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ناصر العنزي - هادي العنزي

خــرج القادســية ســريعا من 
تبعــات خســارته أمــام الكويــت 
٠-٣ فــي اجلولة املاضيــة، بفوز 
مســتحق علــى نظيــره التضامن 
٣-١ فــي املواجهــة التي جمعتهما 
مساء أمس على ملعب ستاد نادي 
الكويــت، في افتتاح اجلولة الـ ١٣ 
لــدوري stc للدرجة املمتازة لكرة 
القــدم، ليرفع األصفر رصيده إلى 
٢٣ نقطة، في املركز اخلامس غير 
بعيد عن رباعي املقدمة، فيما بقي 
التضامن على نقاطه الـ ٨ في املركز 

التاسع قبل األخير.
فاجأ «العنيد» منافسه القادسية 
بالهــدف األول فــي املبــاراة عبــر 
أليســون هــوي (١٠)  محترفــه 
مســتفيدا من حالة عــدم التركيز 
التي بدأ بها الفريق، لكن ســرعان 
ما اســتعاد األصفر األفضلية عبر 
التحركات التكتيكية املؤثرة لالعبي 
الوسط اجلزائري إلياس يعيش، 
وعبدالعزيــز وادي، متكن خاللها 
األصفــر من امتالك زمــام املبادرة 
مهددا مرمى حمــد بدير غير مرة، 
ولم يطل انتظار عشاق القادسية 
لهدف التعديل الذي جاء بواسطة 
اجلزائــري إليــاس يعيــش (٣٠) 
جاء بعد هجمة مدروســة، وسجل 
اجلامايكــي روماريو هدف التقدم 
لألصفر (٣٩) لكن احلكم عبداهللا 
جمالي ألغاه بعــد العودة لتقنية 
الفيديــو املســاعد (VAR) بداعــي 

الدفــع الواضح للمدافــع عبداهللا 
الهــزاع، وزاد ضغــط األصفر في 
الدقائق األخيرة من الشوط األول 
للخــروج متقدما، وكان له ما أراد 
بعدما احتســب احلكم ركلة جزاء 
بعد رجوعه لتقنية «VAR» ترجمها 
أحمد الظفيري إلى هدف ثان (٥٠).

عاود التضامن فعاليته مع بداية 
الشوط الثاني عبر تسديدة قوية 
حلمــد الرشــيدي أبعدهــا حارس 
القادسية بصعوبة إلى ركلة ركنية 
(٤٨)، وحاول مدربه الســلوڤاكي 
رومــان بيفارنيك معادلة النتيجة 
بإجــراء ٣ تبديــالت دفعة واحدة، 
لكن القادسية حافظ على أفضليته 
امليدانيــة، وحــاول إلياس يعيش 
التســجيل مجددا، لكن تســديدته 
البعيدة علت العارضة (٧٩)، وجاء 
الهــدف الثالــث بثنائيــة بني عيد 
الرشــيدي والبديل عبداهللا ماوي 
الــذي جتــاوز احلارس وأســكنها 
الشــباك (٨٤)، مؤكدا اســتحقاقه 

نقاط املباراة كاملة.
مباراتا اليوم

إلى ذلــك، تتواصل املنافســة 
في دوري stc املمتاز على املراكز 
املتقدمــة واملتأخــرة، حيث تقام 
اليــوم مباراتــان ضمــن اجلولة 
الـــ١٣، وفي املباراة األولى يتطلع 
كاظمة صاحب املركز الثاني بـ٢٥ 
نقطــة خلطــف الصــدارة مؤقتا 
في مواجهته مع الشباب السابع 
برصيد ١٢ نقطة على ملعب ثامر، 

