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االحد ٣ ابريل ٢٠٢٢ رياضـة

«سلة» القادسية يصطدم 
بكاظمة في قمة الكأس

هادي العنزي 

يختتم مساء غد االثنني الدور التمهيدي لكأس االحتاد 
لكرة السلة مبباراتني، جتمع األولى في الـ ٩:٣٠ القادسية 
مــع كاظمة فــي قمة مبكرة على صالــة االحتاد، مبجمع 
الشيخ سعد العبداهللا للصاالت، فيما ستحتضن صالة 
نــادي الســاحل لقاء ثأريا يجمع النصــر وبرقان في الـ 
٩:٣٠ مســاء. وقد تأهل الشــباب إلى الدور ربع النهائي 
بعد تغلبه علــى العربي ٧٩-٧٢، واجلهراء بعد تخطيه 
القريــن ٩٠-٨٤، وكان الصليبخــات ثالث املتأهلني بعد 

فوزه على التضامن ٨٠-٥٨ نقطة.
إلى ذلك، متكن فريق ســيدات القرين من الفوز على 
سيدات جامعة اخلليج ٧٩-٧٤ في قمة مواجهات اجلولة 
الثالثة لدوري كرة السلة للسيدات، كما دك فريق السيدات 
بنادي الفتاة «ســلة» نادي فتيات العيون بهزمية ثقيلة 
٩٥-٢١، وشــهدت املباراة تألق العبة «الفتاة» مســتورة 

الرشيدي التي سجلت ٣٧ نقطة.

ميشا: العربي اليزال في دائرة املنافسة على الدوري

مبارك اخلالدي

تواجد املدرب الكرواتي انتي 
ميشا في املباراة النهائية لدوري 
الصغار والتي شــهدت تتويج 
األخضــر بلقــب الــدوري بعد 
غيــاب ١١ ســنة. وعلى هامش 
التتويج أعرب ميشا عن سعادته 
العربي،  النــادي  بتواجده في 
مؤكدا انه ناد عائلي واســري 
مبعنى الكلمة و«هذا ما ذكرته 
ملســاعدي بعد أســبوعني من 

تواجدي في الكويت».

املباريات بشكل جيد ومختلف، 
فلدينــا مواجهــة الصليبخات 
فــي بطولــة كأس األمير ولها 
حســاباتها اخلاصــة، وكذلــك 
مــا تبقى مــن مباريات بطولة 
الدوري، حيث ما زلنا في دائرة 
املنافسة على اللقب، وكل الفرق 
املرشحة لديها مواجهات صعبة 
وقوية، لكــن علينا الفوز بكل 
مبارياتنا لضمان التأكيد على 
حظوظنا في املنافســة. وكان 
فريق حتت ١٣ سنة قد فاز في 
اجلولــة األخيــرة على النصر 

٢/١ ليحقق لقب بطولة الدوري 
بعــد ان حصــد ٣٧ نقطــة من 
دون خسارة في إجناز يحسب 
ملجلــس إدارة النــادي وجهاز 
الكرة. وحضر مراسم التتويج 
رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز 
عاشور الذي قدم ١٢ ألف دينار 
للفريــق كمكافأة علــى الفوز، 
وقــام بتتويج الالعبني رئيس 
جلنة املســابقات فهد الهمالن، 
ومدير جلنة املسابقات د.حامد 
الشــيباني وأمني الســر العام 
بالنادي العربي فؤاد املزيدي.

