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املال: العبو خيطان تفوقوا 
على أنفسهم أمام برقان

«سلة» الكويت وكاظمة 
في قمة النهائي األولى

اجلهراء يقترب من «املمتاز»

«طائرة» كاظمة يلتقي العربي 

مواجهتان في «أولى اليد» اليوم

يحيى حميدان

أبدى رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد املال ســعادته 
بالفوز املهم على برقان ٢-٠ مساء اول من امس ضمن اجلولة 

الـ ١٧ من دوري stc للدرجة األولى.
واضــاف املال، في حديث خاص مــع «األنباء»، ان الضغط 
كان كبيرا على العبي «األحمر واألســود» لتحقيق الفوز في 
ظــل الصراع الكبير على حجز مقعدي التأهل للدوري املمتاز، 
مشــيرا الى أن صعوبة املواجهة كانــت تتمثل بخوض برقان 
املباراة دون ضغوط خلروجه من املنافسة، اال أن العبي خيطان 
كانوا أبطاال وحققوا املطلوب. وبني أن جنم املباراة كان احلكم 
عمار أشكناني الذي ادار املباراة باقتدار، رغم إشهاره البطاقة 
احلمراء لالعبنا سعد املطيري عند الدقيقة ٦٥ وكانت النتيجة 
تشير للتعادل السلبي، ولكنه كان موفقا ولم يجد أي احتجاجات 

تذكر رغم حساسية املباراة.
وأردف املال «ميكن لنا أن نقول ان الطرد كان نافعا بالنسبة 
لنا بعدما أظهر العبونا روحا مختلفة في الـ ٢٥ دقيقة املتبقية 
ومتكنوا من تســجيل هدفني عن طريق البرازيلي ويلبر أمليدا 
وحميد حمد، واآلن يجب أن نستغل فترة التوقف الدولي الراحة 
العبينا بعد املجهود الكبير الذي بذلوه». هذا ورفع خيطان رصيده 
الى ٢٧ نقطة في املركز الثانــي مؤقتا خلف املتصدر اجلهراء 
بفارق نقطتني، ومتقدما على صاحب املركز الثالث الساحل (٢٤ 

نقطة) والذي ميلك مباراة أقل من منافسيه.

هادي العنزي

تنطلق في الـ ٧:٣٠ مساء اليوم على صالة االحتاد مبجمع 
الشيخ ســعد العبداهللا للصاالت، أولى مواجهات الكويت حامل 
لقب دوري كرة السلة املمتاز مع كاظمة في الدور النهائي «بالي 
اوف»، وتسبقها مواجهة أولى أيضا بني القادسية واجلهراء في 
الـ ٥:٣٠ مساء على ذات الصالة، لتحديد الفريق صاحب املركز 
الثالث، وتقام منافسات الدور النهائي وقبل النهائي بنظام «بالي 

اوف» الفائز في أول ٣ مباريات من إجمالي ٥ متاحة.
ويسعى الكويت بقيادة مدربه األملاني بيتر شومرز لالحتفاظ 
باللقب للموسم الـ ٦ تواليا، فيما يأمل كاظمة بقيادة مدربه األميركي 
جيسي أوينز الظفر بلقب طال انتظاره، حيث يرجع آخر لقب 
لـ «البرتقالي» إلى موسم ٢٠١١-٢٠١٢، وعليه فإن الرغبة حاضرة 
لدى «املايســترو» أحمد البلوشي، وعبداهللا الصراف، وحسني 
اخلباز، وعبدالعزيز ريحان، واحملترف األميركي زاك لوفتون، 
والصربي الكسندر ماريلجا، بينما يحتفظ شومرز بالعديد من 
البطاقات الرابحة التي من شأنها أن متنحه الكثير من اخليارات 
التكتيكية بحسب متطلبات املباراة، حيث تزخر القائمة بأليكس 
الغيص، وتركي حمود، وعبداهللا الشمري، والبوسني علم الدين 
كيكانوفيتش، واألميركي والتر هودج، والشقيقني حمد ومحمد 

عدنان، وعزيز رمضان، وعلي الهدهود، وفهد الظفيري.
فوز سيدات «الفتاة» والقرين

إلى ذلك، فاز فريق كرة الســلة للسيدات بنادي الفتاة على 
فريق نادي ســلوى الصباح ٨٤-٤٩، كما سجلت سيدات نادي 
القرين نتيجة كبيرة في «ســلة» نادي فتيات العيون بفوزهن 
٨٤ – ٢، وأقيمت املواجهتان مساء أمس األول على صالة االحتاد 
مساء أمس األول، ضمن منافسات األسبوع الثاني لدوري لكرة 
السلة للسيدات. إلى ذلك، شكرت نائب رئيس اللجنة النسائية 
في احتاد كرة الســلة حنان الزايد املشــاركة اإليجابية األولى 
لناديي فتيات العيون، وســلوى الصباح في الدوري، وقالت: 
«نعتز كثيرا مبشــاركة الناديني، وسوف تقدم اللجنة النسائية 

كل الدعم جلميع األندية لتطوير العباتها فنيا وبدنيا».

