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الثالثاء ١ سبتمبر ٢٠٢٠ رياضـة

 «العميد منهو يطوله»
ناصر العنزي - مبارك اخلالدي
يحيى حميدان - هادي العنزي

«مــن بطولــة لبطولــة.. العميد 
منهو يطوله» رددت جماهير الكويت 
عبارات الفــوز واملديح بعدما توج 
«العميــد» بطــال للــدوري املمتــاز 
للمــرة الـ ١٦ في تاريخــه والرابعة 
علــى التوالــي بعد فوزه الســاحق 
على الســاملية بنتيجــة (٤-١)، في 
املواجهة التــي جمعتهما أمس على 
ملعب ثامر في اجلولة الـ ١٧. وبذلك، 
وضع العميد (٤٠ نقطة) حدا لدوري 
«استثنائي» قبل موعد ختامه بجولة 
واحدة، حيث تبقت له مباراة أخيرة 
مع الشباب اخلميس املقبل ستكون 
مبنزلة حتصيل حاصل وخاللها سيتم 

تتويجه رسميا باللقب.
وأنهى األبيض املباراة مبكرا بعدما 
انهى الشوط األول بثالثة اهداف أصابت 
خصمه مبقتل، وســجل الهدف األول 
املدافع فهد حمود من ضربة رأس متقنة 
(١٢)، وأضاف الهدف الثاني يوســف 
ناصر من ركلة جزاء (٣٩)، وعاد ناصر 
وســجل الهدف الثالــث بعدما انطلق 
لتمريرة ســامي الصانع من بني دفاع 
الســاملية املفتوح وأودع الكرة مرمى 

احلارس نواف املنصور (٤٢).
وبــدأ مدرب الكويــت رود كرول 
املباراة بتشكيلة «ثقيلة»، حيث بث 
«األبيض» أقدامه في كل ارجاء امللعب 
في الشوط االول وفتح الثغرات في 
خطوط خصمه وكان الطرف األفضل 
دفاعــا وهجوما، ولــم يتهدد مرمى 
حارسه القالف بأي كرة مسددة، ولم 
يكن متوقعا أن ينهار دفاع الساملية 
بهذه الصورة وتدخل مرماه ٣ أهداف 
بهذه الصورة، لكنه وجد إصرارا من 

خصمه، فلم يتعامل مدربه ســلمان 
عواد والعبوه بشــكل مناســب مع 
هجمات خصمه وكانت ثغرة السماوي 

واضحة في تنظيمه الدفاعي.
ولم يتغير املشــهد في الشــوط 
الثانــي، وواصــل األبيــض ضغطه 
وأدخل املدرب مهاجمه العراقي عالء 
عباس، وســجل جمعة سعيد هدفا 
رابعا ألغاه احلكم بعد الرجوع إلى 

«الڤار». 
وجنــح البديل عــالء عباس في 
إضافة الهــدف الرابع (٧٣) وســط 
انهيار تام من الساملية، فيما سجل 
البديل حسني املوسوي هدف الشرف 
للســاملية من تســديده قوية (٨١)، 
ليعــود الكويت بأغلــى ثالث نقاط 

ولقب جديد في خزينة ناديه.
القادسية جتاوز كاظمة

على اجلهة األخرى، ســجل العبو 
القادسية وقفة احتجاجية «بجلوسهم 
على ركبهم» ملدة دقيقة وذلك اعتراضا 
على قلب نتيجة مباراتهم مع الساملية 
(٣-٢) واعتباره خاسرا ٠-٣، وايضا 
اعتراضا على تأجيل اللقاء إلصابة عدد 
من العبيه بڤيروس كورونا املستجد 
قبل انطالق مواجهتهم مع كاظمة التي 
متكن من حسمها بهدف دون رد، ليرفع 
رصيده إلى ٣٦ نقطة ويستقر ثانيا في 
جدول الترتيب بشكل رسمي، فيما بقي 
كاظمة على رصيده السابق ٢٥ نقطة 

تاركا املركز الثالث للعربي.
العربي يتجاوز اليرموك بثالثية

جنــح العربــي في تخطــي ضيفه 
اليرموك وخرج فائــزا بثالثة أهداف 
مقابل هدف في املباراة التي جمعتهما 
أول من أمس ضمن منافسات اجلولة 

