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ناصر العنزي ـ هادي العنزي

قدم القادسية هدية لفريق الكويت بعد 
تعادله ســلبيا مع كاظمة أول من أمس 
ضمن اجلولة الـ 17 من دوري stc املمتاز، 
قبل جولة من اخلتام، ليتوج »األبيض« 
بطال للدوري للمــرة الـ 17 في تاريخه، 
بالتساوي مع العربي والقادسية في عدد 
مرات الفوز. وجاءت نتيجة املباراة في 
مصلحة »العميد« الذي ميتلك 39 نقطة 

مقابل 35 لكاظمة الوصيف.
بدأ القادسية املباراة بعناصره التي 
اعتاد مدربه ناصر الشطي إشراكها معتمدا 
على بدر املطوع وعيد الرشيدي في املقدمة 
وخلفهما فهد االنصاري وأحمد الظفيري 
وعبدالعزيز وادي وتراشي، وأحسن العبو 
القادسية في التحول السريع إلى ملعب 
اخلصم ولكن النهاية كانت غير موفقة 

بعدما كان األقرب للمرمى.
امــا مــدرب كاظمة زيلكــو فقد غاب 
عن تشــكيلته أحمد عرســان الذي كان 
مصــدر خطورة في املباريــات املاضية 
وزج باملهاجم شبيب اخلالدي في املقدمة 
وخلفه الثالثي طــالل العجمي وناصر 

فرج وبندر بورســلي، وشكلت هجمات 
كاظمة السريعة خطورة على مرمى مبارك 
احلربــي وكاد شــبيب اخلالدي يصيب 
املرمى غير ان كرته علت العارضة )3٠(.

وفي مطلع الشوط الثاني ضاعت على 
كاظمة فرصة ذهبية للتقدم بعدما سدد 
عماد الدين غزي كرة رأسية مرت بجانب 
القائــم )48(، وفي الوقــت بدل الضائع 
أهدر بدر املطوع ركلة جزاء للقادســية 

متكن حسني كنكوني من صدها )93(.
أدار املباراة احلكم الصربي يوناڤيتش 

وأجاد في إدارتها.
وفي مواجهة أخرى باجلولة نفسها، 
اقترب الفحيحيل من البقاء ضمن دوري 
األضواء بعدما تغلب على الساملية 1-٠ 
في املواجهة التي جمعتهما على ســتاد 
ثامر بالساملية مساء أول من أمس، ليرفع 
»األشاوس« رصيدهم إلى 15 نقطة، في 
املركــز الـــ 7، فيما بقي الســماوي على 

رصيده السابق بـ ٢8 نقطة خامسا.
وأظهــر الفحيحيل رغبــة كبيرة في 
حصــد نقاط املباراة كاملة، منذ انطالق 
الشــوط األول، وبادر املهاجم السوري 
مارديك مارديكيان عبر محاولتي تسديد 

على مرمــى الســاملية )٢ و5(، لتنقطع 
بعدها الكهرباء فجأة، وتســتأنف بقرار 
من احلكم الدولي سعد الفضلي رغم عدم 
كون اإلضاءة جيدة بدرجة عالية، متكن 
بعدها »األشاوس« من مباغتة السماوي 
بهدف مبكر بواسطة املهاجم اإليڤواري 

سيدريك هنري )9(.
ولم يتراجع الفحيحيل بعد الهدف، 
وسعى للتعزيز بهدف ثان، وعلى الطرف 
اآلخر لم يشكل الساملية تهديدا حقيقيا 
على مرمــى احلارس خالــد العجاجي، 
باستثناء فرصة جيدة للتسجيل تهيأت 
للبرازيلي فابيانو، لكن العجاجي تكفل 

بصدها )٢٠(.
ولم يظهر السماوي ضراوة متوقعة 
فــي الشــوط الثانــي، وبــدا أكثــر ميال 
لالحتفاظ بالكرة، فيما اعتمد الفحيحيل 
على الكثافة الدفاعيــة أمام مرماه، ولم 
جتد املواجهة بعدها بجديد، سوى هدف 
للبرازيلــي مايا للفحيحيل ألغاه احلكم 
)75(، ليخرج الفحيحيل بـ 3 نقاط مهمة 
تضعه على بعد نقطة واحدة من البقاء 
في »املمتاز«، في مواجهته الصعبة أمام 

اليرموك االثنني املقبل.