وفي املباراة األخرى يحل النصر 
بـــ١٢ نقطة ضيفا علــى اليرموك 
برصيــد ٦ نقاط. وفــي املواجهة 
األولى فإن الفرصة سانحة لكاظمة 
للعودة مرة أخرى للصدارة مؤقتا 
بانتظار مباراة الكويت املتصدر 
مع الســاملية غدا بعدما اســتعاد 
عافيته بالفــوز على النصر ٢-١ 
في أول مهمة ملدربه اجلديد زيلكو 
ماركــوف، والبرتقالــي عليه ان 
يستثمر هذه الفرصة التي قربته 
من لقب الدوري بعد غياب طويل 
وأي تقاعس أو تكاسل في مباراة 
اليوم واملباريات املقبلة سيكلفه 
الكثير، وال شك انه ميلك االمكانيات 
التي تؤهله للتقدم خطوات أوسع 
مثل وفرة الالعبني املؤهلني للعب 
في التشكيلة األساسية وبرز منهم 
بندر بورســلي وشبيب اخلالدي 

وحمد احلربي.
من جانبه، فإن الشــباب مازال 
فــي موقع غير مطمئــن وعليه ان 
يجمع نقاطــا تعينه على االبتعاد 
عن صراع املركزين األخيرين، وقد 
تعادل الشباب مع جاره الفحيحيل 
٢-٢ فــي اجلولــة الســابقة. وفي 
املباراة الثانية فإن النصر واليرموك 
يبحثان عن الفوز لتعزيز نقاطهما، 
ولم يستقر العنابي على مستوى 
ثابت لكنه قادر على العودة سريعا 
حلصد النقاط، فيما قدم اليرموك 
مستويات الفتة في اجلوالت املاضية 
وتعادل مــع التضامن في اجلولة 

املاضية ٣-٣ بعشرة العبني.

املزيدي: العبو الساملية استفزوا جماهير العربي
مبارك اخلالدي

أعلــن أمــني الســر العام 
بالنادي  الرســمي  والناطق 
العربي فؤاد املزيدي عن فتح 
جميع بوابات ســتاد صباح 
السالم بالنادي العربي يوم 
اخلميــس املقبل الســتقبال 
الفريــق وباملجان،  جماهير 
وذلك ملتابعة مباراة األخضر 
مع الفحيحيل ضمن اجلولة 
الـ ١٣ لبطولة الدوري املمتاز.

وجاء اإلعالن في ســياق 
تعليقه علــى األحداث التي 
العربــي  صاحبــت مبــاراة 
والســاملية ضمن اجلولة ١٢ 
بالدوري، مضيفا: «نستغرب 
ما قام به جمهور الســاملية 
لالعبينــا  اســتفزاز  مــن 
وجماهيرنا بتحريض مباشر 
من مسؤولي نادي الساملية، 
وهذا ما ملسناه وشاهدناه من 
داخل امللعب. وقد انتهينا قبل 
أيام من مباراة نصف نهائي 
بطولة كأس سمو ولي العهد 
وكانت أيضا أمام الســاملية 
وانتهت بفوز فريقنا وحينها 
لــم يذهب أحد مــن العبينا 

منتصف امللعب في تصرف 
مستفز، مشيرا إلى انها مجرد 
مباراة والدوري ال يزال طويال 
وال أثر للفوز يســتدعي كل 

تلك التصرفات.
وأضــاف ان ما حدث أمر 
معيب كــون املبــاراة كانت 
منقولــة مــن عــدة محطات 
تلفزيونيــة داخــل وخارج 
الكويت وعليه نرجو من إدارة 
الساملية ان تقوم بالتحقق من 
هذه األحداث، ونحن ال نلوم 
جماهيــر العربــي فما قاموا 
بــه مجــرد ردة فعل على ما 
حصل لهــم مــن مضايقات 
وتصرفات غير رياضية لم 
نكن نرغب في مشاهدتها او 
حتى توقعها ألن الرياضة هي 
تنافس شريف بعيدا عن أي 

أمور أخرى.
وفــي جانــب متصــل، 
أعلنت إدارة النادي العربي 
أمس ثبوت إصابة الالعب 
بنــدر الســالمة بتمزق في 
عضلة الفخذ وغيابه لفترة 
تتراوح بني ٣ و٤ أســابيع 
يخضــع خاللهــا لبرنامج 

عالجي وآخر تأهيلي.