عاشور كافأ أبطال دوري الصغار بـ ١٢ ألف دينار

وأضــاف أن حضوره جاء 
ملتابعة الالعبني في كل املراحل، 
الفتا الى أن «لدينا قاعدة مميزة 
وهذا ما شاهدناه في بطولة كأس 
االحتاد حيــث منحنا الفرصة 
لعدد مــن الالعبني الكتســاب 
خبــرة املباريــات وقــد قدموا 
مــردودا جيــدا». وعــن القادم 
من اســتحقاقات، قال ميشــا: 
إننــا ننتظر العبينــا الدوليني 
ســواء احملترفون أو احملليون 
املنتخبــات  املتواجــدون مــع 
الوطنية وسنحضر للقادم من 

املال: األخطاء سبب هزمية خيطان أمام اليرموك
يحيى حميدان

أرجع رئيس جهاز الكرة 
بنــادي خيطــان محمد املال 
الهزمية أمام اليرموك ٣-٤ 
بركالت الترجيح بعد التعادل 
٣-٣ فــي الوقتــني االصلي 
واالضافي ضمن دور الـ ١٦ 
من كأس األمير الى عدد من 
األخطاء التي وقع فيها فريقه 
وترجمها املنافس إلى أهداف.
وأضاف املال، في حديث 
خــاص مــع «األنبــاء»، أن 
«األحمــر واألســود» أنهــى 
الشوط األول متقدما بهدفني 
نظيفــني ولكن بســبب قلة 
التركيــز وأخطــاء العبينا 
اســتقبلنا هدفني في الوقت 
األصلي، وبالرغــم من ذلك 

تقدمنــا بهــدف ثالــث بعد 
اللجوء لوقت اضافي إال أننا 
لم نحافظ عليــه وبالنهاية 

خسرنا بركالت الترجيح.
وبــني أن مــن مكاســب 
املبــاراة املســتوى الكبيــر 
الذي قدمه احلارس الشــاب 
أسامة العنزي، الذي خاض 
املبــاراة الرســمية األولــى 
له مع خيطــان، وكان خير 
بديــل للحــارس األساســي 
أحمد الدوسري بعدما غاب 
عن اللقاء بسبب إصابة في 
الركبة. وأشــار املال إلى ان 
تركيز خيطان حاليا على لقاء 
الصليبخات ١١ اجلاري ضمن 
دوري «stc» للدرجة األولى 
والتأهل إلى الدوري املمتاز 
هو الهدف األول بالنسبة لنا. اليرموك جنح في جتاوز عقبة خيطان               (محمد هاشم)

اخلالدي: عادي وجمال 
يغيبان عن مواجهة الساحل

الرومي: كأس االحتاد
 حافز كبير للنصر

إلغاء كأس الناشئني واألشبال

جلنة أوضاع الالعبني
جتتمع مع القادسية اليوم

هادي العنزي

أكد مدير الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الساملية 
بدر اخلالدي في تصريح 
خــاص لـــ «األنبــاء» أن 
احلــارس أحمد عــادي، 
والعب الوسط بدر جمال 
ســيغيبان عــن مبــاراة 
الســاحل  الســماوي مع 
غــدا االثنــني فــي الدور 
التمهيــدي لبطولة كأس 
األميــر، بســبب إصابــة 
األول في العضلة الضامة، 
فيما يغيب جمال بسبب 

البطاقات الصفراء.
وذكــر أن مواجهة الســاحل صعبة «فالســاحل أحد 
الفرق الواعدة، ويقدم مستويات جيدة في دوري الدرجة 
األولى، وينافس على التأهل إلى الدوري املمتاز، بقيادة 
مدربه الوطني محمد دهيليس، كما أن ملباريات الكؤوس 
خصوصيتها، ونأمل تقدمي أفضل مستوى لنا، والذهاب 

بعيدا إلى مراحل متقدمة في أغلى الكؤوس».
وأشار اخلالدي إلى أن تدريبات الساملية افتقدت ٦ العبني 
خالل مشــاركتهم في معسكر األزرق مبالطا، األمر الذي 
أثر بدوره على حتضيرات الفريق خالل الفترة السابقة.

