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حتديد مصير دورة األلعاب 
اخلليجية الثالثة اليوم

«أزرق اليد» تدرب في مقدونيا 
وإصابة العدواني بالعضلة اخللفية

«السلة» يفوز في مباراتني 
ويخسر الثالثة بتركيا

قــال أمــني ســر اللجنــة 
األوملبيــة الكويتية حســني 
املســلم إن املكتب التنفيذي 
اللجــان األوملبية  لرؤســاء 
اخلليجيــة ســيناقش فــي 
املقــرر   ٩٢ الـــ  اجتماعــه 
اليوم األحد بالبحرين مدى 
إمكانية تنظيم دورة األلعاب 
اخلليجية الثالثة املزمع أن 
الكويــت فــي  تســتضيفها 
موعدها (من ٩ إلى ١٩ يناير 
املقبــل) أو تأجيلهــا ملوعد 
آخــر خــالل ٢٠٢٢ في ضوء 

املخاوف العاملية من انتشار املتحور اجلديد لڤيروس كورونا 
(أوميكرون). وذكر املســلم وهو أيضا املدير العام للدورة 
مساء اجلمعة أن هذه اخلطوة تأتي نظرا لألوضاع الصحية 
التي طــرأت مع ظهور املتحور اجلديد من ڤيروس كورونا 
وإلــى ما نصحت به منظمة الصحة العاملية بتأجيل جميع 
األنشــطة التي تصحبهــا جتمعات وإلى مــا مت اتخاذه من 
إجــراءات احترازية فــي معظم دول العالــم، خصوصا في 

منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي.
وأفاد بأن تنظيم الدورة في موعدها احملدد سلفا أو تأجيلها 
يأتي حرصا من (رؤساء اللجان اخلليجية) على إقامة هذا 
التجمع الرياضي األخوي في أفضل الظروف وفي مقدمتها 

(الصحية) بغية إجناحه على األصعدة كافة.

يعقوب العوضي

كشفت الفحوصات الطبية 
لالعــب املنتخــب الوطنــي 
وفريــق الكويــت لكــرة اليد 
ســيف العدواني عن إصابته 
بارتخاء في العضلة اخللفية 
والتي ســتبعده عــن املالعب 
لفترة تتراوح بني ٤ و٥ أسابيع، 
وبذلك يفتقــد األزرق جهوده 
في دورة األلعــاب اخلليجية 
التي ســتقام في البالد يناير 
املقبل «في حال عدم تأجيلها»، 

وكذلك البطولة اآلسيوية املقررة في الدمام في الشهر نفسه.
وقال العدواني إن توقيت اإلصابة صعب جدا لكنه يتطلع 
إلى العودة لصفوف املنتخب قريبا، مؤكدا أن زمالءه الالعبني 
قادرون على حتقيق الهدف من املشاركة في البطولة اآلسيوية 

ورفع اسم وعلم الكويت في مختلف احملافل الدولية.
من جهته، أشار اخصائي العالج الطبيعي جيرارد باول إلى 
أن الفحوصات تشــير الى غياب العدواني لعدة أسابيع ولكن 
سيحاول اجلهاز الطبي تقليص تلك الفترة والعمل على عودته 

إلى املالعب في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، غادرت بعثة األزرق إلى مقدونيا أمس لبدء القسم 
الثاني مــن خطة االعداد، حيث ســيخوض منتخبنا مباراتني 
وديتني مع املنتخب املقدوني االثنني واألربعاء املقبلني، ويسعى 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب بوريس دينيتش إلى وضع اللمسات 
األخيرة على التشكيلة. من زاوية أخرى، تلقى جنم القادسية 
واملنتخب الوطني عبدالعزيز ســاملني عرضــا من أحد األندية 
الســلوڤينية، حيث من املقرر أن يفاوض النادي القادسية في 
غضــون األيام القليلــة املقبلة لضمه على ســبيل اإلعارة في 
فتــرة االنتقاالت املقبلة. وكان ســاملني قد ظهر بصورة مميزة 

في بطولة الدوري املمتاز ومع األزرق.

هادي العنزي

أكد رئيس جلنة املســابقات باحتاد كرة السلة وإداري وفد 
األزرق في معسكره التدريبي بتركيا د.عبدالرحمن الناشي في 
تصريح خاص لـ «األنباء» أن املنتخب لعب ٣ مباريات ودية، 
فاز في اثنتني منها، وخســر الثالثة والتي جاءت متكافئة في 
ظل مشــاركة الفريق التركي بأفضل العبيه ومحترفيه ليفوز 
في اللقاء الودي بفارق ضئيل، مضيفا أن التدرج في املباريات 
الودية جاء من حيث املستوى الفني بناء على تعليمات اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب التونسي عادل التالتلي. وذكر الناشي أن 
املعسكر التدريبي يســير وفق البرنامج املعد من قبل اجلهاز 
الفنــي، الذي يحــرص على رفــع اللياقة البدنيــة واجلاهزية 
الفنية لالعبني عبر تدريبات يومية تقام على فترتني صباحية 
ومســائية، مشــيدا بالروح العالية لالعبــني ومواظبتهم على 
التدريبات وتقدمي أفضل ما لديهم. ويستمر املعسكر التدريبي 
ألزرق السلة حتى ٤ يناير املقبل مبشاركة ١٧ العبا، حتضيرا 
لدورة األلعاب اخلليجية الثالثة املقرر إقامتها في الكويت من 

٩ إلى ١٩ يناير املقبل، إن لم يتم تأجيلها.

