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العربي والنصر.. صراع على لقب كأس االحتاد

ناصر العنزي

يتحدد مساء اليوم بطل كأس االحتاد لكرة 
القدم »التنشيطية« في املواجهة التي ستجمع 
العربي مع النصر على ستاد الصداقة والسالم.

وستكون جماهير األخضر حاضرة بكثافة 
ملؤازرة فريقها إلضافة لقب جديد إلى قائمته، 
وهو بال شــك قادر على الفوز اليوم إذا لعب 
مبســتواه املعهود. وقد تأهل العربي ملباراة 
اليوم بعد ما جتاوز خصمه اللدود القادسية 
في الدور نصف النهائي بعد مباراة شــهدت 
لغطا كبيرا في ركالت الترجيح وانتهت بعد 
توقف ملصلحته. ويغيب عن األخضر عدد من 
العبيه األساسيني لإلصابة وتواجد آخرين مع 
املنتخب، والليبيني محمد صولة والسنوسي 
الهادي. وقد منح مدربه انتي ميشا الفرصة 

األساسية لعناصر شابة في املباريات املاضية 
ومن املتوقع اليوم أن يبدأ بتشكيلته األساسية 
مدعما بعناصره احملترفة مثل وليد الشعلة 
والنيجيري چوبي. أما النصر فقد بلغ النهائي 
بعــد اقصائه الكويت بركالت الترجيح »5-

3« عقــب تعادلهما 1-1، ويســعى اليوم إلى 
استغالل هذه الفرصة التي قد ال تتكرر إلحراز 
اللقب وفرصته بال شك جيدة بإشراف مدربه 
محمد املشعان الذي قاد فريقه إلى موقع آمن 
فــي الدوري املمتاز، وبرز من العنابي محمد 
دحام ومحمد عبدالهادي ودينيس ومشاري 

العازمي وعدي الصيفي.
وكان احتاد الكرة قد قرر أمس إلغاء مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع، التي كان من 
املقرر أن تقام اليوم بني القادسية والكويت، 
على أن يتقاسم الفريقان املركز الثالث مناصفة.

)هاني الشمري( العربي القتناص لقب جديد أمام النصر 

الساملية يلتقي الشباب.. ويستعيد فابيانو

برقان يواجه »أزرق الشباب« وديًا اليوم

»سلة« برقان حلسم التأهل إلى »املمتاز«

بعد غياب ٤٠ عامًا.. رجال »األبيض« يتوجون بدوري اإلسكواش

هادي العنزي

يخــوض الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الساملية مباراة ودية في الـ 5:٢٠ مساء اليوم 
مع نظيره الشــباب، حتضيرا ملواجهته مع 
السنغال ضمن منافسات كأس األمير في الدور 
التمهيدي اإلثنني املقبل، ويغيب عن صفوف 
الســماوي 6 العبــني النضمامهــم للمنتخب 
الوطني الذي يخوض معســكرا إعداديا في 
مالطا، كما يغيب املدافع الدولي مســاعد ندا 
الذي خضع لعملية رتق في غضروف الركبة 
الداخلي في أملانيا. إلى ذلك، استعاد »السماوي« 
مهاجميه البرازيلي باتريك فابيانو واإليڤواري 
جمعة سعيد بعد عودتهما من إجازة خاصة، 
حيث باشرا تدريباتهما إلى جانب بقية الالعبني 
بقيــادة املدرب الوطني محمد إبراهيم، الذي 
يسعى لتجربة عدد من الالعبني الشباب في 
مباراة اليوم، للوقوف على جاهزيتهم الفنية 
والبدنية، باإلضافة إلى إمكانية إشراكهم في 
في اجلولة الـ 15 لدوري stc للدرجة املمتازة 

التي تبدأ ٨ ابريل املقبل.

