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االحد ٧ فبراير ٢٠٢١ رياضـة

ناصر العنزي - مبارك اخلالدي

خطف محترف القادسية األردني عدي 
الصيفــي هدفا ثمينا فاز بــه االصفر على 
الســاملية بهدف ليقفز من املركز الســابع 
الى الثالث بـ «٦» نقاط، فيما بقي الساملية 
على ٣ نقاط وذلك في ختام اجلولة الثالثة 

لدوري sts للدرجة املمتازة.
 فشــل الفريقــان فــي هز الشــباك في 
الشــوط األول وتدخل «الڤار» وألغى هدفا 
للساملية سجله مبارك الفنيني واعتبر تدخل 
االســباني مارتينيز على عبدالعزيز وادي 
تدخال عنيفا قبل أن ينفرد الفنيني باملرمى 
«٢٦»، وبعدها تقدم مدافع الساملية اليكس 
ليمــا لكرة عالية وســددها برأســه ارتدت 
من احلــارس خالد الرشــيدي «٣٩»، فيما 
كانت أبرز فرص القادسية خالل هذا الشوط 
للمتحرك عدي الصيفي الذي سدد كرة زاحفة 
قوية مرت بجانب القائم متاما «٤٣»، ورغم 
حركــة الالعبني الســريعة ووصولهم الى 
منطقــة اجلزاء إال إن «الفعل» كان معدوما 
ولم يســتطع كل فريق هز الشباك. وغاب 
عن تشــكيلة القادســية قائده بدر املطوع 
املتواجد في االحتياط فظهر األصفر بال قائد 
داخل امللعب يوجه الالعبني وكان االعتماد 

على حتركات عيد الرشيدي أصغر الالعبني 
سنا بالفريق واجتهد كثيرا إلدخال الكرة في 
مراحل اخلطورة إال أنه كان بحاجة إلى زميل 
يتعاون معه، أما الساملية فلم يدخل مهاجما 
معتمدا على حتــركات مارتينيز والفنيني 
وفابيانو وحســني املوســوي وهدد مرمى 
اخلصم، ويؤخذ على مدربه محمد املشعان 
انفعاله بعد إلغاء الهدف مما عرضه للطرد 

من امللعب. 
ولم يختلف الوضع كثيرا في الشــوط 
الثاني. وفي الدقيقة (٩١) ومن متريرة متقنة 
من سيف احلشان إلى االردني عدي الصيفي 
الذي جنح في خطف هدف الفوز في الوقت 
القاتــل. أدار املباراة احلكم يوســف نصار 
وكان قراره ســليما بإلغاء هدف الســاملية 

في الشوط األول.
العربي يعتلي الصدارة عبر الشباب

وكان العربي قد اعتلى صدارة الترتيب 
متفوقا على النصر بفــارق األهداف ولكل 
منهمــا ٧ نقاط عقــب فوزه على الشــباب 
٣-٠ مساء اجلمعة، فيما بقي الشباب على 
نقاطه الـ ٣، حيث لعب الشباب بـ ٩ العبني 
منــذ الدقيقة ٥١ بعد طرد العبيه احملترفني 
ســليم مامادو ومامي ساهر بالدقيقتني ٤١ 

و٥١، حيث استحقا البطاقة احلمراء بسبب 
خشونتهما املفرطة، لكن تفوق «األخضر» 
وســيطرته على املباراة كانت منذ البداية 
حتى النهاية، فســجل مبكــرا عبر مهاجمه 
اجلديد السوري عالء الدين الدالي من أول 
ملســة له مع الفريق (٢)، وبندر الســالمة 
الذي أحســن التعامل مع كرة محمد فريح 
وأودع الكرة برأسه بشكل رائع (٦٠)، فيما 
عاد عالء الدالي وســجل الثالث (٩٧). وقد 
احتســب حكــم املباراة عمار أشــكناني ١٥ 
دقيقة وقتا إضافيــا بعدما توقفت املباراة 

كثيرا في الشوط الثاني.
كاظمة يتعادل مع الساحل

واصل كاظمة نتائجه املخيبة وســقط 
فــي فخ التعــادل مع ضيفه الســاحل ١-١،  
ليحصد الســاحل نقطته الرابعة، وأصبح 
رصيد كاظمة نقطة واحدة. وقد متيز اللقاء 
بالتكافؤ واالنضباط التكتيكي من الفريقني 
مــع أفضلية لكاظمة الذي ســجل أوال عبر 
شــبيب اخلالدي (٥)، فيمــا تعادل فيصل 
عجب للساحل (١٢)، كما حرمت تقنية الڤار 
«البرتقالي» من التقدم بعد إلغاء هدف البديل 
عقيل الهزمي (٨٨) لتنتهي املباراة بالتعادل 

عدي الصيفي خطف هدف الفوز القاتل من الساملية و٣ نقاط غالية للقادسية  (محمد هنداوي)اإليجابي.

