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االحد ١٠ ابريل ٢٠٢٢ رياضـة

القادسية لتحسني صورته أمام الساملية
ناصر العنزي

تختتم مساء اليوم األحد منافسات 
اجلولــة الـ ١5 مــن دوري stc املمتاز 
بإقامة مباراتني ستحددان بشكل كبير 
مواقع املقدمة مع اقتراب البطولة من 
احلسم وإعالن البطل، حيث يستضيف 
العربي برصيد ٢6 نقطة على ملعبه 
صباح السالم فريق النصر بـ ١8 نقطة، 
ويلتقي القادسية برصيد ٢6 نقطة مع 
الســاملية الذي ميتلك ٢5 نقطة على 

ملعب محمد احلمد.
وفي مباراة العربي والنصر فإن أمل 
»األخضر« مازال قائما للفوز باللقب 

شــريطة أن يفوز اليــوم واملباريات 
الثالث املقبلة وفقدان منافسيه بعض 
النقاط، وقد دعم »األخضر« صفوفه 
قبل أيــام باملهاجم الســنغالي أبالي 
مبينجيو قادما من الدوري األوكراني، 
وبــات مؤهال خلطــف النقاط الثالث 
لوفرة العبيه األساسيني واالحتياط 
بإشراف املدرب الكرواتي انتي ميشا.
أمــا النصر فقد حقق نتائج الفتة 

في الفتــرة املاضية، حيث فاز بكأس 
االحتاد بعد تغلبه على منافسه اليوم 
العربي بــركالت الترجيح وبلغ دور 
الثمانية لكأس سمو األمير بعد فوزه 
على اجلهراء، وقد ضمن لنفسه البقاء 

في الدوري املمتاز حتى اآلن.
وفي مواجهة القادسية والساملية، 
فإن احلمل سيكون ثقيال على مدرب 
»األصفر« ناصر الشطي بعدما ساءت 

نتائــج الفريق في الفتــرة األخيرة، 
وآخرها اخلروج من كأس سمو األمير 
على يد كاظمة، األمر الذي أزعج الشطي 
كثيــرا، وصرح بأنه لن ميثل الفريق 
في املوسم القادم إال من يستحق، لذلك 
بات على العبــي األصفر وخصوصا 
أصحاب اخلبرة تأكيــد قدرتهم على 

حتسني الصورة عن السابق.
أما الســاملية فمازال أمله باقيا في 
املنافسة على اللقب لكنه صعب للغاية، 
ويســعى إلى أن يكون ضمن املراكز 
الثالثة األولى بعدما حتسن حال الفريق 
إلى األفضل بعد إسناد املهمة للمدرب 

محمد ابراهيم.

العربي يستضيف النصر في ختام اجلولة الـ 15 من الدوري

يحيى حميدان

خرج الفحيحيل بنقطة غالية من ملعب التضامن 
بتعادلهما 1-1 مساء )اجلمعة( في افتتاح اجلولة الـ 15. 
وارتفع رصيد »االحمر« الى 12 نقطة في املركز السابع، 
فيما بات لـ »العنيد« 10 نقاط في املركز التاسع املهدد 
بالهبوط. وسجل البحريني علي حرم للتضامن )54(، 
وأضاع مهاجم الفحيحيل يعقوب الطراروة ركلة جزاء 
)73(. وفــي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، 
احتسبت ركلة جزاء اخرى للفحيحيل وانبرى لها 
السوري مارديك مارديكيان بنجاح، وحصل هرج 
ومرج في ارضية امللعب عقب صافرة النهاية، ليشهر 
احلكم هاشم الرفاعي 3 بطاقات حمراء ملساعد مدرب 
التضامن جمال القبندي والالعب عبدالعزيز البشر، 

