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االربعاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٠ رياضـة

(محمد هنداوي) القادسية جنح في خطف الفوز من النصر  

ناصر العنزي

أذاق القادسية منافسه النصر طعم اخلسارة للمرة 
األولى وهزمه بهدف مقابل ال شيء في مواجهة الصدارة 
التي جمعتهما أمس في ختام اجلولة احلادية عشــرة 
لدوري stc «التصنيف»، ورغم خسارته بقي «العنابي» 

متصدرا بـ ٢٣ نقطة وخلفه القادسية بـ ٢٢ نقطة.
ترك النصر الشوط االول للقادسية مبا حمل وسمح 
لــه مجبرا بتهديد مرماه أكثر من مــرة، بل إن األصفر 
استحوذ على الكرة في كل أرجاء امللعب وسط تخوف 
غير مبرر من النصر الذي لعب بطريقة دفاعية بحتة 
وظهر كأنه يلعب بال مهاجمني، فكانت السيطرة والغلبة 
لالعبي القادسية الذين تناقلوا الكرة بدقة وسرعة لكن لم 
يتمكنوا من إدخالها مرمى حارس النصر سليمان ميرزا.

ولعب مدرب القادسية بابلو فرانكو بتشكيلة قادها 
بدر املطوع بخبرته ومعه في املقدمة لوكاس غاوتشيو، 
وفي الوسط تواجد سلطان العنزي ورضا هاني وسيف 
احلشان وأحمد الظفيري، وقد أحسنوا تبادل الكرات 
ووصلوا كثيرا الى منطقة جزاء اخلصم وسنحت لهم 
فرص للتسجيل أثمنها فرصة ذهبية ألحمد الظفيري 
الذي وجد الكرة أمامه قريبا من املرمى وسددها بيمناه 

إلى اخلارج (٢٣). وقبل نهاية الشــوط األول سقطت 
الكرة من يد حارس النصر ميرزا وحاول عدي الصيفي 
إعادتها للمرمى لكنه فقد توازنه وضاعت الكرة (٤٤).
أما مدرب النصر أحمد عبدالكرمي فقد حتفظ كثيرا 
في الشــوط األول وقيد العبيه مبهمات دفاعية، وأجاد 
خط دفاعه املكون من قاسم الزين وعبدالرحمن العنزي 
وروبن ومعاذ الظفيري في التعامل مع الكرات القدساوية 

املكثفة.
بدر «صاد الطير»

وفي مطلع الشــوط الثاني اصطاد جنم «األصفر» 
بــدر املطوع الطيــر على الطريقة البرازيلية وســجل 
هدفــا رائعا من كــرة ثابتة مرت من فوق حائط الصد 
بإتقان شــديد إلى الزاوية العليا (٤٨). وكثف األصفر 
من هجماته، وأضاع ســيف احلشــان وخالد إبراهيم 
فرصتني خطرتــني (٥٤ و٦٠)، فيما كان النصر بعيدا 

عن مستواه السابق.
أدار املبــاراة احلكم عبداهللا عــرب وأجاد متاما في 
إدارتها ووضح أنه حكم متمكن في قراراته حيث طرد 
العب النصر خالد شامان في الدقيقة (٨١) بعد حصوله 

على الكرت األصفر الثاني.

هيئه التحكيم الرياضي 
باشرت مهامها رسميًا

مبارك اخلالدي

باشرت الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مهامها رسميا صباح 
أمس، وذلــك للنظر في املنازعات الرياضية بالكويت، حيث أعلنت 
الهيئة عن موقع ورابط إلكتروني للحصول على النماذج اخلاصة 
بطلبات التحكيم والوسطاء وكذلك لالطالع على جداول احملكمني.

ومن املقرر أن تبسط هيئة التحكيم يدها على كل امللفات اخلالفية 
بالساحة الرياضية لتنهي جدال واسعا ولتصبح أحكامها وقراراتها 

ممرا شرعيا للجوء إلى محكمة «كاس» الدولية.
اجلدير بالذكر أن الهيئــة الوطنية للتحكيم الرياضي تعد أحد 
متطلبات اللجنة األوملبية الدولية التي وردت نصا في خارطة الطريق، 
التي مهدت لرفع اإليقاف الرياضي بشكل نهائي عن الرياضة الكويتية.

وكان وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة وبتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ قد أصدر القرار رقم ٦٢ 
لسنة ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واملكونة من 
٤ مستشارين من محكمة االستئناف وعضوين من هيئة تدريس 
كلية احلقوق بجامعة الكويت وأحد األساتذة احملامني، إال أن جائحة 

كورونا تسببت في توقف وتأخير أعمال الهيئة.

