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الثالثاء ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ رياضـة

مبارك اخلالدي 

فشل العربي في طمأنة جماهيره مع ظهوره األول في بطولة 
دوري stc «التصنيف» وخــرج متعادال مع اجلهراء املتطور ١-١ 
فــي املبــاراة التي جمعتهما مســاء امس على ســتاد علي صباح 
الســالم ضمن اجلولة الثانية من املسابقة. وبهذا التعادل ارتفع 
رصيد اجلهراء الى نقطتني وحصل العربي على نقطته الوحيدة.

وجــاء الهدفان في الدقائق العشــر االخيرة من املباراة، حيث 
تقدم األخضر عن طريق سيدرك هنري (٨٦)، فيما سجل للجهراء 

عبيد رافع (٨٧).
ولم يرتق الشــوط األول الى املســتوى املأمــول من الفريقني 
خصوصــا العربي الذي كان بعيدا عن مســتواه احلقيقي وعانى 
بطء التحضير وبناء الهجمة، وظهر النشــط محمد فريح بشكل 
مميز في اجلبهة اليمنى، وفي احدى الكرات تعرض لإلعاقة داخل 
املنطقة بعد دفعة من ظهير اجلهراء خالد صباح لكن احلكم علي 

محمود اشار باستمرار اللعب (٣٣).
وأهــدى فريح كرة عرضية لســيدرك هنري الذي لم يحســن 
التعامــل مــع الكرة لتذهب بيــد احلارس فواز الدوســري (٣٧). 

وواصل فريح تألقه ومرر كرة على حدود املنطقة لكن بدر طارق 
سددها ضعيفة بجوار القائم األمين للحارس الدوسري (٤٤).

وفي املقابل اعتمد اجلهراء على الكرات املرتدة بقيادة حســني 
احلربي والواعد يوسف الرشيدي لكنها لم تشكل خطورة حقيقية 

على دفاع العربي.
 وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللقاء ودفع مدرب العربي 
البناني باسم مرمر بالالعب علي خلف بدال من بدر طارق لتعزيز 
النزعــة الهجومية، فيما تخلي اجلهراء عن حذره. وكاد احلارس 
سليمان عبدالغفور ان يدفع ثمن خروجه اخلاطئ في كرة ثابتة 
للجهــراء لكن رأســية ميكائيــل انابا حفت القائم االيســر ملرمى 

عبدالغفور (٥٨).
وجلأ العبو االخضر الى التســديد من خــارج املنطقة ووجة 
أحمد ابراهيم صاروخا تصدى له الدوســري ببراعة، ورد الواعد 
الرشيدي بتسديدة قوية ابعدها عبدالغفور بصعوبة الى ركنية 
(٧١). ومن كرة عرضية من السنوسي لسيدرك غير املراقب يحولها 
مباشــرة لتسكن شباك احلارس الدوسري (٨٦)، لكن عبيد رافع 
اعاد فريقه سريعا الى املباراة بإدراكه التعادل من تسديدة قوية 
على ميني احلارس عبدالغفور (٨٨) لتنتهي املباراة بتعادل عادل.

العربي فشل في حصد أول ثالث نقاط بالدوري (محمد هاشم)

اجلهراء يقتنص «نقطة» من العربي
ضمن اجلولة الثانية من دوري stc «التصنيف»

الفحيحيل يسقط كاظمة بهدف

العبه الفهد مبكرا، ولم يتمكن مع 
العبيه من تعديل النتيجة.

أدار املبــاراة احلكــم عبــداهللا 
الكندري واستخدم بطاقته الصفراء 
للحد من تدخالت الالعبني اخلشنة.

عن املرمى (٦٢).
وأحسن مدرب الفحيحيل ظاهر 
العدواني في توظيف العبيه وقادهم 
إلى الفوز فيما أســقط بيد مدرب 
كاظمة روبيرتو بيانيكي بعد طرد 

ناصرالعنزي

حقق الفحيحيل فوزا ثمينا على 
كاظمة بنتيجة هدف مقابل الشيء 
ضمن منافســات اجلولــة الثانية 
من دوري stc «التصنيف»، ورفع 
األحمــر رصيده إلــى ٦ نقاط من 
فوزيــن متتاليني فيما بقي كاظمة 
على نقطة واحدة، وســجل هدف 
الفوز عبداهللا الشــامي من ضربة 
رأس متقنة بعدما تلقى الكرة من 
ســلمان بورميــة وأدخلهــا مرمى 