بارك املدرب السابق سعد 
الرومي لفريق النصر فوزه 
ببطولة كأس االحتاد، الفتا 
الى أنــه الفوز األول له في 
البطوالت، وقد الحظنا في 
هذه البطولة أن املســتوى 
الفنــي لنــادي النصر كان 
متطــورا بشــدة، كما ظهر 
الالعبني مبســتوى  بعض 
عال. وقــال إن العنابي في 
هذه البطولة ظهر مبستوى 
األنديــة  ونافــس  عنيــد 
الكبيرة، ويعتبر هذا الفوز 

حافزا لهم لتقدمي مستوى عال وأفضل إلحراز البطوالت، متمنيا 
من الالعبني احملافظة على مستواهم والسعي لتطويره، ومن 

املدربني ومجلس اإلدارة تشجيع ودعم الالعبني.

مبارك اخلالدي

قرر مجلس إدارة احتاد كرة القدم إلغاء مسابقة الكأس 
لفئتي الناشئني واألشبال للموسم اجلاري ٢٠٢١/٢٠٢٢. 
ويأتــي القرار جتســيدا لتوصية جلنة املســابقات التي 
فضلت إلغاء املسابقتني نظرا لضيق الوقت وقرب انتهاء 

املوسم الكروي وتداخل مواعيد االختبارات الدراسية.
اجلدير بالذكر أن املتبقي على نشاط بطوالت دوري 
املراحل الســنية لكرة القدم هو دوري الشباب حتت ٢٠ 
سنة، اذ من املقرر أن يسدل الستار عليه في ١٢ اجلاري، 
فيما اختتمت رسميا املنافسات لبطوالت دوري املراحل 
الســنية األخرى بتتويج الكويــت في بطولتي حتت ١٧ 
و١٥ سنة، كما توج العربي بلقب بطولة حتت ١٣ سنة.

مبارك اخلالدي

دعت جلنة أوضاع الالعبني باحتاد كرة القدم مسؤولي 
نادي القادسية لالجتماع في العاشرة مساء اليوم األحد 
في مقر احتاد الكرة، وذلك ملناقشة طلب النادي تسجيل 
الالعبــني فواز مبيلش وســلمان البوص. وأشــار كتاب 
الدعوة إلى أن اللجنة ســتناقش مع مسؤولي القادسية 
الئحة وأوضاع انتقال الالعبني الصادرة من احتاد الكرة 

للموسم احلالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

بدر اخلالدي

سعد الرومي

اخلرافي يتوج بدوري الفروسية

«يد» كاظمة يلحق اخلسارة 
األولى بالكويت في «املمتاز»

جنح جنم نادي الكويت للفروسية علي جاسم اخلرافي 
في حصد لقب أول دوري في تاريخ الفروسية الكويتية، 
بعدمــا متكن أول مــن أمس من الفــوز باجلولة الثامنة 
واألخيــرة من البطولة، فيما جاء فارس نادي املســايل 
عبداهللا العوضي ثانيا وفارس نادي الفروسية عبدالرحمن 

الفزيع ثالثا في الترتيب النهائي.

يعقوب العوضي

جنــح فريق كــرة اليد بنادي كاظمة فــي حتقيق املعادلة 
الصعبــة عبــر فوزه علــى الكويت ٢٥-٢٣ في املبــاراة التي 
جمعتهما مســاء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا في ضاحية صباح الســالم ضمن منافسات اجلولة 
١٧ من الدوري املمتاز، ورفع البرتقالي رصيده إلى ٢٢ نقطة 
بينما بقي األبيض على رصيده السابق بـ ٣٢ نقطة، وشهدت 
املباراة املشاركة األولى حلارس املرمى علي صفر والعائد من 
جتربــة احترافية أوروبية مع نادي فــاردار املقدوني والذي 

شارك في بطولة دوري أبطال أوروبا األخيرة.
وفي مباراة أخرى، أنعــش العربي آماله في البقاء ضمن 
دوري الكبــار بفوزه على القريــن ٤٢-٢٨ ورفع رصيده إلى 

١٠ نقاط، بينما بقي القرين على رصيده السابق بنقطتني.
وبالعــودة إلى املباراة األولى، لــم يظهر األبيض الذي لم 
يخسر منذ املوسم قبل املاضي، بصورته املعهودة في ظل غياب 
بعض ابرز العبيه واحملترفني انخيل هيرنانديز وفرانكيس 
كارول. وفــي املقابل، كان كاظمة منظما في الدفاع والهجوم، 
وبذلــك عزز كاظمــة وصافته في الترتيــب العام مبتعدا عن 

أقرب منافسيه الساملية بـ ٤ نقاط.

