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اجلمعة ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ رياضـة

تعادل اجلهراء وبرقان ضمن اجلولة األولى من دوري stc «التصنيف»

القادسية يبدأ بالتضامن.. والنصر مع الشباب في ختام اجلولة األولى

الساحل يضرب اليرموك بالثالثة

املزيدي: عقوبات العربي مجرد شائعات

عبدالعزيز جاسم

متكن الساحل من التغلب على اليرموك 
بنتيجة ٣-١ على ستاد نادي الشباب، ليتحصل 
 stc أبناء أبوحليفة على أول ٣ نقاط بدوري

«التصنيف».
ولم ميهل الساحل نظيره اليرموك أي 
فرصة اللتقاط األنفاس وتقدم بثالثية في 
الشوط األول، فبعد مرور دقيقتني حتصل 
على كــرة ثابتة نفذها البرازيلي ليوناردو 
أوليفيــرا خدعت احلارس فيصل املكيمي 

ودخلت املرمى.
الهدف  أبوحليفة تسجيل  أبناء  وحاول 
الثاني وسط ارتباك من «اليرامكة» وكان لهم 
ذلك بعد تسديدة رائعة للبرازيلي ماتيوس 

اداوردو من خارج املنطقة سكنت الزاوية 
اليمنى للمكيمي(٢٥)، 

وعاد الساحل مرة أخرى برأسية برازيلية 
عن طريق تاليســون سوزا محرزا الهدف 

الثالث (٣٢).
وحاول اليرموك ترتيب أوراقه في الشوط 
الثاني، وحتصل على ركلة جزاء انبرى لها 
وسام اإلدريسي ليتصدى لها احلارس نواف 
املنصور لكنها عادت لالدريسي مرة أخرى 

ليضعها في الشباك (٤٧).
وتراجع اداء الساحل هجوميا وسط رغبة 
اليرموك بتســجيل هدف التقليص الثاني 
ليتحصل على ركلة جزاء أخرى نفذها هاشم 
عدنان اال ان احلارس املنصور تصدى لها 

.(٧٨)

مبارك اخلالدي

أعلن أمني السر العام بالنادي 
العربي فؤاد املزيدي أن إدارة 
النادي أغلقت ملف مستحقات 
جميع احملترفني السابقني ومت 
سداد جميع االستحقاقات املالية، 
مؤكدا أن الشائعات حول عقوبة 
منتظرة بحق النادي بحرمانه 
التعاقدات هــو مجرد  مــن 

شائعات.
وأضاف أن ما تردد حول 
عقوبــات على النــادي لعدم 
االلتزام بتســديد مستحقات 
متأخرة للسوري يوسف قلفا 

غير صحيح، حيث إن الالعب 
تسلم كل مســتحقاته أسوة 

باحملترفني اآلخرين.
إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة 

من الالعب الســوري قلفا انه 
بالفعل تسلم مستحقاته املالية 
كاملــة، متمنيا للنادي وإدارة 

الفريق كل النجاح والتوفيق.
وفي شأن متصل يواصل 
العربي تدريباته بشكل منتظم 
رغم غياب الفريق عن اجلولة 
األولى لدوري التصنيف، وذلك 
للراحة استعدادا ملواجهة اجلهراء 
االثنني املقبــل ضمن اجلولة 
الثانية من البطولة، فيما اليزال 
الفني واإلداري في  اجلهازان 
نقاش مستمر حول تقييم كل 
الالعبني بعدالة ومساواة قبل 
القرار النهائي العتماد القائمة.

مبارك اخلالدي

فاز الفحيحيل على الصليبخات ٢-٠ في 
املباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد 
علي صباح السالم ضمن اجلولة االولى من 
دوري stc (التصنيف). وبهذا الفوز، وضع 
الفحيحيل أول ٣ نقاط في رصيده، فيما 
خرج اخلاسر خالي الوفاض. سجل هدفي 

الفحيحيل نابي سامواه (٦ و٣٦).
وجاء الشوط االول متوسط املستوى 
الفحيحيل ضغطا مبكرا أسفر  وشــكل 
عن وقوع دفــاع الصليبخات في أخطاء 
جسيمة، وجنح نابي سامواه في استثمار 
حالة االرتباك في املنطقة ليســيطر على 
الكرة ويسددها في شباك احلارس داود 

زيد (٦)، وكاد سلمان بورمية يضيف الهدف 
الثانــي بعد ان خطف الكرة من بني دفاع 
الصليبخات لكنه سدد في اقدام احلارس (٨).
ومن عرضية متقنة من بورمية اضاف 
سامواه الهدف الثاني برأسية دون مضايقة 
من الدفاع (٣٦). ونشط الصليبخات على 
مراحل، وظهر بشكل الفت محمد العالطي 
الذي اهدى البرازيلي رافائيل البرتو كرة 
انفرادية لكنه سدد برعونة خارج املرمى 

.(٢٥)
وفي الشوط الثاني نشط الصليبخات 
لكن دون خطورة حقيقية على املرمى لفاعلية 
التنظيم الدفاعي للفحيحيل الذي اجاد في 
انطالقاته الهجومية. وجنح الفحيحيل في 

احلفاظ على تفوقه حتى نهاية املباراة.