بيانكي: كاظمة ميّر مبرحلة صعبةعبدالكرمي: نقطة للنصر.. «جيدة»

العدواني: الفحيحيل كان األفضل
العتيبي يشيد بتحكيم الرفاعي

عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب النصر أحمد عبدالكرمي عقب التعادل مع 
الفحيحيل ١-١، أن املنافس كان الطرف األفضل طوال الـ 
٩٠ دقيقة، وأن فريقه لم يظهر باملستوى املطلوب، لكن 
النقطة أهم من ال شــيء حيث أثبتنا أن لدينا شخصية 
اللحظات األخيرة بالعــودة إلى املباراة، مبينا أنه يركز 
على تطوير أداء فريقه بالوقت احلالي، كما انه يفكر في 
كل مباراة على حدة إلبقاء الفريق في حالة تركيز كبيرة.

وأضاف أن الفحيحيل ضيق على الفريق املساحات 
وكان تركيزه حاضرا، وقال: ما حصل لنا عكس ذلك فغاب 
عنا التركيز باإلضافــة إلى البطء في التنقل والتمرير، 
مشيرا إلى أن جميع املباريات ستكون صعبة على جميع 
الفرق وال ميكن توقعها وخير دليل نتائج اجلوالت الثالث 

األولى وما صاحبها من تغيير في املستوى والنتائج.

عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة روبيرتو 
بيانكي، أن الفريــق مير مبرحلة صعبة، حيث يعيش حالة من 
إعادة البناء، فهناك عدد من الالعبني احملترفني غادروا الفريق 
وآخرون انضموا حديثا، باإلضافة إلى غياب ٧ العبني بســبب 
اإلصابة، واثنني آخرين بسبب تراكم البطاقات، ما يجعل الفترة 
احلالية صعبة على الفريق، وأجبرنا في الوقت ذاته على تغيير 
مراكز عدد من الالعبني، ووضعهم في مراكز لم يعتادوا اللعب 
فيها، لكن نظرا للظروف احلالية هناك متسع من الوقت للتقييم 
الفني، حيث سنســتعيد جميع املصابني في األيام املقبلة، كما 
نسعى الى تأقلم ســريع للمحترفني اجلدد، مما ميهد الطريق 

لعودتنا كمنافسني أقوياء من جديد في الدوري.
وصول احملترفني الليبيني

إلى ذلك، وصل مساء أمس األول احملترفني الليبيني املدافع 
أحمد كمال التربي واملهاجم أكرم الزوي.

هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل ظاهر 
العدواني، أن فريقه لم يكن يستحق التعادل ١-١ في املواجهة 
التي جمعته مع النصر ضمن منافسات اجلولة الثالثة لدوري 
stc للدرجة املمتازة، مضيفا أن الفحيحيل كان األفضل على 
مدار شوطي املباراة ولم يســتحق اخلروج بنقطة واحدة، 
وأنه بســط أفضلية واضحة طوال شوطي املباراة عبر أداء 

متزن دفاعا وهجوما وانضباط تكتيكي عال.
وشكر العدواني العبي الفريق على أدائهم املتميز، وقال: 
«نتقبــل النقد البناء، وقد رد «األشــاوس» في امللعب على 
االنتقادات أو التشكيك في قدراتهم، وأثبتوا أن الفريق في 
تطور مستمر، ومستواه الفني كذلك، كما أنهم قادرون على 

تقدمي مستويات قوية أمام أفضل الفرق».

