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اجلمعة ٤ سبتمبر ٢٠٢٠ رياضـة

«يد» الساملية 
يصطدم بكاظمة

يعقوب العوضي

تتجه أنظار محبــي كرة اليد الكويتية اليوم إلى 
مجمع صاالت الشــيخ سعد العبداهللا حيث املواجهة 
القوية التي جتمع كال من كاظمة والساملية ولكل منهما 
١٦ نقطة، وذلك في الـ ٦٫٣٠ مساء، ضمن املباريات 
املؤجلة من اجلولة العاشرة من الدوري العام، وتسبقها 
على نفس الصالة مواجهة أخرى مؤجلة من اجلولة 
التاســعة والتي جتمع الكويت برصيد ١٤ نقطة مع 
اجلهراء بـ ٤ نقاط في الـ٥٫٠٠. وبالعودة إلى اللقاء 
املرتقب يحتل البرتقالي املركــز اخلامس، ويقوده 
املدرب الوطني خالد غلوم إلى أن ينهي املدير الفني 
اجلديد املصري مروان رجب فترة احلجر الصحي، 
وقد ظهر غلوم في عدة مناسبات حقق فيها بطوالت 
العربي، والصليبخات والقرين سابقا  مستحقة مع 
كما قاد منتخب الشــباب ومازال على رأس اجلهاز 
الفني له، إال انه معار من االحتاد للبرتقالي للظروف 

التي مر بها الفريق.

رابع محترفي البرتقالي
عبدالعزيز جاسم

تعاقد نادي كاظمة مع الالعب الهولندي رميوند لينضم 
لبقية محترفي الفريق األول لكرة القدم للبرتقالي، وليكون 
رابع محترفي الفريق هذا املوسم، حيث سبق ان تعاقد 
النادي مع املهاجم النيجيري غانيو أوسيني «٢٩ عاما»، 
والعب الوسط اإلسباني بابلو غانت «٢٥ عاما»، باإلضافة 
إلى التجديد مع املدافع املالــي حامد ماريوس، ويتبقى 
لكاظمة محترف واحد ليغلق ملف احملترفني هذا املوسم.
الى ذلك ينتظر البرتقالي انتهاء فترة احلجر املنزلي 
للمدرب اإلسباني روبرتو بيانكي الذي سيقود الفريق 
في مواجهته أمام القادســية ٨ اجلــاري في ربع نهائي 

كأس األمير.

«العنابي» يدرس 
االعتذار عن ودية «األزرق»

الدوحة - فريد عبدالباقي

يدرس االحتاد القطري لكرة القدم االعتذار عن عدم 
مواجهة منتخبنا الوطني األول لكرة القدم في نوفمبر 
املقبل، ضمن برنامج «األزرق»، اســتعدادا الستكمال 
التصفيــات املزدوجة املؤهلة إلــى نهائيات كأس العالم 

٢٠٢٢ في قطر ونهائيات كأس آسيا في الصني ٢٠٢٣.
وكان احتاد الكرة قام مبخاطبة االحتاد القطري خلوض 
مباراة ودية في الدوحة أحد يومي ١٤ أو ١٨ نوفمبر املقبل.

خماسية في ليلة تتويج «العميد»
ناصر العنزي ـ مبارك اخلالدي  

عبدالعزيز جاسم ـ يحيى حميدان 
 هادي العنزي

ج الكويت بطال لدوري  توِّ
stc املمتاز للموسم الرياضي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ بعــد فــوزه على 
الشباب في ختام املسابقة أمس 
بنتيجــة ٥-١، حيــث احتفل 
العبو «العميد» باللقب الـ ١٦ 
والرابع على التوالي وســط 
فرحة كبيرة ملنتسبيه، وكان 
بالفعل موسما شاقا استثنائيا 
متكن األبيض من حسمه قبل 

اخلتام بجولة.
الكويــت  وبانــت نوايــا 
مبكرا لتهديد مرمى الشــباب 
والوصول إلى مرماه ومتكن 
في أول ١٢ دقيقه من تسجيل 
هدفني عن طريق جمعة سعيد 
ويوســف ناصــر (٥ و١٢)، 
وبعدها خرج جمعة ســعيد 
من امللعب بالبطاقة احلمراء 
بعد دخوله العنيف على العب 
الشباب مبارك سعيد بتهور 
في موقف ال يستدعي ما فعله، 
وقلص الشباب الفارق بهدف 
أحمد يونس بعدما تابع الكرة 
برأسه وأدخلها مرمى حميد 

القالف (٣٨).
وسعى الشباب الستغالل 
النقص العددي ملضيفه، لكنه 
وجد صعوبة في اختراق دفاع 
الكويت، وســدد العبه علي 
اشــكناني كــرة قويــة مرت 
بجانب القائم (٤٢)، واملالحظ 
على «أزرق االحمدي» تواجد 
٣ العبني في دكــة االحتياط 
وهم عبدالهادي خميس وأحمد 

