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اخلميس ٤ فبراير ٢٠٢١ رياضـة

يحيى حميدان

واصل الكويــت تدريباته اليومية 
استعدادا خلوض لقاء خيطان اليوم، 
بعدما قام اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
محمــد عبداهللا بدراســة ســلبيات 
وايجابيات املباراة املاضية أمام الساحل 
والتي حقق خاللهــا «األبيض» فوزا 
صعبا في الثواني االخيرة، وقد بدت 
العدد بعدما  الفريق مكتملة  تدريبات 
الفاضل وسامي  الثالثي طالل  وصل 
الصانع وفيصل زايــد ملرحلة عالية 
من اجلاهزية البدنية عقب مشاركتهما 
أمام الساحل من على دكة البدالء في 
الشوط الثاني، فيما يتواصل غياب كل 
من عبداهللا البريكي وشاهني اخلميس 

فقط لإلصابة.

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب اليرموك أحمد حيدر عقب اخلسارة من برقان ٢-٣ في اجلولة الثالثة 
من دوري stc للدرجة املمتازة إن فريقه لعب بشــكل جيد رغم اخلسارة، مشيدا 
مبــا قدمه العبوه، حيث قدموا مباراة جميلة، علما أن الفريق عاد في مرتني بعد 
استقبال هدف التقدم من املنافس لكن احلكم لم يحتسب ركلة جزاء في الشوط 
األول وحالــة طرد واضحة للمنافس لم يتخذ فيهــا أي قرار ما كان له انعكاس 
على نتيجة املباراة. وأضاف حيدر أن برقان ليس باملنافس السهل فهو ميتلك ٥ 
محترفني مميزين خصوصا في املقدمة، مشيرا إلى انه يشارك مبحترفني اثنني 
وينتظر وصول املهاجم اجلديد باإلضافة الى إشراكه حلارس مرمى جديد رغبة 
منه في صناعة فريق جديد لليرامكة، مبينا أن مشكلة الفريق الرئيسية تكمن في 
عدم وجود مهاجم، وهو ما نسعى لتعويضه من خالل الالعبني املوجودين حاليا.

مبارك اخلالدي

قلل املنســق اإلعالمي بنادي اجلهراء صالح اجلنفاوي مــن واقعة «النجرة» التي حدثت بني 
الالعبني عبداهللا مســامح وفهد عايد في مباراة الفريق امس األول أمام التضامن ضمن اجلولة 
الثالثة لدوري الدرجة األولى والتي انتهت بفوز األخير ٢-٠. وقال اجلنفاوي: «جنرة الالعبني أمر 
طبيعي وحتدث في كل املالعب وليس في اجلهراء فقط، وهذا مؤشر بأن اجلهراء لم يقدم املستوى 
املعهود، وبالتالي كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على نفسيات الالعبني بسبب العصبية»، مؤكدا 

أن الواقعة انتهت على أرض امللعب بتواجد املودة واالحترام بني الالعبني.

يحيى حميدان

أكد عضو مجلس ادارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس، ان الفوز 
علــى اجلهراء ٢-٠ في اجلولة الثالثة مــن دوري «stc» للدرجة األولى واالرتقاء 
لصدارة الترتيب برصيد ٤ نقاط يعد أمرا مستحقا بعدما قدم الالعبون مستوى 

رائعا في البناء والتحضير.
وأضاف دابس في حديث خاص مع «األنباء»، أن «العنيد» اكتمل للمرة األولى 
أمام اجلهراء منذ أشهر طويلة عانى منها الفريق من ظروف متفرقة حرمته من 
العبيه، مثل النيجيري اميانويل ايفياني وراشد فراج والنيجيري ابيبوي بكر، 
وبالتالــي نتوقع ان يكون التضامن بصورة أفضل في قادم املباريات، الفتا الى 
ان القادم اجلديد عثمان الفيلكاوي بنظام االعارة من نادي الكويت يحتاج للوقت 

قبل الدخول في املباريات.

هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل ظاهر العدواني في تصريح خاص 
لـ«األنباء»، أن التعاقدات األربعة األخيرة التي أبرمها اجلهاز اإلداري مع العاجي سيدريك 
هنري وحسني غملوش وخالد اديلم وابراهيم العازمي تعد إضافة جيدة للكوكبة املتميزة 
التي يحظى بها الفريق، مضيفا: «حرصنا أن تكون التعاقدات األخيرة متنوعة بحيث تشمل 
عدة مراكز ومع العبني ميلكون حلوال تكتيكية في امللعب، ومبا يضمن احملافظة على ذات 
الكفاءة واجلودة الفنية التي يقدمها «األشاوس» حاليا، خاصة أننا ينتظرنا موسم طويل 
وشاق يشكل ضغطا مستمرا على الالعبني، وعليه فإن توفير عناصر فعالة ومؤثرة بشكل 
إيجابي وقادرة على احملافظة على ذات النســق العام للفريق أمر ضروري ملجاراة كثرة 
املباريات في املوســم احلالي، وكذلك ملواصلة السعي ملا يعزز حتقيق أهداف الفحيحيل. 
وشدد العدواني على أن الفريق يضم عددا كبيرا من الالعبني الذين يتمتعون بجودة فنية 
عالية وقدرات بدنية تؤهلهم للمضي قدما في منافســات موسم صعب وتنافسي طويل، 
وقال: «كشفت اجلولتني األولى والثانية للدوري املمتازة، عن قوة املنافسة وجاهزية جميع 
الفرق، وهذا األمر يتطلب توافر عدد كبير من الالعبني، إلشــراكهم بحسب مقتضى كل 
مباراة على حدة، وأيضا رمبا يحتاج األمر إلجراء تدوير فيما بينهم في املراكز»، الفتا إلى 

ان التعاقد مع املهاجم العاجي سيدريك هنري يعد إضافة هجومية للفريق.

يحيى حميدان

وصل إلى البالد أمس املهاجم الســنغالي إبراهيما ديينغ لاللتحاق 
بصفــوف فريق الكرة بنادي خيطان والذي يكون بذلك قد أكمل عقد 
محترفيه األجانب. وسيدخل إبراهيما في احلجر املنزلي ملدة ١٤ يوما، 
وبالتالي ســيغيب عن مباريات «األحمر واألسود» الثالثة املقبلة أمام 
الكويت (اليوم) وكاظمة والشباب، وسيشارك ابتداء من لقاء القادسية 
في اجلولة السادسة من دوري «stc» املمتاز. ويفتقد خيطان في لقاء 
اليوم أمام الكويت كال من فيصل العنزي وفيصل سعيد لإلصابة، وأحمد 
عبدالغفور حلصوله على بطاقة حمراء في اجلولة األولى، ويوســف 
اخلبيــزي لوجود بند في عقد إعارته من «األبيض» يحرمه من مالقاة 
فريقه السابق. في حني انتهى املدافع السنغالي اجلديد، ميمو سيسييه، 

من فترة احلجر املنزلي وبات جاهزا.
من جهته، قال مدرب «األحمر واألسود»، االسباني خوسيه كامبيلو، 
في حديث خاص مع «األنباء»، ان لقاء اليوم أمام «األبيض» صعب، ورغم 
هذا ســنلعب للفوز وحتقيق النقاط الثالث. وبني كامبيلو أن خيطان 
تعرض لهزميتني في انطالق الدوري بسبب سوء احلظ وبعض األخطاء.

خاطب نادي كاظمة احتاد كرة القدم بكتاب 
رسمي يطالب فيه بإصالح األمور التحكيمية 
وإيجاد آلية واضحة ومعلنة حتى ال تصل األمور 
الى مــا ال حتمد عقباه. وجاء في كتابه: «منذ 
انطالق املوسم الرياضي ٢١/٢٠ ومن خالل أول 
جولتني كانت والتزال األخطاء التحكيمية تتصدر 
املشهد وعناوين الصحف ما يضر بسمعة السلك 
التحكيمي وسمعة الكرة الكويتية ويؤثر على 
مصداقية احتاد كرة القدم. ومن هذا املنطلق 
تعتبر األندية الكويتية أكبر املتضررين ومن 
ضمنها كاظمة الذي عانى من سوء القرارات 
واألداء التحكيمي فــي أول مباراتني له أمام 
الساملية والعربي، لذا، وحتى ال نصل إلى مرحلة 
الالعودة مــع االحتاد وانعدام الثقة في جلنة 
احلــكام وحكامها، وعليه يجب أن تقف جلنة 
احلكام وقفة جادة وفعالة ومخلصة إلصالح 

األمور التحكيمية وإيجاد آلية واضحة».