هادي العنزي

جدد اجلهاز اإلداري للكرة بنادي الساملية برئاسة الشيخ 
تركي اليوسف إعارة املهاجم الدولي حسني املوسوي حتى 
نهاية املوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك نظرا للمستوى املتميز الذي 
ظهر به املوسوي املوسم املاضي مع الساملية، وكذلك للتفاهم 
الكبير الذي أظهره مع املهاجــم البرازيلي باتريك فابيانو. 
وقد تقدم املوسوي بالشكر إلدارة الساملية على الثقة التي 
أولوها إياه، آمال التوفيق للفريق في املوسم املقبل، وحتقيق 
األلقاب التي يســعى إلى حصدها بقيــادة املدرب الوطني 

د.محمد املشعان.
وقد استعان الســاملية مؤخرا بخدمات املهاجم عبداهللا 
الظفيري بعد شطبه من كشوف كاظمة، فيما فضل الساملية 
عدم التعاقد مع محترفني أجانب جدد، مكتفيا بالثالثي البرازيلي 

املدافع أليكس ليما، وفابيانو، والعب الوسط رونيرو.

يوسف قلفافؤاد املزيدي

الفحيحيل جنح في حصد أول ٣ نقاط على حساب الصليبخات  (أحمد علي)
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ناصر العنزي ـ هادي العنزي

تعادل الســاملية وكاظمة بهدف لكل منهما بعدما 
فرطــا بفرصهما واكتفيا باخلروج بنقطة لكل منهما 
فــي افتتاح دوري stc «التصنيــف» في املباراة التي 

جمعتهما أمس على ستاد نادي الكويت.
شهد الشوط األول تفوقا هجوميا ملحوظا لكاظمة 
وهدد مرمى خصمه، ومتكن من تسجيل هدف التقدم 
عــن طريق مهاجمه شــبيب اخلالدي بعدمــا هيأ له 
احملترف آجائــي الكرة ليودعها اخلالدي بهدوء على 
يســار احلــارس أحمد عادي الذي خــرج بعد الهدف 

مصابا وحل مكانه بدر الصعنون (٢٧).
 وزج مدرب كاظمة االســباني بتشكيلة منسجمة 
ضمــت عناصر اخلبرة والشــباب، وبرز منهم خالل 
الشوط االول الشاب عبداهللا اجلزاف واحملترف بابلو 
في خط الوســط وشــبيب اخلالدي الذي أزعج دفاع 
اخلصم مبعاونة من آجائي، وكاد بابلو يسجل هدفا 
لكن كرته مرت بجانب القائم، ومتيزت ألعاب كاظمة 
بالسرعة في التمرير واستغالل األطراف بشكل جيد.

من جانبه، فإن مدرب الساملية 
محمــد املشــعان ـ الذي تســلم 
مهــام الفريق قبل أســبوع ـ لم 
يغير كثيرا من تشــكيلة فريقه 
في عهد املدرب الســابق سلمان 
عــواد، وحصل مهاجمه فابيانو 
على فرصة لم تكتمل هدفا (٢٠)، 
وكان مــن الواضح وجود ثغرة 
في دفاع الساملية مر منها العبو 

كاظمة أكثر من مرة.
  وفي الشــوط الثاني تدخل 
مهاجم الساملية املتمكن فابيانو 
كعادته وســجل هــدف التعادل 
(٥٥)، وكأنه إذا لم يســجل فلن 
يســجل غيره، وبعدهــا تبادل 
الفريقان إضاعة الفرص السهلة.

أدار املباراة احلكم أحمد العلي وكان عليه استخدام 
بطاقته الصفراء في بعض احلاالت خالل الشوط األول.

اجلهراء وبرقان
وتعادل اجلهراء وبرقان ١-١ في أولى مبارياتهما 
بــدوري stc «التصنيف» في املواجهة التي جمعتهما 

على ستاد ثامر بالساملية.
لم يكن الشوط االول جيدا ال من حيث األداء الفني 
للفريقني وال من حيث الهجمات امللعوبة املؤثرة، بعدما 
انحصر اللعب في وسط امللعب في اغلب فتراته، مع 
هجمات متقطعة تنتهي على مشــارف منطقة الـ ١٨، 
مع افضلية نسبية للجهراء، لكن املهاجم الشاب املعار 
حديثا إلى برقان من نادي الكويت محمد ربيع متكن 
مــن ترجيح كفة فريقه ليخــرج متقدما بهدف (٣٣) 
بعدما ترجم الركلة الثابتة التي حتصل عليها خارج 
منطقــة اجلزاء إلى هدف جميل ســكن أعلى الزاوية 

اليسرى حلارس اجلهراء فواز الدوسري.
ومتيز من اجلهراء حسني احلربي ويوسف الرشيدي، 
وامتــازا مبجهودهمــا الوافر ومحاوالتهمــا املتكررة 
الختــراق دفاعات برقــان، لكن 
لــم يوفقا، وجاءت أخطر فرص 
اجلهراء بواسطة احلربي (٤٥) 
لكنه سدد بجانب القائم األمين 

للحارس عبدالرحمن سعد.
وكثــف «اجلهراويــة» مــن 
هجماتهم مع بداية الشوط الثاني، 
ليتمكــن مــن معادلــة النتيجة 
بواســطة حســني احلربي الذي 
غمزها بـــ «الكعب» (٥٧)، وكاد 
اجلهراء يضيف هدف التقدم لكن 
احلارس عبدالرحمن سعد منع 
عبيد رافع من التسجيل من نقطة 
اجلــزاء (٦١)، ومنعت العارضة 
هدفني لبرقان (٦٥ و٧٤)، ليفرض 

التعادل نفسه على املباراة.

