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اجلمعة ٥ فبراير ٢٠٢١ رياضـة

ناصر العنزي

تقام اليوم مباراتان 
ضمن منافسات اجلولة 
 stc لــدوري  الثالثــة 
املمتازة، حيث  للدرجة 
يستضيف كاظمة اخلالي 
رصيده من النقاط على 

ملعبه الصداقة والســالم الساحل الذي 
ميتلك ٣ نقاط، وفي مباراة أخرى يلتقي 
العربي برصيد ٤ نقاط مع الشباب وله 
٣ نقــاط علــى ملعب األخير فــي مدينة 

االحمدي.
فــي مبــاراة كاظمــة والســاحل فإن 
البرتقالــي عانــى كثيــرا فــي املباراتني 
السابقتني وخسرهما من الساملية والعربي، 
حيــث وضعتــه القرعة فــي مواجهتني 
صعبتني منذ البداية ولم يتعامل مدربه 
بيانكي مع احداث املباراتني جيدا، وعليه 
فــإن البرتقالي إذا تعثر اليوم فســوف 
تتأزم أموره، خصوصا أن الفرق أصبحت 
في مســتوى متقارب وسيجد نفسه في 
مكان ال يليق به، أما الساحل فقد خاض 
لقــاء صعبا للغاية بعدما كان قريبا من 
اخلروج بنقطة من الكويت واحتســبت 
عليه ركلة جزاء غير صحيحة في وقت 
قاتل. أما مباراة العربي والشباب فكالهما 

وقف النشاط الرياضي.. ومذكرة الستثناء األزرق والالعبني األوملبيني

مبارك اخلالدي

قررت الهيئة العامة للرياضة االستجابة للدعوة التي 
وجهها مجلس الوزراء في جلسته االستثنائية املنعقدة 
أول من أمس ودعوته لالحتــادات الرياضية بوقف 
نشاطها الرياضي احمللي، حيث أصدرت الهيئة العامة 
للرياضة بعد اجتماعها مع رؤساء وممثلي االحتادات 
الرياضية امس قرارا بوقف النشاط الرياضي احمللي 
اعتبارا من األحد املقبل املوافــق ٧ فبراير اجلاري 
وملدة شهر وحتى إشعار آخر، على أن تستكمل مدة 
تسجيل العضويات وسداد رسوم االشتراكات بعد 

زوال الظروف االستثنائية.
من جهته، قال نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
د.صقر املال إن االجتماع عقد ملناقشة الدعوة الصادرة 

من مجلس الوزراء وقد اقر املجتمعون املوافقة على 
طلب مجلس الوزراء في اجتماعه االستثنائي والهادف 
لوضع اإلجراءات االحترازية للحد من تفشي الساللة 

اجلديدة لوباء كورونا.
وأضاف انه فيما يخص االســتحقاقات الدولية، 
فسيتم رفع مذكرة إلى وزير الدولة لشؤون اإلعالم 
ووزير الشباب لعرضها على مجلس الوزراء لبحث 
استثناء أبطالنا األوملبيني واملنتخب الوطني لكرة القدم 
والذي سيخوض مباريات مهمة في ٤ و٢٥ مارس املقبل 
ضمن التصفيات اآلسيوية املشتركة واملؤهلة لكأس 
العالم في قطر ٢٠٢٢ وكأس آســيا ٢٠٢٣ في الصني 

ليتم استثناء الالعبني واملنتخب من املنع.
وذكر املال انه على األنديــة الرياضية وقف أي 
اجتماعات أو جتمعــات تخص اجلمعيات العمومية، 

وخصوصا عمليات تسجيل العضويات وسداد رسوم 
االشتراكات في املرحلة الراهنة، على أن يتم تعويض 
هذه الفترة الحقا، الفتا إلى انه لألسف هناك بعض 
االختراقات من بعض االحتادات واألندية بالســماح 
بدخول اجلماهير وعدم االلتزام الكامل باالشتراطات 
الصحية، وهذه احد أسباب اتخاذ هذا القرار، مشيرا 
إلى دراســة إمكانية تعويض االحتادات واألندية عن 

اخلسائر املالية بسبب هذا التوقف.
وأوضح املال أن الهيئة ستواصل اجتماعاتها مع 
اللجنة االوملبية الكويتية ووزارة الصحة لتقييم 
األوضاع وإخطار االحتادات بكل ما يستجد معربا عن 
شكره لالحتادات لتعاونها مع الهيئة ملواجهة تفشي 
اجلائحة خاصة مع االنتشار املتسارع للسالالت 

