهاز الفني بقيادة املدرب الصربي 
زيلكو ماركوف بسبب نصيحة اجلهاز الطبي له باحلصول 
علــى مزيد من الراحة، على ان يكون جاهزا للمشــاركة 
مع التضامن في مباراة النصر في «ديربي الفروانية».

ويستمر كذلك غياب العب خط الوسط عبدالعزيز وادي 
عن لقاء كاظمة بسبب حصوله على البطاقة احلمراء في 
لقاء الساملية في اجلولة اخلامسة قبل املاضية، وسيعود 
للمشاركة في مباراة كاظمة، أما املدافع عبداهللا التويتان 
الذي حصل على بطاقتني صفراوين في املباراة نفسها، 
فسيكون جاهزا للقاء كاظمة بعد استنفاده عقوبة اإليقاف 

ملباراة واحدة.

األصفر.. «سوبر ٢٠١٩»
ناصر العنزي - يحيى حميدان

أسعد القادسية جماهيره 
العريضــة بــأول لقــب في 
املوسم احلالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
على حساب منافسه اللدود 
الكويت بعدمــا تغلب عليه 
بهدف دون رد سجله املدافع 
جيمس انويكا ليحقق األصفر 
بذلك لقب كأس «الســوبر» 
للمرة السادســة، وذلك في 
املواجهة التي جمعتهما أمس 

على ستاد جابر الدولي.
لم يقدم الفريقان «شيئا» 
طوال الشوط األول وتبادل 
الكــرات  الالعبــون متريــر 
باخلطأ وخلــت املباراة من 
أي فرصــة حقيقية وكانت 
احلماســة فــي املدرجــات 
أكثــر منهــا داخــل امللعــب 
باســتثناء فرصة للقادسية 
لم يحتســبها حكــم املباراة 
ركلة جــزاء صحيحة بعدما 
مر عيد الرشيدي الذي لعب 
أساسيا بدال من بدر املطوع 
املصــاب من مشــاري غنام 

الدقيقــة «٢٦» بعدمــا خرج 
مصابا بعد سقوطه على كتفه 
األيسر ولعب محله عبداهللا 
البريكي صاحب التصويبة 
الوحيدة لألبيض جتاه مرمى 
القادسية وجاءت كرته فوق 

العارضة «٤٥».
هدف «الكأس»

وفي الشوط الثاني دفع 

جيمس انويكا بعدما ارتقى 
عاليا وسدد الكرة برأسه على 
يســار حميد القالف. وبذل 
العبو القادسية جهدا كبيرا 
فــي احلفاظ علــى النتيجة 
السيما رضا هاني وسلطان 
الوســط  بخــط  العنــزي 
أنوكيا وسومايال  وجميس 
في الدفاع، كما أشرك مدرب 
القادسية العبه محمد الفهد 
بدال من عيد الرشيدي الذي 
بذل جهدا طيبا طوال املباراة، 
وفي سعيه الى إدراك التعادل 
أشرك مدرب الكويت حسام 
السيد فهد العنزي لتعزيز 
الهجوم، وحصــل األبيض 
علــى فرصــة للتعديل لكن 
احلــارس القدســاوي خالد 
الرشــيدي تدخل في الوقت 
املناسب وبقيت النتيجة كما 

هي عليه.
٭ أدار املباراة احلكم عبداهللا 
الكندري ولم يحتسب ركلة 
جــزاء صحيحة للقادســية 
وأوقف حــاالت اخلشــونة 

بالبطاقة الصفراء.

مــدرب القادســية فرانكــو 
مبهاجمه أحمد الرياحي بدال 
من قاوتشيو، وأضاع مهاجم 
الكويت الكولومبي كالديرون 
فرصة ثمينة جدا وهو قريب 
مــن املرمــى «٦٥»، ونظــم 
الفريقان هجمات ســريعة 
أحدثت قلقا للمدافعني، وفي 
الدقيقة «٧١» جاء هدف الفوز 
للقادســية بإمضاء مدافعه 

يوسف ناصر وفهد األنصاري في صراع على الكرة  

ومرر كرة متقنة للبرازيلي 
الــذي  لــوكاس قاوتشــيو 
تعرض للعرقلة من اخللف 
من قبل املدافع عمرو ميداني 
«٣٢»، وبرز عيد الرشــيدي 
وحده من الفريقني في الشوط 
األول وأزعــج دفاع اخلصم 

مبراوغته ومتريراته.
الكويت مهاجمه  وخسر 
اخلطــر جمعــة ســعيد في 

لقطات من املباراة
٭ شهدت املباراة حضور رئيس مجلس 
األمة مــرزوق الغامن وراعي املباراة مدير 
عام هيئة الرياضة د.حمود فليطح ورئيس 

احتاد الكرة الشيخ احمد اليوسف. 
٭ قام احتاد الكرة بجهود طيبة في عملية 

تنظيم املباراة من جميع النواحي. 
٭ فتحت بوابات ستاد جابر عند الساعة 
الـ ٥ وقبل ســاعة ونصف الســاعة من 

انطالق اللقاء. 

٭ قدر احلضور اجلماهيري للمباراة بـ ٥ 
آالف متفرج تقريبا، وهو حضور ضعيف 

نسبيا. 
٭ قام العبو القادسية بحمل الفتة رثاء 
للرئيس األسبق للنادي املرحوم عبداحملسن 
الفارس الذي انتقل الى جوار ربه قبل ايام. 
٭ نزل حــارس مرمى القادســية خالد 
الرشيدي قبل جميع العبي الفريقني إلجراء 

عمليات اإلحماء.

العبو األصفر يحتفلون باللقب السادس لكأس السوبر  (محمد هاشم)

ملشاهدة الڤيديو


