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يحيى حميدان

أجنز كاظمة مهمته بنجاح بعد فوزه 
على النصر ٢-1 مســاء امس على ستاد 
»الصداقة والسالم« ضمن اجلولة الـ 1٢ 

من دوري stc املمتاز لكرة القدم.
وارتقى »البرتقالي« برصيده الى ٢5 
نقطة، فيما دخل »العنابي« دائرة اخلطر 
بعدما بقي على رصيده السابق بـ 1٢ نقطة 

في املركز السادس.
واختــار الفريقــان إغــالق مناطقهما 
اخللفية بشكل واضح في الشوط االول، 
والذي جاء شحيحا في احملاوالت واعتمد 
كل طرف علــى تدوير الكرة في املناطق 
البعيدة عن اخلطورة، وجلأ النصر للكرات 
الطويلة في بعض االحيان والتي أسفرت 
عن احملاولة اخلطيرة الوحيدة لـ »العنابي« 
من عبداحملســن العجمــي ولكن تصدى 
لها حارس كاظمة حسني كنكوني بتألق.
بعدهــا مالــت االفضلية النســبية لـ 

»البرتقالــي«، وكانــت أولــى احملاوالت 
اخلطرة من شــبيب اخلالــدي، ثم جرب 
االردني احمد العرســان حظه بتسديدة 
من مسافة بعيدة مرت بالقرب من املرمى.
وافتتح كاظمة التســجيل عن طريق 
بندر بورســلي بذكاء بعدما وضع الكرة 
في الشــباك رغم الرقابــة »النصراوية« 

اللصيقة )43(. 
وفي الشوط الثاني، عزز »البرتقالي« 
من تقدمه بهدف ثان بقدم مدافع النصر، 
العاجي أدو روبن، باخلطأ في مرمى فريقه 
بعد كرة عرضية من ناصر الفرج )51(.

وقلص مهاجم »العنابي« النيجيري 
دينيس سيسوجه الفارق بعد متابعة 
جيدة لكرة زميله عدي الصيفي )54(.

ولم تفلح محاوالت الفريقني في هز 
الشباك، سواء لتسجيل هدف الضمان 
لكاظمــة او التعديل للنصر، لتنتهي 
املواجهــة بفــوز »البرتقالي« بهدفني 

مقابل هدف.
)أحمد علي( كاظمة جنح في تخطي عقبة النصر 

)هاني الشمري( ياسني اخلنيسي تألق وسجل الهدف األول مبرمى القادسية 

العنزي: الفحيحيل كان 
األفضل أمام الشباب

هادي العنزي

الفريق  أكــد مديــر 
بنادي  القدم  األول لكرة 
الفحيحيــل جنم العنزي 
أن فريقه بسط أفضلية 
واضحة في الشوط الثاني 
أمام الشباب في املواجهة 
التي انتهت بالتعادل 2-2 
 stc ضمن اجلولة 12 لدوري
للدرجة املمتازة، مضيفا ان 
فريقه كان األقرب للخروج 
فائزا بنقاط املباراة كاملة. 

وذكر العنزي أن الشــوط األول شهد رغبة واضحة لكال 
الفريقني بالفوز، وظهر ذلك جليا من خالل النزعة الهجومية 
التي أسفرت عن تسجيل 4 أهداف، وقال: »دخلنا املواجهة 
برغبة الفوز، وقد حتضرنا جيــدا للمباراة، وبصفوف 
شبه مكتملة، باستثناء غياب املدافع جاسم كرم، وقدمنا 
أداء جيــدا طوال الـ 90 دقيقة، أمام فريق ســجل نتائج 
ملحوظة في القســم الثاني للدوري، ولكن تبقى النتيجة 
جيدة، ونطمح إلى حتقيق الفوز في املواجهات املقبلة، رغم 
صعوبتها، وذلك بعد ما أصبحت املســابقة أكثر تنافسية 

عنها في املواسم السابقة«.

جنم العنزي

صدارة »السلة« بني الكويت وكاظمة

»طائرة« القادسية يلتقي األهلي البحريني  

هادي العنزي

يواجه فريق كرة السلة 
بنــادي الكويــت نظيــره 
كاظمــة فــي الـــ ٦:3٠ من 
مســاء اليوم علــى صالة 
الشــيخ  االحتــاد مبجمع 
سعد العبداهلل للصاالت، 
في قمة اجلولة اخلامســة 
واألخيرة من القسم الثالث 
للــدوري املمتــاز لكــرة 
السلة، ويشتعل الصراع 
بني الفريقني على صدارة 
الترتيب، بعد ما تفوق كل 
منها على اآلخر في القسمني 
األول والثاني، وتساويهما 
في النقاط بـ ٢7 نقطة لكل 
التسجيل  منهما، وبفارق 