الـ ١٧ لدوري stc املمتاز، ورفع األخضر 
رصيده إلى ٢٨ نقطة مقابل ٨ للخاسر 
والــذي يتذيل ترتيب الدوري، وتألق 
مهاجــم األخضــر الهادي السنوســي 
وســجل هدفني لفريقه (٢٨ و٧٧ ركلة 
جزاء) والعاجي ســيدرك هنري هدفا 
«٣٥». ويعتبر هدف السنوسي األول 
من أجمل أهــداف الدوري بعدما ركن 
الكرة بكل احترافية من خارج منطقة 
اجلزاء في الزاوية العليا للحارس فهد 
العجمــي، فيما ســجل لليرموك هدفا 
جميال أيضا العبه هاشــم عدنان من 

تسديدة متقنة (٤٥).
الساحل يزيح الشباب عن السادس

في مدينة االحمدي، تغلب  الساحل 
على صاحب األرض الشــباب بهدفني 
نظيفــني، ليزيح منافســه عن املركز 
الســادس بعد أن رفع رصيده الى ١٨ 
نقطــة، فيما تراجع اخلاســر للمركز 
الثامن بعدما بقي على رصيده السابق 

بـ ١٧ نقطة.
النصر يتغلب على التضامن

كما فــاز النصر علــى التضامن 
٢-١ في املباراة التي جمعتهما مساء 
أول من امس على ستاد علي صباح 
الســالم، وبهذا الفــوز رفع العنابي 
رصيده إلى النقطة ١٨ وجتمد رصيد 
اخلاسر عند ١٣ نقطة. تقدم النصر 
بهــدف محمــد دحــام (١٠) وتعادل 
للتضامن عبدالعزيز وادي من ركلة 
جــزاء (٢٠)، ووضــع األردني بهاء 
عبدالرحمن فريقه النصر في املقدمة 
بعد أن ســجل من ركلة جزاء (٧٢). 
وشــهدت املباراة ركلــة ضائعة من 
النصر بعد أن ســدد العاجي روبن 

الكرة برعونة خارج املرمى.

حسم لقب الدوري للمرة الـ ١٦ برباعية الساملية.. والقادسية «احتج جالساً» وجتاوز كاظمة بهدف

القادسية يحتج  على قلب نتيجة الساملية
عبدالعزيز جاسم

قدم نادي القادســية كتابا رسميا إلى 
مجلس إدارة احتاد الكرة يطعن من خالل 
على قرار جلنة املسابقات التي قامت بقلب 
نتيجــة مباراته مع الســاملية في اجلولة 
اخلامسة من دوري «stc» املمتاز من فوز ٣-٢ 
إلى خسارة ٠-٣ بسبب مشاركة احملترف 
األردني عدي الصيفي.  وأوضح القادسية 
في كتابه الذي جاء من ١٠ بنود، أن اإلجراءات 
التي استندت عليها املسابقات غير صحيحة، 

وأن تسجيل الصيفي يعتبر صحيحا حسب 
لوائح االحتاد الدولي لكرة القدم.

وختم القادسية كتابه بأنه من أجل نزاهة 
املســابقات ومع تبقي جولة واحدة يوم 
اخلميس املقبل في الــدوري فإنه يجب 
على مجلس إدارة احتاد الكرة اتخاذ القرار 
في الثالثة مــن عصر اليوم والفصل في 
املوضوع، وإذا لم يحدث ذلك فإن النادي 
سيتجه حملكمة التحكيم الرياضية ويستأنف 
التي يتعني  وطلب اإلجراءات االحترازية 

اتخاذها قبل نهاية املسابقة.

رسميًا.. كاظمة يشطب «رباعي اخلبرة»
عبدالعزيز جاسم

قام مجلس إدارة نادي كاظمة بشطب 
٤ العبني من الفريق األول لكرة القدم من 
ســجالت الفريق، وهم: مشاري العازمي 
وسلطان صلبوخ وعبداهللا الظفيري وناصر 
الوهيب، وذلك في خطوة من إدارة الفريق 
لتصعيد عدد من الالعبني الشباب خالل 
املوسم املقبل والذين بات يشارك عدد كبير 
منهم بالفعل في منافسات املوسم احلالي.