القادسية أهداه لقب الدوري بالتعادل مع كاظمة.. و٣ نقاط غالية للفحيحيل من الساملية

القادسية أسقط نقطتني من كاظمة وأفقده فرصة املنافسة على لقب الدوري قبل جولة من اخلتام

ماركوف: استمراري مع »البرتقالي« لم يتحددالدبوس: فوز الفحيحيل خطوة إلى األمامالشطي: »نقطة« ال ترضي طموح »األصفر«

آل سعيد يغادر »يد« الساملية
يعقوب العوضي

اعتذر مدرب فريق كرة اليد األول بنادي 
الساملية السعودي فاضل آل سعيد عن عدم 
االســتمرار مع السماوي فيما تبقى له من 
لدواعي  املوسم احلالي، وذلك  استحقاقات 
ظروف العمل اخلارجة عن إرادته، حيث أكد 
في اتصال هاتفي صعوبة استمراره نظرا 
لظروف عمله. وأثنــى فاضل على مجلس 

إدارة الساملية وعلى الفريق، مشيرا إلى أن 
احلصول على املركز الثالث في بطولة الدوري 
املمتاز في ظل املنافسة القوية يعد بداية عودة 
الساملية إلى منصات التتويج واملنافسة على 
لقب الدوري، متمنيا التوفيق للجميع. من 
جانب آخر، تشهد صالة الشهيد فهد األحمد 
مبقر احتاد اليد في الدعية املباراة النهائية 
لكأس االحتاد للسيدات، حيث تلعب فتيات 

فاضل آل سعيدالعيون مع نادي القرين في الـ 8:30.

عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريــق األول لكرة القدم بنادي 
القادسية الوطني ناصر الشطي بعد التعادل مع 
كاظمة 0-0 في اجلولة الـ17 من دوري stc املمتاز 
أول من امس أن نقطة واحدة لم تكن كافية لألصفر، 
لذلك ال نقول ألنفسنا مبروك بعد التعادل، إال أن 
األمــر املميز في املباراة هو الروح القتالية وأداء 
الالعبني األبطال، ومع هذا فنحن بحاجة لتطوير 
املستوى في املوسم املقبل، مشيرا إلى أن الفريق 
يعاني العديد من الغيابات في جميع اخلطوط ما 

أثر على األصفر بشكل عام.

وأضاف ان الفريق مير بظروف صعبة »ووضعنا 
احلالي ال يرضي أي قدساوي، لذلك من الصعب 
الدفع بالالعبني الشــباب في هذا التوقيت ألنه 
سيضر بهم أكثر من استفادتهم، وال يوجد أحد 
يعرف قطاع الناشئني كما أعرفه، ومن يستحق 
اللعب بالفريق األول سيتواجد في املوسم املقبل 
لكننا حاليا نرغب في إنهاء املوسم بأفضل صورة«.

وأوضح الشطي أنه يجد دعما كبيرا من قبل 
مجلس اإلدارة منذ تســلمه مهمة التدريب منذ 
شهرين تقريبا، ونحن حاليا نخطط للموسم املقبل، 
خصوصا في اختيار احملترفني ولدي ثقة كبيرة 

بأن شكل األصفر سيكون مختلفا.

عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريــق األول لكرة القدم 
بنادي كاظمة الصربي زيلكو ماركوف أن 
فريقه قدم أداء جيدا أمام القادســية في 
املباراة التي انتهــت بالتعادل 0-0 ضمن 
منافســات اجلولة الـ17 بالدوري املمتاز 
أول من امس، مضيفا: اننا فقدنا فرصة 
املنافسة على اللقب، وقد كان الفريق في 
املركز الثالث عندمــا توليت مهمة قيادة 
الفريق، وال أريد القول إن الفريق اصبح 
بطال أو ال، لكنه بالتأكيد اكتســب ميزات 

جيدة، ولن يكــون الفريق بطال بني ليلة 
وضحاهــا، فاألمر يحتاج إلى وقت كاف، 
وتغيير في السلوكيات، وأعتقد أن كاظمة 

بدأ هذا الطريق فعليا.
وذكر ماركوف أن كاظمة سيقدم أفضل 
ما لديه في آخر مواجهة بالدوري، وبعدها 
سيتجه التركيز نحو الكأس، ونحن نتعامل 
مع  كل مباراة على حدة، وأعتقد أن احلصول 
على املركز الثاني في الدوري يعد أمرا جيدا 
وغير متوقع، الفتا إلى أن مســتقبله مع 
كاظمة لم يتم حتديده بشكل قطعي، لكنه 

سعيد مع الفريق وإدارة النادي.