يحيى حميدان

يخوض الفريق األول لكرة القدم بنادي 
برقان مباراة جتريبية أمام منتخبنا الوطني 
للشباب في الثامنة مساء اليوم على ملعب 
عبدالرحمن البكر في احتاد الكرة مبنطقة 
العديلية. وتأتي املباراة في إطار استعدادات 

هادي العنزي

يأمل فريق برقان لكرة 
الســلة حســم تأهلــه إلى 
الــدوري املمتــاز املوســم 
املقبل على حساب النصر، 
فــي املواجهة الثانية التي 
جتمــع الفريقني فــي الـ 7 
مســاء اليوم علــى صالة 
االحتاد في مجمع الشــيخ 
سعد العبداهلل للصاالت.

ووضع برقان قدما في 
»املمتــاز« بعد تغلبه على 
»العنابــي« 1٠9-٨6 فــي 
أولــى مباريــات الفريقني 
ضمن نظــام »بالي اوف« 
لتحديد الفريق املتأهل، فيما 
الدرجة  سيستقبل دوري 
األولــى الفريق اخلاســر، 

وقد حل برقان في املرتبة اخلامســة بدوري 
الدرجة املمتــازة، فيما جاء النصر ثانيا في 

الدرجة األولى.
دوري 19 سنة »كويتاوي«

إلى ذلك، متكن فريق الشــباب )حتت 19 
سنة( بنادي الكويت من الظفر بلقب الدوري 
بعد فوزه على القرين الوصيف 5٨-5٠ في 
املرحلة الثانية من الدور النهائي »بالي اوف«، 
بينما تأجل حســم املركز الثالث بني العربي 
وكاظمة. من جانب أخر، تغلبت ســلة نادي 
الفتــاة علــى نظيرتها جامعــة اخلليج ٨٢-

6٠ نقطــة في املواجهة التي جمعتهما ضمن 
اجلولة الثالثة لدوري ســيدات الســلة، في 
مواجهــة متكافئة بأغلب أشــواطها األربعة، 

بعــد غياب ما يقارب 40 ســنة، 
توج فريق االسكواش بنادي الكويت 
»رجال« بلقــب بطولة الدوري العام 
دون خسارة، وذلك بعد الفوز على 
اليرموك 3-0 في اللقاء اخلتامي للدوري 
للموسم 2021/ 2022، ليحصد رجال 
األبيض العالمة الكاملة بـ 44 نقطة، 
فيما جاء اليرموك في املركز الثاني 
برصيد 42 نقطة، واحتل العربي املركز 

الثالث برصيد 39 نقطة.
وعقب اللقاء اخلتامي الذي جرى 
اخلميس املاضي قــام نائب رئيس 
االحتاد حامــد العمران بتقدمي درع 
الدوري الى قائد نادي الكويت عبداهلل 
أمني  التذكارية  الكأس  املزين، وقدم 
الى  العدواني  العام منصور  الســر 
الالعب زياد العويش، بحضور عضو 
املزيدي ونائب  االدارة وليد  مجلس 
العصيمي  الكويت بدر  رئيس نادي 

ومدير اللعبة بالنادي جابر العطوان.
وكان األبيض قد حســم املباراة 
اخلتامية بفوز الالعب محمد املسعود 

على العب اليرموك حسني الزعتري 
3-0، وفي املواجهة الثانية متكن العب 
االبيض عبــداهلل التميمي من الفوز 

على عمار التميمي بالنتيجة نفسها، 
ليتم حسم املباراة وبطولة الدوري.

ومثل الفريق البطل الالعبون زياد 
املزين، وعبداهلل  العويش، وعبداهلل 
التميمي، ومحمد املســعود، وعلي 
العنــزي، وخالد اجلنيــدل، وعمر 
املســلم وحمود اجلنيدل. ويدرب 
الفريق الوطني محمد اليعقوب وسليم 
ماجد واإلداريني أحمد العنزي وغازي 

العنزي.
من جانبه، أكد الالعب املخضرم 
زياد العويــش أن احراز لقب بطولة 
الدوري بعد غياب 40 عاما جاء بتضافر 
اجلهود االدارية والفنية بقيادة مدير 
اللعبة جابر العطــوان الذي ذلل كل 
الى  الفريق  التي واجهت  الصعوبات 
جانب الدعم الكبير من مجلس إدارة 
النادي بقيــادة خالد الغامن واخوانه 

أعضاء مجلس اإلدارة.

»الذهبي« ملالقــاة الفحيحيل األحد املقبل 
ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس األمير.

