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رياضـةاالحد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩

اجلهراء يفلت من »سلة« التضامن.. وكاظمة يوجع الشباب
هادي العنزي

واصل الفريق األول لكرة 
الســلة بنادي اجلهراء سعيه 
للتأهــل إلى الــدوري املمتاز، 
بعدما تغلب على التضامن 67-
6٢ فــي املواجهة التي جمعت 
الفريقني على صالة الشــهيد 
قشيعان املطيري بنادي النصر 
أمــس األول ضمن منافســات 
الدور التمهيدي لدوري الدرجة 
األولى، كما حقق برقان فوزا 
متوقعا على الصليبخات 86-

٥١ نقطة، وفي املباراة املؤجلة 
الشــباب ومســتضيفه  بــني 
كاظمــة، اكتســح البرتقالــي 

سجله العبي اجلهراء لم يكن 
من السهل تقليصه، ليواصل 
األبيض انطالقته نحو التأهل 

لدوري »الستة« املمتاز.
الــى ذلــك تقــام اليــوم 4 
مباريــات، حيث تســتضيف 
صالة الشهيد قشيعان املطيري 
بنادي النصر مباراتي القرين 
والكويت في اخلامســة مساء 
ويتبعها في السابعة موجهة 
صعبــة جتمــع الشــباب مع 
اجلهــراء، فيمــا تســتضيف 
صالة نادي الساحل اليرموك 
والقادسية، وفي السابعة مساء 
يصطدم طموح العربي بالتأهل 

بصالبة وجودة كاظمة.

الضيف بـ ١٠١-٥6 نقطة.
وشهدت مواجهة اجلهراء 
والتضامــن نديــة فــي اغلب 
خاللهــا  متكــن  فتراتهــا، 
العبــو التضامن مــن مجاراة 
»اجلهراوية« باستثناء الربع 
الثاني والذي انتهى ملصلحة 
وكبدهــم   ٢-١١7 اجلهــراء 
اخلــروج خاســرين بفارق ٥ 
نقاط في النهاية، حيث دانت 
لهــم األفضلية النســبية في 
الربــع األول وأنهــوه ١8-١4 
نقطة، وكذلك الشوط الثالث 
١6-١١، وفــي الشــوط الرابع 
واصلوا تقليص الفارق )١7-
١٥(، لكن الفارق الكبير الذي 

»أزرق شباب املاء« في مواجهة صعبة أمام أميركا
يأمل منتخب الكويت لكرة 
املاء اســتعادة توازنه، عندما 
يالقــي نظيــره األميركي في 
الساعة ٢.٥٠ ظهر اليوم، ضمن 
منافســات املجموعــة الثالثة 
لبطولة العالم للشباب حتت 
٢٠ سنة التي حتتضنها البالد 
حتى ٢٠ ديسمبر اجلاري على 
مجمع أحواض ســمو الشيخ 
ناصــر احملمد لأللعاب املائية 
في نادي النصر، مبشاركة ٢٠ 
دولة، كمــا تلتقي إيطاليا مع 
مونتينغرو في الساعة ٥٠.6 
مســاء اليوم ضمن املجموعة 
ذاتها. وكان »أزرق املاء« تلقى 
خسارته الثانية في املجموعة 
أمام نظيره املونتينغري احد 
املرشحني لنيل اللقب بنتيجة 
7-4٢ امــس االول في الوقت 
الذي فازت فيه الواليات املتحدة 
علــى إيــران ٢7-4، وكانــت 
اجلولة األولى شهدت خسارة 

وفــي باقي مباريات اليوم 
وضمــن املجموعــة األولــى، 
تتوجه األنظار إلى قمة صربيا 
وكرواتيــا في حــني تتواجه 

اليونــان  الرابعــة، ســتقابل 
املدافعــة عن اللقــب منتخب 
أوزبكســتان وأيضــا تلتقــي 

البرازيل وأستراليا.
وكانت اجلولة الثانية التي 
أقيمت أول من امس، شــهدت 
فــوز صربيــا علــى اليابــان 
١3-7 والصــني علــى جنوب 
افريقيــا ١4-١3 في املجموعة 
األولــى وإســبانيا على مصر 
١8-4 وكندا على روسيا ١٢-

١٠ )الثانيــة( واليونــان على 
نيوزيلندا ١4-٥ والبرازيل على 
أوزبكستان ٢3-6 )الرابعة(.