كامبيلو: خيطان سيلعب للفوز أمام الكويتالعدواني: تعاقدات الفحيحيل األخيرة «متنوعة»«األبيض» مكتمل الصفوف كاظمة إلصالح «التحكيم»

عبدالعزيز جاسم

بعد مرور ٣ جوالت من دوري stc للدرجة 
األولى، متكن التضامن من تصدر الدوري بعد 
فوزه أول مــن امس على اجلهراء ٢-٠، حيث 
خاض أبناء الفروانية مباراتني فقط، وهو نفس 
عدد مباريات أبناء القصر، وبهذا الفوز ارتفع 

رصيد التضامــن للنقطة الرابعــة، فيما بقي 
اجلهراء على رصيده الســابق بنقطة واحدة. 
وتراجع اليرموك لوصافة الدوري بعد خسارته 
فــي مبــاراة مثيرة أمام برقــان ٢-٣، ليصبح 
رصيد كل منهما ٤ نقــاط، لكن فارق األهداف 
أوصل التضامــن للصدارة، كمــا أن اليرامكة 
وبرقان لعبا مبارياتهما الثالث كاملة حتى اآلن.

القرين باغت الساملية في «اليد»
يعقوب العوضي

باغت القرين الساملية بالفوز عليه ٣١-٣٠ ضمن اجلولة 
األخيرة من الدوري املمتاز لكــرة اليد أمس األول، ليرفع 
رصيده إلى ٥ نقاط منعشا آماله في البقاء في دوري األضواء 
من خالل احتالله املركز السابع، فيما يبقى رصيد الساملية 
عند ١٢ نقطة احتل بها املركز اخلامس، كما فاز كاظمة على 
برقان ٣٠-٢٨ ليرفع رصيده إلى ١٥ نقطة مختتما املنافسات 
باملركز الرابع، بينما يبقى رصيد برقان على ١٠ نقاط باملركز 

السادس.
وفي السياق ذاته، وضمن مباريات الدرجة األولى، فاز 
الصليبخات على الساحل بنتيجة ٤١-٢٧ ورفع رصيده إلى ٢١ 
نقطة احتل بها املركز الثالث، بينما بقي رصيد الساحل عند ٤ 
نقاط محتال بها املركز السابع، كما فاز اجلهراء على التضامن 
بنتيجة ٣٥ -٢٣ ورفع رصيده إلى ١٦ نقطة احتل بها املركز 

الرابع، فيما تذيل التضامن الترتيب العام برصيد ٣ نقاط.
كما فاز النصر على الشباب بنتيجة ٣٧ -٣١ ورفع رصيده 
إلى ١٢ نقطة ليحتل بها املركز اخلامس، بينما احتل الشباب 

املركز السادس برصيد ٩ نقاط.
وبذلك تبقى املباراة الفاصلة على صدارة الترتيب العام 
بني الفحيحيل واليرموك، والتي أقيمت في ســاعة متأخرة 
من مســاء أمس، وهي الفيصل في حتديد الفريق املتأهل 
الى دوري األضواء والفريق الذي سيخوض مباراة فاصلة 
مع القرين، حيث ان متصدر دوري الدرجة األولى سيتأهل 
مباشرة، بينما سيلعب صاحب املركز الثاني املباراة الفاصلة.

عبدالعزيز جاسم

تقدم احتاد كرة القدم باعتذار رسمي 
لعدم قدرة منتخبنا  الفلسطيني  لالحتاد 
الوطني على خوض املبــاراة الودية مع 
منتخب فلسطني بالقدس يوم ٢٥ الشهر 
اجلاري، حيث قدم االحتاد الفلســطيني 
دعوة الشــهر املاضي خلوض ودية ثانية 

بعدما التقيا في الكويت.

إلى ذلك، تلقــى احتاد الكرة كتابا من 
االحتاد اآلســيوي لكرة القدم يطلب من 
خالله التأني بعدم إقامة مباريات ودية في 
شهري مايو ويونيو املقبلني حتسبا إلقامة 
تصفيات آسيا املشتركة خالل تلك الفترة 
بنظام التجمع، األمر الذي يعني أن هناك 
احتماال كبيرا بتأجيل التصفيات في مارس 
املقبل بسبب الظروف التي مير بها العالم 

جراء انتشار ڤيروس كورونا.

«سلة» النصر يتجاوز التضامن

«الصم» و«التأمينات» بحثا سبل التعاون

هادي العنزي

واصلت ســلة القريــن انتصاراتها في 
«دوري املراكز» للدرجة األولى بعد تغلبه 
علــى اليرمــوك بصعوبــة ٦٨-٦٤ نقطة، 
في املواجهة التــي جمعت الفريقني ضمن 
منافسات اجلولة السادسة لدوري حتديد 

املراكز من اخلامس وحتى الثالث عشــر، 
كما تغلب النصر على التضامن ٧١-٦٦.