مبارك اخلالدي

خطا الفريق األول لكرة القدم بنادي اجلهراء خطوة كبيرة 
نحو التأهل إلى الــدوري املمتاز بفوزه على الصليبخات ٢-٠ 

في ختام اجلولة الـ١٧ من املسابقة والتي أقيمت أمس االول.
وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده إلى ٢٩ نقطة في الصدارة مع 
بقاء مباراتني له مع الساحل وبرقان. وقام اجلهاز الفني واإلداري 
مبنح الالعبني راحة ملدة ٣ أيام على أن يستأنف الفريق بعدها 
التدريبات اســتعدادا للقاء منتخبنا الوطني للشباب اخلميس 
املقبل في مباراة ودية. وقد أشاد املنسق اإلعالمي للفريق صالح 
اجلنفاوي بالفوز الثمني، وقال لـ«األنباء»: «نبارك لالعبينا وملجلس 
اإلدارة واجلهازين الفني واإلداري االنتصارات املتوالية والتي 
ساهمت في اقتراب الفريق من العودة إلى موقعه الطبيعي بني 
الكبار»، مضيفا: «قدم العبونا عرضا مميزا خالل املباراة متيز 
بااللتزام بالتعليمات الفنية والروح العالية». ومتنى أن يستمر 
الفريق على هذا املنوال فيما تبقى من مباريات من عمر املسابقة 
ليتحقق الهدف الرئيس وهو التأهل إلى الدوري املمتاز، مشيدا 

بالدعم الكبير ملجلس إدارة النادي ووقوفهم خلف الالعبني.

يعقوب العوضي

تشهد صالة الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم 
مباراتني اليوم ضمن دور الثمانية من بطولة كأس االحتاد، إذ 
يلعب الكويت مع التضامن في ٥٫٠٠ مساء بينما يتواجه كاظمة 
مع العربي في ٧٫٠٠ مســاء. ففي اللقــاء األول يتطلع الكويت 
بقيادة داميان األرجنتيني لتحقيق فوز يضمن له الصعود إلى 
املربع الذهبي فيما يتطلــع التضامن لتحقيق املعادلة الصعبة 
من خالل تخطي أحد أبرز املرشحني للقب، وفي املباراة الثانية 
يســعى العربي إلنقاذ املوسم بعد تأخره في الترتيب العام في 
بطولة الدوري املمتاز، وعليه تشكل مباراة اليوم فرصة األمل 
األخير أمام كاظمة الذي اســتعاد وضعه الطبيعي في املنافسة 
على لقب الدوري املمتاز ويتطلع أيضا للمنافسة على حتقيق 

ثنائية جديدة تضاف إلى خزائنه.
وكان كاظمة قد فاز أمس األول على الكويت ٣-٠ في ضمن 
منافسات الدوري املمتاز للكرة الطائرة، وبذلك رفع «البرتقالي» 
رصيد إلى ٢٩ نقطة متســاويا مع «األبيض» في قمة الترتيب 
العام وان تأخر عنه بفارق نقاط األشــواط، كما فاز القادسية 

على برقان بنتيجة ٣-٠ ليرفع رصيده إلى ٢٧ نقطة.