وشكر الالعبون مجلس اإلدارة ورئيس 
النادي أسعد البنوان وأمني السر يوسف 
بوســكندر واجلهاز اإلداري على منحهم 
الفرصة باختيار االنتقال إلى أي ناد خالل 

األيام املقبلة وبالتالي االستفادة ماديا من 
االنتقال في خطوة يعتبرونها تكرميا لالعبني 

في نهاية املطاف مع البرتقالي.
ومــع إعالن خطوة شــطب الالعبني 
باستثناء الوهيب الذي انتقل مسبقا للشباب 
انهالت العروض على الالعبني السيما أنهم 

كانوا األفضل في املواسم السابقة.
إلى ذلك، ارسل كاظمة كتاب إلى احتاد 
الكرة يستفسر من خالله عن آلية تسجيل 
وحتويل مهاجم الكويت يوسف ناصر من 
محترف إلى العب هاو مع تزويد النادي 
مبحضر اجتماع مجلس اإلدارة واملراسالت 
التي متت بني احتاد الكــرة واالحتادين 

اآلسيوي والدولي.

الفضلي: الساحل استعاد الثقة 
هادي العنزي

أشــاد مدير فريق الكرة بنادي الساحل 
يوسف الفضلي بأداء الالعبني بعد الفوز على 
الشــباب، حيث قدم فريقه مستوى متميزا 
على مدار شوطي املباراة. وقال الفضلي لـ 
«األنباء»: «اخلروج بنقاط املباراة كاملة أمام 
فريق منظم يعد نتيجة إيجابية، حتمل معها 
عدة رسائل مطمئنة، أوالها استعادة الفريق 
للثقة املطلوبــة، وجتاوزه للظروف الصعبة 
عقب اخلسارة القاسية من الساملية باجلولة 
املاضية، باإلضافــة إلى كونها داعما إضافيا 
لتقدمي مستويات أفضل في املباراة املقبلة، 

وكذلك في دوري التصنيف،»، الفتا إلى أن 
اللقاء اســتعادة جهود ضاري  من مكاسب 
حمد حربي بعد تعافيه من شــرخ في اصبع 
قدمه وأيضا البرازيلي ليوناردو بعد إصابة 
رافقته لعدة أسابيع. وذكر الفضلي أن تشكيلة 
 aالساحل يغلب عليها الطابع الشبابي، حيث
تضم التشكيلة ما ال يقل عن ٦ من الالعبني 
الشــباب، الذين هم بحاجة ملزيد من الوقت، 
ويشكلون مســتقبل الفريق بالوقت نفسه، 
ومتمنيا سرعة االنتهاء من استثناء محترفي 
الساحل األربعة لدخول البالد خالل األسبوع 
اجلاري متهيدا النضمامهم إلى الفريق قبل 

انطالق دوري الدمج بفترة كافية.

يعقوب العوضي

تعود احلياة الى كرة اليد مساء اليوم 
بإقامة مواجهتني ضمن املباريات املؤجلة 
من بطولة الدوري العام لكرة اليد، حيث 
يلتقي الساحل (نقطتني) مع العربي (١٦ 
نقطة) في الـ ٥٫٠٠، ويواجه الكويت (١٢ 
نقطــة) التضامن (نقطتــني) بعدها في 

الـ ٦٫٣٠.
ففي املواجهة األولى يسعى األخضر 
الى حتقيق الفوز، وهو ما يعني الوصول 
الى صــدارة الترتيب ومشــاركة الغرمي 
التقليدي الكويت في القمة مؤقتا، وميلك 
العربــي مجموعة من النجــوم املميزين 
يقودهم املدرب اجلزائري سعيد حجازي.

وفي اجلهة األخرى، مير الساحل بفترة 
انتقالية جديدة بقيــادة املدرب املصري 
اجلديــد ناصر علي ولديــه عدة عناصر 
قادرة على أداء املطلوب منهم على أرضية 

امليدان.
الكويت مع التضامن

وفــي املباراة الثانيــة يدخل الكويت 
بقيادة املــدرب املصري مجدي أبواملجد، 
وميلك طموح احلفاظ على اللقب، وتبدو 
مباراته سهلة أمام التضامن الذي يعاني 
الكثيــر منذ عدة مواســم. أمــا التضامن 
فيقــوده املــدرب املصري أشــرف وهبة 
ويعاونه املدرب الســابق الوطني ماجد 
مهمة سهلة للكويت اليوم أمام التضامنالعليمي ويعول على عدة العبني جيدين.