ناصر العنزي

يبدأ الكويت حامل لقب الدوري املمتاز 
في املوســم املاضي أولى مبارياته ضمن 
دوري stc «التصنيف» اليوم بلقاء خيطان 
على ملعــب علي صباح الســالم بنادي 
النصر، كما يخوض القادسية أولى مهماته 
في املوســم اجلديد أمــام التضامن على 
ملعب ثامر بنادي الساملية، وفي املباراة 
الثالثة يلتقي النصر والشباب على ملعب 
عبداهللا اخلليفة بنادي اليرموك، وذلك في 

ختام اجلولة األولى من املسابقة.
ز صفوفه األبيض عزَّ

اعتــاد الكويت على إبــرام الصفقات 
الناجحــة في كل موســم دعما لصفوفه 
وتعاقــد في املوســم احلالي مــع املدافع 
التونسي رامي بدوي واإلسباني من أصل 
أفريقي املهاجم جــاي دميبلي القادم من 
اجلهراء، ويصنف األبيض كمرشــح أول 
لصدارة دوري التصنيف واملنافسة على 
اللقب، وال يخشى مدربه الهولندي رود 
كرول مــن غياب بعض الالعبني لتواجد 
العنصــر البديــل، وأبــرز غائبيه جنمه 
العاجي جمعة سعيد الذي سيغيب أكثر من 

جولتني بسبب مشاركته مع منتخب بالده 
وسيخضع للحجر املنزلي عند عودته.

من جانبه، فإن مدرب خيطان اإلسباني 
كامبيلو والعبيه سيحتاطون كثيرا من 
مغبة هجوم اخلصم املتوقعة، لذلك عليه 
تضييق املســاحات أمــام العبي الكويت 

واستغالل الفرص املتاحة للتسجيل.
األصفر دون جماهيره

ســيفتقد القادســية كثيرا جماهيره 
الغفيرة بســبب حظر دخــول اجلماهير 
بعدمــا اعتاد علــى مؤازرتهم واالحتفال 
معهم، ويقود األصفر للموسم الثاني مدربه 
اإلســباني بابلو فرانكو مدعما بخمســة 
محترفني وهم جيمس أوكوســو وعدي 
الصيفــي ولوكاس غاوتشــو والوافدان 
اجلديدان األلباني وراتس تراشي «ظهير 

أيســر» والنيجيري دينيس سيســوجه 
«مهاجــم» الــى جانب عناصــره احمللية 

البارزة وفي مقدمتهم بدر املطوع.
من جانبــه، فإن التضامن اســتعد 
للمنافسة بخوضه مباريات جتريبية 
أظهر بها أداء طيبا وفاز على الساملية 
والكويــت «٤-٢ و٤-١» لكن املباريات 

الرسمية لها حسابات وطرق أخرى.
وفي مباراة النصر والشــباب، فإن 
املنافسة ستكون متكافئة بينهما وكل 
منهما قادر على خطف النقاط الثالث. 
وقــد قدم العنابي بقيــادة مدربه أحمد 
عبدالكــرمي مســتويات جيــدة عقــب 
استئناف النشاط، في حني يدخل الشباب 
بقيــادة مدربــه اجلديــد املونتنيغري 
ســالفيلوب مدعما بالعبــني محترفني 

وعناصر محلية مجتهدة.

برنامج مباريات اليوم
امللعبالتوقيتالفريقان

ستاد ثامر٥:٤٥القادسية ـ التضامن
ستاد عبداهللا اخلليفة٥:٤٥النصر ـ الشباب
علي صباح السالم٨:٠٠الكويت ـ خيطان

الفحيحيل يتجاوز الصليبخات بهدفني

املوسوي «سلماوي» ملوسم آخر

اثارة وندية كبيرة شهدتها مبارة الساملية وكاظمة           (محمد هاشم)

الكويت يسعى لتحقيق بداية جيدة بدوري التصنيف 
على حسلب خيطان                                     (هاني الشمري)

محاوالت 
جماهيرية فاشلة

حاولت مجموعة من اجلماهير 
التسلل والدخول الى املدرج الهاللي 
لســتاد علي صباح السالم ملتابعة 
مباراة الفحيحيل والصليبخات، ما 
دفع مراقبي احتاد الكرة إلخراجهم 
فورا من الستاد تطبيقا إلجراءات 

السالمة االحترازية.