يعقوب العوضي

تقام اليوم مباراتان ضمن منافســات دوري الدرجة األولى 
لكرة اليد على صالة مجمع الشــيخ سعد العبداهللا في ضاحية 
صباح الســالم، حيث يلتقي في اجلولة الـ ١٥ خيطان برصيد 
(١٨ نقطة) مع الشباب بـ (٦ نقاط) في ٥٫٠٠ مساء بينما يتواجه 
النصر برصيد (١٩ نقطة) مــع اجلهراء بـ (١٢ نقطة) في ٦٫٤٥ 
مساء. ويطمح النصر إلى نقطتي املباراة في محاولة منه للمنافسة 
على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدوري املمتاز خاصة وأنه ميلك 

مباراتني مع الصليبخات الوصيف واليرموك املتصدر. 
وفي املباراة األولى لم يفقد خيطان األمل في محاولة االرتقاء 
من املركز الرابع إلى أحد املركزين املؤهلني للدوري املمتاز، اذ 
يتطلــع إلى حتقيق نتيجة إيجابية مــن مواجهته الصعبة أمام 
اجلهراء، الذي يسعى بدوره لتحقيق الفوز وصوال الى النقاط 
املطلوبة، إذ يضع في احلسبان بقاء ١٢ نقطة في أرضية امللعب 

قد تسهم في تأهله إلى الدوري املمتاز رغم صعوبة املهمة.

يحيى حميدان - هادي العنزي

أكــد مــدرب الفريــق األول لكــرة 
القدم بنادي الســاملية محمد إبراهيم 
أن تعــادل فريقه مــع التضامن ٢-٢ 
ضمن منافسات اجلولة الـ ١٤ لدوري 
stc للدرجة املمتازة أول من امس جاء 
محبطا وغير متوقع، مضيفا: التعادل 
جاء مزعجا بشكل كبير، ونحن ننافس 
على صدارة الترتيب، ونستحق هذه 
املكانــة، مبا قدمه الســماوي من أداء 
طوال املوسم، وعليه فإن التعادل من 
شأنه أن يبعدنا بدرجة ما عن املنافسة 
على قمة الترتيب، خاصة أنها جاءت 
أمام فريــق يصارع من أجــل البقاء، 
وســبق أن تعادلنــا معه في القســم 

األول مــن الدوري. وذكــر إبراهيم أن 
الساملية ســعى بكل الطرق للخروج 
بنقاط املباراة كاملة، وقد اســتخدمنا 
كل األوراق املمكنــة للخــروج بنقاط 
املباراة، واجتهدنا كثيرا، طوال شوطي 
املباراة، وارتكبنا أخطاء كلفتنا خسارة 
النقطتني، وفي النهاية نشكر اجلميع 
على عطائهم، ونتمنى أن نقدم األفضل 
فــي املباريات املقبلة. من جانب آخر، 
انتابت حالة من الغضب مسؤولي فريق 
الكرة بنادي التضامن ومحبيه جراء 
األخطاء التحكيمية الفادحةـ  حســب 
رأيهم ـ في املباراة امام الساملية ٢-٢ 

مساء اول من امس.
وانتقد عضو مجلس ادارة «العنيد» 
رئيس جهاز الكرة فهد دابس قرارات 

احلكم ســعد الفضلي والتي تباينت 
بني طرف وآخــر، مؤكدا أن احلكام ال 
يجــرأون على االنديــة الكبيرة، وان 
االندية البعيدة عن صراع الكبار تتحمل 
تبعات هــذه املجازر التي حتصل في 

الدوري الكويتي.
مــن جهتــه، قال مــدرب التضامن 
السلوڤاكي رومان بيفارنيك ان فريقه 
لعب مباراة جيدة للغاية وكان قريبا 
مــن انهاء املباراة فائزا لوال تســجيل 
الســاملية هدف التعادل فــي الدقائق 
األخيرة مــن املباراة، مشــيرا الى ان 
احلصــول على نقطة أمر جيد، ولكن 
كان من االفضل لو حصلنا على النقاط 
الثالث وعلينا التفكير في التعويض 

باملباريات املقبلة.

إبراهيم: تعادل الساملية مع التضامن جاء مزعجًا

متابعة حثيثة لفريق اجلهراء من رئيس جهاز الكرة خلف السهو   (أحمد علي)

النيجيري جوبي في العربي

«كاس» ترفض طلب القادسية

هاني وّدع اليرموك

مبارك اخلالدي

اســتثمر مجلس إدارة النــادي العربي القرار 
الشهير لالحتاد الدولي لكرة القدم اخلاص بالسماح 
لالعبني في الــدوري األوكرانــي لالنتقال ألندية 
أخرى بسبب حالة احلرب هناك، وذلك بالتعاقد 
مع املهاجم النيجيري ستيفن جوبي الذي وصل 
بالفعــل إلى البــالد قبل ٣ أيام ودخــل فعليا في 
تدريبــات الفريــق. وكان «األخضر» قد طلب من 
احتاد كرة القدم قيد الالعب رسميا في السجالت 
استنادا إلى قرار «فيفا» كبديل للمهاجم السوداني 

وليد الشعلة.