القبندي: سوء احلظ وإصابة إميانويل 
أّثرا على التضامن أمام الساحل

عبداهللا: التبديالت الكثيرة 
ساهمت في تراجع أداء «األبيض»

الشمري مدربًا للجهراء
يحيى حميدان

أرجــع مــدرب فريق 
الكــرة بنــادي التضامن 
جمال القبندي اخلسارة 
من الساحل بهدف نظيف، 
الى عــدم التوفيق الذي 
الزم العبيه في استغالل 
الفــرص، فيما اســتغل 
التي  الفــرص  املنافــس 
أتيحت له ومن كرة ثابتة 

حسم نتيجة املباراة.
القبنــدي  وقــال 

لـ«األنبــاء»: ان العبــي «العنيد» كانوا 
يدركون صعوبة املباراة بسبب وضعية 
الفريق في ســلم الترتيب واقترابه من 
الهبوط وحاولوا تقــدمي كل ما لديهم، 
إال أنهم لــم يوفقوا في ترجمة الفرص 
التي أتيحت لهم إلى أهداف وهذا األمر 
معروف في كرة القدم «إذا ما تسجل.. 

يحيى حميدان

أوضــح مــدرب فريــق الكــرة بنادي 
الكويــت محمــد عبــداهللا، أن التبديالت 
الكثيرة بالشوط الثاني ساهمت في تراجع 
مردود الفريق أمــام اجلهراء الذي متكن 
من تقليص النتيجة بتسجيله هدفني بعد 
التقــدم عليه بثالثية نظيفــة عند نهاية 
الشــوط األول من املباراة التي جمعتهما 
مســاء أول من أمس. وأشار عبداهللا إلى 
أن الغياب الطويل عن املباريات للعناصر 
البديلة التي شــاركت في الشوط الثاني 
كان له الدور األكبر في افتقاد «األبيض» 
للحيوية املطلوبة، رغم أن الالعبني قاتلوا 
للحفاظ على الفوز واحلصول على النقاط 

تستقبل أهدافا»، مضيفا: 
أمام الساحل  «وضعنا 
كان مشابها للمباريات 
التــي ســبقتها، حيــث 
عانينا من عدم التوفيق 
أمــام املرمــى، كمــا أن 
اصابة املهاجم النيجيري 
إميانويل إيفياني أثرت 
على الفريق بالتأكيد».

القبنــدي  واختتــم 
قائــال: «اليــزال األمــل 
موجودا في حجز مقعد 
ضمــن فــرق الــدوري 
املمتاز، حيث يجب أال نستسلم وسنقاتل 
فــي املباريات األربع املتبقيــة لنا امام 
النصر والفحيحيل والكويت والساملية، 
رغــم صعوبة هذه املواجهــات، اال أننا 
قادرون على حتقيق النتائج التي تخولنا 
للتواجد في دوري األضواء حال حالفنا 

التوفيق».

الثالث.  وبني عبداهللا أن الفريق سيستمر 
في جتربة املزيد من الالعبني الصاعدين أو 
الغائبني لفترة طويلة وذلك في املباريات 
املتبقية من دوري التصنيف للوقوف على 
جاهزيتهم للدوري املمتاز، والذي يعتبر 

احملك الرئيسي بالنسبة للفريق.
وأفــاد بأنه على الصعيد الشــخصي 
راض عن التقدم فــي أداء الالعبني خالل 
املرحلة املاضية عقب تسلمه زمام اإلدارة 
الفنية للفريــق، مؤكدا كذلك أن الالعبني 
لديهم املزيد ليقدموه هذا املوسم، والفتا 
إلى أن غياب املدافع فهد الهاجري واملهاجم 
فيصل زايد قد يتواصل في املباراة املقبلة 
أمام الساحل ضمن اجلولة الـ١٢ من دوري 

التصنيف.

مبارك الخالدي

المنســــــق  قــال 
اإلعالمــي للفريــــق 
القــدم  لكــرة  األول 
بنـــــادي الجهـــــراء 
الجنفــاوي  صالــح 
لـ «األنباء»، إن مجلس 
فــي  وافــق  اإلدارة 
اجتماعه مساء األول 
من أمس على تعيين 
المدرب الوطني ماهر 
الشمري مدربا للفريق 

على أن يساعده الوطنيان مطير شرقاط 
وأحمد حســن. واشــار إلى أن المدرب 
الصربي الين توماجيك عاد إلى موقعه 

كمدرب لفريق تحت ٢٠ سنة.
وأضــاف أن قرار مجلــس اإلدارة 

فــي إطار دعم الفريق في 
هــذا التوقيــت المهم من 
مرحلة دوري التصنيف، 
حيث تولى الشمري قياده 

التدريب مساء أمس.
وعن خســارة الفريق 
مواجهته األخيرة أمـــــام 
«األبيض» بنتيجة ٢-٣، 
قال الجنفاوي: «لم يظهر 
الفريــق بمســتواه خالل 
األول وكانــت  الشــوط 
هناك بعض األخطاء، لكن 
اختلف الحال في الشوط 
الثاني وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق 
قوي ومتخم بالنجــوم، حيث تفوق 
العبونــا على أنفســهم وكانوا أقرب 
للتعادل لوال عدم التركيز في استثمار 

الفرص المتاحة».