عادل وعبداهللا الفضلي.
ركلتا جزاء

وفي الشوط الثاني أضاف 
يوســف ناصر الهدف الثالث 
للكويت من ركلة جزاء (٥٩) 
قبــل أن يغادر امللعب ويحل 
محله عالء عبــاس، وبعدها 
سجل البديل أحمد الزنكي هدفا 
رابعا من تسديدة قوية (٦٩)، 
ولــم يتأثر الكويــت بنقصه 
العددي، وأضاع عالء عباس 
ركلة جزاء وســدد الكرة في 

الفعلية بالقادسية لهذا املوسم 
بعد ان تغلب عليه بهدف دون 
رد سجله بهاء عبدالرحمن من 
ركلة جــزاء (٦٢)، وبهذا الفوز 
جتمد رصيد القادسية عند ٣٦ 
نقطة في املركــز الثاني ورفع 
النصر رصيده الــى ٢١ نقطة، 
وجاء الشــوط االول متوســط 
املســتوى مع افضلية نســبية 

بهاء عبدالرحمن في املرمى.
رباعية للساملية

وعلــى ســتاد «عبداهللا 
اخلليفة»، تغلب الســاملية 
على اليرموك ٤-٢. ســجل 
لـ«السماوي» فهد الرشيدي 
(٦ و٥٥) وحسني املوسوي 
فابيانــو  وباتريــك   (١٥)

(٥٠)، فيما سجل لليرامكة 
سينامي دوف (١٨) ومنصور 
البلوشي (٢٣). وبهذا الفوز 
ارتفــع رصيد الســاملية الى 
النقطــة ٣٥ باملركــز الثالث، 
فيما بقي رصيد اخلاسر عند 

٨ نقاط في املركز األخير.
فوز سهل للعربي

وعلى ستاد صباح السالم، 
حقق العربي فوزا سهال على 
حساب التضامن ٢-٠، وحافظ 
«االخضــر» بذلك على مركزه 
الرابع بعدما رفع رصيده الى 
٣١ نقطة، فيما بقي «العنيد» 
على رصيده السابق بـ ١٣ نقطة 
في املركز التاسع قبل االخير.

وتسيد الفريق العرباوي 
الشــوط االول بشــكل كامل 
ومتكــن مــن انهائــه متقدما 
العاجــي  بهدفــني ســجلهما 
سيدريك هنري (١٥) ومحمد 

صفر (٤٥). 
كاظمة يهزم الساحل

ومتكن كاظمة من التغلب 
على الساحل ٤-١ في املواجهة 
التــي جمعتهما على «ســتاد 
ثامر» بالساملية ليرفع كاظمة 
رصيده إلى ٢٨ نقطة في املركز 
اخلامس، فيما بقي الســاحل 
على رصيده السابق ١٨ نقطة 

سابعا.
جاءت املواجهة في أغلبها 
ملصلحة الفائز لعبا ونتيجة، 
ومتكن ناصر فرج من افتتاح 
التسجيل (٢٧)، وأضاف عمر 
احلبيتر الهدف الثاني من ركلة 
جزاء (٤١) معوضا إخفاقه في 
التسجيل من ركلة جزاء في 
الدقيقة (١٢) التي تصدى لها 

احلارس هذال الهذلول.
وفي الشوط الثاني واصل 
كاظمة أفضليته ومتكن دعيج 
العوفان من تســجيل الهدف 
الفارق  الثالث (٨٣)، وقلص 
فالح العجمي للساحل قبل ان 
يختتم شبيب اخلالدي أهداف 
املباراة بالهدف الرابع لكاظمة 
بعد ان اصطدمت كرته بأحد 
املدافعني قبل أن تسكن شباك 

الساحل.

للقادسية. وفي الشوط الثاني 
شهدت املباراة حتوال بقيام احلكم 
ضيف اهللا الفضلي بطرد مدافع 
النصــر عبدالرحمــن العنزي، 
وبعكس مجريــات املباراة قاد 
سيد ضياء هجمة مرتدة لكنه 
تعــرض لالعاقــة مــن املدافع 
جيمس ليحتسب احلكم ركلة 
جــزاء صحيحة نفذها االردنى 

الهزمية األولى للقادسية.. والعربي يحافظ على «الرابع».. ورباعية للساملية وكاظمة

القائم (٨٢)، واختتم االهداف 
احمد الزنكــي بهدف خامس 
(٩٤) في حــني ظهر االرهاق 
على العبي الشــباب بشــكل 

واضح.
هزمية أولى

وعلى ستاد «محمد احلمد»، 
أحلــق النصر الهزميــة االولى 

فرحة الالعبني بلقبهم الغالي

حسني حاكم يرفع درع الدوري وفهد حمود يرفع الكأس وسط فرحة كبيرة من العبي الفريق وجهازهم الفني واالداري وأعضاء مجلس إدارة النادي