السالمة يغيب ٣ أسابيع لإلصابة

فؤاد املزيدي

او إداريينــا جتــاه جماهير 
واســتفزازهم،  الســاملية 
إضافة إلى فتح بوابة واحدة 
للدخول واخلروج في ستاد 
ثامر في تصرف مستغرب، 
فضال عن قيام العبي الدكة 
فــي الســاملية بالتحريــض 
واإلشارات املســتفزة جتاه 

العبينا وجماهيرنا».
وأشار املزيدي الى ادعاء 
الالعب جمعة سعيد اإلصابة، 
حيث مت نقله في النقالة الى 
خارج امللعب لكنه مع صافرة 
النهايــة قــام باجلــري بكل 
قوة لركز علم الســاملية في 

سقوط «طائرة األصفر» أمام الشرطة
يعقوب العوضي

خسر فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية 
من الشرطة القطري بنتيجة ٣-١ في املباراة التي 
جمعتهما أول من امس ضمن منافسات بطولة 
األندية اخلليجية الـــ ٣٨ املقامة في البحرين، 
وبذلك تضاءلت فرصة تأهل األصفر إلى الدور 
الثاني. وسيواجه امللكي في الـ ٥٫٠٠ مساء اليوم 
فريق الكامل والوافي العماني في آخر مبارياته 

فــي الدور التمهيدي. مــن جهة أخرى، وضمن 
املباريات املؤجلة من الدوري املمتاز للكرة الطائرة 
فاز كاظمة على التضامن ٣-٠ ورفع رصيده إلى 
٢٠ نقطة محتال املركز الثالث خلف القادســية 
الوصيــف برصيد ٢٤ نقطة واملتصدر الكويت 
برصيد ٢٩ نقطة. وضمن منافسات دوري الدرجة 
األولى فاز الساحل على الشباب ٣-٢ وواصل 
صدارته برصيــد ٢٦ نقطة فيما أصبح رصيد 

الشباب ١٣ نقطة.

ذكر نادي الســاملية في بيان أن والد العب الفريق األول 
لكرة القدم بالنادي العربي ســلمان العوضي تقدم مببادرة 
اعتذار الى الشيخ تركي اليوسف - رئيس مجلـس إدارة نادي 
السامليــة، وجميـــع منتسبي النادي، وذلك علــى خلفية 

أحداث املباراة التي جمعت فريقيهمــا مبسابقـة الدوري.
وقال نائب رئيس جهاز كرة القدم بالنادي وايل العتيبي 
إن والد الالعب قد حضــر الى مقر النادي وتقدم باالعتذار 
عما بدر من جنله الالعب ســلمان العوضي عقب انتهاء لقاء 
الفريقني. وقد ثمن الشيخ تركي اليوسف اخلطوة التي قام 
بها والد الالعب ومبادرته الطيبة التي تدل علي رقي أخالقه.

الساملية يقبل اعتذار العوضي

«سلة» الكويت وكاظمة في مواجهة 
القادسية واجلهراء بنصف نهائي الدوري

هادي العنزي

تنطلق مســاء اليوم اجلولة األولى للدور 
نصــف النهائي للدوري املمتاز لكرة الســلة 
مبواجهتــني من العيار الثقيــل، حيث يلعب 
في األولى الكويت حامل اللقب مع القادسية 
في الـ ٥:٣٠ مساء على صالة االحتاد مبجمع 
الشيخ سعد العبداهللا للصاالت، ويتبعها في 
الـ ٧:٣٠ مساء لقاء يجمع كاظمة مع اجلهراء.

ويقــام الدور نصف النهائي بنظام «بالي 
أوف» بأفضليــة الفائز في ثالث مباريات من 
خمس، على أن تقام اجلولة الرابعة ١٦ مارس 
اجلاري، ولــم يحدد االحتاد موعــدا للجولة 

اخلامســة واألخيرة، الحتمــال تأهل فريقني 
قبل اجلولة األخيرة. 