حسني كنكوني في الدقيقة ٣٤.
واستفاد الفحيحيل من النقص 
العددي لكاظمة بعدما خرج عبداهللا 
الفهد من امللعب إثر تلقيه بطاقتني 
صفراوين (٣٤)، وتراجعت حظوظ 
كاظمة فــي تعديل النتيجة بعدما 
وجد صالبة مــن دفاع الفحيحيل 
وحماســة من العبيه، فيما شــكل 
الثنائــي الهجومــي محمــد نعيم 
وســوما نابي خطــورة على دفاع 
كاظمــة، وكاد الثانــي أن يضيف 
الهدف الثانــي لكن كرته انحرفت 

العب كاظمة بابلو يتقدم بالكرة لبناء هجمة  (أحمد علي)

الساحل يخطف الصليبخات و«الصدارة»

الثالث لفريقه. أدار املباراة احلكم حسن 
احلداد وأنذر يوسف النشيط ومحمد 
العالطي وطالل نايف من الصليبخات، 
وأشهر البطاقة احلمراء لالعب الساحل 

أحمد غازي.

مع حكــم املرمى (٨٣) ليســجل منها 
رافائيل هدف التعادل للصليبخات.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل 
الضائع حتصل الســاحل على ضربة 
جزاء ســجل منها محمد جمال الهدف 

هادي العنزي

خطــف الســاحل فــوزا ثمينا من 
الصليبخــات ٣-٢ تصــدر من خالله 
جدول الترتيب مؤقتا بـ ٦ نقاط، وذلك 
في املباراة التي جمعتهما مساء أمس 
على «ســتاد ثامر» بالســاملية، ضمن 
 stc منافســات اجلولة الثانية لدوري
«التصنيف» لكرة القدم. بدأ الســاحل 
ضاغطا منذ بداية الشوط األول، ليفرض 
حصارا محكمــا على الصليبخات في 
نصف ملعبه، مكنه من افتتاح التسجيل 
بواسطة مهاجمه البرازيلي ادواردو (١٣) 
الذي حول ركنية برأسه في شباك داود 
زيد، وتخلــص الصليبخات من ربكة 
البداية بعد تأخره بهدف مباشرة، وبادر 
خصمــه بهجمات منظمــة كان مصدر 
خطورتها محمد العالطي الذي متكن 
من إحداها بإدراك التعادل (٢٠). وجاءت 
بداية الشوط الثاني نشطة، ولم ينتظر 
الساحل كثيرا للتقدم بالنتيجة مجددا 
بعدما متكن عبدالعزيز اياد من تسجيل 
الهدف الثاني له (٥٥). واحتسب احلكم 
ركلة جزاء للصليبخات بعد مشاورة 

(محمد هنداوي) الساحل جنح في اقتناص نقاط مباراته مع الصليبيخات  

ســد املنافذ املؤديــة إلى مرمــاه، والنقطة من 
القادسية أفضل من اخلسارة.

ظروف استثنائية للسماوي
مر الساملية بظروف استثنائية قبل انطالق 
املوســم اجلديد أهمها اســتقالة مدربه سلمان 
عواد املفاجئة قبل أسبوع من البداية والتعاقد 
سريعا مع املدرب الوطني محمد املشعان، كما أن 
اإلدارة لم تكمل تعاقدها مع الالعبني احملترفني 
دعما لصفوف الفريق الى جانب الثالثي اليكس 
ليما وفابيانو ورونيرو، ومتكن الســاملية في 
اجلولة املاضية من إدراك التعادل أمام كاظمة 
وخرج بنقطة بعدما كان قريبا من اخلســارة، 
فيمــا يســعى خيطان الى تعويض خســارته 

برباعية من الكويت.
وفي مباراة التضامن واليرموك فالفريقان 
بال نقاط ويســعيان الى خطف النقاط الثالث 

لتأمني مركز مناسب لهما في سلم الترتيب.

صفوف الشباب ٥ محترفني الى جانب العبني 
محليني مجتهدين ومهمتهم بال شــك ستكون 
صعبــة وتتطلــب احلذر مــع خصــم مكتمل 

الصفوف.
األصفر لزيادة نقاطه

كما يدخــل األصفر مباراته مع برقان وهو 
مؤهل للفوز ولكن بشرط أال يتهاون في مهامه 
وال يعتقد أن فوزه سيكون سهال ألن الكرة ليس 
لها أمان، وقد خرج القادسية بفوز صعب أمام 
التضامن في املبــاراة املاضية بعدما غفل عن 
خصمه وتلقت شــباكه هدفني قبل أن يســجل 

هدف الفوز الثالث.
ويعتمد مدرب األصفر اإلسباني بابلو فرانكو 
على عناصر دولية ذات ثقل إلى جانب ٥ محترفني 

على مستوى جيد.
من جانبه، فإن مدرب برقان الكرواتي برونو 
ســيكلك إنه لن يغامر هجوميا وسيعمل على 