هادي العنزي

أشاد رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل جمال العتيبي بحكم 
مبــاراة فريقه مع كاظمة هاشــم الرفاعي على أدائه اجليد في 
املواجهة، مضيفا: «تخوفنا من األداء املتوقع ألداء كاظمة، بعدما 
خسر في جولتني، كما أننا على الطرف اآلخر قدمنا أداء عاليا 
أمــام الكويت في اجلولة الثانية (٢-٣)، مما رفع من حذرنا قبل 
املواجهة، وبالفعل جاء الشوط األول بأفضلية لكاظمة، ومتكن 
من املبادرة في التسجيل، ولعل من اجليد عودتنا سريعا بهدف 
التعادل، لكن اختلف احلال في الشوط الثاني، وبالشوط الثاني 
استعاد العبو الفريق أسلوبهم املعتاد، وأجادوا اللعب في وسط 

امللعب واألطراف لكن دون تهديد حقيقي.

اإليقاف القسري.. 
بني مؤيد ومعارض

هادي العنزي

أبدى أمني السر العام في نادي الساحل 
عبداللطيــف العنزي عــدم رضاه عن قرار 
إيقاف النشــاط الرياضــي، مضيفا ان هذا 
اإليقــاف ســيؤدي إللزام األنديــة بحقوق 
قانونية ومادية إضافية من شأنها أن ترهق 
ميزانياتهــا، حيث إن أغلب عقود الالعبني 
واملدربني تنتهي في ٣١ مايو املقبل، السيما 
أن قرار اإليقاف شــهرا من شأنه أن يطيل 
في عمر املوســم، مما يتطلب متديدا لتلك 
العقود، وهذا لم يكن في احلسبان أو ضمن 
ميزانية األندية. وقال العنزي إن الوســط 
الرياضــي التزم بكل اإلجــراءات الصحية 
واالحترازات الوقائية الصادرة من اللجنة 
الثالثية، حيــث التباعد حاضرا في جميع 
املباريات والتدريبات، مما يســتدعي معه 
استثناء النشاط الرياضي من هذا التوقف، 
وإن ظهرت حاالت استثنائية فهذا يتطلب 
اتخاذ إجراء بحق املخالف وليس التعميم 

على اجلميع.
مــن جانبه، أبدى رئيــس مجلس إدارة 
احتاد كــرة الطاولة علــي الدبوس تأييده 
التام لقرار اإليقاف كليا ملدة شهر، مضيفا 
أن القرار لم يــأت من فراغ بل جاء نتيجة 
دراســة وافية شــملت العديد من األوجه، 
كما انه استند على املصلحة العليا املتمثلة 
بسالمة اجلميع، وذلك رغم اآلثار السلبية 
املترتبة عليه. وذكر الدبوس أنه مت االنتهاء 
من بطولتي الدوري والكأس للســن العام 
للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، ولم يتبق سوى بطولة 
الفردي والتي كان مزمعا إقامتها مطلع ابريل 
املقبل، ولكن سيتم تأجيلها إلى موعد آخر 
يتناســب مع جميع األندية. وفيما يتعلق 
مبنافسات دوري السيدات، فقد كان مقررا 
أن تنطلــق في ١٤ فبراير اجلــاري ولكنها 

سترّحل إلى موعد آخر، باإلضافة إلى بطولة 
فردي السيدات، علما أن االحتاد يشرف فنيا 
على مسابقات كرة الطاولة للوزارات، حيث 
مت االنتهاء من بطولة الدوري، فيما سيتم 
ترحيل مســابقتي الفردي والزوجي ملوعد 

سيتم اإلعالن عنه الحقا.
من جهته، شدد أمني السر العام الحتاد 
التنس فالح العتيبي على «أن الصحة العامة 
متثل األولوية القصوى وتأتي مبنزلة قبل 
الرياضــة، مضيفا أن قرار اإليقاف لم يأت 
ألســباب واهية، بل جاء بناء على قرارات 
حكومية مدروسة، نحترمها ونقدرها، وقد 
ضعت الصالــح العام والصحة املجتمعية 