«كورونا» يوقف تدريبات «طائرة األخضر»
الكويتية تنطلق  للطائرة 
على مجمع صاالت الشيخ 
العبداهللا، ونسعى  ســعد 
جاهدين إلى االرتقاء باللعبة 
مبــا يصــب فــي مصلحة 

املنتخبات الوطنية.
من جانب آخر، تعرضت 
تدريبات العربي على صالة 
النادي لعرقلة مؤقتة بسبب 
إصابة العب الفريق األول 
ناصر الشــويكر بڤيروس 
إدارة  وقامــت  كورونــا، 
النادي باتخاذ كل اإلجراءات 
االحترازية وتعقيم الصالة وفحص جميع 
الالعبني حرصا على عدم تعرضهم للعدوى.

يعقوب العوضي

حضــر رئيــس احتــاد 
الكرة الطائرة حسني عاشور 
وأمني السر فوزي املعتوق 
إلى مجمع صاالت الشــيخ 
سعد العبداهللا لالطمئنان 
على سير تدريبات الفرق 
املتنافسة في املربع الذهبي، 
والتي ستقام مبارياتها على 

نفس الصالة.
أن  عاشــــور  وأكــــد 
اإلجراءات الصحية حملاربة 

انتشــار ڤيروس كورونــا مت أخذها بعني 
االعتبار، مضيفا: اننا نشهد مرحلة جديدة 

ناصر الشويكر

النجار: «األخضر» في مستوى تصاعدي.. وإصابة الشمالي غير مقلقة
 «stc» ١-٣ أول من امس ضمن دوري
املمتاز السيما أن املدرب حسني ياسني 
منح عددا من الالعبني الشباب فرصة 
املشاركة في املباراة، كما قام بإشراك 
٤ العبــني جدد للتأقلــم مع الفريق 
وهو ما سيقوم به أيضا في مواجهة 

الساملية باجلولة األخيرة.
وأشار الفيلكاوي إلى أن املدرب 
الصربــي دراغان ســيصل خالل 
أسبوع مع مساعده لقيادة الفريق 
بعد أن قام املدرب ياسني بتجهيز 
الالعبني فنيا وبدنيا حيث نسعى 
للوصول إلى أكبر قدر من اجلهوزية 
قبل مواجهة اجلهراء في ربع نهائي 

كأس األمير.

القائــد والكابنت عبداهللا الشــمالي 
عبــارة عــن كدمة فــي الظهر وهي 
ليست مقلقة وكذلك العاجي عيسي 
يعقوبو، إذ مــن املتوقع أن يتماثل 
الالعبان للشفاء قريبا، كما أشار إلى 
قرب دخول املــدرب اللبناني مرمر 
تدريبات الفريق بعــد انتهاء فترة 
احلجر الصحي خالل األيام القليلة 
املقبلة، مؤكــدا تعافي املدرب متاما 

من وباء كورونا.
من جانب آخر، قال مدير الفريق 
األول لكــرة القدم بنــادي اليرموك 
عبدالعزيز الفيلكاوي ان اجلهازين 
اإلداري والفنــي راضيــان عن أداء 
الالعبني رغم اخلســارة من العربي 

احملليــني واحملترفــني األمــر الذي 
انعكس على تطبيق خطط اجلهاز 
الفنــي في كل مبــاراة»، مضيفا:«ال 
ميكن إغفال الروح املعنوية العالية 
واإلصــرار علــى إرضــاء اجلمهور 
العرباوي املتعطش لألداء والنتائج 
اجليدة وهذا ما تسعى إليه في املباراة 
اخلتامية الدوري أمام التضامن، كما 
نأمل ان نخوض مباريات بطولة كأس 
سمو األمير بنفس الوتيرة واحلماس 
والروح العالية ألنها بطولة غالية 
وعزيزة على قلوب الكل وهي التزال 

في متناول الفريق».
وعن إصابــات الالعبــني طمأن 
النجار جماهير األخضر بأن إصابة 

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

ثمــن نائــب رئيــس اجلهــاز 
اإلداري لكرة القدم بالنادي العربي 
دعــم مجلس اإلدارة لـــ «األخضر» 
وللجهازين الفني واإلداري والالعبني، 
الفتا إلى ان دعم مجلس إدارة العربي 
هو السبب الرئيسي في حتسن نتائج 