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة احتاد 
كرة الســلة رشــيد العنزي عن إسناد قيادة 
مباريات الدور نصف النهائي إلى حكام دوليني 
آسيويني، وقال انه مت اختيار نخبة من حكام 
آســيا إلدارة املباريات تطبيقــا ملبدأ احلياد، 
وملواكبة تطور الدوري، خاصة أن النســخة 
احلالية تعد األقوى مقارنة باملواسم السابقة، 
بســبب عــودة االحتراف ملالعب كرة الســلة 
الكويتيــة، مؤكدا أن مجلس إدارة االحتاد لن 
يتوانــى في تطبيق كل ما من شــأنه تطوير 

اللعبة، ورفع مستوى املنافسة بني األندية.

١٥ لعبة في يوم املرأة الرياضي األول
هادي العنزي

أعلنت عضو مجلس إدارة 
الكويتية  اللجنة األوملبيــة 
فاطمة حيات عن إقامة يوم 
املرأة الرياضي األول السبت 
املقبل ١٢ مارس اجلاري، في 
مقر اللجنة األوملبية الكويتية 
املؤقت مبركز شباب مدينة 
الرياضــي،  جابــر األحمــد 
مبشاركة أكثر من ٢٠ مؤسسة 
رياضية واجتماعية. ويشمل 
يــوم املــرأة الرياضي األول 

الــذي ينطلق في العاشــرة صباحا، وميتد 
حتى الســابعة مساء، العديد من الفعاليات 
الرياضيــة والثقافية التــي حتظى باهتمام 
املرأة بشــكل عام، وستنظم مسابقات ألكثر 
مــن ١٥ رياضــة ولعبة مختلفــة، من بينها 

كرة الســلة، وكرة الطائرة، 
وكرة الطاولة، وكرة الريشة، 
والترايثلون، واالسكواش، 
واجلري، والتنس األرضي، 
والتجديف، باإلضافة إلى عدة 
ورش عمل توعوية، تتناول 
الصحة النسائية، والتغذية 

الصحية جلميع األعمار.
وأكــدت حيــات أن يــوم 
املرأة سيكون شامال بحيث 
الرياضية،  يغطي اجلوانب 
واالجتماعيــة، والتثقيفية، 
الترفيهيــة، وقالت:  وكذلك 
«املشاركة مفتوحة ملختلف الفئات العمرية، 
وقد ارتأت اللجنة األوملبية تخصيص يوم 
رياضي عامر مبختلف األنشــطة املتنوعة، 
لكونه يأتي متســقا مع استراتيجية جلنة 

رياضة املرأة في«األوملبية».

فاطمة حيات

«املصارف» يستأنف دوري القدم ١٣ اجلاري
أعلن نادي املصارف عن استئناف دوري املصارف لكرة 
القــدم للموســم ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلــك مبشــاركة ٩ بنوك هي: 
الوطني، وربة، بوبيان، اخلليج، بيتك، األهلي املتحد، الدولي، 
برقان واألهلي الكويتي.   وقال رئيس اللجنة الرياضية طالل 
النصار إن دوري املصارف ســيبدأ األحد ١٣ اجلاري، مشيرا 
إلى أن جميع املباريات ســتقام علــى ملعب رقم ٢ في نادي 
اليرموك في الساعة ٩ مساء. ومتنى النصار التوفيق جلميع 
الفرق املشــاركة، مؤكدا أن هذه األنشطة متثل هدفا أساسيا 
لتحقيق املنافسة الرياضية بني املوظفني واستثمار األوقات 

طالل النصاربكل ما فيه الفائدة جلميع العاملني في املصارف.