اجلنفاوي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الكويت

(محمد هاشم) أداء متفاوت للكويت أمام اجلهراء  

جمال القبندي

مبارك اخلالدي

أكد املنسق اإلعالمي للفريق األول 
لكــرة القــدم بالنادي العربي مشــعل 
العبــكل لـــ «األنبــاء» ان اجلهازيــن 
الفني واإلداري سيعمالن على مراجعة 
احلسابات الفنية، وذلك عقب اخلسارة 

أمام الساملية ١-٣.

وأضــاف: «الفريــق لــم يســتحق 
اخلسارة بهذا الشكل الدراماتيكي فقد 
أنهى الشوط األول بأداء متوازن وبتقدم 
مســتحق بهدف، لكن تغير احلال في 
الشوط الثاني وباألخص بعد طرد كيتا 
إذ وقع الفريــق حتت الضغط وافتقد 
للتركيــز املطلــوب»، ومبينــا: «نأمل 
االستفادة مما حدث حيث يعتبر الفريق 

مواجهه خيطان باجلولة املقبلة كمحطة 
هامة للعبور نحو املنطقة الدافئة، كما 
انها ستكون خير إعداد لتحضير ملواجهة 
السوبر أمام الكويت في ١٥ اجلاري».

ومتنى العبكل أن يكتمل عقد الفريق 
بعودة املصابني واملوقوفني في اللقاء 
املرتقب ليظهر العربي بالشكل املعتاد 

عليه.

العبكل: «األخضر» سيراجع حساباته حتضيرًا ملوقعه السوبر

مبارك اخلالدي

تعــادل الفحيحيل مع برقان ١-١ في املبــاراة التي جمعتهما 
مساء أمس على ســتاد جابر الدولي ضمن اجلولة الـ ١١ لدوري 
stc «التصنيف»، وبهذا التعادل أصبح رصيد كل منهما ١١ نقطة. 
تقدم الفحيحيل بهدف محمد عبدالهادي (٣) وتعادل لبرقان رامي 
بوشنيبة (٣٩). جاء الشوط األول متكافئا، وبدأ الفحيحيل بالتسجيل 
مبكــرا بعدما رفع الظهير أحمد النصر الكرة في العمق الدفاعي 
لبرقان انبرى لها محمد عبدالهادي غير املراقب ليركنها رأســية 
في الزاوية العكسية للحارس عبدالرحمن الشريفي (٣)، وحتول 
بعدها برقان الى الهجوم، ومن ركلة ركنية متكن رامي بوشنيبة 
من إعادة فريقه إلى املباراة بعدما ارتقى بشكل جيد وأودع الكرة 

بالرأس في شباك احلارس الفضلي (٣٩).
وفي الشــوط الثاني استحوذ برقان على الكرة وسط تراجع 
غير مبرر من الفحيحيــل، ووجه نيوكالس كوفي صاروخا مر 
بجوار القائم األيسر (٥٠)، كما سدد جيوڤاني سلڤا كرة من حدود 
املنطقــة أبعدها احلارس الفضلي بصعوبة (٦١)، وحتصل برقان 
علــى ركلة جزاء نفذها جيوڤاني لكن احلارس الفضلي تألق في 
إبعادها وأنقذ مرماه (٨٠)، لتنتهي املباراة بتعادل بطعم اخلسارة 

لكال الفريقني.