الفريق مؤخرا.
وقــال النجار لـــ «األنباء» عقب 
الفوز علي اليرموك: «نشعر بشهادة 
كبيرة لتوالي النتائج املميزة الفريق 
واألداء املتصاعد، فمنذ مباراتنا أمام 
الكويت مــرورا مبواجهة اليرموك 
شهدنا انسجاما كبيرا بني الالعبني 

  الفيلكاوي: أداء اليرموك جيد رغم اخلسارة.. واملدرب الصربي دراغان يصل خالل أسبوع

عبدالكرمي: «العنابي» حقق املطلوب أمام التضامن
على موافقة القادسية لتمديد إعارة 
املدافــع مشــعل اديلــم والعب خط 
الوسط عبدالوهاب الصليلي ملوسم 
آخر، فيما اقتربنا مــن اإلبقاء كذلك 
على عبدالعزيز وادي من «األصفر»، 
وكذلك ننتظر وصول املوافقات الالزمة 

في هذا الشأن.
وفيما يخص هوية املدرب اجلديد 
واحملترفني األجانب، أوضح دابس أن 
التضامن وقع رســميا مع املدافعني 
النيجيري ابيبوي بكر والســنغالي 
جــوي نــداي، ويتبقــى ٣ محترفني 
يتم التفاوض معهم حاليا في مراكز 
الوســط واملقدمة، الفتا إلى أن احد 
املدربني من اجلنسية اإلسبانية اليزال 
هو املرشح األوفر حظا الستالم القيادة 

الفنية لـ «العنيد» املوسم املقبل.

النصر، إلى ضعف اللياقة وقلة خبرة 
العبيه الصاعدين.

وأضاف دابس لـ «األنباء» أن آثار 
االعــداد املتأخــر لـ «العنيد»، بســبب 
ظروف جائحــة «كورونــا» وحتويل 
منشــآت نادينا الى مستشفى ميداني 
حتــت متابعــة وزارة الصحة مازالت 
بادية على الالعبني، وهذا األمر يحتاج 

وقتا قبل أن يتم عالجه.
وأردف قائــال: «نســبة كبيرة من 
الالعبني يخوضون منافسات الدوري 
املمتاز للمرة األولى بعدما مت تصعيدهم 
الصيــف احلالي وهــم بحاجة للوقت 
الكتساب اخلبرة وسيكون لهم مستقبل 
كبيــر في حال اســتغلوا الفرص التي 

ستتاح لهم في املوسم اجلديد».
وأكد دابــس أن التضامن حصل 

العام قدمنا مباراة جيدة استحققنا 
من خاللها الفوز، مشيرا إلى أنه رغم 
األداء اجليد، إال أنني غير راض بشكل 
عام ملعرفتي أن الالعبني لديهم افضل 
من ذلك وان مستواهم احلقيقي هو 
الذي ظهروا عليه في الشوط الثاني.

وذكر عبدالكرمي أن صفوف الفريق 
اكتملت بتواجد احملترفني األردني بهاء 
عبدالرحمن والبحريني سيد ضياء، 
موضحا أن املهاجــم أحمد الرياحي 
لن يشــارك في اجلولة األخيرة أمام 
القادسية بسبب وجود بند في عقد 
اإلعــارة ال يســمح له باللعــب أمام 

األصفر.
مــن جهة اخــرى، أرجــع عضو 
مجلس إدارة التضامن رئيس جهاز 
الكرة فهد دابس خســارة فريقه من 

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان

أكــد مــدرب الفريــق األول لكرة 
القدم بنادي النصر أحمد عبدالكرمي 
لـ «األنبــاء» عقب فــوز فريقه على 
التضامن ٢-١ في دوري stc املمتاز، 
أن العنابي حقق املطلوب في املباراة 
وهو الفوز والـ ٣ نقاط، مشيرا إلى أن 
الشوط األول شهد تكافؤا بني الالعبني، 
فبعد تقدم العنابي بهدف ارتبك أداء 
الفريــق نوعا مــا وضغط التضامن 

وسجل هدف التعادل.
ولفت الى أن النصر في الشــوط 
الثاني سيطر على املباراة بشكل كامل 
وحتصلنا على ركلتي جزاء سجلنا 
واحــدة، وأضعنــا أكثر مــن فرصة 
محققة للتســجيل، لكــن في املجمل 

دابس: سببان خلسارة «العنيد».. ومتديد إعارة أديلم والصليلي من «األصفر» ووادي قريبًا

العربي والساحل يدشنان عودة «اليد» اليوم