هادي العنزي

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس 
باألداء الذي قدمه فريقه، وخرج من خالله فائزا بـ 3 نقاط 
مهمة في مواجهة الساملية )1-0(، والتي جاءت ضمن منافسات 
اجلولة الـ 17 لدوري stc للدرجة املمتازة لكرة القدم أول من 
امس. وقال إن الوصول إلى النقطة 15 في اجلولة قبل األخيرة 
للدوري املمتاز، ليس كفيال بضمان بقاء الفريق في »املمتاز« 
املوسم املقبل، لكنها خطوة جيدة إلى األمام، وتنتظرنا مهمة 
صعبة أمام اليرموك في آخر مواجهات املوسم، لكونها تضع 
الفحيحيل أمام خياري الفوز أو التعادل أمام اليرموك، وهذا 

األمر قد تكون له آثار نفسية جانبية.

»العميد« يتساوى مع »الغرميني« بـ 17 جنمة

إيقاف رئيس وأمني سر
أحد األندية عن العمل شهرين

اجلهراء ثالث كأس »الطائرة«

»بيان« ينّظم »رماية الكويت« اليوم

القادسية بطل كأس »القوى«

قررت جلنة األخالق التابعــة للجنة األوملبية الكويتية 
ايقاف رئيس وأمني السر العام بأحد االندية عن العمل ملدة 
شهرين، وذلك على خلفية احلكم الصادر في سبتمبر ٢٠٢1 
من محكمة االستئناف اجلزائية واملقضي به باالمتناع عن 
عقوبتهما بشــأن ما نســب إليهما »من اتهــام بالتالعب في 
محضر اجتماع مجلس االدارة، وألزمتهما بالتعهد بحســن 

السير والسلوك ملدة سنتني«.

يعقوب العوضي

حقق اجلهراء املركز الثالث لبطولة كأس احتاد الكرة الطائرة 
بعد فوزه على القادســية 3-1 في املباراة التي جمعتهما مساء 
أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهلل في مقر 
االحتاد في ضاحية صباح السالم. وكان اجلهراء قد واجه كاظمة 
في الدور نصف النهائي وتلقى هزمية بنتيجة 3-1 أيضا، فيما 
خسر القادسية في نصف نهائي من الكويت بنفس النتيجة.

وقد جنح اجلهراء في حتقيق املفاجأة حيث كانت الترشيحات 
تصب في صالح القادســية بناء على تاريخ مواجهات الفريقني 
والعناصر املتواجدة فيهما، إال أن الروح القتالية واإلصرار والرغبة 

في اعتالء منصات التتويج تغلبت على املعطيات املنطقية.

تنطلــق اليــوم بطولة 
الكويت املفتوحة للرماية 
التــي ينظمها نــادي بيان 
الكويتي على ميادين نادي 
الصيد والفروسية وتستمر 
يومني مبشــاركة 85 راميا 
في منافسات السبورتنغ.

في هذا الصدد، قال أمني 
ســر نادي بيــان للرماية 
فهد الصهيبي ان البطولة 
تأتي ضمن خطــة النادي 
للنهوض باللعبة واستمرار 
املنافســات بني الرماة في 

الشهر الكرمي وفي أجواء رياضية تنافسية ودية، مضيفا 
»تعمل اللجان على التجهيز للبطولة لتظهر بالصورة 
التي تليق بها وبأســماء الرماة ولتكون املنافسة قوية 
بني اجلميع، ســواء من اجلانــب الفني أو التحكيمي أو 

التنظيمي«.
وتوقع الصهيبي ان تظهر البطولة مبستوى فني عال 
بوجود عدد من الرماة املميزين من أصحاب اخلبرة وكذلك 
الشباب، مؤكدا أن البطوالت ستستمر حتى نهاية املوسم 
احلالي من اجل النهوض باللعبة وخلق منافسات قوية 
ستؤدي إلى اكتشــاف املواهب التي ستدعم منتخباتنا 
الوطنية في االســتحقاقات اخلارجيــة ومتثيل الرماية 

الكويتية بالصورة التي تليق بها.