مبارك اخلالدي

أعلن احتاد كرة القدم في بيان أول من أمس انه 
تلقى قرارا صادرا من محكمة التحكيم الرياضية 
«كاس» فــي لوزان برفض طلب نادي القادســية 
«الشق املستعجل للقضية» بشأن اتخاذ اإلجراءات 
املؤقتة لتمكينه من تسجيل الالعبني فواز املبيلش 
وسلمان البوص، طعنا على قرارات جلنة أوضاع 
وانتقاالت الالعبني التابعة لالحتاد واملتخذ بتعليق 
مشاركة الالعبني حلني اكتمال أهليتهم القانونية 

للتسجيل واملشاركة في مسابقات االحتاد.

شكر العب اليرموك أحمد هاني رئيس مجلس إدارة 
النادي فهد غامن على رعايته ودعمه ملباراة اعتزاله 
التي أقيمت أمس األول أمام القادسية ضمن مباريات 
اجلولة ١٤، كما توجه بالشكر إلى كل من ساهم في 

اجناح مباراة اعتزاله من داعمني وجلنة منظمة.

أحمد البلوشي (كاظمة) في مواجهة سابقة مع األميركي والتر هودج (الكويت)

مبارك اخلالدي 

اقتنــص الكويت ثــالث نقاط غالية 
في ســباق الصراع على صدارة دوري 
stc املمتــاز بفوزه على الفحيحيل ٣-١ 
في املباراة التي جمعتهما مســاء امس 
على ســتاد عبداهللا اخلليفة في ختام 
اجلولة ١٤ من املسابقة، ليتجاوز جراحه 
بعد خسارة لقب كأس سمو ولي العهد 
األسبوع املاضي أمام العربي، وبهذا الفوز 
رفع االبيض رصيده الى ٣٠ نقطة، فيما 

جتمد رصيد اخلاسر عند ١١ نقطة.
وكان للكرات الثابتة الدور احلاسم 
في تسجيل االهداف، اذ سجل لالبيض 
طه اخلنيسي من ركلة جزاء (٢٢)، وفهد 
الهاجري (٤٠) ويوســف ناصر (٩٣)، 
فيما سجل لالحمر ناصر القحطاني من 

ركلة جزاء (٣٤).
وفــي الشــوط االول لعــب االبيض 
بأســلوب الضغط العالي من االطراف 
وســط تراجع الفحيحيــل الذي اعتمد 
على الكرات املرتدة، وكاد سامي الصانع 
يفتتح التسجيل من تسديدة من خارج 
املنطقة لكن الكرة علت مرمى احلارس 

خالد العجاجي (١٤)، وحتصل اخلنيسي 
على ركلة جزاء لم يتردد احلكم السعودي 
شكري احلنفوش في احتسابها وسددها 
اخلنيسي على يسار احلارس العجاجي 
(٢٢). واخترق أحمد الزنكي الدفاعات 
احلمراء لكنه سدد الكرة ضعيفة خارج 
املرمــى (٢٨). ومــن ركلة جــزاء عادل 
الفحيحيل النتيجة بعد ان اعاق املدافع 
رايان ماكجوان املهاجم سيدريك هنري 
ونفذها ناصر القحطاني بنجاح (٣٤)، 
ومن كــرة ثابتة رفعها طــالل الفاضل 
باملقاس على رأس املتقدم فهد الهاجري 
ليضعها في الزاوية اليسرى للحارس 
العجاجي (٤٠). وفي الشــوط الثاني 
ضغط االبيــض بغية تأمني النتيجة، 
واهدر ابراهيم كميل فرصة تســجيل 
الهدف الثالث للكويت بعد ان تصدت 
عارضــة احلــارس العجاجــي لركلة 
اجلزاء احملتسبة بعد الرجوع لتقنية 
الڤار (٦٢). وفي الثلث ســاعة االخير 
ارتفعت وتيرة اللقاء وحاول الفحيحيل 
التعويض لكن اصطدم بدفاع األبيض، 
وفي الوقت بدل الضائع أضاف يوسف 

(متني غوزال)ناصر الهدف الثالث للكويت (٩٣). أحمد الزنكي محاوال املرور من مدافع الفحيحيل 