والعب الفحيحيل مشاري الكندري. 
املعصب: احلكم ارتكب أخطاء كارثية

من جانبه، قــال رئيس نادي التضامن مبارك 

املعصب في بيان بعد مباراة الفريق مع الفحيحيل 
أول من أمس: تابعنا بكل اسف ما حدث من مهزلة 
حتكيمية شهدتها مباراة فريقنا التضامن مع فريق 
الفحيحيل في مرحلة حاسمة وحساسة من عمر 
الدوري املمتاز كانت تتطلب تعامال اكثر جدية وحيادية 
ونزاهة من قبل جلنة احلكام في احتاد الكرة وحتديدا 
رئيس اللجنة الشيخ أحمد اليوسف الذي لم يراع 
حساسية املوقف واهميته في ظل املنافسة الشرسة 
من اجل تفادي الهبــوط لالندية وذلك من خالل 
اســناده ادارة املباراة للحكم هاشم الرفاعي الذي 
ارتكب اخطاء كارثية تسببت في ضياع جهود ناد 

بأكمله وليس فريق كرة القدم فقط.
وفــي مباراة أخرى، حقق اليرموك فوزا مهماً 
بتغلبه على الشباب 3-0 على استاد ثامر وهو الفوز 
الثاني له في البطولة لينعش آماله في البقاء ضمن 
الدوري املمتــاز بعد ان رفع رصيده الى 9 نقاط، 
وسجل اهداف اليرموك محترفه كارلوس اندريس 

)هاتريك( ليتجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة.

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتصباح السالم٩:٣٠العربي ـ النصر

كويت سبورتمحمد احلمد٩:٣٠القادسية ـ الساملية

نقطة غالية للفحيحيل.. واليرموك ينعش آماله

)أحمد علي( الفحيحيل اقتنص نقطة مهمة أمام التضامن 

دورة »الشحومي« حتتضن لقاء احلكومة والنواب غدًا
هادي العنزي

أكملــت اللجنة املنظمة لدورة الشــحومي الرمضانية الرابعــة لكرة القدم جميع 
التحضيرات الستضافة أكثر مباريات شهر رمضان املبارك شهرة وشعبية، والتي 

جتمــع بني فريق احلكومة بقيادة ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد وفريق مجلس األمة بقيادة رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن، اذ من املقرر أن تبدأ املباراة في الساعة الـ ٩ من مساء غد 
االثنني، على ملعب الشحومي مبنطقة سلوى. 

وبهذه املناسبة، أبدى نائب رئيس مجلس األمة وراعي 
البطولة أحمد خليفة الشــحومي ســعادته بإقامة املباراة 
التي جتمع فريقي احلكومة والبرملان في دورة الشحومي 
الرمضانيــة الرابعة، مضيفا »نعتز بهذه االســتضافة، 
واملباراة األخوية الودية بني أعضاء مجلسي الوزراء واألمة 
أكبر من كونها حدثا رياضيا اعتاده أهل الكويت في مثل 
هذه األيام املباركة، فهي مناســبة اجتماعية أيضا تظهر 
معها الوجه احلقيقي لألسرة الكويتية الكبيرة املتماسكة، 

ونتضرع إلى املولى العلي القدير أن يعيد شــهر رمضان 
املبــارك على وطننا الغالي وهــو يرفل بثوب العز والفخار 

بقيادة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد«. 

إلى ذلك، واصلت دورة الشحومي الرمضانية الرابعة منافساتها 
الكروية في يومها اخلامس مســاء اجلمعة، حيث تغلب فريق »عيادة ٣٢« 

علــى نظيره »املرحــوم عبدالعزيز بوفتني« ٢-٠، فيما فــاز »ديوانية الرحاب« على 
»مودريتش« 4-١، وفي ثالث املواجهات قاد العب منتخبنا الوطني لكرة القدم السابق 
عبدالهادي خميس فريق »مســباحي« للفوز علــى فريق »K5« بنتيجة 5-٢، وخرج 

فريق »العاشــرة« فائزا على »ديوانية خالد« ٣-١، كما خرج »قلب األسد« فائزا على 
نظيره »العميد سماوي« بنتيجة ٢-١، فيما انسحب فريق »احلور« أمام »ديوانية فهد 
األحمد« ليتأهل األخير إلى الدور الثاني. هذا، وتنطلق في الـ ٩ من مساء اليوم األحد 
مواجهات دور الـ ٣٢، حيث تقام 6 مواجهات، يلتقي في أوالها »البلوز« مع »ديوانية 
الشــهداء«، ويتبعها »املعتصم باهلل« مــع »روزاريو«، فيما جتمع ثالث 
املواجهات بني فريقي »ديوانية اجلابرية« و»الكماشــة«، يليها لقاء 
يجمع بني »الشــمري« و»فيجور«، وفي خامس مباريات اليوم 
السابع يلتقي »امللوك« مع »خالد الوسمي« وفي آخر املواجهات 