اجلديدة من الفيروس

استجابة لدعوة مجلس الوزراء.. واملال يشير إلى اختراقات بعض االحتادات واألندية لإلجراءات االحترازية

جانب من االجتماع املشترك للهيئة وممثلي االحتادات الرياضية

دراسة إمكانية تعويض االحتادات واألندية عن اخلسائر املالية بسبب هذا التوقف

«السلة» الستكمال تدريبات االندية
هادي العنزي

طالب احتاد كرة الســلة ممثال بأمني السر العام عبدالرحمن اخلباز 
اجلهات املســؤولة بضرورة إتاحة الفرصة والسماح للفرق األولى في 
األندية بالتدريب خالل فترة التوقف ملدة شــهر، وذلك للمحافظة على 
اللياقة البدنية، ومنعا لوقوع إصابات جديدة، مبينا أن االحتاد طالب خالل 
اجتماع «الهيئة» واالحتادات الرياضية أمس بضرورة السماح مبواصلة 
تدريبات فرق السلة األولى في األندية، وقد وعدنا خيرا بشأن املقترح، . 
وأضاف اخلباز أنه سيتم رفع كتاب إلى الهيئة العامة للرياضة للحصول 

على املوافقة مبواصلة التدريبات لالعبي منتخب األزرق للشباب.

كاظمة للتعويض أمام الساحل.. 
والعربي للتقدم خطوة اليوم عبر الشباب

يعقوب العوضي

توج الكويــت بلقب دوري كرة 
اليد املمتاز للمرة الـ ١١ في تاريخه 
والتاسعة على التوالي، وذلك مساء 
أول مــن امس إثر فوزه في املباراة 
النهائيــة على القادســية بنتيجة 
٢٨-٢٤ وأنهــى حملــة الدفــاع عن 
لقبه برصيد ٢٨ نقطة، بينما احتل 
القادســية وصافــة الترتيب العام 

برصيــد ٢٣ نقطة، وجــاء العربي 
ثالثــا برصيد ١٧ نقطــة بعد فوزه 
علــى خيطان فــي اجلولة األخيرة 
٣٢-٢٤ وهبــط األخيــر الى دوري 
الدرجة األولى وبرصيده نقطتني.

تأهــل  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
الفحيحيل الى دوري األضواء وتوج 
بلقب دوري الدرجة األولى بفوزه 
على اليرموك ٣٠-٢٦ امس وبذلك 
سيخوض اليرموك مع القرين املباراة 

الفاصلة على صالة مجمع الشــيخ 
ســعد العبداهللا في الـــ ٦:٠٠ غدا، 
ويتأهــل الفائز الى الدوري املمتاز 
فيما يهبط اخلاسر الى دوري الدرجة 

األولى.
وشارك في مراسم التتويج رئيس 
مجلــس إدارة احتــاد اليــد الفريق 
املتقاعــد ناصر صالــح بومرزوق 
ونائــب الرئيس شــبيب الهاجري 
وأمني الســر قايــد العدواني وأمني 

السر املساعد عبداهللا الذياب وعضو 
مجلس اإلدارة طالل العتيبي. كما 
اختيرت أفضل تشكيلة في البطولة 
واملكونة من: حارس مرمى الكويت 
علي صفــر، محمــد مفــرح جناح 
خيطان، مشعل طه جناح الكويت، 
عبداهللا الغربللــي ظهير الكويت، 
حيدر دشتي ظهير الساملية، عبداهللا 
اخلميــس صانــع ألعــاب الكويت 
وعبداهللا العطية دائرة القادسية.