ملصلحــة الكويــت. كما يلتقــي اجلهراء مع 
برقــان في الـ 4:3٠ مســاء اليــوم، ويختتم 
القسم الثالث للدوري مبباراة جتمع القرين 
مع القادســية في الـ 8:3٠ مساء اليوم، وقد 
ضمن اجلهراء تأهله ثالثا والقادسية رابعا 
إلى الدور احلاسم للبطولة، الذي يقام بنظام 
الـ»بالي أوف« من 5 مباريات، على أن يتأهل 
الفائز فــي ثالث منها إلى املبــاراة النهائية 

على اللقب.
قمة احلسم تبدو متكافئة في كل شيء على 
الورق، فاألجهزة الفنية لدى املعسكرين تعرف 
جيــدا القوى الضاربة، ونقاط الضعف لدى 
كل منهما، وقد وضع املدرب األميركي كيسي 
أوينز بصمة مميزة مع كاظمة، وجعله مرشحا 
فوق العادة للظفر باللقب الذي غاب طويال 
عن »السفير«، مستعينا بخدمات »املايسترو« 

يعقوب العوضي

يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية 
مع األهلي البحريني في السابعة مساء اليوم 
على صالة عيسى بن راشد في افتتاح البطولة 
اخلليجية لألندية بنســختها الـــ 38 املقامة 
في البحرين. وسيواجه األصفر في مشواره 
في الدور التمهيدي كال من الشرطة القطري 
والكامل الوافي العماني. وقد استعد القادسية 
للبطولة عبر مباريات ودية محلية قبل سفره 

إلى البحرين في معسكر تدريبي خاض خالله 
أيضا عدة مباريات. ويســعى القادسية الى 
املنافسة على اللقب بقيادة املدرب البحريني 
علــي رضا الذي جنح مع الفريق في حتقيق 
لقب الدوري املوســم املاضي واملنافسة على 

البطوالت احمللية في املوسم احلالي.
من جانب آخر، يشارك أمني سر احتاد الكرة 
لطائرة عبداهلل الغرير في البطولة من خالل 
عضويتــه في اللجنة الفنية والتي ســتعقد 
اجتماعها اليوم في احلادية عشرة صباحا.

أحمد البلوشي، واألميركي املتألق زاك لوفتون، 
وحسني اخلباز، وعبداهلل الصراف.

وعلى اجلهة األخرى، يعرف اخلبير األملاني 
بيتــر شــومرز املدير الفنــي للكويت كيفية 
احلصول على أفضــل النتائج لفريقه، وهو 
الذي قاده إلى اللقب اخلليجي، وثاني العرب 
في األشهر القليلة املاضية، مستفيدا بعملية 
»املــداورة« التي يتقنها في ظــل توافر عدد 
غيــر قليل مــن املتميزين فــي فريقه، أمثال 
عبداهلل الشمري، وعزيز محمد، وأبناء عدنان 
حمد ومحمد، وتركي حمود، وفهد الشمري، 
واحملترفني البوسني علم الدين كيكانوڤيتش، 
واألميركي والتر هــودج، وتبقى ورقة عدم 
كشــف كافــة األوراق التكتيكية حاضرة في 
ذهــن املدربني األميركــي واألملاني، الحتمال 

مواجهة متوقعة في النهائي.

جانب من مواجهة الكويت وكاظمة في القسم الثاني من الدوري املمتاز لكرة السلة

»الكرة« يستعرض خطة إعداد األزرق مع الفيكا اليوم
مبارك اخلالدي

يعقــد احتــاد كــرة القدم 
اجتماعــا اليــوم مــع املدرب 
اجلديــد للمنتخــب الوطنــي 
األول التشيكي فيتسالف الفيكا 
بحضور اعضاء اللجنة الفنية 
باالحتاد، ومن املقرر ان جترى 
خالل االجتماع مراسم توقيع 
العقد مع الفيكا الذي سيتولى 
االشراف على قيادة منتخبنا 
الوطني االول وكذلك املنتخب 
االوملبي خالل املرحلة املقبلة.
وكان الفيكا قد وصل الى 
البالد فجــر اخلميس املاضي 
وباشر مهامه مبتابعة منافسات 
اجلولــة الـــ 1٢ مــن الدوري 
املمتاز، كما سيتابع منافسات 
اجلولة الـ 13 متهيدا الختيار 
قائمة الالعبني. ويرافق الفيكا 
في جوالته مدير املنتخب االول 
فهد عوض ومــدرب احلراس 
سمير دشتي. وعلمت »األنباء« 
ان املدرب سيطلع كذلك على كل 

الذي يســتعد للمشــاركة في 
منافسات املجموعة االولى من 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
الــى كأس آســيا فــي الصني 
٢٠٢3، واملقرر استضافتها في 
البالد يونيو املقبل مبشاركة 

املقبل وخوض مباراتني وديتني 
مع منتخبي التفيا ومالطا.