حسني املسلم

سيف العدواني

ناصر العنزي - مبارك اخلالدي 

تعثر العربي مجددا، وذلك بالتعادل مع النصر 
١/١ في املباراة التي جمعتهما مساء أول من امس 
على ستاد نادي الكويت في افتتاح اجلولة السادسة 
من دوري stc املمتاز، وبهذا التعادل اصبح رصيد 
العنابي ٩ نقاط فيمــا ارتقى األخضر للنقطة ٨. 
تقدم العربي بهدف ســيف احلشان (٦٠)، وأدرك 
التعــادل للنصر مشــعل فــواز (٧٠). ولم يرتق 
الشوط االول للمستوى املأمول من الفريقني رغم 
البداية السريعة لألخضر الذي اعتمد على االطراف،  
وحتصل العربي مبكرا على ركلة جزاء لكن احلكم 
ســعد الفضلي ألغى قراره بعــد الرجوع لتقنية 
الـ «VAR». وفي الشــوط الثانــي ارتفعت وتيرة 
اللقاء، وتالعب السنوسي بدفاع العنابي وارسل 
عرضية متقنه على رأس ســيف احلشــان الذي 

أودعها الشــباك (٦٠)، ورد النصر سريعا بهدف 
جميل للبديل مشعل فواز الذي نفذ كرة ثابتة في 
املقص العلوي االيسر للحارس سليمان عبدالغفور 
(٧٠). وفــي مباراة أخرى، ضمن اجلولة نفســها 
حقق اليرموك أول فوز له في الدوري بعد تغلبه 
أول مــن امس على ضيفه الشــباب بهدف نظيف 
ملهاجمه البرازيلي رافائيل بعدما تابع الكرة املرتدة 
من حارس الشباب سعد العنزي «٨» وسجل بذلك 
أول ٣ نقاط في رصيده، فيما بقي الشــباب على 
نقاطه الـ ٤.  واســتحق اليرموك الفوز بعدما كان 
الطرف األفضل في الشوط األول كما قاتل طوال 
الشوط الثاني للحفاظ على تقدمه، وتصدى الدفاع 
وحارســه أحمد الفضلي لــكل محاوالت اخلصم 
لتعديل النتيجة، فيما ظهر الشباب مبوقف العاجز 
عــن ايجاد احللــول لتهديد مرمــى خصمه. أدار 
(هاني الشمري)املباراة احلكم علي احلرز وجاءت قرارته سليمة. العربي والنصر اكتفيا بالتعادل 

الدوري مستمر و«السوبر» في يناير
مبارك اخلالدي

تسارعت اخلطى في مجلس ادارة 
احتاد كرة القدم وجلنة املســابقات 
إلعــادة ترتيــب األوراق وتنســيق 
مواعيد املنافسات من جديد بعد توارد 
األنباء عن تأجيل الدورة اخلليجية 
الثالثة التي تستضيفها الكويت من 
٩ الى ١٩ يناير املقبل، وذلك بسبب 
االجــراءات الصحية ومســتجدات 

املتحور اجلديد اوميكرون.
 وكانــت اخلطط تقضي بإيقاف 
مباريات دوري stc املمتاز والدرجة 
االولــى متهيــدا ملشــاركة منتخبنا 
االوملبي في الدورة اال ان السيناريو 
اجلديد اجبر جلنة املســابقات على 
االبقاء على بطولة الدوري مستمرة 
دون توقف كما هو مخطط لها مسبقا، 

كما تقرر اقامة مواجهة كأس السوبر 
للموســم ٢٠٢١-٢٠٢٢ بــني فريقي 
العربي والكويت فــي يناير املقبل 
اضافة الى مباريات دور الـ ١٦ والدور 
ربع النهائي من بطولة كأس ســمو 

ولي العهد.
 وفــي جانــب متصــل، علمــت 
«األنباء» ان برنامج منتخبنا الوطني 
الذي يســتعد خلوض التصفيات 
االســيوية املؤهلة لكأس اسيا في 
الصني ٢٠٢٣ واملقرر اقامتها يناير 
املقبــل، والــذي يتضمــن خــوض 
مباراتــني لالزرق فــي بانكوك مع 
املنتخب التايلندي ٢٧ و٣٠ من الشهر 
ذاته، اصبح مهددا بعدم االستقرار، 
وذلك بســبب االجراءات الصحية 
املتسارعة فضال عن حالة االغالق 

املتوقعة في تايلند.

