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سيدات«سلة» الفتاة والقرين تفوز على العربي
هادي العنزي

تغلب فريق كرة السلة 
للســيدات بنــادي الفتــاة 
علــى نظيراتهــن بالنادي 
العربي B بنتيجة ٩٥-٣٨ 
في اجلولة األولى لدوري 
كرة السلة للسيدات، وفي 
الثانيــة تغلبت  املواجهة 
سيدات القرين على العربي 
A بنتيجــة ٧٥-٥٠ نقطة. 
ويشارك في الدوري األول 
لكرة السيدات ثالثة أندية 
العربــي، والفتــاة،  هــي: 
والقرين، علما ان العربي 
 .(Bو A) يشــارك بفريقني
إلى ذلك، تتواصل منافسات 
«دوري املراكز» من اخلامس 
وحتى الثالث عشر للدرجة 
األولى لكرة السلة، حيث 
اليــوم مباراتــان،  تقــام 
فيلتقي في األولى العربي 
مع الشباب في ٥٫٣٠ مساء، 
فيما يصطدم الصليبخات 
مع برقان في الـ ٧٫٣٠ مساء، 
وتقام املباراتان على صالة 
االحتاد مبركز الشيخ سعد 

جانب من مباراة الفتاة والعربيالعبداهللا للصاالت.

الكويت وكاظمة 
وجهًا لوجه في 

«الطائرة»
يعقوب العوضي

منافســات  تختتــم 
الــدوري املمتــاز للكرة 
الطائرة بإقامة مباراة واحدة 
اليوم  الـ ٦:٠٠ مساء  في 
العاشرة  إطار اجلولة  في 
واألخيرة من البطولة، حيث 
يلتقي الكويت مع كاظمة، 
وكالهما يحمل برصيده 
١٥ نقطــة. وقد تأهل إلى 
املربــع الذهبــي كل من 
القادسية، كاظمة  العربي، 
والكويت، فيما سيخوض 
اجلهراء والشباب دوري من 
قسمني مع وصيف دوري 
الدرجة األولي، وسيضمن 
الفائــز والوصيــف في 
البطولــة التأهل للممتاز. 
وتكمن أهمية مباراة اليوم 
في حتسني الترتيب العام 
واملنافســة على صدارة 

الدوري.

القادسية يصدم «الفتاة» في دوري السيدات
هادي العنزي

فاجأت العبة القادسية لكرة 
قــدم الصاالت ابــرار احلمادي 
فريق نادي الفتاة بهدف في آخر 
٢٠ ثانية، لتحسم أولى مواجهات 
الفريقني في «البالي اوف» بالدور 
نصف النهائي لدوري URC لكرة الصاالت 
النســائية ملصلحة األصفر ٣-٢، حيث 
جاءت املواجهة على غير املتوقع، خاصة 
أن نادي الفتاة أنهى الدوري في صدارة 

الترتيب بـ٢٢ نقطة، فيما حل القادسية 
رابعــا بـ٧ نقاط فقط، لكن رغبة العبات 
القادســية في حتقيق الفوز األول كانت 
حاضرة منذ بداية املواجهة، بينما بدت 
العبــات «الفتــاة» واثقات مــن حتقيق 
االنتصــار األول قبل بدايــة املباراة. في 
املباراة الثانية متكنت ســيدات الكويت 
من التفوق على نظيراتهن العبات العربي 
بنتيجة ٥-١ علــى ذات الصالة، ليتأهل 
الفريــق إلى املباراة النهائية للمنافســة 

على لقب الدوري.

سيدات الكويت يتفوقن على العربي بخماسية

أبرار احلمادي 
فرحة بتسجيل 
هدف احلسم 

في مرمى «الفتاة»

سيدات القرين يتوجن بلقب دوري «اليد» اليوم
يعقوب العوضي

يســدل الستار على منافسات بطولة دوري اليد النسائي األولى في الـ٦:٣٠ اليوم، 
حيث يلتقي فريقا القرين ونادي ســلوى على صالة مجمع الشــيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم، وقد حسمت سيدات القرين اللقب األول لهن قبل نهاية البطولة 
بجولتني. ويعتبر القرين أول فريق نسائي يحصد لقب الدوري العام للسيدات، كما أنه 

للمرة األولى تقام البطولة مبشاركة أندية محلية شاملة.