يلعب فريق النجوم مع نظيره »قريتنا«.
مــن جهته، أشــاد رئيس جلنة »امليني قــول« التابعة 
للجنة األوملبية الكويتية حسن اخلواجة بحسن تنظيم 
دورة الشحومي، وقال »هي الدورة األولى هذا العام، سواء 
من حيث التنظيم وقوة املنافســة، أو من خالل مشاركة 
جنوم منتخبنا الوطني السابقني، باإلضافة إلى احلضور 
اجلماهيري املميز، وقد شــهدت العديد من املفاجآت منذ 
بدايتها، ونأمل أن نســتمتع غدا بأكبر املفاجآت، املتمثلة 
باملباراة الودية بني مجلسي الوزراء واألمة، ونأمل أن نحظى 
مبباراة ممتعــة، بحضور جماهيري غفيــر، ولعل املباراة 
األخوية بينهما تظهر مدى اهتمام مجلس الوزراء ومجلس األمة 
بالرياضة الكويتية«. إلى ذلك، أكد العب منتخبنا الوطني السابق 
لكرة القــدم ونادي الكويت عبدالهادي خميس أن دورة الشــحومي 
متتاز بحسن التنظيم، وقوة املنافسة، مضيفا »تشهد الدورة مشاركة عدد 
كبير من الفرق ذات املستويات اجليدة، وقد تأهل فريق »مسباحي« إلى دور الـ ٣٢، 
ونسعى للظفر بلقب الدورة رغم قوة املنافسة، ومشاركة عدد غير قليل من الالعبني 
الدوليني السابقني، األمر الذي من شأنه أن يجعل املنافسة أشد في األدوار املتقدمة«.

أحمد الشحومي: املباراة تظهر الوجه احلقيقي لألسرة الكويتية املتماسكة

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي وسيلفي مع أحد اشبال الدورة          )محمد هاشم(
ملشاهدة الڤيديو

حيدر: مباريات اليرموك مواجهات كؤوس
عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
اليرموك أحمد حيدر بعد الفوز على الشباب 
بثالثية دون رد أول من أمس في الدوري أن 
االنتصار جاء في وقتــه وبعد طول انتظار 
ألن الفريق كان يقدم مستويات جيدة دون أن 
يحصد النقاط، لكن في مباراة الشباب متكنا 

من حتقيق األمرين معا. وأشار حيدر إلى أن 
»أبناء مشرف« عانوا في املباريات السابقة في 
كثير من األمور التي أدت إلى حتقيق نتائج 
سلبية منها اإلصابات، مؤكدا أن الالعبني لم 
يقصروا في أداء واجبهم وقدموا ما لديهم في 
املباراة، وعلينا من اآلن التفكير في املباريات 
الثــالث املتبقية والتي يجــب أن نعتبر كل 

واحدة منها مباراة حتقيق البطولة.

4 غيابات عن برقان أمام الساحل غدًا
يحيى حميدان

أكد مدير الكرة بنادي برقان مصطفى عزيز 
أن االستعدادات ملواجهة الساحل غدا االثنني 
ضمن اجلولة ١8 من دوري »stc« للدرجة األولى 
تسير بروح عالية رغم فقدان فرصة املنافسة 
على التأهل إلى الــدوري املمتاز. وقال عزيز 
لـ »األنباء« إن »الذهبي« في مبارياته الثالث 

املتبقية أمام الساحل والصليبخات واجلهراء لن 
يكون لقمة سائغة للمنافسني، إذ سيعمل على 
حتقيق أكبر قدر ممكن من النقاط، مشيرا إلى 
أن برقان سيفتقد غدا جلهود كل من البرازيلي 
وليام رودريغيز وفواز اخلالدي وعلي احلداد 
لتراكم البطاقات فيما خرج عبدالرحمن الرياحي 
من حسابات اجلهاز الفني حتى نهاية املوسم 

إلصابته بقطع في الوتر.