السر املساعد عبداهللا الذياب وعضو 

والتاسعة على التوالي، وذلك مساء 

السر املساعد عبداهللا الذياب وعضو 

اختيرت أفضل تشكيلة في البطولة 

حيدر دشتي ظهير الساملية، عبداهللا 

السر املساعد عبداهللا الذياب وعضو 

الكويت بطًال ملمتاز اليد للمرة التاسعة تواليًا

ً الفحيحيل إلى دوري األضواء رسميا

مبارتا اليوم
الصداقة والسالم٤:٤٠كاظمة ـ الساحل

الشباب٧:٠٥العربي ـ الشباب
مباراة الغد

محمد احلمد٦:٠٠القادسية ـ الساملية

تتويج فريق الكويت بلقب الدوري          (محمد هنداوي)

عقلة لـ «األنباء»: نأمل استثناء «الكرة» 
مبارك اخلالدي

اكد نائب رئيس احتاد كرة القدم أحمد 
عقلة، فــي تصريح خاص لـ «األنباء»، 
ان االحتاد اعد مذكرة متكاملة باالسباب 
التي يراها ضرورية الستئناف نشاط 
كرة القدم وعدم توقفه، مضيفا «اوضحنا 
ان املنتخــب لديه اســتحقاقات دولية 
وقارية مهمــة وال ميكن االلتفات عنها 
ممثلة بالتصفيات اآلسيوية املشتركة، 
وهذا يتطلب استمرار اعداد املنتخب عبر 

استمرار بطولة الدوري». وأكد: «نقدر 
متاما االجراءات احلكومية ودورها في 
مكافحة الوباء، ونحن بدورنا نبحث كل 
املعوقات امام التطبيق احلازم االجراءات 
الصحية، لكن في املقابل ال يخفى على 
احد حجم التبعات املكلفة ماديا ومعنويا 
ســواء على االندية او االحتاد في حال 
استمر اإليقاف، ونأمل ان جتد مبرراتنا 
القبــول لدى اصحاب القــرار ملصلحة 
الكــرة الكويتية واملنتخــب الذي نقف 

جميعا خلفه».

العربي يرفض القرار ويدعو الجتماع طارئ
أعلن النادي العربي في بيان رفضه للقرار 
األخير الصادر عن اللجنة األوملبية واالحتادات 
الرياضية والقاضي بإيقاف النشاط الرياضي 
في البالد. وجاء في البيان أن القرار في غير 
محلــه ويفتقر إلى الواقعية، داعيا رؤســاء 
األندية الى اجتماع طارئ، ومؤكدا عدم وجود 
أي مخالفة لإلجراءات االحترازية الصحية من 
قبــل األندية او االحتادات، حيث مت االلتزام 
التام بها، مع ســير املســابقات والتدريبات 
وفق ما مت تقريره من قبل اللجنة الثالثية.

وأوضح النادي العربي للجهات املسؤولة، 

أن األنشــطة الرياضيــة حــول العالــم كله 
مســتمرة، مشــددا على أن اتخاذ هذا القرار 
املفاجئ بإيقاف النشاط سيضر بجميع األندية 
احملليــة امللقى على كاهلهــا التزامات مالية 
ضخمة، من عقود العبني محترفني ومدربني 
أجانب، وفي حال اإلصرار على قرار اإليقاف 
يجب علــى احلكومة تعويض األندية ماديا 

كي تتمكن من تسديد التزاماتها.
وذكر أن الهيئة العامة للرياضة ال يحق 
لهــا إيقاف قيــد العضوية اجلديدة وســداد 

االشتراكات السنوية في األندية.

قدم مســتوى مطمئنــا فــي مباراتيهما 
السابقتني، فاألخضر تغلب على كاظمة 
بهدفني بفضل حســن قراءة مدربه انتي 
ميشا بعد تأخره بهدف وإحداثه تبديالت 
أثمرت حتقيق الفوز. واألخضر مطالب 
بان يكون منافســا على البطولة وليس 
على مركز متقدم، ومثله الشــباب أطاح 
بالســاملية في اجلولة املاضية ويسعى 
اليــوم الى اســتغالل ميــزة اللعب على 

ملعبه للخروج بالنقاط الثالث.
ومسك ختام اجلولة الثالثة سيكون في 
مواجهة قوية جتمع القادسية والساملية 
غــدا الســبت على ملعب محمــد احلمد، 
واألصفــر يدخل املباراة برصيد ٣ نقاط 
ورمبا تكون خسارته اليوم للمرة الثانية 
سببا في إقصاء مدربه بابلو فرانكو. في 
حني يلعب «السماوي» بثالث نقاط أيضا 
بعدما خسر مباراته املاضية من الشباب 

في أسوأ عروضه هذا املوسم.