واستغل اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
البرتغالي ماريانو باريتو فترة التوقف 
الدولي احلالي لتجهيز الالعبني املصابني، 
إذ تبدو صفــوف الفريق مكتملة حاليا 

قبل لقاء الفحيحيل.

والتي شــهدت تألق الالعبة جيداء العيسى 
التي قدمت أداء متميزا طوال املباراة، فتمكن 
»الفتاة« من بســط ســيطرته على مجريات 
املباراة، حيث خرج فائزا في الربع األول ٢3-14 
فيما حتسن أداء سيدات »اخلليج« في الربع 
الثاني، وتفوقن في تسجيل النقاط لينتهي 
1٨-17، وفــي النصف الثانــي رفعت العبات 
»الفتاة« من نسق األداء، ومتكن من تسجيل 
4٢ نقطة، موزعة مناصفة على الربعني الثالث 
والرابع، فيما لم تســجل سيدات »اخلليج« 
سوى ٢٨ نقطة، ليخرج بخسارة مستحقة. 
وفي مواجهة ثانية، متكن فريق نادي سلوى 
الصباح من إحلاق هزمية ثقيلة بفريق نادي 
فتيات العيون 61-15 نقطة، في مباراة جاءت 

من جانب واحد في أغلب فتراتها.

باتريك فابيانو يعود إلى »السماوي«

جانب من منافسات اجلولة الـ 3 لدوري السيدات

حامد العمران ومنصور العدواني يتوسطان فريق الكويت

مبارك اخلالدي

كثــف منتخبنــا الوطنــي األول 
لكرة القدم تدريباته امس استعدادا 
ملواجهة منتخب مالطا غدا في ختام 
مباريــات األزرق الوديــة الدوليــة 
مبعســكره املقام فــي مالطا. وكان 
االزرق قد تعادل مع منتخب التڤيا 

في مباراته االولى 1-1.
وكثف اجلهاز الفني لألزرق بقيادة 
املدرب التشيكي الفيكا من التدريبات 
التكتيكيــة للمنتخب في احلصتني 

االخيرتني، امال في حتقيق اكبر فائدة 
فنيــة من املباراة. ومــن املتوقع ان 
مينح الفيكا الفرصة الكاملة للعناصر 
اجلاهزة بدنيا خلوض اللقاء وكذلك 
مشاركة الالعب يوسف ناصر امللتحق 
ببعثــة االزرق مؤخــرا، كما أوصى 
اجلهاز الطبي بعدم املغامرة مبشاركة 
العناصر غير مكتملة التأهيل تفاديا 

لتفاقم اإلصابات.
ومن املقــرر ان يختتــم األزرق 
معســكره نهاية الشــهر اجلاري اذ 
يحــرص اجلهاز الفنــي على اجراء 

تدريب كامــل األربعــاء املقبل قبل 
العودة الى الكويت. وفي شأن آخر 
يخوض منتخبنا االوملبي اليوم في 
معسكره املقام في انطاليا التركية 
تدريبا رئيسيا قبل مواجهة منتخب 
طاجيكستان في ختام معسكر األزرق 
الذي يقام في تركيا حتضيرا خلوض 

االستحقاقات املقبلة.
وكان االزرق قد خســر مباراته 
الثانية في املعســكر امــام منتخب 
افغانســتان األول بثالثية نظيفة، 
وتفوق منتخب افغانســتان بدنيا 

وفنيا اذ ميتلك قائمة مكونة من ٢٨ 
العبا منهــم ٢5 العبا من احملترفني 
في الدوريات األوروبية واآلسيوية، 
واملعسكر احلالي هو الثاني لهم في 
اطار برنامج اعدادي كامل منذ أشهر.

 وكان املدرب البرازيلي لألزرق 
باولــو كامبوس قــد عقد اجتماعا 
فنيــا مــع الالعبني صبــاح امس 
ناقش خالله األخطــاء املصاحبة 
للمباراة، مشيدا بجرأة وأداء العبينا 
وخصوصــا العبــي مواليد ٢٠٠3 

الذين شاركوا في املباراة.