وتتواصل منافسات دوري املراكز، حيث 
تقام مســاء اليوم مباراتــان، يحث يلعب 
الصليبخات مع الســاحل في ٥٫٣٠ مساء، 
تعقبها مواجهة قوية جتمع الشباب وبرقان 

في ٧٫٣٠ مساء على صالة االحتاد.

قام وفد النادي الكويتي الرياضي للصم 
بزيــارة إلى املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعيــة، حيــث ترأس الوفــد رئيس 
مجلــس اإلدارة حمد املــري ورافقه عضو 
النادي فالح الهبيدة ومترجم لغة اإلشارة 

للصم أحمد احلبيب.
وكان في اســتقبال الوفد كل من املدير 
العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
مشــعل العثمان ونائب املدير العام خالد 
الفضالــة ومديرة إدارة العالقــات العامة 

واالتصال املؤسسي فاطمة الناصر، حيث 
تباحــث الطرفان في ســبل التعاون فيما 
بينهم سعيا لتذليل العقبات والصعوبات 
التي تواجهها فئة ذوي اإلعاقة الســمعية 
وضرورة تضافر اجلهود ولتعزيز العمل 

املشترك لتقدمي خدمات أفضل للصم.
وقد ثمن املري سرعة التجاوب والعمل 
على اتخاذ اخلطوات التنفيذية لتفعيل سبل 
التعاون املشترك وتسخير كافة اإلمكانات 

ملساعدة الصم.

مشعل العثمان مستقبال وفد نادي الصم

حيدر: اليرموك قدم كرة جميلة

اجلنفاوي: «جنرة» العبي اجلهراء.. طبيعية

دابس: «العنيد» سيكون أفضل باكتمال صفوفه

امللعبالتوقيتالفريقان
الكويت٤:٤٠الكويت ـ خيطان

علي صباح السالم٧:٠٥النصر ـ الفحيحيل

الكويت يستضيف خيطان في انطالق اجلولة الثالثة لدوري stc املمتاز

النصر للحفاظ على صدارته من باب الفحيحيل
النصر يأمل جتاوز عقبة الفحيحيل 

(ريليش كومار)

ناصر العنزي

تعود أجواء التنافس ســريعا اليوم 
بني فرق دوري«stc» للدرجة املمتازة بعد 
جولتني ساخنتني، حيث تقام مباراتان في 
انطالقة اجلولة الثالثة، فيستضيف في 
األولى الكويت صاحب املركز الثاني بـ ٤ 
نقاط على ملعبه خيطان األخير بال نقاط، 
وفي املباراة الثانية يتطلع املتصدر منفردا 
النصر بـ ٦ نقاط، وهو يلعب على ملعبه 
علي صباح السالم ملواصلة الصدارة من 

بوابة الفحيحيل الثامن بـ ٣ نقاط.
«األبيض األقرب للفوز»

يدخــل الكويت مباراة اليوم وهو 

األقــرب للفــوز من خصمــه املتأخر 
بانتظار تعثر النصر العتالء الصدارة، 
لكن لن يكون فوزه مضمونا إذا تقاعس 
العبوه عن مهامهم، السيما أن الفريق 
خرج من اجلولة املاضية منهكا بعد 
فوز عسير على الساحل ٣-٢ في مباراة 
مشــحونة، حيث جنح في تســجيل 
هدف الفوز في الوقــت بدل الضائع 
من ركلة جزاء أثارت الكثير من القيل 
والقال، لذلك على املدرب محمد عبداهللا 
أن يعالــج أخطــاء فريقه، وأن مينح 
الفرصــة األساســية لعناصر أثبتت 
أحقيتها مثل أحمد حزام الذي ساهم 
كثيرا في حتويل اخلســارة إلى فوز 
في مباراة الســاحل، وفي حالة مثل 

حالة الكويت فإن املدرب يجد نفسه 
في حيرة الختيار التشكيل األساسي 

لكثرة الالعبني اجلاهزين.
مــن جانبه، فــإن خيطان تعرض 
لهزميتني متتاليتني وستكون مهمته 
اليــوم صعبة إذا اســتمر دفاعه بهذا 
التفــكك بعدما دخــل مرماه ٦ أهداف 

في مباراتني.
«العنابي ثابت»

أجــاد «العنابــي» فــي مباراتيه 
السابقتني وحقق في اجلولة املاضية 
فوزا مســتحقا على القادســية أهله 
لصدارة «مستحقة» منفردا، وفوزه 
اليوم سيمنح العبيه جرعة معنوية 