اإلجراءات الصحية تهدد مباراتي «األزرق» مع تايلند

حيدر: اليرموك «صبر» كثيرًا حتى فاز
عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي اليرموك أحمد حيدر انهم صبروا 
كثيرا حتى جاء الفوز األول بالدوري 
على حســاب الشباب بهدف دون رد 
في اجلولة السادســة، مشيرا إلى أن 
هذا االنتصار يعتبــر معنويا ومنح 
الفريق الثقة ويعد خطوة لألمام تنسي 
الالعبني النتائج السلبية التي حققها 
الفريق في اجلوالت اخلمس املاضية.

وأضاف حيدر أنه في القسم الثاني 
ســيكون لديه ترتيب آخر من خالل 
تغيير عــدد من الالعبــني من بينهم 
احملترفون الذين لم يظهروا بالشكل 
اجليــد، موضحــا أنه اضطــر للعب 
بطريقــة دفاعية في الشــوط الثاني 
ألن املنافس ميتلك عددا من احللول، 
وبالفعــل جنحنا في حتقيق ما نريد 
خصوصا أن الغيابات الهجومية أثرت 
على «اليرامكة» بعدم مشاركة يوسف 

الكويت يهدد صدارة كاظمة  
والقادسية الستعادة الثقة أمام الساملية

ختام «ناري» للجولة السادسة من الدوري اليوم

ناصر العنزي

تختتم مســاء اليوم منافســات اجلولة 
السادسة لدوري stc املمتار بلقاءين «ناريني» 
سيحددان شكل الصدارة، ففي املباراة األولى 
يســتضيف الســاملية برصيد ٨ نقاط على 
ملعبه القادســية بـ ١٢ نقطــة، وفي املباراة 
األخرى ســيكون ســتاد الصداقة والســالم 
مسرحا لصراع قوي يجمع كاظمة املتصدر 
بـ ١٣ نقطة مع الكويت الثاني برصيد ١٢ نقطة 
في مواجهة مثيرة. يدخل القادســية مباراة 
اليوم الســتعادة ثقة جماهيره بعدما أبدت 
غضبهــا على تراجع مســتواه في مبارياته 

املاضية وآخرها خسارته نهائي كأس سمو 
األمير امام الكويت الثالثاء املاضي، وهي التي 
فتحت جراحا غائرة لألصفر، عليه ان يعاجلها 
بتحقيق الفوز اليوم ملصاحلة جماهيره، كما 
ان على مدربه اجلزائري خير الدين مضوي 
وضع يــده على مواطن اخلطــأ وتصويبه 
واملتمثل في عدم االستفادة من تبديالته اثناء 
املباراة، أما الســاملية فهــي املواجهة األولى 

ملدربــه محمد ابراهيم أمام فريقه الســابق، 
ويسعى مع العبيه إلى حتقيق الفوز بعدما 
تعثر بالتعادل امام التضامن ٢-٢ في اجلولة 
السابقة، ومتكن ابراهيم من جتميل صورة 
السماوي منذ توليه املهمة في خمس جوالت.

وفي سباق احملافظة والوصول للصدارة 
فســتكون مباراة كاظمة والكويت في غاية 
األهمية للطرفني، إذ ان فوز احدهما على اآلخر 

سيقطع به مسافة ال بأس بها نحو التمسك 
بالصدارة، ويدخل «البرتقالي» املتصدر املباراة 
بشــهية مفتوحة بعدما حافظ على تواجده 
بالصدارة منفردا، ولكن مدربه الصربي داركو 
يدرك متاما أن اللعب املفتوح مع ضيفه لن 
يكون في مصلحته لذلك سيعمل على تضييق 
املساحات أمام خصمه ومن ثم الرد السريع 
والوصول الى منطقة اخلصم بأقل التمريرات، 
أما الكويت املتوج بكأس ســمو األمير فهو 
قــادر على حتقيق الفوز إذا اســتغل فرصه 
بشكل إيجابي بقيادة مدربه التونسي نبيل 
معلول الذي يعتمد على كتيبة من الالعبني 
ذوي املهارة واخلبرة في مثل هذه املواجهات.