في مقدمة أولوياتها».
وأشــاد العتيبــي بدور وزير الشــباب 
والرياضــة عبدالرحمن املطيري، واللجنة 
األوملبيــة الكويتية برئاســة الشــيخ فهد 
الناصر، على اهتمامهم بالشــأن الرياضي، 
وحرصهم على نقل وجهة نظر الرياضيني 
فيما يتعلق باستثناء الرياضيني الذين لديهم 
استحقاقات دولية مقبلة، مضيفا أن هناك 
بطوالت إقليمية ودولية في األشهر املقبلة 
تتطلب مشــاركة العبــي منتخب الكويت، 
ألجل رفــع تصنيفهم في االحتــاد الدولي 
للتنس، متمنيا أن يتم الســماح باستمرار 
التدريبات اليومية لالعبــي املنتخب، كما 
نأمل أن يشمل االستثناء أكادميية رافائيل 
نادال والتي يتدرب العبو منتخب الكويت 
حتت إشراف طاقمها الفني بحسب االتفاق 

املبرم بني الطرفني.
ولفت إلى أن احتاد التنس أنهى بطولة 
الدوري العام للســن العام، وتتبقى هناك 
بطولة االحتاد وتشمل الفردي والزوجي، 
كما أن هنــاك بطولة برعاية أكادميية رافا 
نادال من املفترض أن تبدأ األسبوع املقبل، 

لكنها ستؤجل إلى موعد الحق.

فالح العتيبي علي الدبوسعبداللطيف العنزي

العنزي: التوقف يطيل موسم الكرة ويرهق ميزانية األنديـة
الدبوس: اإليقاف للمصلحة واعتمد على قراءات علمية ميدانية
العتيبي: التنس لديه استحقاقات تتطلب االستثناء للتـدريب

الكندري: قرار التوقف ممتاز.. 
وبرنامج «الصاالت» طويل

يحيى حميدان

أكد عضو مجلس إدارة احتاد كرة القدم رئيس جلنة الصاالت 
والشاطئية عبداحلميد الكندري، أنه سيتم إيقاف نشاط اللعبتني 
بناء على التوصيات التي وصلت من وزارة الصحة، مضيفا انه 
شخصيا يعتبر هذا القرار ممتازا ألن صحة الناس أهم من أي 
أمر آخر، رغم قدرتنا الكاملة على إقامة املباريات وسط إجراءات 
مشددة كما هو حاصل لدينا حاليا، حيث ال يتجاوز احلضور في 
املدرجات عشرين شخصا مع تطبيق التباعد وارتداء الكمامات.

وأوضح الكندري بالقول: برنامج مسابقات الصاالت اليزال 
طويال، حيث التزال بطولة الدوري لم تصل الى النصف، باإلضافة 
إلى مسابقة الكأس، والتوقف احلالي سيجعلنا نتأخر في إنهاء 
املســابقات إلى ما بعد شهر رمضان املبارك بفترة طويلة عما 

عبداحلميد الكندريكان متوقعا بالنسبة لنا.

مبارك اخلالدي

أشاد رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي علي مندني بالفوز 
الذي حققــه األخضر على فريق الشــباب ٣-٠ ضمن اجلولة 
الثالثة لدوري stc املمتاز ليتربع على صدارة القمة، مشيدا في 
تصريحات عقب املباراة بأداء الالعبني وحتقيق األهم وهو الـ 
٣ نقاط، حيث وضع الالعبون الفوز في حساباتهم وقد جنحوا 
في بســط سيطرتهم على فترات كبيرة من الشوطني وجنحوا 

في التسجيل وحصد النقاط.
وذكر أن اجلهاز الفني يعمل على تنفيذ خطة إلعداد وجتهيز 
الفريق وتوافر أكثر من عنصر في كل مركز، ونالحظ التطور 
في املستوى واألداء. وأشار مندني إلى أن بيان مجلس اإلدارة 
املتعلق برفــض إيقاف الدوي هو في صالــح الكرة الكويتية 
خصوصا أن كل دول اجلوار وبالد العالم التزال مستمرة في 
مسابقاتها ودورياتها وهذا لصالح الالعبني واملنتخب في النهاية، 

متمنيا تضامن األندية مع العربي في موقفه.
وفي جانب آخر، قال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب 
علي كنكوني، ان احلكم لم يوفق في إدارة املباراة وســنتقدم 
باحتجاج على أخطاء التحكيم لكننا لألسف نعلم أن مصير ذلك 

هو أدراج املكاتب دون اتخاذ قرارات رادعة وعليه نطالب بحكام 
أجانب إلدارة املباريات.