للمرة العاشرة تواليًا.. »العميد« بطل دوري اليد
يعقوب العوضي

حســم الكويــت لقــب الدوري 
املمتاز لكرة اليد للمرة العاشــرة 
تواليا بعد فوزه مساء أول من أمس 
على الفحيحيل 31 -٢7 في املباراة 
التــي جمعتهما ضمن منافســات 
اجلولة 16 من البطولة على صالة 
مجمع الشــيخ سعد العبداهلل في 
ضاحيــة صبــاح الســالم، ورفع 
األبيــض رصيــده إلــى 31 نقطة، 
فيما يبقى الفحيحيل على رصيده 
السابق بـ 16 نقطة في املركز الثالث.
وفي مبــاراة أخرى فاز كاظمة 
على برقان ٢6 - ٢4 ورفع رصيده 
إلــى ٢٠ نقطــة معــززا وصافــة 
الترتيــب العام، فيمــا بقي برقان 
على رصيده الســابق بـ 16 نقطة 
في املركز اخلامس بفارق األهداف 

عــن الفحيحيل والســاملية. وفي 
إطار متصل، فازت سيدات القرين 
على فتيات العيون 44 - 15 ضمن 
منافسات دوري السيدات في اللقاء 
الذي جمعهما مساء أول من أمس 
فــي اجلولة قبل األخيــرة، وبذلك 
تتصدر ســيدات القرين الترتيب 
العام برصيــد 1٢ نقطة، فيما حل 
نادي سلوى باملركز الثاني وفتيات 

العيون في املركز الثالث.
من جانب آخر، تقام غدا املباراة 
الشــباب  النهائية لبطولة دوري 
حتت 19 ســنة على صالة الشهيد 
فهــد األحمد مبقــر احتــاد اليد اذ 
يلعــب القريــن مع كاظمــة في الـ 
7.3٠ ويحمل الفريقان برصيدهما 
٢9 نقطة فيما ضمن الكويت املركز 
الثالث برصيد ٢٢ نقطة وبفارق 7 
نقاط عن أقرب منافسيه الساملية. )متني غوزال( الكويت حسم لقب الدوري بعد فوزه على الفحيحيل 

األزرق يكثف تدريباته قبل مواجهة مالطا غدًا
األوملبي يستعد خلتام معسكره بلقاء طاجيكستان

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتالصداقة والسالم7:45العربي ـ النصر

دشتي: جتربة مالطا »مختلفة«
يحيى حميدان

قال مدرب حراس »األزرق« سمير دشتي 
في اتصال هاتفي مع »األنبــاء«: »التجربة 
الالتڤية كانت مفيــدة للغاية لكوننا واجهنا 
منتخبا أوروبيا مييل للقوة واخلشونة ولديه 
جتارب كبيرة على صعيد القارة في السنوات 

األخيرة ويعرف متى يهاجم ومتى يدافع«.
وأضاف دشتي أن احلارس حسني كنكوني 
تألق بشكل واضح ونفذ املطلوب منه بصورة 
كاملة بعد دراستنا ألسلوب لعب التڤيا وميلهم 
للكرات العرضية التي وقف حائال دونها، كما 
جنح في القيام بدور »الليبرو« عبر قطع الكرات 

الطولية في العمق أو في بناء الهجمة، وجميع 
هذه األمور يستحق احلارس اإلشادة عليها.
وأوضح دشتي أن املدرب الفيكا صاحب 
شخصية هادئة وميتلك فكرا فنيا عاليا ويحظى 
بتقدير جميع الالعبني، مشيرا الى أن املباراة 
التجريبية الثانية أمام مالطا ستكون مختلفة 
نوعا ما بسبب أسلوب هذا املنتخب الذي مييل 
لالستحواذ والبناء من اخللف، وعليه نتوقع 
مباراة مفيدة أيضا، ويجب التنويه إلى أننا 
ال نســعى للنتائج بقدر منح جميع الالعبني 
الثاني والثالث  الفرصة ومنهم احلارســان 
أحمد عادي وخليفة رحيل، اللذان من املمكن 

سمير دشتي يتوسط حراس األزرقمشاركتهما أمام مالطا.

نادي الفتاة يتخطى »اخلليج«