ناصر العنزي

تختتم مساء اليوم اجلولة الثانية من دوري 
stc «التصنيف» بإقامة ٤ مباريات جتمع الكويت 
«٣ نقاط» مع الشباب من دون رصيد على ملعب 
عبداهللا اخلليفة، والقادسية «٣ نقاط» مع برقان 
«نقطة واحدة» على ملعب نادي الشــباب، في 
حني يلتقي الساملية وفي جعبته نقطة واحدة 
مع خيطان اخلالي رصيده من النقاط على ملعب 
علي صباح السالم، والتضامن مع اليرموك على 

ستاد نادي الكويت وليس لديهما أي نقطة.
األبيض مؤهل للفوز

يدخــل الكويت املباراة وهــو مؤهل للفوز 
بعدمــا اســتعرض قوته في املباراة الســابقة 
أمام خيطان برباعية، ومهمته اليوم لن تكون 
مضمونــة لكنه قادر على تخطيها وفق خطة 
وتشــكيلة املدرب الهولنــدي رود كرول الذي 
مييــل إلى األداء الهجومي املركز واحليطة في 
الدفــاع وله في ذلك عناصــر مكتملة إن غاب 
األساسيون برز االحتياطي، ويغيب عنه للمرة 
الثانية مهاجمه العاجي جمعة سعيد خلضوعه 

للحجر املنزلي.
على اجلانب اآلخر، يســعى مدرب الشباب 
املونتنيغري سالفيلوب والعبوه إلى تعويض 
خســارتهم السابقة أمام النصر«١-٢»، وتضم 

دان الشباب وبرقان الكويت والقادسية يهدِّ
الساملية يلتقي خيطان.. والتضامن مع اليرموك في ختام اجلولة الثانية

الدباغ يوافق على االنضمام لليرموك
عبدالعزيز جاسم

وافــق مهاجم الفريق األول لكرة القدم في القادســية 
الفلسطيني عدي الدباغ، على االنتقال إلى صفوف اليرموك 
على سبيل اإلعارة ملدة موسم بعد مفاوضات استمرت ملدة 
أكثر من اسبوعني شهدت رفضا في البداية لرغبة الالعب 
في االحتراف بالدوري الســعودي بعد أن تلقى عرضا من 
أحد أنديتها لكن املفاوضات لم يكتب لها النجاح ليســتقر 

مع أبناء مشرف.
ومن املقرر أن يتم تسجيل الدباغ خالل اليومني املقبلني 
في قائمة اليرموك ما لم يطرأ أي أمر يوقف صفقة انتقاله، 
حيث سبق ألبناء مشرف أن قاموا بتجديد عقود محترفي 
الثالثي التونسي وسام اإلدريسي والتوغولي سينامي دوف 
والغابي فرانك بيرن وينتظر أن يتم التعاقد بشكل رسمي 

مع العب الوسط الفرنسي دومبيا.
وكان «األصفر» اتخذ قرار رحيل الدباغ بناء على توصية 

من اجلهاز الفني بقيادة املدرب اإلسباني بابلو فرانكو.

خيطان يطلب تأجيل مواجهة «السماوي»
يحيى حميدان

تعتزم إدارة نادي خيطان تقدمي كتاب رسمي الحتاد كرة 
القدم تطلب من خالله تأجيل مباراة الفريق أمام الســاملية 
املقررة اليوم ضمن اجلولة الثانية من دوري «stc» التصنيف، 
وذلك لوجود ٣ حــاالت مؤكدة مصابة بڤيروس «كورونا» 

بخالف آخرين مشتبه بإصابتهم.
وتأكدت إصابة كل من املدافع حسني إسماعيل والعبي 
الهجوم االسترالي نيكوالس اولسن وااليطالي نيكوالس دي 
بيازي، فيما يعاني كل من املدرب االسباني خوسيه كامبيلو 
ومواطنــه الالعب خوان مانويل من األعراض، وقاما بعمل 

املسحات ولم تظهر نتائجها قبل انطالق تدريب األمس.
وسيقوم جميع أعضاء الفريق االول بعمل «املسحات» 

اليوم للتأكد من سالمة البقية.
كما يعاني خيطان من غياب كل من وليد فالح، واحمد سمير، 
وفواز مبيلش لإلصابة، وحســن خليفة وطالل االنصاري 

لظروف خاصة.

امللعبالتوقيتالفريقان
علي صباح السالم٥:٤٠الساملية ـ خيطان
عبداهللا اخلليفة٥:٤٠الكويت ـ الشباب
الشباب٧:٥٥برقان ـ القادسية

الكويت٧:٥٥اليرموك ـ التضامن