علــى صعيد متصــل، اكد 
رئيــس االحتادين اآلســيوي 
والكويتي للســباحة الشيخ 
خالد البدر ان استضافة البلد 
للبطولة يضعها مرة جديدة 
على خارطة الرياضة العاملية 
بعــد فتــرة إيقــاف طويلــة.
واأللعاب املائية خصوصا. 

اليابــان مع جنــوب إفريقيا، 
وفي املجموعة الثانية، تلتقي 
إســبانيا مع كنــدا كما تلتقي 
املجر روسيا، وفي املجموعة 

ضمن جوالت الدور التمهيدي لبطولة العالم املقامة بالكويت

الكويت أمام إيران 7-١٥، وفوز 
إيطاليا على الواليات املتحدة 
١8-١١، وامــس فــازت إيطاليا 

على إيران ١6-4.

أزرق اليد يهزم »فريشني هامي« األملاني

يعقوب العوضي

فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على 
فريق »فريشني هامي« األملاني بنتيجة 
3٢ - ٢7 في املباراة التي دارت بينهما 
أول من امس في معسكره املقام حاليا 
في أملانيا ضمن استعدادات األزرق لكأس 
آسيا )تصفيات كأس العالم مصر ٢٠٢١( 
والتي تســتضيفها الكويــت ١6 يناير 
املقبل، ويخوض منتخبنا آخر مبارياته 
الودية اليوم أمام فريق اوفن باخ ويعود 

الى البالد الثالثاء املقبل.
وأشرك اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
امن القفصي ومساعديه الوطنيني محمد 
مبارك وفيصل صيوان جميع الالعبني 
للوقوف على املستوى الفني والبدني 
واالطمئنان. كما حــرص على تطبيق 
بعض اجلمــل التكتيكية واســتيعاب 

الفريق خلطط اللعب.
واكد أمني سر االحتاد قايد العدواني 
ان االستعدادات تســير حسب اخلطة 
املرسومة، مشيرا الى أن الروح القتالية 
لالعبني حاضرة في التدريبات اليومية 

واملباريات الودية.
إلى ذلك، تتواصل منافسات البطولة 
التنشيطية على صالة الشهيد فهد االحمد 
بإقامة 3 مباريات اليوم. فيلتقي كاظمة 
)4 نقاط( مع القرين )نقطة واحدة( في 
الـ 4،3٠ مساء، وفي اللقاء الثاني يتواجه 
اليرمــوك )نقطة واحدة( مــع العربي 
)نقطتني( في الـ 6.٠٠ مســاء وفي آخر 
مباريات اليوم يلعب النصر )نقطتني( 
مع الصليبخات )نفس الرصيد( في الـ 

7.3٠ مساء.
ويسلط الضوء على مواجهة القرين 
مع كاظمة لتقارب املستوى الفني، حيث 
يســعى االول لتعويض خسارته أمام 
الصليبخات في اجلولة املاضية ويعود 

الى جادة االنتصارات.
من جانب آخر، وقــع اختيار جلنة 
احلكام في االحتاد اآلسيوي لكرة اليد 
على طاقمني حتكيميني من الكويت هما 
عبدالرحمن املال وأحمد اجليماز، وحمد 
فيصل وحسني اشكناني للمشاركة في 
دراسات الترقية للشارة الدولية واملقرر 

إقامتها في البالد مارس املقبل.

3 مباريات في »التنشيطية« اليوم

العربي يتنفس الصعداء بالفوز على النصر

كاظمة والساملية يلتقيان التضامن والساحل

مبارك اخلالدي

تنفس العربــي الصعداء بعد ان حقق 
فوزه األول في بطولة دوري VIVA املمتاز، 
وذلك بعد تغلبه على مضيفه النصر بهدف 
دون رد في املبــاراة التي جمعتهما عصر 
امس في افتتاح منافسات اجلولة السابعة 
مــن البطولة، وبهذا الفــوز رفع األخضر 
رصيــده الى ٥ نقاط، وبقــي العنابي عند 
رصيده الســابق بـ ٥ نقاط ســجل الهدف 
تشافي توريس )4(. وجاء الشوط االول 
متوسط املستوى متيز باحلماس واحلذر 
من اجلانبني مع افضلية لألخضر الذي اجاد 
في الوصول الى مرمى العنابي عبر اجلبهة 

اليمنى بتواجد مشاري الكندري وماريون 
سيلفا والظهير املتقدم جمعة العنزي فيما 
لم يظهر النصر مبستواه املعهود لغياب 
اربعــة من عناصره احملترفــة. وارتفعت 
معنويات العبي االخضر مع الهدف املبكر 
الذي احرزه تشافي توريز )٥( وأهدر سيلفا 
ركلــة جزاء )36( ردت من القائم االيســر 
للحارس رحيل. ولم تكن للعنابي محاوالت 
تذكر لينتهي الشوط بتقدم العربي. وفي 
الشــوط الثاني، واصل العربي أفضليته 
ورد القائم األيسر تسديده لقلفا )٥3(، كما 
اهدر البديــل فيصل عجب انفرادا بعد ان 
سدد الكرة برعونة )7١(، وأحسن العربي 

تنظيمه الدفاعي حتى نهاية املباراة.