كاظمة جتاوز القادسية في ذهبي »الطائرة«
يعقوب العوضي

فاز كاظمة على القادسية 
٣-٠ في املباراة التي دارت 
بينهما مســاء أمس األول 
ضمــن منافســات املربــع 
املمتاز  للــدوري  الذهبــي 
للكــرة الطائــرة وجــاءت 
نتائج األشــواط: ٢7-٢5، 
وبذلــك  و٢5-٢١   ٢-٢١5
رفــع »البرتقالي« رصيده 
إلى ٩ نقاط محتال وصافة 
الترتيب العام مؤقتا خلف 

الكويت املتصدر برصيد ١١ نقطة فيما استقر 
رصيد القادسية على 7 نقاط باملركز الثالث.

وفي السياق ذاته، يلتقي كاظمة مع الكويت 
في ٩:٣٠ مساء اليوم، إذ يتطلع »البرتقالي« 
خلطف صــدارة الترتيب العام للمرة األولى 

من »األبيض« الذي يأمل بدوره في االبتعاد 
بالقمة والتغريد وحيدا.

من جانب آخر، فازت سيدات الفتاة على 
ســيدات النادي العربــي بنتيجة ٣-١ ضمن 

منافسات الدوري العام للسيدات.

»يد« الساملية يعبر برقان.. والفحيحيل يتخطى القرين
يعقوب العوضي

فاز الســاملية على برقان ٢7-٢5 
في اللقــاء الذي جمعهما مســاء أول 
من أمس ضمن منافســات اجلولة الـ 
١٩ من الدوري املمتاز لكرة اليد على 
صالة مجمع الشيخ سعد في ضاحية 
صباح السالم، ورفع السماوي رصيده 
إلــى ٢٢ نقطة، فيما ظــل برقان على 
رصيده الســابق بـ ٢٠ نقطة، وبذلك 
يحتل الســاملية املركز الثالث مؤقتا 

بينما جاء برقان خامسا.
وفي لقاء آخر، فاز الفحيحيل على 
القرين ٣5-٣١ ورفع األحمر رصيده إلى 
٢٠ نقطة في املركز الرابع بينما بقي 
القرين على رصيده السابق بنقطتني، 
وبذلك يفقد فرصته في البقاء بالدوري 

املمتاز املوسم املقبل. وضمن منافسات 
دوري الدرجة األولى، فاز النصر على 
التضامن ٢8-١8، ورفع العنابي رصيده 
إلــى ٢6 نقطة محتال املركــز الثالث، 
بينمــا بقــي التضامن علــى رصيده 
الســابق بـ 6 نقاط، كما فاز اجلهراء 
بصعوبة على الساحل ٢٩-٢8 ورفع 
رصيده إلى ١4 نقطة وظل الســاحل 
على رصيده الســابق بـــ 4 نقاط في 

ذيل الترتيب العام.
من جانب آخر، تشهد صالة الشهيد 
فهد األحمد مبقر احتاد اليد في الـ 45:٩ 
مســاء مواجهة القرين والعربي على 
لقــب بطولة كأس االحتاد لألشــبال 
حتت ١٣ سنة، ويسبق املباراة مواجهة 
جتمع بني الكويت والفحيحيل في الـ 
8:٣٠ لتحديد املركزين الثالث والرابع.

القرين يواجه جامعة اخلليج 
في نصف نهائي »سلة السيدات«

تقام في التاســعة مساء اليوم األحد مواجهتا الدور نصف 
النهائي لدوري الســيدات لكرة السلة، حيث يلتقي في املباراة 
األولى فريق نادي الفتاة متصدر الترتيب مع فريق نادي سلوى 
الصباح الرابع، فيما جتمع املواجهة الثانية بني سيدات القرين 
الثاني مع جامعة اخلليج الثالث، في الـ١١ مساء، وتقام املباراتان 

على صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهلل للصاالت.


