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فرحة الكويت تتجدد اليوم بحمل كأس مسابقة دوري «stc» للدرجة املمتازة للموسم الكروي «٢٠٢٠/٢٠١٩»

«العميد» يحتفل بلقبه الـ «العميد» يحتفل بلقبه الـ «العميد» يحتفل بلقبه الـ ١٦١٦١٦١٦١٦١٦ رسميًا اليوم
ناصرالعنزي

تختتم مساء اليوم مسابقة دوري «stc» للدرجة 
املمتازة للموسم الكروي «٢٠٢٠/٢٠١٩» وهو األطول 
فــي تاريخ البطولة حيث امتد لســنة كاملة بعدما 
توقف النشاط الرياضي فترة طويلة بسبب جائحة 
كورونا. ويحتفل الكويت الذي جمع ٤٠ نقطة بلقبه 
الـــ ١٦ والرابع على التوالي والذي حققه بعد فوزه 
العريض على الســاملية في املباراة املاضية بلقائه 
اليوم حيث يستضيف الشباب الثامن بـ ١٧ نقطة. 
وفي بقية املباريات، يلتقي العربي الرابع برصيد 
٢٨ نقطة مع التضامن التاسع بـ ١٣، والساملية الثالث 
وله ٣٢ نقطة مع اليرموك العاشر بـ ٨ نقاط، وعلى 
ملعب ثامر يلتقي كاظمة اخلامس برصيد ٢٥ نقطة 
مع الساحل الســادس بـ ١٨. ويستضيف القادسية 
الوصيــف وله ٣٦ نقطة النصر الســابع برصيد ١٨ 

على ملعب محمد احلمد.
فرحة بيضاء 

يدخل الكويت مباراة اليوم «وختامها مسك» بعدما 
ارتاح مــن عناء املواجهات األخيرة وتوج بطال في 
اجلولة املاضية عقب فوزه العريض على الساملية 
٤-١، منهيا بذلك صراعه مع منافسه القادسية بعد 
استئناف الدوري منتصف الشهر املاضي، واعتمد 
املــدرب الهولنــدي رود كرول علــى عناصر جيدة 
سهلت مهمته في االحتفاظ باللقب، ويلعب الشباب 

من اجل استعادة مركزه في الوسط الذي فقده بعد 
خسارته من الساحل «٠-٢».

أما فــي مباراة العربــي والتضامــن، فاألخضر 
املتصاعــد في مســتواه الفني يســعى إلــى الفوز 
لالحتفاظ مبركزه الرابع بعدما ابتعد عن املنافسة 
على الصدارة، أما التضامن فخسر مباراته املاضية 
من جاره النصر ويســعى الى فــوز رابع له بعدما 

احتل املركز قبل األخير.
ويلعب الساملية مباراته مع اليرموك بعدما ضمن 
املركز الثالث لتحســني صورته التي خسر بها أمام 
الكويت بأربعة وكشفت للمدرب سلمان عواد قصورا 
في الدفاع ومركز احلراسة، فيما يأمل اليرموك حتقيق 
ثاني فوز له في الدوري بعدما ساءت نتائجه مبكرا.
وكحــال الفرق األخرى يدخل كاظمة والســاحل 
مباراتهما معا لتوديع املســابقة وزيادة رصيدهما 

من النقاط.
الوصافة صفراء

 القادسية حقق وصافة البطل بعد ان كان منافسا 
دائما على اللقب لكنه فقد نقاط الساملية بقرار إداري 
وهو الفريق الوحيد الذي لم يخســر داخل امللعب 
ويسعى للحفاظ على ذلك في آخر مباراة له اليوم، 
وتضم صفوفه عناصر دولية وعناصر أخرى شابة 
تسعى إلثبات أحقيتها في التشكيلة األساسية، أما 
النصــر بقيــادة مدربه أحمد عبدالكــرمي فيأمل في 

إحراج القادسية قبل ان يودع املسابقة.

٥ مباريات في ختام «أطول» دوري للكرة الكويتية

عطوان يشارك في «ليلة التتويج».. 
وعمامو يبتعد بعد رفض «الصفاقسي»

يحيى حميدان

سيكون احملترف العراقي في صفوف 
فريق الكرة بنــادي الكويت أمجد عطوان 
متواجدا على دكة االحتياط في مباراة اليوم 
أمام الشباب، والتي ستشهد تتويج «األبيض» 
بلقب الدوري املمتاز بعدما ضمن اللقب في 

اجلولة املاضية.
وأنهى عطوان احلجر املنزلي أمس، لكن 
بسبب خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد خالل 
األسبوعني املاضيني، سيكون من املستبعد 
مشاركته في املباراة، على أن يتم جتهيزه 
للمباراة املقبلة أمام الســاملية يوم الثالثاء 
املقبل ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة 