اخلرافي والعوضي والفزيع على منصة التتويج

ناصر العنزي - هادي العنزي

تقام اليــوم األحد مباراتان ضمن الــدور التمهيدي لكأس 
سمو األمير، حيث يلعب الشباب مع التضامن على ملعب نادي 
الكويت، وبرقان مع الفحيحيل على ملعب عبداهللا اخلليفة.

وفي مباراة الشباب والتضامن اليوم يبحث كل منهما عن 
الوصول إلى مرحلة أفضل من املنافسة، وسبق لهما أن التقيا 
في الــدوري املمتاز، حيث يعرف كل فريق قدرات اآلخر. وقد 
قدم الشــباب مستويات متفاوتة في هذا املوسم، أما التضامن 
فأكمل استعداده بعودة العبيه احملترفني عبداهللا الهزاع وعلي 

حرم وفيسا بالكا.
وفي مباراة برقان والفحيحيل، فاألول ضمن أندية الدرجة 
األولى ويسعى ملوقع أفضل في املسابقة رغم صعوبة املنافسة، 
فيما ستكون فرصة الفحيحيل من الدرجة املمتازة أفضل من 
خصمــه لبلوغ الــدور ربع النهائي بإشــراف املدرب داليبور، 

لكنها بالطبع ليست مضمونة.
وكان اليرموك تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على 
خيطــان بركالت  الترجيــح ٤-٣، في املواجهــة التي جمعت 
الفريقني أول من امس على ملعب ســتاد علي صباح الســالم 
بنادي النصر، بعد نهاية الوقت األصلي بالتعادل ٢-٢، حيث 
ذهبت املواجهة إلى شــوطني إضافيــني انتهيا بالتعادل ٣-٣، 
ليلجأ الفريقان إلى ركالت الترجيح التي ابتســمت لليرموك، 
وسيواجه الفائز من مواجهة الفحيحيل وبرقان في دور الثمانية.

الشباب وبرقان يلتقيان التضامن والفحيحيل في كأس األمير

القادسية بطل «طائرة» الشباب

يعقوب العوضي

فاز القادسية على الكويت ٣-١ في املباراة التي جمعتهما 
ضمن منافسات املربع الذهبي للدوري املمتاز للكرة الطائرة 
مساء أول من امس على صالة احتاد الطائرة في ضاحية صباح 
السالم مبجمع الشيخ سعد العبداهللا، وبذلك رفع «األصفر» 
رصيده إلى ٧ نقاط فيما يبقى «األبيض» على رصيده السابق 
٨ نقاط، وفي مباراة أخرى، فاز كاظمة على برقان ٣-٠ ليرفع 

رصيده إلى ٦ نقاط فيما بقي برقان دون نقاط.
إلى ذلك، توج القادسية بلقب الدوري العام للكرة الطائرة 
حتت ٢٠ ســنة للشــباب بفوزه على كاظمة ٣-٠ في املباراة 
النهائية، اذ أنهي «األصفر» مشــواره في البطولة حاصدا ٣٣ 
نقطــة بينما جــاء الكويت وصيفا بـ ٣٢ نقطــة وحل كاظمة 

ثالثا برصيد ٢١ نقطة.
وقام أمني سر احتاد الطائرة عبداهللا الغرير وعضو مجلس 
اإلدارة بدر الكوس ومدير اللعبة في نادي القادسية د.حسني 
القبندي بتسليم كأس البطولة الى القادسية وتقليد امليداليات 

للفرق املتوجة.

مباراتا اليوم
القناةامللعبالتوقيتالفريقان

كويت سبورت بلسالكويت٩:٣٠الشباب - التضامن

كويت سبورت بلسعبداهللا اخلليفة٩:٣٠برقان - الفحيحيل