(محمد هنداوي) (محمد هنداوي)ربكة ودفاع قوي من الساحل امام جنم الكويت جمعة سعيد   عيد الرشيدي محاصرا من العبي «العنابي» 

«متكافئة» بني العربي وكاظمة.. 
والساملية لـ «خطف» الشباب

ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم

قاد البحريني سيد ضياء فريقه النصر لتحقيق 
الفوز على القادســية بعد تســجيله هدف املباراة 
الوحيد بالدقيقة (٨٦)، وبهذا الفوز رفع «العنابي» 
رصيده للنقطة السادسة، فيما بقي «األصفر» على 

رصيده السابق بـ٣ نقاط.
ولم يرتق الشــوط األول للمســتوى املطلوب 
بســبب التحفظ الكبير خصوصا من قبل النصر 
الذي اعتمد بشكل كبير على الهجمات املرتدة وكاد 
ان ينجح في إحداها من تســجيل هدف التقدم عن 
طريــق محمد دحام بعد تســديدة قوية من داخل 
منطقة اجلزاء مرت بجانب القائم األيسر للحارس 
خالد الرشيدي (١٧)، وبعد تلك الكرة أحس العبو 
األصفر باخلطر وحاولوا تسريع اللعب واالعتماد 
على الكرات العرضية والتسديد عن طريق أنشط 
العبي الفريق عيد الرشــيدي لكــن معظمها كانت 
تنتهي بيد احلارس خليفة رحيل أو ان جتد رأس 
العاجي أدو روبن واللبناني قاسم الزين وعبدالرحمن 
العنزي لعدم قدرة املهاجم لوكاس غاوتشــو على 

التخلص من الرقابة الدفاعية.
وفي الشوط الثاني تطور أداء الفريقني خصوصا 
مــن الناحية الهجومية وكان واضحا رغبتهما في 
احلصــول على النقاط الثالث من خالل التبديالت 
الهجومية إال أن معظم احملاوالت لم تسفر عن أي 
جديد حتى متكن النجم البحريني سيد ضياء من 
مباغتة األصفر بتســجيل هدف الفوز للعنابي من 
تسديدة قوية ارتطمت بالقائم وعانقت الشباك (٨٦).
مــن جهة اخرى تعاقد القادســية مــع املهاجم 
النيجيري سوملون (٢٥ عامًا) ليكمل عقد احملترفني 

قبل اغالق باب االنتقاالت بساعات.
الــى ذلك، فاجأ الســاحل خصمه الكويت وظل 
متقدما حتى آخر ٣ دقائق من اللقاء ٢-١ حتى خطف 
البديالن أحمد حزام ويوسف ناصر هدفا التعادل 
والفــوز ليرتفع رصيد الكويت الى ٤ نقاط، وبقى 

الساحل عند رصيده عند ٣ نقاط.
جاء الشوط األول متكافئا بني الفريقني وسجل 
كل منهما هدفا، وبدأ الساحل التهديف عبر مهاجمه 
البرازيلي ماثيوس ادواردو الذي أحسن استغالل 
التمريــرة املتقنة من أحمد غــازي وأودعها مرمى 

حميد القالف في الدقيقة (١٧) وتعادل للكويت جمعة 
سعيد بعدما سدد كرة رأسية صدها احلارس نواف 
املنصور وردها سعيد بقدمه الى داخل املرمى (٢٨)، 
حيث فاجأ الساحل بقيادة املدرب محمد دهيليس 
خصمه بنهج هجومي بتحركات الرباعي اخلطرة من 
سلمان البوص واحمد غازي وفيصل عجب وادواردو، 
فيما بــدأ مدرب الكويت محمد عبداهللا بتشــكيلة 
هجومية ايضا تواجــد فيها أحمد زنكي ودميبلي 
وجمعة سعيد وأحمد عكايشي لكنه اصطدم بدفاع 
قوي.   وفي الشوط الثاني خطف محترف الساحل 
تايســون لوكاس هدفا جميال بعدما اســقط الكرة 
بذكاء خلف احلارس حميد القالف (٥٥)، ورد مدرب 
الكويت على هدف خصمــه بتغييرين هجوميني، 
فأشــرك يوسف ناصر وأحمد حزام الذي جنح في 
خطف هدف التعادل بالدقيقة (٨٧) ويوسف ناصر 
الذي سجل هدف الفوز القاتل من ضربة جزاء في 

الدقيقة (٩٩) بعد الرجوع لتقنية الفار.
أدار املباراة احلكم ســعد الفضلي وطرد العب 
الساحل عبداهللا العتيبي لالنذار الثاني (٧٧) وشهدت 
املباراة احتجاجات من الساحل في الدقائق األخيرة.