«األزرق» إلى مالطا.. و«األوملبي» إلى تركيا غدًا
مبارك اخلالدي

تغادر البالد في الواحدة 
صباح غــد بعثــة منتخبنا 
الوطنــي االول لكــرة القدم 
متجهة الى مالطا في معسكر 
إعدادي، ويرأس البعثة رئيس 
احتــاد الكرة الشــيخ أحمد 
اليوسف، وتضم اجلهازين 
الفنــي واالداري و٢٦ العبا، 
وستتوجه البعثة الى تركيا 
اوال للمكــوث ســاعتني قبل 

التوجه الى مالطا.
وسيخوض االزرق خالل 
تواجده فــي مالطا مباراتني 
وديتني دوليتني امام منتخب 
ليتوانيا ومالطا اســتعدادا 
الستضافة مجموعة االزرق 
في التصفيــات املؤهلة الى 
كأس آســيا في الصني ٢٠٢٣ 
الــى جــوار  والتــي تضــم 
منتخبنا كال من اندونيسيا 
ونيبال واالردن. ومعســكر 
االزرق هــو االول للجهــاز 
الفني اجلديد بقيادة التشيكي 
الفيــكا ومســاعديه، والذي 
اكد خــالل املؤمتر الصحفي 
لتقدميــه وعــرض قائمــة 
الالعبــني حماســه الشــديد 
للعمــل بتركيز عال وتنفيذ 
خطة العمل املقبلة والسعي 
لتأهل االزرق الى النهائيات.
وكان اجلهــاز الفنــي قد 
اعلن عن اختيار قائمة مكونة 
من ٢٦ العبا خلوض املعسكر 
وهــم من نتــاج منافســات 
بطولة دوري stc التي شاهدها 
الفيــكا مؤخرا وهــم: أحمد 
عادي وحمــد القالف وفواز 

االلعــاب  منافســات دورة 
اخلليجية الثالثة في الكويت 
مايــو املقبل واملشــاركة في 
نهائيات كأس اسيا حتت ٢٣ 
سنة في اوزبكستان، حيث 
تضم مجموعتــه منتخبات 

استراليا واألردن والعراق.
الفنــي  اجلهــاز  وكان 
ملنتخبنــا االوملبــي بقيــادة 
البرازيلي املخضــرم باولو 
كامبوس قد استعان بعناصر 
من منتخب الشباب لتعويض 
غياب ١١ العبا من االوملبي مت 
تصعيدهم الى االزرق االول، 
حيث يسعى كامبوس خالل 
املباريات الودية في تركيا الى 
حتقيق االنسجام بني الالعبني 
ووضع يده على عناصر القوة 
والضعف قبل املشاركة في 

االستحقاقات املقبلة.
وضمت قائمــة الالعبني: 
البشر ويوسف  عبدالعزيز 
الرشــيدي وجاســم عتيــق 
وجاســم العوضــي وعلــي 
عبد الرســول وحسني علي 
الشــرهان  وعبدالرحمــن 
وســلمان العوضــي وخالد 
الفضلــي ويوســف احلقان 
وعبداهللا العرنان وحســني 
حاجيه وناصر فالح وعثمان 
الشــمري وطــالل القيســي 
وعقيل ناصر وفهد الفضلي 
وضاري العتيبي وعبدالعزيز 
ناجي وفواز الصعب ومحمد 
الراشــد ويوســف العتيبي 
الرشــيدي وفهد  ويوســف 
البنــاي  احلربــي وصالــح 

وعبدالعزيز العتيبي.

عايــض ومبــارك الفنينــي 
ومحمــد الهويــدي ومهــدي 
دشــتي وســلطان العنــزي 
وعلي خلــف وخالد صباح 
واحمد الظفيري وبدر املطوع 
الدوســري وعيــد  وراشــد 
الرشــيدي وبندر بورســلي 
وحســني كنكونــي وحمــد 
احلربي ورضا هاني وشبيب 
اخلالــدي وســامي الصانع 
وطالل الفاضل وإبراهيم كميل 
وفهــد حمود وفهد الهاجري 
واحمد الزنكي وخليفة رحيل 

ومعاذ الظفيري.
وفي شــأن متصل وضع 
منتخبنــا االوملبــي كافــة 
التحضيرات النهائية للسفر 
الــى تركيا فجر غــد إلقامة 
معسكر تأهيلي قبل خوض 

فهد دابس يحصل 
على البطاقة الصفراء 
من سعد الفضلي     

(أحمد علي)

الكويت يعالج جراحه 
بالفوز على الفحيحيل

غضب في «العنيد» من قرارات احلكام