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان 

جنح الفحيحيل في حســم املركز 
الثاني في دوري «stc» للدرجة االولى 
بعد تعادله مع منافسه خيطان ٠-٠ 
في ختام منافسات املسابقة، ليحصل 
«االحمر» على مكافأة الـ ٧٥٠٠ دينار 
مــن احتاد الكرة بعدمــا بات رصيده 
٢٣ نقطة وبفارق ٩ نقاط خلف البطل 
اجلهراء الذي توج بلقبه رسميا، فيما 
أصبح خليطان ٢٢ نقطة باملركز الثالث. 
وفــي لقاء آخــر، فاز برقــان على 
الصليبخات بهدف نظيف سجله بدر 
صالح بالدقيقة ٨٣، في مباراة شهدت 
طرد العــب الصليبخات طالل نايف، 
وارتقــى برقان برصيده الى ١٨ نقطة 
ولكنه ظل باملركز اخلامس واالخير، 
بفارق نقطة خلف الصليبخات صاحب 

تتويج اجلهراء بطل الدرجة األولى وسط فرحة العبيهاملركز الرابع بـ١٩ نقطة.

يوسف وفابيانو صدارة مشتركة للهداف

ملاذا أخرج كرول يوسف ناصر؟

سجل مهاجم الكويت يوسف ناصر هدفني 
امام الشباب، فيما سجل مهاجم الساملية باتريك 

فابيانو هدفا امام اليرموك ليتساويا معا في 
صدارة هدافي الدوري برصيد ١٤ هدفا.

استبدل مدرب الكويت رود كرول مهاجمه 
يوســف ناصر في الدقيقة ٦٣ باحملترف 
العراقي عالء عباس والنتيجة كانت تشير 
الى ٣-١، في الوقت الذي كان بإمكان ناصر أن 

يزيد رصيده من األهداف وينفرد بصدارة 
الهدافني، الســيما ان نهاية املباراة شهدت 
تباعد خطوط الشباب وارتفاع النتيجة الى 

خماسية.

١ ـ الكويت ٤٣ نقطة 
٢ ـ القادسية ٣٦ نقطة
٣ ـ الساملية ٣٥ نقطة
٤ ـ العربي ٣١ نقطة
٥ ـ كاظمة ٢٨ نقطة
٦ ـ النصر ٢١ نقطة

٧ ـ الساحل ١٨ نقطة
٨ ـ الشباب ١٧ نقطة

٩ ـ التضامن ١٣ نقطة
١٠ ـ اليرموك ٨ نقاط

الترتيب 
النهائي للدوري 

الفحيحيل «وصيف» الدرجة األولى

املدربون اإلسبان 
في الكويت قريبًا

مبارك اخلالدي

يسابق احتاد كرة القدم الزمن لالنتهاء من األوراق 
اخلاصة باملدربني اإلسبان الذين سيقودون منتخباتنا 
الوطنية: األوملبي والشباب والناشئني في املرحلة املقبلة 

والبالغ عددهم ١٥ مدربا. 
ومن املقرر أن يزاول املدربون االســبان مهامهم 
فــي األول من أكتوبر املقبل. ويســعى احتاد الكرة 
للحصول على استثناءات الستخراج التأشيرات وإمتام 
اإلجراءات األخرى في موعد أقصاه نصف سبتمبر 
اجلاري كمحطة أولى متهيدا الستكمال اإلجراءات في 
إسبانيا وحضورهم إلى البالد لتوقيع العقود اخلاصة 
بهم واعتمادها من الهيئة العامة للرياضة، وذلك بعد أن 
مت االتفاق على جميع بنود العقود معهم عبر اإلمييل.

«األوملبي» يبحث 
عن مباريات ودية

مبارك اخلالدي

يجري اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني الترتيبات الالزمة 
خلوض عدد من املباريات الودية مع فرق محلية بهدف 

تطوير البرنامج اإلعدادي لألزرق في املرحلة املقبلة.
وكانت تدريبات األزرق قد انطلقت قبل أســبوعني 
على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر باحتاد الكرة بقيادة 
وطنية ممثلة باملدربني املساعدين محمد العزب وطارق 
اخلليفي ومدرب احلراس سمير دشتي وبإشراف مدير 
التطوير والتدريب عبدالعزيز حمادة ومتابعة عن بعد من 

قبل املدرب االسباني كراسكو.

«السماوي» يجهز ندا 
وعبد الغفور والعنزي 

هادي العنزي

ينتظر الساملية بفارغ الصبر عودة الثالثي مساعد 
ندا، وأحمد عبدالغفور، وفيصل العنزي لتشكيلة الفريق 
في مواجهة الكويت املقبلة في الدور ربع النهائي بكأس 
األمير واملقرر لها ١١ سبتمبر اجلاري على ستاد الصداقة 

والسالم بنادي كاظمة.
وقد باشــر الثالثي التدريبات الفردية حول امللعب 
مبتابعة دقيقة من قبل اجلهاز الطبي األسبوع املاضي، 
للتأكد من تعافيهم التام، وذلك قبل الزج بهم في التدريبات 
اجلماعية للفريق، والتي يتوقع أن تكون مساء غد السبت 
أو األحد على أقصى تقدير، والتي تأتي عقب راحة قصيرة 

بعد ختام دوري الدرجة املمتازة امس.