ً القادسية والساملية «مواجهة قوية» في ختام اجلولة الثالثة للممتاز غدا

ناصر العنزي ـ هادي العنزي

خطف مهاجم النصر النيجيري دينيس هدف التعادل لفريقه ليتعادل 
مــع الفحيحيل بهدف لكل منهما، في املباراة التي جمعتهما 

امس ضمن منافسات اجلولة الثالثة لدوري stc للدرجة 
املمتازة، ليحافظ النصر على صدارته بـ٧ نقاط 

فيما أصبح الفحيحيل ٤ نقاط.
جاء الشوط األول ملصلحة الفحيحيل الذي 

هاجم مضيفــه مبكرا وفاجــأه بانطالقات 
هجومية قادها فواز الرشــيدي ومحمد 
عبدالهــادي وســيدريك هنري، وجنح 
الرشــيدي في تســجيل هدف التقدم 
من كرة ثابتة تقدم لها وأسكنها في 
الزاويــة البعيدة للحــارس خليفة 
رحيــل «هدف جميل» (٢٨)، وقبل 
الهدف حصل محمد عبدالهادي على 
فرصة ثمينة لم يتمكن من اقتناصها 
(١٦)، كما تهيأت فرصة أخرى لفواز 
الرشــيدي جنم فريقه ضاعت منه 
للتسرع (١٨). أما النصر فلم يكن 
حاضرا في الشوط األول ولم يهدد 

مرمى خصمه ســوى باجتهادات 
فردية. وفي الشوط الثاني، حاول 

النصر إدراك التعادل اال أنه اصطدم 
بصالبة دفاع اخلصم، كما قام الفحيحيل 

بشن هجمات سريعة لم تكتمل. وسجل 
البديــل دينيس هدف التعــادل للنصر من 

تسديدة مباغتة (٩٥).  أدار املباراة احلكم هاشم 
االبراهيم وجاءت قراراته صحيحة. 

الكويت وخيطان

اقتنص خيطان نقطة ثمينة من الكويت بعدما أجبره على اخلروج متعادال 
٠-٠ في املواجهة التي جمعت الفريقني مســاء أمس، في افتتاح منافســات 

اجلولة الثالثة لدوري stc للدرجة املمتازة لكرة القدم، ليضع النقطة األولى 
في رصيده، فيما وصل األبيض إلى النقطة اخلامسة.

بســط الكويت افضلية نســبية على مجريات شــوط املباراة األول، 
وحاول جاهدا التســجيل، لكنه قوبل بصالبة دفاعية قادها 
وليد العازمي، وحسني إسماعيل، ويقظة من حارس 
أحمد الدوســري الذي تصدى ببراعة للتسديدة 

القوية من يوسف ناصر (١١).
وجاءت أخطر فرص بطل الدوري املوسم 
املاضي للنشط قبل خروجه مصابا أحمد 
حــزام، بعدما تلقى متريــرة قصيرة 
رائعــة من فيصل زايــد، لكن حزام 
بتسرعه سددها فوق املرمى (٢٥).
وعلــى الطرف اآلخــر لم يكن 
األحمر متراجعا كليا، بل شــكل 
خطــرا علــى مرمــى احلــارس 
عبدالرحمن كميل أكثر من مرة، 
وجاءت أولى محاوالت خيطان 
عبر تسديدة من طالل األنصاري 
(٩)، فيما ذهبت رأسية اإلسباني 
جيمي ســياج بعيــدا عن مرمى 
الكويــت (٤١). واختلف الوضع 
في الشوط الثاني، وأبدى الكويت 
عزمية واضحة على احلسم واخلروج 
بنقاط املبــاراة كاملة، ووقف القائم 
األمين في وجه فيصل زايد (٥٦)، فيما 
منع احلارس الدوســري رأسية البديل 
أحمد العكايشي (٥٨)، ورفض حكم الراية 
اعتماد هدف العكايشي (٦٢) بداعي التسلل.

من جانبه، اتخذ خيطان الهجمات املرتدة طريقا 
ملهاجمة الكويت، وكاد فواز مبيلش أن يسجل في أخطر 
فرصه (٥٠) لكن احلارس كميل حولها إلى ركلة ركنية بصعوبة.

أدار اللقاء احلكم أحمد العلي وأنذر رامي البدوي من الكويت، ونيكوالس 
أولسن من خيطان.

محاوالت الكويت فشلت لهز شباك خيطان (محمد هنداوي)

النصر  يتعادل مع الفحيحيل «األفضل» .. وخيطان يجبر الكويت على التعادل

مشعل فواز يحاول تخطي العب الفحيحيل لوبيز    (محمد هنداوي)