 وفي ملف منتخبنا االوملبي 
سيواجه االزرق استحقاقا مهما 
متمثال في املشاركة في نهائيات 
كأس آســيا حتت ٢3 سنة في 
اوزبكستان املقرر اقامتها في 
يونيو املقبــل، حيث أوقعت 
القرعــة االزرق في املجموعة 
الثانيــة التي تضم منتخبات 
اســتراليا واالردن والعــراق، 
ويســبق هــذا االســتحقاق 
املشــاركة فــي دورة االلعاب 
التي تســتضيفها  اخلليجية 
الكويــت مــارس املقبل وهي 
لتأهيــل  مناســبه  فرصــة 
وإعداد األزرق قبل السفر الى 

اوزبكستان.
مــن جانــب آخــر، علمت 
»األنباء« أن األقرب ملوعد نهائي 
بطولــة كأس ولــي العهد بني 
فريقي العربــي والكويت هو 
14 اجلــاري على ســتاد جابر 

الدولي.

منتخبات االردن واندونيسيا 
ونيبال.

ويتضمــن برنامــج اعداد 
االزرق السفر الى مالطا إلقامة 
معسكر تدريبي قصير خالل 
الفترة من ٢٠ الى 3٠ من الشهر 

14 اجلاري املوعد األقرب لنهائي كأس ولي العهد

التشيكي فيتسالف الفيكا وفهد عوض يتابعان إحدى املباريات

التقارير الفنية ملن سبقه من 
املدربني االسبان والتي تتضمن 

تقارير فنية عن الالعبني.
ومن املتوقع ان يستعرض 
اليوم  الكــرة  اجتماع احتــاد 
خطط وبرامج اعــداد االزرق 

معلول: »املاكينة الكويتاوية« بدأت العمل
الرشيدي: ال ميكن لوم الشطي على اخلسارة

يحيى حميدان

اعتبر مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت، 
التونسي نبيل معلول، أن الفوز على القادسية 3-0 أول 
من امس ضمن اجلولة الـ 12 من دوري stc املمتاز لم 

يكن سهال رغم النتيجة الكبيرة.
وأضاف معلول أن »االصفر« لعب معنا الند للند في 
البداية، وكتب اهلل لنا التوفيق في النهاية، مشيرا الى 
أن حتقيق االنتصار على القادسية للمرة الثالثة على 
التوالي أمر ليس سهال ويعكس حجم العمل الذي نقوم 
به في »األبيض«. وبني أن النتائج الكبيرة التي يحققها 
الفريق الكويتاوي في املباريات األخيرة تسعدنا بعد 
تسجيل 16 هدفا في املباريات االربع األخيرة وهو ما 
يجعلنا نقول »املاكينة الكويتاوية بدأت العمل«. وأوضح 
معلول انه وقع مع »األبيض« في وقت متأخر ولم يكن 
ميلك الوقت الكافي إليصال الفريق للفورمة املطلوبة 
بسبب ضيق الوقت، إذ انه في الشهر الرابع فقط مع 
الفريق، متمنيا االرتقاء باملستوى الفني والنتائج أكثر.

هذا، وتعرض مهاجم الكويت، التونسي طه ياسني 
اخلنيســي، لإلصابة خالل مباراة القادسية ولكنها ال 

تدعو للقلق حسب الفحوص األولية التي أجراها اجلهاز 
الطبي. من جهته، قال مهاجم القادسية عيد الرشيدي 
إن الفريق لم يظهر بالصورة املطلوبة في الشوط األول 
أمام الكويت ولكنه عاد في أول ربع ساعة من الشوط 
الثاني واستحوذ على املباراة، لكن كانت هناك أخطاء 
فردية تسببت في أهداف يتحملها اجلميع وليس العبا 

أو اثنني.
وأضاف انه ال ميكن أن يلقى اللوم على املدرب ناصر 
الشطي الذي لم تتجاوز حصصه التدريبية مع الفريق 
15 حصة، وبالتالي إلى اآلن لم يضع اســتراتيجيته. 
وقدم الرشيدي اعتذاره جلماهير األصفر باسمه وباسم 
جميع الالعبني الذين يدركون حجم املسؤولية ويريدون 
إسعاد اجلماهير ولكن »ما باليد حيله« إال أننا نعدهم 

بإسعادهم في املباريات املقبلة.
إلى ذلك، عبرت جماهير القادسية عن غضبها الشديد 
بعد املباراة، وألقى البعض بالالئمة على مجلس اإلدارة 
واملدرب وطريقة لعبه، فيما وجه البعض اللوم لالعبي 
اخلبرة وكبار الســن وحكم املباراة، وهو األمر نفسه 
الذي تكرر على مواقع التواصل االجتماعي وفي البرامج 

الرياضية، مطالبني بضرورة رحيل مجلس اإلدارة.

كاظمة ينجز مهمته 
بنجاح أمام النصر

ضمن اجلولة الـ 12 من دوري stc املمتاز