كأس األمير.
الكويتاوي  الفريق  ويغيب عن قائمــة 
اليوم فهد العنزي، الذي تغيب عن التدريبات 
االخيرة بعد اصابته في االنكل، خالل لقاء 

اليرموك في اجلولة قبل املاضية.
هذا، وقد ابتعد املدافع التونســي هاني 
عمامو عــن الفريق الكويتاوي بعدما أصر 
له بتمثيل  ناديه الصفاقسي على السماح 
«األبيض» نهاية الشهر اجلاري عقب ختام 
الدوري احمللي، فيما حاولت اإلدارة الكويتاوية 

إمتام انتقاله في الفترة املاضية ليكون متاحا 
للمدرب الهولندي رود كرول قبل فترة كافية 

من انطالق املوسم اجلديد.
وكان الكويت قد حاول احلصول على 
خدمات زميله في الصفاقسي نسيم هنيد، 
بيد أن رغبته في االنتقال الى أوروبا ساهمت 

في توقيعه مع آيك أثينا اليوناني رسميا.

مرمر وعبدالقدوس يعودان لألخضر اليوم
مبارك اخلالدي

من املقــرر ان يعود إلى صفوف النادي 
العربي اليوم املدرب اللبناني باســم مرمر 
ونائب رئيس جهاز الكرة خالد عبدالقدوس 
بعد انتهاء فترة احلجر الصحي لها وظهور 
النتيجة السلبية لفحوصات ڤيروس كورونا 
لهما لتكون بذلك املباراة الرسمية األولى ملرمر 
في قيادة العربي هذا املوسم بعد التعاقد معه 

مؤخرا خلفا للبوسنى داركو نيستروفيتش.
وكان اجلهــاز اإلداري قــد اســتخرج 
البطاقة اخلاصة للمــدرب من احتاد الكرة 
متهيدا ملمارســة مهام عملة بشكل رسمي 
فيما يعود عبدالقدوس إلى زمالئه في اجلهاز 
اإلداري ليكتمل العقد اإلداري لـ «األخضر» 
الذي يستعد بقوة خلوض مواجهة برقان في 
الدور ربع النهائي لبطولة كأس سمو األمير 

الثالثاء املقبل.

النظر عن هوية املنافس، ودائما ما يكون وقع 
الهزمية مزعجا، ونأخذه درسا وعبرة لتصويب 

اخلطأ.
وذكر جالي أن الظروف التي صاحبت الساحل 
في الفترة األخيرة أثرت بشكل كبير على األداء 
العام للفريق وكذلك نتائجه، كما أنها في الوقت 
نفسه تسببت في إعادتنا إلى الوراء عدة خطوات 
من الناحية البدنية والتكتيكية، نظرا للتوقف 
القســري الذي جاء ألكثر من سبعة أيام وفي 
توقيت صعب، بعدما دخلنا في مباريات الدوري 
املمتاز، باإلضافة إلى استبعاد ٦ العبني دفعة 
واحدة ألسباب صحية، مشددا على أن اجلهاز 
اإلداري للساحل يطبق كل املعايير الصحية التي 

من شأنها ضمان سالمة اجلميع.

هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الســاحل يوســف جالي في تصريح خاص 
لـ«األنباء»، أن مواجهة كاظمة اليوم في ختام 
دوري stc املمتاز لكرة القدم للموسم ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ ال تقل أهمية عن املباريات الثالث املؤجلة، 
التي خاضها الساحل أمام اليرموك والساملية 
والشــباب تواليا، مضيفا: نحرص أن يظهر 
الالعبني املستوى املأمول منهم أمام فريق منظم 
يقدم مستويات جيدة في أغلب مبارياته، ويضم 
بني صفوفه عددا من الالعبني املتميزين، وفي 
املجمل ال نلعب بروح اخلسارة، ونحرص دائما 
على حتقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة بغض 

يوسف جالي يسعى لتطوير األداء الفني للساحل

جالي: الساحل سيواجه 
كاظمة بشعار الفوز

فرانكو: القادسية األفضل.. وهناك أمور أخرى صنعت الفارق
عبدالعزيز جاسم

وجه مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية اإلسباني 
بابلو فرانكو كلمة إلى العبي األصفر من خالل حسابه في «تويتر» 
عبــر مــن خاللها عن حزنه لعدم تواجده مــع الفريق في مباراة 
كاظمــة بــدوري stc املمتاز، وذلك بســبب احلجــر املنزلي الذي 