ناصر العنزي

تختتم مساء اليوم منافسات اجلولة الثانية 
من دوري stc للدرجة املمتازة بإقامة مباراتني، 
جتمع األولى العربي برصيد نقطة واحدة مع 
كاظمة اخلالي من النقاط في مواجهة متكافئة 
على ستاد صباح السالم، وفي املباراة الثانية 
يلتقي الســاملية وفي رصيده «٣» نقاط مع 

الشباب بدون نقاط على ملعب ثامر.
وستكون الكفة متساوية بني طرفي مواجهة 
العربي وكاظمة، فــاألول خطف نقطة ثمينة 
من الكويت في املباراة املاضية بعد ان حتسن 
حاله بالشوط الثاني، فيما خسر «البرتقالي» 
مواجهته األولى من الســاملية، وعليه يدخل 
«األخضر» املباراة من أجل الفوز ليكون قريبا 
من الصدارة بعدما دعم صفوفه بالتعاقد مع 
السوري عالء الدين الدالي خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية، وكان املدرب الكرواتي انتي ميشا قد 
منح الفرصة لعدد من الالعبني الشباب، فنجح 
سلمان العوضي في تسجيل هدف التعادل أمام 
الكويت بشــكل رائع. من جانبه، فإن كاظمة 
قــادر على العودة مرة أخرى بعدما تعثر في 
مواجهة الساملية السابقة، علما أنه لعب بـ ١٠ 
العبني لفترة طويلة بسبب طرد العبه حامد 

ماريوس، ويعول مدرب البرتقالي االســباني 
روبيرتو بيانكي على عناصر متجانسة قادرة 

على حتقيق الفوز.
وفي املباراة الثانية يتطلع الساملية للبقاء في 
دائرة الصدارة عطفا على نتائج مباراتي أمس 
وخطف الفوز من الشباب، حيث اجتاز مدرب 
الفريق د.محمد املشعان والعبوه محطة صعبة 
بالتغلب على كاظمة وفرصته كبيرة اليوم حلصد 
النقاط الثالث إذا أحسن استغالل الفرص، علما 
أن العب الفريق اجلديد اإلسباني مارتينيز قد 
شارك في اللقاء السابق وظهر بصورة جيدة 
في خط الوســط وعلى العبي الفريق إثبات 
أحقيتهم بلقب هذا املوسم بعدما أصبح الفريق 
ينافس فقط على الصدارة وال يحقق البطولة، 
أما الشباب فقد خسر أولى مباراته أمام النصر 
رغم أنه كان يستحق التعادل على أقل تقدير 
إال أن خطأ فرديا أخرجه خاســرا، لذلك عليه 
ان يلعب من أجل الفوز وحتقيق النقاط كي ال 

يجد نفسه في موقع متأخر.

العجمي 
إلى «اللواء» 

السعودي

الفحيحيل 
يتعاقد 

مع هنري

سيسييه جاهز للمشاركة 
مع خيطان.. وديينغ يصل غدًا

العبكل: «األخضر» جاهز

مدافع تونسي للجهراء
مبارك اخلالدي

وقعت إدارة اجلهراء أمس رسميا مع املدافع 
التونسي شكيب درويش لينضم إلى صفوف 
الفريق األول لكرة القدم، وذلك  بحضور امني 
السر املساعد مدير عام الكرة عواد الطريفي 

وأعضاء مجلس اإلدارة هباس الغازي.