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٥:٣٠ثامرالساملية ـ القادسية

كويت سبورت٧:٤٥الصداقة والسالمكاظمة ـ الكويت

العربي يتعثر بالتعادل مع النصر.. وفوز أول لليرموك

سيدوبا ينضم إلى تدريبات غينيا

النجار: «األخضر» يعاني مع اللمسة األخيرة

الزنكي: عالمات استفهام حول جلنة احلكام

يحيى حميدان

غادر البالد مساء اول من امس محترف الفريق 
االول لكرة القدم بنادي الكويت، الغيني سيدوبا 
سوماه، لاللتحاق بتدريبات منتخب بالده التي 
تنطلق اليوم قبل خوض غمار كأس أمم أفريقيا 
املقررة بداية من ٩ يناير حتى ٦ فبراير املقبلني 

في الكاميرون. 
وخرج سيدوبا (٣٠ سنة) من حسابات مدرب 
«االبيض»، التونسي نبيل معلول، في املباريات 
االربــع األخيــرة والتي غاب خاللهــا حتى عن 
التواجد في دكة البدالء. ويبدو أن ادارة «األبيض» 
لم حتســم حتى اآلن مصير سيدوبا، الذي كان 
يعاني من اصابة بالعضلة اخللفية، وهو األمر 

الــذي أبعده عن التدرب مــع املجموعة واكتفى 
بتدريبات صباحية ومسائية بشكل منفرد. 

وجاء سفر سيدوبا إلى غينيا مبوافقة املدرب 
معلول واجلهاز االداري كذلك، وهو ما يشير إلى 

إمكانية عودته من جديد للكويت. 
وتفــاوض االدارة الكويتاوية حاليا العبني 
اثنني من اجلنســية التونسية لضمهما لقائمة 
«األبيض» لتعويض رحيل سيدوبا في حال مت 
االتفاق معه علــى املخالصة وكذلك النيجيري 
جون أوبي ميكيل الذي مت االستغناء عنه ايضا 
في وقت سابق، ليكتمل اخلماسي األجنبي خاصة 
بعدما مت جتديد الثقة بالثالثي املوجود حاليا، 
وهم: االسترالي رايان ماكغوان واملغربي مهدي 

برحمة والكونغولي ديوميرسي مبوكاني.

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

أوضح نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي 
أحمد النجار ان االخضر يفتقد اللمسة االخيرة 
في جميــع مبارياته وآخرها أمــام النصر التي 
انتهت بالتعادل ١-١، وليســت لدينا أي مشكلة 
في الوصــول الى مرمى الفــرق األخرى، ولكن 
لألســف لم يتمكن العبونا من استثمار الفرص 

املتاحة على كثرتها.
وأضاف النجار فــي تصريح لـ «األنباء» أن 
العبي العربي أدوا املباراة أمام النصر بروح عالية.

ولفت الى «انني كمسؤول في اجلهاز االداري 
للفريق ليســت لدي تعليمات رسمية بالتوجه 

لالســتغناء عن أي العب محترف، ألن ذلك من 
صميم عمل مجلس االدارة، لكنني على ثقة بأن 
إدارة العربي لن تتردد في اتخاذ القرار املناسب 

إلنعاش الفريق وعودة احليوية مجددا».
مــن جانبه، قــال مدرب الفريــق األول لكرة 
القدم بنادي النصر ســلمان عواد، بعد التعادل 
مع العربي ١-١، إن العنابي كان الطرف األفضل 
في املبــاراة خصوصا من ناحيــة الفرص، ألن 
املنافس حتّصل على فرصتني سجل واحدة وأضاع 
األخرى، الفتا إلى أن املباراة كانت تكتيكية نوعا 
مــا ومغلقة وحتصلنا علــى فرصة للتقدم قبل 
تسجيلهم الهدف، وكان النصر األقرب لتحقيق 

النقاط الثالث.

مبارك اخلالدي

عبــر عضو مجلــس إدارة نادي الشــباب 
ورئيس جهاز الكرة جابر الزنكي عن غضبه 
جتاه طاقم حتكيم مباراة فريقه امام اليرموك 
ضمن اجلولة السادسة لدوري stc املمتاز أول 
من امس والتي انتهت بخسارة الشباب ٠-١.

وقال الزنكي عقب املباراة ان هناك عالمات 
استفهام حول جلنة احلكام وسنضطر لفتح 
امللفات في القادم من املباريات، وسيكون لنا 
موقــف ما لم تكن هناك ردة فعل إيجابية من 
قبل جلنة احلكام جتاه كل الفرق وليس الشباب 
فقــط، وفي حال لــم تظهر اللجنــة ردة فعل 
مناسبة جتاه كل الفرق فعليها حتمل التبعات.

عواد: «العنابي» كان األفضل واألقرب لتحقيق النقاط الثالث

احمد حيدر

جنف وفهد الراجحي لإلصابة، وعذبي 
شهاب لظروف خاصة، لذلك أشركت 

مدافعا في خط الهجوم.
وأبــدى حيــدر رضــاه عــن أداء 
الالعبني الذين قدموا مباراة كبيرة، 
هجوميا في الشوط األول ودفاعا في 

الشوط الثاني.