ناصر العنزي

تقــام اليــوم مباراتان ضمــن اجلولة 
السابعة من دوري VIVA املمتاز، حيث يلعب 
كاظمــة الذي ميتلك ١٠ نقاط مع التضامن 
برصيد 6 نقاط على ستاد ناصر العصيمي 
بنادي خيطان، وعلى ملعب ثامر يستضيف 
الساملية وله ١١ نقطة الساحل الذي جمع 8 
نقاط، وتسعى الفرق األربعة إلى حتقيق 
الفــوز من أجل تثبيت مواقعها في ســلم 
الترتيب. ويدخل الفريق الكظماوي املباراة 
مكتمل الصفوف بعدما خاض مدربه بوريس 
بونياك مع العبيه مسابقة كأس االحتاد أثناء 
فترة توقف الدوري ومنح الفرصة لعدد من 
الالعبني الشباب، ومازال البرتقالي في دائرة 
املنافسة ولكن عليه عدم التفريط بالنقاط 
في املواجهات املقبلة، وكان قد تعادل مع 
النصر ١-١ في آخر مباراة له في الدوري، 
وظهر البرتقالي في املوسم احلالي أفضل 

مما كان عليه في املوسم املاضي.
أما التضامن فقد خســر آخر مباراة له 
في الدوري من الشــباب بهدف وتأخر في 
الترتيب وبات عليه احلفاظ على تواجده 
فــي مناطــق األمان كي ال يجد نفســه في 
صراع على البقاء والهبوط، وسيغيب عن 
التضامن مهاجمه يوسف عنيزان بسبب 
اإلصابة وكذلك املدافع البرازيلي الكسندر 
الــذي يســتمر غيابه وحاجتــه الى مزيد 

من االستشــفاء، إضافة إلى العب الوسط 
عبدالعزيز وادي بســبب اإليقاف »بطاقة 
حمراء«، وتدارس مدرب التضامن الصربي 
زيلكو ماركوف مــع العبيه األخطاء التي 

وقع فها الفريق سابقا لتالفيها.
ويعاني الساملية من غيابات كثيرة في 
صفوفه قبل الدخول في مواجهات الدوري 
حيث أبعدت اإلصابة كل من مبارك الفنيني 
وفيصــل العنزي ونايف زويد إضافة الى 
الغائب منذ فترة طويلة أحمد عبدالغفور، 
كما خسر الساملية العبيه عدي الدباغ وعدي 
الصيفي اللذين انتقال معا إلى القادسية، 
مما ســيجد مدرب السماوي سلمان عواد 
صعوبة في تعويض الغائبني، لكنه قادر 
مع بقية الالعبني على التعامل مع مباراة 
اليوم بصورة حسنة، ومازال الساملية في 
دائرة املنافسة وقد تعادل في آخر مباراة 
له مع القادسية ١-١. أما الساحل فقد قدم 
عروضا جيدة مع مدربه الوطني عبدالرحمن 
العتيبي بوجود عناصر شابة تسعى خلدمة 
فريقها، ودعم الساحل صفوفه بالتعاقد مع 

النيجيري عزيز أدوالي.

في افتتاح اجلولة السابعة لدوري VIVA املمتاز

مشاري الكندري محاوال املرور من العبي النصر خالد املطيري ومعاذ الظفيري                 )محمد هاشم(

يحيى حميدان

واصل فريقا القادســية والكويت 
تدريباتهما عقب مباراة كأس »السوبر«، 
التي أقيمت اخلميس املاضي وحصل 
على لقبها »األصفر« للمرة السادسة 
في تاريخه )رقم قياســي( بعد فوزه 
على »األبيض« بهــدف نظيف، وذلك 
اســتعدادا خلوض مباريــات اجلولة 
الســابعة مــن دوري »VIVA« املمتاز، 
حيث سيلتقي القادسية مع الشباب، 