عبدالعزيز جاسم

حقق اليرموك فوزه األول بــدوري stc «التصنيف» والذي جاء على 
حساب الشباب بنتيجة قاسية بلغت ٥-٢، وبذلك رفع «اليرامكة» رصيدهم 
الى النقطة اخلامســة باملركز قبل األخير، فيما بقي «أبناء األحمدي» على 
رصيدهم السابق بـ ١٥ نقطة. ولم متض سوى ٤٠ ثانية من انطالق الشوط 
األول حتى متكن اليرموك من افتتاح التسجيل عن طريق عدي الدباغ بعد 
انفراده باحلارس سعد العنزي ليضع الكرة على يساره، وحاول الشباب 
تعديل النتيجة وسنحت الفرصة لهم بعدما حتصل اوسينو نداي على ركلة 
جزاء انبرى لها أوسينو سيزار إال ان احلارس فيصل املكيمي كانت له كلمة 
وأنقذ فريقه بالتصدي لها (٢٦)، فيما خطف عذبي شــهاب كرة من وسط 
امللعب وانطلق بها بسرعة ليسددها من خارج منطقة اجلزاء «صاروخية» 
وقــف العنزي «يتفرج عليها» وهي تعانق الشــباب محرزا الهدف الثاني 
(٣٧)، كمــا أضاف الدباغ الثالث بعــد متريرة على طبق من ذهب واملرمى 
خال من يوســف جنف ليضعها في املرمى (٤٨)، وفي الشوط الثاني عاد 
عذبي شــهاب ويســدد كرة من خارج املنطقة محرزا الهدف الرابع (٦٩)، 
وبعد دقيقتني متكن البديل فهد الراجحي من احراز الهدف اخلامس (٧١). 
وفي الدقيقة (٨٢) ســجل الشباب الهدف األول بنيران صديقة عن طريق 
ناصر الفيلكاوي، كما ســجل عبداهللا الباذر الهدف الثاني من تسديدة من 

خارج املنطقة في الدقيقة (٨٩).  (محمد هاشم) .. وأخيرا اليرموك استفاق على الشباب          (ريليش كومار)برقان فرط في الفوز على الفحيحيل 

اليرموك يكتسح الشباب ويحقق فوزه األولالفحيحيل وبرقان يرتضيان «النقطة»

ماهر الشمري

مشعل العبكل

«فيفا» يوقف تعاقدات الساملية ملدة ٣ فترات متتالية
ومسار الالعبني، بعدما واجهنا 
صعوبــات فــي كيفيــة بناء 
الهجمة، وجنحنا في ترجيح 
كفة املواجهة ملصلحتنا، فضال 
عن التبديــالت التي منحتنا 
الكثير من اخليارات الفنية». 
وذكر املشعان أن الساملية 
يعتبــر من أكثــر الفرق التي 
تعانــي مــن غيــاب الالعبني 
بسبب اإلصابة، مبينا: «وصلت 
ملرحلة اآلن مع الفريق باني ال 
أفكر في الغيابات، وهذا يرجع 
لتوافر العديــد من العناصر 
املتميزة القــادرة على تقدمي 
املطلوب من الناحية الفنية، 
كمــا لدينا العــدد الكافي من 
الذيــن نســتطيع  الالعبــني 

االعتماد عليهم».

الساملية د.محمد املشعان، أن 
الفوز علــى العربي ٣-١ يعد 
مهمــا وبدرجــة كبيرة، ليس 
لكونــه يحســن مــن ترتيب 
الفريق في الدوري فحســب، 
بــل ملــردوده الذهنــي علــى 
الالعبــني بالدرجــة األولــى، 
مضيفــا أن تغييــر عقليــة 
الالعبني لتتحــول من فريق 
يؤثر في سلم ترتيب الدوري 
إلى فريق منافس شــرس هو 
األهــم، وهذا مــا أظهرناه في 
الشوط الثاني بشكل واضح 
مما يؤكد أن الفريق يسير في 

املسار الصحيح. 
وأضــاف: «قمنــا ببعض 
التغييــرات التكتيكيــة بــني 
شــوطي اللقــاء فــي أماكــن 

حال تقدمي املستندات الكافية 
التــي تفيــد بتســديد املبلغ 
املستحق لالعب عدي الصيفي

من جهة اخرى، أكد مدرب 
الفريق األول لكرة القدم بنادي 

وقد أكد االحتاد الدولي في 
كتابه، الذي حصلت «األنباء» 
علــى نســخة منــه، لنــادي 
الســاملية اإلســقاط الفــوري 
لعقوبة اإليقاف املوقعة عليه 

هادي العنزي

الدولــي  أخطــر االحتــاد 
لكــرة القــدم (فيفــا) نــادي 
الساملية أمس رسميا بإيقاف 
تعاقداتــه احملليــة والدولية 
لثالث فترات متتالية اعتبارا 
من فترة الســماح املقبلة في 
يناير املقبل، كما أخطر نظيره 
الكويتي بشأن العقوبة املوقعة 
على النــادي. وأرجع «فيفا» 
قرار اإليقاف، إلى األمر الصادر 
من محكمة التحكيم الرياضية 
(كاس)، والصــادر فــي ٢٣ 
نوفمبر املاضي، بســبب عدم 
سداد املستحقات املالية لالعب 
«الســماوي» السابق األردني 

عدي الصيفي. 

املشعان: الفريق يخطو ليكون منافسًا شرسًا

كتاب «فيفا» إلى نادي السامليةمحمد املشعان

القادسية «تفّنن».. والنصر تذّوق طعم اخلسارة