يخضع له حاليا.
وأضاف انه «من الصعب أن أرى معاناتكم وغضبكم في بداية 
املبــاراة، لكن من املدهش أن أرى كيــف واصلتم القتال من أجل 
حتقيق الفوز رغم الظروف الصعبة بعدم وجود مدربني وكذلك 
بإصابة عــدد من الالعبني بڤيروس كورونــا إضافة إلى قرارات 
اتخــذت خارج امللعب من شــأنها أن حتبط عزمية أي شــخص 
غيركم، لذلك أن فخور بكم ويجب أن تكونوا فخورين بأنفسكم 
ملا حققتموه هذا املوســم. كنا األفضل في امللعب ولم يلعب أحد 
أفضل منا أو يتمكن من هزميتنا لكن لسوء احلظ هناك أشياء ال 
نستطيع كمدربني أو العبني السيطرة عليها وقد صنعت الفارق».
وتابــع فرانكــو: علينا التفكير في املســتقبل، وأن ندرك أننا 
أيضا ارتكبنا أخطاء ويجب التعلم منها والعمل بجد والتحسن 

لتحقيق األهداف لنحتفل مع اجلماهير.
وهنأ فرانكو فريق الكويت على حتقيق اللقب، الفتا إلى أنهم 
ظهــروا بصورة جيدة للغايــة ولديهم العبــون رائعون حققوا 
املهمة، مضيفا انه على الرغم من أن لدينا بعض اخلالفات لكنني 
أؤمن بالروح الرياضية واللعب النظيف، وسوف نقدم أفضل ما 

لدينا للتغلب عليهم.
وختم فرانكو حديثه بالقول: «اليوم يوم عظيم ألننا سنقف 
على أقدامنا ونبدأ ببناء مســتقبل مشــرق ألننــا األقوى وألننا 

القادسية».
إلــى ذلك، أظهــرت الفحوصــات الطبية إصابة العب وســط 
القادســية محمد الفهد بڤيروس كورونا ليكون بذلك ثامن العب 
في صفــوف األصفر بعد إصابــة خالد الرشــيدي وعدي الدباغ 
وســلطان العنزي ومحمد خالد ومحمــد القبندي وطالل العامر 

ومشعل فواز بالڤيروس.

الفهد ثامن العبي «األصفر» املصابني بـ «كورونا»

«األولى» تختتم اليوم.. واجلهراء يحتفل بالدرع
مبارك اخلالدي

يحتفل فريق اجلهراء مساء اليوم بتتويجه 
بطال ملسابقة دوري stc للدرجة األولى للموسم 
  ٢٠٢٠/٢٠١٩مع ختام املسابقة واجلولة األخيرة 
منها والتي يغيب عنها الفريق البطل للراحة، 
وذلك بعد أن جمع ٣٢ نقطة مكنته من التربع 
على صدارة الفرق، وسيمنح الفريق درع 
البطولة وجائزة احتاد الكرة البالغ مقدارها 

١٠ آالف دينار.
من جانب آخر، يشتد الصراع على مركز 
الوصيف وجائزته املالية ٧ آالف دينار، وذلك 
بني فريقي الفحيحيل الذي ميتلك ٢٢ نقطة 
وخيطــان بـ٢١ نقطة اللذيــن يلتقيان في 
الســاعة الـ٦:٤٠ على ملعب نايف الدبوس 
في الفحيحيل، وفي نفس التوقيت تقام مباراة 
أخرى هامشية بني الصليبخات برصيد ١٩ 
نقطة وبرقان بـ ١٥ نقطة، وذلك على ستاد 

نادي الشباب.
وبالعودة إلى اللقاء األهم، يحتاج الفحيحيل 
إلى التعــادل أو الفوز، فيما يدخل خيطان 
املباراة بشعار الفوز وتبدو اإلثارة واضحة 
قبل انطالق املباراة للتحسن امللحوظ على 
نتائج الفريقني مؤخــرا ولرغبتهما بإنهاء 

املسابقة بتحقيق مركز معنوي.

صراع الوصافة بني الفحيحيل وخيطان

امللعب التوقيتالفريقان
نايف الدبوس٦:٤٠الفحيحيل – خيطان
الشباب٦:٤٠الصليبخات – برقان

القناةامللعب التوقيتالفريقان

كويت سبورتستاد الكويت٦:٤٠الكويت – الشباب
-صباح السالم٦:٤٠العربي – التضامن
-عبد اهللا اخلليفة٦:٤٠الساملية – اليرموك

-ستاد ثامر٦:٤٠كاظمة – الساحل
كويت سبورت بلسمحمد احلمد٦:٤٠القادسية – النصر