والكويت مع اليرموك غدا.
وأعلن »األصفر« عــن تعاقده مع 
احملترف األردني عدي الصيفي قادما 
من الساملية الذي قضى فيه ما يقارب 8 
مواسم، ليكون الصفقة الثانية لـ »بني 
قــادس« في االنتقاالت الشــتوية الى 
جانب املهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، 
علمــا أن الصيفي والدباغ ســيكونان 
متاحــني للمشــاركة عقب فتــح باب 
االنتقاالت الشتوية في 3 يناير املقبل.
وعقب مباراة كأس الســوبر، قال 
رئيس نادي القادســية الشــيخ خالد 
الفهــد، ان املباراة لم تكن باملســتوى 
املأمول بشــكل عــام، ويبقى حتقيق 
اللقب هــو األهم بغض النظر عن أي 
أمور أخرى. وأضاف: »حتقيق بطولة 
السوبر أمر ليس بالغريب على العبي 
األصفر، الذين يظهر معدنهم في املواقف 
الصعبة، ونتمنى أن يواصل الفريق 
حتقيــق االنتصــارات فــي املباريات 

املقبلة«.
مــن جهته، أكد نائب رئيس جهاز 

في بطولة السوبر، وذلك تقديرا منه 
جلهــوده، وقام جنله خالد بتســليم 
املكافأة للمحترف النيجيري في تدريب 

اجلمعة.

إصابة جمعة
وفي اجلهة املقابلة، كانت اخلسارة 
مضاعفة بالنسبة للكويت الذي خسر 
لقب »السوبر« وسيفتقد كذلك جهود 
أحــد أبــرز العبيه احملتــرف العاجي 
جمعة سعيد بعد اصابته في املباراة 
اثر احتكاك مع جيمس في الدقيقة 3٢ 
من زمن اللقاء، ليغادر جمعة امللعب 
سريعا ويحل بدال منه عبداهلل البريكي.

وخضع جمعة لفحوص مكثفة في 
اليوم التالي للمباراة كشفت عن اصابته 
بكسر في عظمة الترقوة ويحتاج معها 
للتدخل اجلراحــي، األمر الذي يعني 

غيابه عن املالعب ملدة 3 أو 4 أشهر.
وعلــى اثــر ذلــك، بــدأت اإلدارة 
الكويتاويــة فــي التفكيــر بالتعاقــد 
مــع محترف بديــل جلمعــة، خاصة 
أن الفريــق مقبــل على فتــرة صعبة 
ســيتخللها خوض بطولة كأس ولي 
العهد ومباريات دوري »VIVA« املمتاز 
وامللحق املؤهل الى دوري أبطال آسيا.
إلى ذلك، بــارك مدافع »االبيض«، 
الســوري عمــرو امليداني للقادســية 
حصولــه على لقــب الســوبر، وقال: 
»هارد لك للجماهير الكويتاوية وهذه 
هي كرة القدم فيها الفوز واخلســارة 
ويجب علينا تقبل هذا الواقع، وطريق 

البطوالت مازال طويال«.

والطبــي إراحته خلضوعــه لبرنامج 
تأهيلي خاص وتفادي تفاقم إصابته.
وأشــاد بنيــان باملســتوى الــذي 
قدمه الالعب الصاعد عيد الرشــيدي، 
والــذي حل بديال للمطوع في القائمة 
االساســية، مشــيرا الى انه كان أحد 
الالعبــني البارزين فــي املباراة وقدم 

مستوى طيبا.

تكرمي جيمس
إلــى ذلك، قــدم النائــب احلميدي 
الســبيعي مكافأة مالية بلغت ٥ آالف 
دوالر جليمــس صاحب هــدف الفوز 

الكــرة بالقادســية ناصــر بنيــان أن 
الشوط االول من مباراة السوبر كان 
خاليا من اللمحات الفنية او املتعة من 
الفريقني، ولكن حتسن احلال بالنسبة 
لـ »األصفر« في الشــوط الثاني الذي 
كان خالله األفضل واألكثر استحواذا 
على الكرة، مشيرا الى ان حتقيق لقب 
»الســوبر« ســيكون فاحتة خير لهذا 

املوسم.
وأشار بنيان الى ان غياب بدر املطوع 
عن املباراة جاء لتعرضه لإلصابة في 
آخر مباريات »األزرق« في »خليجي ٢4« 
أمام البحرين، وفضل اجلهازان الفني 

»األصفر« سعيد بـ »السوبر«.. والصيفي
جمعة يغيب عن »األبيض« بني 3 و4 أشهر

مباراتا اليوم
4 : ٠٥ كاظمة - التضامن
6 : 3٠ الساملية - الساحل