يعقوب العوضي

تتواصل منافســات اجلولة الثالثة عشرة من 
الدوري املمتاز لكرة اليــد اليوم بإقامة مباراتني، 
حيث يلتقي القادسية (١٤ نقطة) مع الفحيحيل (١٢ 
نقطة) في الـ٦٫١٥، فيما يلعب كاظمة (١٣ نقطة) مع 

العربي (٤ نقاط) في الـ٨٫٠٠.
ويسعى القادسية إلى تضميد جراحه بعد خسارته 
األخيرة أمام الكويت في الدوري من كاظمة بنتيجة 
٣١-٢٤ والعودة جلادة االنتصارات، ويعتمد مدرب 
الفريق الوطني وليد ساملني على مجموعة مميزة 
من الشباب منهم مشاري العتيبي، وحسني املهدي، 
وعبدالعزيز ســاملني، وناصر بوخضرا، وسعود 
اجلريد، وسلمان املزعل، وفهد صلبوخ وعبداهللا 
عطية. فيما يأمل الفحيحيل بقيادة املدرب نيكوالي 
ماركوڤيتش استمرار النتائج اإليجابية اذ يخوض 
املواجهة بنشوة فوزه على القرين في آخر مبارياته 

بنتيجة ٢٥-٢٤.
ويواجه البرتقالي حتديا آخر بعد تخطيه القادسية 
في اجلولة املاضية ويعول املدرب البحريني علي 

العنزور على مجموعة مميزة من الالعبني.
في املقابل، يبحث العربي بقيادة املدرب الوطني 
أحمد فوالذ عن مخرج للهروب من قاع الترتيب العام.

من جانب آخر وضمن منافسات اجلولة الثالثة 
عشــرة من دوري الدرجة األولى، يلتقي الشباب 
(٤ نقاط) مع التضامن (٦ نقاط) في الـ٤٫٣٠ مساء 

على صالة الشهيد.

العربي والقادسية لتضميد 
جراحهما أمام كاظمة 

والفحيحيل في «ممتاز اليد»

نهائي كأس ولي العهد الثالثاء املقبل
مبارك اخلالدي

أعلــن احتاد كــرة القــدم أمس أن 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
سيشــمل برعايته وحضوره املباراة 
النهائية لكأس سموه، والتي من املقرر 
إقامتها الثالثــاء املقبل املوافق ١٥ من 
مــارس اجلــاري وجتمع بــني فريقي 
الكويــت والعربــي على ســتاد جابر 

الدولي.
من جانبه، رفع رئيس مجلس ادارة 
احتاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف أسمى 
معاني الشكر والعرفان الى سمو ولي 
العهد لتفضله برعاية وحضور املباراة 
النهائية على كأس سموه، متمنيا أن 
تخرج املواجهة بالشــكل التنافســي 
الالئق بني فريقــي الكويت والعربي، 
ومؤكدا ان اجلميــع يبقى فائزا بنيل 

شرف مصافحة سمو ولي العهد.
من جانب آخر، وصلت الى الكويت 
جلنة مكلفة من االحتاد اخلليجي لكرة 
القدم برئاسة املستشار جاسم الرميحي 
ووفد مكون من ٦ مستشارين وخبراء 
وذلك للكشف على املالعب الكويتية 
والفنادق ومدى مواءمتها الستضافة 
«خليجــي ٢٥» املقــرر انطالقها خالل 
الفترة من ٦ يناير ٢٠٢٣ حتى ١٩ منه.

 وكان االحتــاد اخلليجي قد وضع 
الكويت بديال عن العراق الســتضافة 
الدورة اخلليجية في حال لم يتم رفع 

جلنة خليجية للكشف على املالعب الكويتية

احلظــر الدولي عن املالعب العراقية، 
ومن املرجح ان تقوم اللجنة بالكشف 
على ستاد نادي الكويت وستاد جابر 
الدولي اللذيــن يتمتعان باملواصفات 
املطابقة لالحتادين اآلسيوي والدولي 

لكرة القدم وكذلك عدد من الفنادق.

حلظة انفعال سلمان العوضي على العبي الساملية             (قاسم باشا)

القادسية ينتعش بثالثية في مرمى «العنيد»
كاظمة خلطف الصدارة مؤقتًا أمام الشباب.. و النصر في ضيافة اليرموك

مهاجم القادسية روماريو ويليامز يحاول 

التسديد مبضايقة من مدافعي التضامن 

(متني غوزال)

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتثامر٥:٠٠الشباب - كاظمة
كويت سبورتعبداهللا اخلليفة٧:٣٠اليرموك - النصر