كبيرة في اجلوالت املقبلة التي تتطلب 
حرصا من املدرب أحمد عبدالكرمي في 
التعامل مــع كل مباراة وتركيزا من 
العبيه في استغالل الفرص املتاحة 
لهــم لزيــادة رصيدهم مــن النقاط، 
ومييــل النصر إلى اللعــب املفتوح 
«السهل» يخدمه في ذلك وجود عناصر 
متفاهمة، علما أنه قام أيضا بتدعيم 
صفوفه بالعبني جــدد أبرزهم جنم 
الكويــت الســابق فهد العنــزي. أما 
الفحيحيل فيسعى هو اآلخر للخروج 
بنتيجة إيجابية مــن اللقاء ليبتعد 
عــن املراكز املتأخــرة بعدما عوض 
خســارته األولى من القادسية بفوز 

جيد على خيطان ٣-١.

أول دوري نسائي لـ «الطائرة» ١٧ فبراير
يعقوب العوضي

أصدرت جلنة املسابقات في احتاد الكرة 
الطائرة جداول املربع الذهبي للدوري املمتاز 
والدور املؤهل له في املوسم املقبل، كما كشفت 
اللجنة عن جدول مباريات بطولة الدوري 
النسائي األول، حيث تبدأ منافسات املربع 
الذهبي في ١٦ اجلاري مبشــاركة الكويت، 
العربي وكاظمة والقادسية أصحاب املراكز 
األربعة األولى في الدوري املمتاز الذي اختتم 

قبل يومني.
فــي الســياق ذاتــه، أكد عضــو االحتاد 
ورئيس جلنة املســابقات طارق العريفي، 
أن الدوري املؤهل للدوري املمتاز للموسم 
املقبل ســينطلق ١٩ فبراير ويســتمر حتى 
٧ مارس املقبل مبشــاركة خامس وسادس 
الــدوري املمتاز اجلهراء والشــباب وثاني 
دوري الدرجة األولى، وجتري البطولة بنظام 
الدوري من قسمني «ذهاب وإياب» ويتأهل 
منهم الفريقان األول والثاني للدوري املمتاز 

ويهبط الثالث للدرجة األولى.
كما أكد أن دوري السيدات ينطلق في ١٧ 
اجلاري ويستمر حتى ٢٩ مارس مبشاركة 
٤ أنديــة، وهي: ســلوى والفتــاة والعيون 
والعربي، وجتري البطولة بنظام التجمعات 
في األندية املشاركة، بحيث يكون التجمع 

األول في ١٧ اجلاري بنادي العيون، والثاني 
يوم ٢٨ فبراير في نادي الفتاة، والثالث يوم 
١٠ مارس املقبل في نادي ســلوي، والرابع 
واألخير يوم ٢١ في صالة االحتاد، وسوف 
تسبق هذا الدوري بطولة تنشيطية خالل 
الفترة من ٧ حتى ٩ اجلاري مبشاركة الفرق 
نفسها، وسيقام «يوم مفتوح» للكرة الطائرة 
النسائية يوم ١٣ فبراير، فيما ستكون بطولة 

كأس السيدات في ٢ أبريل املقبل.
كمــا أعلــن العريفي عن موعــد انطالق 
تصفيات بطولة كأس االحتاد والذي سيكون 
في ١٢ مارس املقبل، وتلعب ٧ فرق من دوري 
الدرجــة األولى في البطولة بنظام الدوري 
من دور واحد، بحيث يستضيف كل فريق 
٣ مباريات على صالته، ويتأهل منها الفرق 
الـ ٤ األوائل الى دور الـ ٨ في كأس االحتاد، 

بجانب الـ ٤ األوائل في الدوري املمتاز.
وكشف العريفي ان جلنة املسابقات تقدمت 
مبقترح ملجلس اإلدارة االحتاد إلقامة بطولة 
للنخبة خالل شــهر رمضان تشارك فيها ٦ 
أندية منها الـ ٤ األوائل في الدوري املمتاز إلى 
جانب مشاركة فريقني ببطاقة دعوة يوجهها 
مجلس إدارة االحتاد حسب رغبته لألندية 
اخلارجية واالحتــادات اإلقليمية املجاورة 
في حال انكشــاف الغمة الصحية احمليطة 

بالعالم جراء ڤيروس كورونا.

األزرق يعتذر 
عن مواجهة 

فلسطني 
بالقدس

التضامن يخطف الصدارة.. واليرموك يتراجع

التضامن جنح في تخطي اجلهراء          (محمد هنداوي)