إلى ذلك، أثارت مشاركة احملترف السوري عالء الدين الدالي 
في املباراة اجلدل حول قانونية مشــاركته وهل جتاوز فترة 
احلجر الصحي أم ال. وفي هذا اإلطار، أكد نائب مدير العالقات 
العامة بالنادي العربي حامد العلي سالمة موقف العربي، وقال إن 
الالعب قد أمت فترة احلجر الصحي حسب اإلجراءات االحترازية 
املنصوص عليهــا، الفتا إلى أن بث اإلشــاعات من اخلصوم 
محاوالت بائســة وسيتخذ مجلس اإلدارة اإلجراءات القانونية 

ضد كل من ينشر هذه اإلشاعات.
وأشار العلي في مداخله مع برنامج «الديربي»، إلى أن العربي 
ال يحجر على توجه إدارة نادي الشــباب فيما تراه مناسبا من 
إجراءات، لكن العربي ميتلك األدلة واألســانيد القانونية التي 

تثبت سالمة املوقف العرباوي.
اجلدير بالذكر أن الئحة املســابقات للموسم احلالي ٢٠٢١-

٢٠٢٢ تخلو من أي بند يخص احلجر الصحي، وعليه وفي كل 
األحوال لن تغير مشــاركة الالعب فــي تغيير النتيجة، وتبقى 
الواقعة في حال ثبــوت صحتها حتت طائلة القوانني الصحية 

التي تخص احلجر الصحي.

العربي يؤكد سالمة موقف الدالي.. والشباب يطالب بحكام أجانب

السوري عالء الدين الدالي محتفال 
بأحد أهدافه (احمد علي)

اليوسف يناشد رئيس الوزراء 
استثناء احتاد الكرة من اإليقاف

ناشــد رئيس احتاد 
كرة القدم الشــيخ أحمد 
اليوسف ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد اســتثناء 
اللعبــة من قرار  احتاد 
إيقاف النشاط الرياضي. 
وقال اليوسف ان عواقب 
وآثار قرار اإليقاف ستكون 
وخيمة، خصوصا في ظل 
ارتباط األندية بعقود مع 
العبني محترفني وأجهزة 
فنية تنتهي غالبيتها مع 
انتهاء املوسم املعتادة في 
اغلب دول العالم. وأضاف 

أن قرار اإليقاف ســيضطر معه االحتاد إلى متديد فترة 
املوسم الرياضي، وهو ما يترتب عليه تكبد األندية مبالغ 

مالية كبيرة جراء العقود املبرمة مع الالعبني واملدربني.
وأشار اليوســف إلى تضرر املنتخب الوطني األول 
من هذا القرار، وذلك من خالل ارتباطه باســتحقاق مهم 
بالتصفيات املشتركة لكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وكأس 
آســيا ٢٠٢٣ في الصني، حيث من املقرر ان يخوض أهم 
مواجهتني أمام أستراليا واألردن في مارس املقبل، معتبرا 
أن قرار اإليقاف يعد كارثة بحق املنتخب، وستكون نتائجه 
سلبية على االســتعدادات لهذه التصفيات، اذ سيساعد 
في عدم حتقيق النتائج املرجوة، السيما في ظل منافسة 

األزرق على التأهل.
وأكد اليوســف ندرة حاالت اإلصابــة بني الالعبني 
ومنتســبي اللعبة بوباء كورونا املستجد منذ استئناف 
النشاط الرياضي، باإلضافة إلى خلو اإلصابات بني العبي 
املنتخب فــي فترة التجمعات املاضيــة، ما يؤكد التزام 
االحتاد بجميع االشتراطات واالحترازات الصحية فيما 

يخص هذا الوباء.
ومتنى اليوسف أن تتم إعادة النظر في قرار اإليقاف، 
واستمرار النشاط أسوة بالدول املجاورة، مع التأكيد على 
أن احتاد الكرة سيواصــــل العمل على االلتزام بجميع 
االشتراطات الصحية وفق اإلجـــراءات التي تضمـــن 
سالمة اجلميع، مع تطبيـــــق وتنفيذ كافة اإلجراءات 
والقرارات الصادرة من اجلهات املختصة للحد من انتشار 

هذا الوباء.

الشيخ أحمد اليوسف

الصيفي يقود القادسية لفوز ثمني على الساملية