عبدالعزيز جاسم

انتقل مهاجم النصر طالل العجمي في أولى جتاربه االحترافية 
إلى نادي اللواء السعودي الذي يحتل املركز التاسع في املجموعة 
األولى من دوري الدرجة الثانية، حيث يسعى الفريق لتصحيح 
وضعه في القســم الثاني من الدوري وتعاقد قبل عدة أيام مع 
املدرب اإلماراتي جمال احلساني باإلضافة إلى التوقيع مع عدد 

من الالعبني احملليني في أكثر من مركز.
ويسعى العجمي، أحد أبرز مواهب العنابي في الفترة األخيرة، 
إلى اســتغالل فترة احترافه مع اللواء حال تألقه أن يكون بوابة 

دخوله لدوري احملترفني السعودي.

هادي العنزي

انضم املهاجم العاجي ســيدريك هنري رســميا إلى صفوف 
الفحيحيل حتى نهاية املوســم، وذلك قبل إغالق سوق االنتقاالت 
الشــتوية بســاعات قالئل، حيث وقع هنري الذي سبق له اللعب 
للنــادي العربي عقده اجلديد مــع الفريق بحضور رئيس مجلس 
اإلدارة حمد الدبوس. إلى ذلك، أشاد املدرب الوطني ظاهر العدواني 
بأداء «األشاوس» بعد تغلبهم على خيطان ٣-١، مضيفا: «الفوز جاء 
في توقيت مهم بعد خسارة قاسية من القادسية في بداية املشوار، 
وقد خرجنا بالنقاط الثالث للمواجهة بعد أداء جيد دفاعا وهجوما، 
حيث حرص خالله الالعبون على تغيير الصورة التي ظهروا عليها 
في املواجهة األولى، كما تغلبوا على الظروف التي واجهتهم سواء 

قبل أو أثناء املباراة».

يحيى حميدان

أوضح نائب رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد املال، أن 
 «stc» اخلسارة من الفحيحيل ١-٣ في اجلولة الثانية من دوري
املمتاز سببها افتقادنا التنظيم وتباعد اخلطوط وعدم التجانس 

بني الالعبني عقب إبرام أكثر من صفقة جديدة.
وقال املال لـ «األنباء» إن خسارة «األحمر واألسود» في أول 
مباراتني من الساحل والفحيحيل بذات النتيجة أمر غير مرض 
إطالقا بالنسبة لنا خاصة أنها أمام منافسني مباشرين على البقاء 
في دوري األضواء، مشيرا الى ان املباراة املقبلة أمام حامل اللقب 
الكويت ســتكون صعبة بالتأكيد. وبني املال أن الفريق سيفتقد 
خدمات العب خط الوســط يوسف اخلبيزي بسبب شرط في 
عقد انتقاله باإلعارة مينعه من املشاركة ضد ناديه السابق، فيما 
يغيب أيضا املدافع أحمــد عبدالغفور بعد حصوله على بطاقة 
حمراء مباشرة في املباراة األولى أمام الساحل. وذكر أن املدافع 
السنغالي ميمو سيســييه، الذي وقع خليطان قبل أسبوعني، 
وسيكون جاهزا للمشاركة أمام الكويت بعد انتهائه من احلجر 
املنزلي ملدة أسبوعني، في حني سيصل للبالد غدا مواطنه املهاجم 
ابراهيما ديينغ، على أن يدخل في حجر منزلي ملدة أسبوعني.

مبارك اخلالدي

قال املنســق اإلعالمي للفريق األول لكرة 
القدم بالنادي العربي مشعل العبكل لـ«األنباء»، 
ان «األخضر» جاهز بدنيا وفنيا ملواجهة كاظمة 
اليوم، مضيفا: «هي املباراة الثانية للفريق في 
الدوري الذي يعتمد على جتميع النقاط، وسيدخل 
الفريق اللقاء وعينه على الفوز والنقاط الثالث». 
وأوضح ان العربي يتمتع بجاهزية فنية وبدنية 
وكل اخليارات مفتوحة أمام اجلهاز الفني الختيار 

التشكيلة املناسبة خلوض املباراة.

امللعبالتوقيتالفريقان
صباح السالم٤:٣٥العربي ـ كاظمة
ستاد ثامر٧:٠٥الساملية ـ الشباب

«ضياء النصر» يضرب القادسية
وفوز قاتل للكويت على الساحل