توج نادي القادسية بلقب بطولة كأس االحتاد أللعاب القوى 
لفئة العمومي التي اختتمت مساء اول من امس ونظمها احتاد 
ألعــاب القوى على مدى أربعة أيام فيما احرز كاظمة لقب فئة 
الناشئني. وجاء فوز القادسية مبنافسات فئة العمومي بعد ان 
جمع العبوه 5٢ نقطة متقدما على نادي الســاحل الذي احتل 
املركز الثاني بـ41 نقطة بينما نال الكويت املرتبة الثالثة بعد ان 
احرز 34 نقطة. ومتكن كاظمة من الفوز بفئة الناشئني بعد ان 
حصد 57 نقطة متقدما على الساحل الذي حل ثانيا بـ33 نقطة 
بينما جاء الكويت ثالثا برصيد 3٢ نقطة، ليحصل القادســية 
على كأس التفوق مبســابقات الكأس فيما احرز كاظمة املركز 

الثاني بينما آل املركز الثالث لنادي الساحل.

فهد الصهيبي

الساحل وخيطان خلطف بطاقة التأهل لـ »املمتاز«

صيف حافل بانتظار »أزرق الصاالت«

مبارك اخلالدي

يسدل الستار مســاء اليوم على مسابقة 
دوري stc للدرجــة األولــى باقامــة مباراتني 
ضمــن اجلولة الـــ ٢٠ من البطولة، وتشــهد 
الليلــة مواجهة بطعــم مواجهــات الكؤوس 
جتمع بني الســاحل وخيطان ولكل منهما ٢8 
نقطة، فيما يشهد ستاد ناصر العصيمي لقاء 
اجلهراء برصيد 3٠ نقطة والذي اعلن تأهله 
فــي اجلولة املاضية امــام برقان بـ 15 نقطة، 
ويخوض اجلهراء املباراة وعينه على الصدارة 
واملركز االول. وتتجــه االنظار صوب اللقاء 
الذي يجمع الســاحل مع خيطان، وقد حشد 
اجلهــازان الفنيان للفريقــني بقيادة املدربني 
الوطنيــني محمد دهيليس وهاني الصقر كل 
االمكانيات لتحقيق الهدف املنشود بعد موسم 
طويل وشاق، كما حفزت ادارتا الناديني الالعبني 

في آخر تدريب لهما.
ويخوض خيطان املواجهة بفرصتي التعادل 
او الفوز معتمدا علــى فارق املواجهات الذي 
يصب في مصلحته، فيما يلعب الساحل بشعار 
الفوز فقط. اجلديــر بالذكر ان فريقي برقان 
والصليبخات خرجا مبكرا من حسابات التأهل.

يحيى حميدان 

يستعد منتخبنا الوطني لكرة 
الصاالت لصيف حافل بالتحديات 
من خالل املشاركة في 4 بطوالت 
مختلفة في فترة زمنية قصيرة، 
حيث ســتكون البدايــة في دورة 
األلعاب اخلليجيــة بالبالد خالل 
الفترة من 14 حتى ٢٢ مايو املقبل، 
ثم بطولة غرب آسيا في الكويت 
أيضا من 4 حتى 13 يونيو املقبل، 
قبل الســفر إلى الدمام للمشاركة 
في كأس العرب من 19 حتى ٢9 من 
الشهر نفسه، قبل استضافة كأس 
آسيا بالبالد أواخر سبتمبر املقبل.
وفــي هــذا الصدد، قــال مدير 
»أزرق الصاالت« حســني حبيب 
الفنــي  لـ»األنبــاء« إن اجلهــاز 
بقيادة املدرب البرازيلي ريكاردو 
ســوبرال »كاكاو« اعتمد برنامج 
اإلعداد للبطــوالت األربع، حيث 

قبل املشاركة بذات التشكيلة في 
بطولة غرب آسيا. وأشار حبيب 
إلى أنه بالتزامن مع إعداد املنتخب 
األول ستدخل مجموعة أخرى من 
الالعبني في فتــرة إعداد خاصة، 
وهي ذات املجموعة التي ستخوض 
منافسات كأس العرب، وسيحصل 
العبو املنتخــب األول على راحة 
عقب املشــاركة فــي بطولة غربة 
آســيا بعد موســم طويل وحافل 
باملشــاركات، قبــل أن يعــودوا 
للتدريبــات أوائل يوليــو املقبل 
استعدادا للدخول في غمار البطولة 

اآلسيوية. 
ومتنى حبيب من وسائل اإلعالم 
واجلماهير دعــم »األزرق«، الذي 
عودهم على اإلجنازات، في الفترة 
املقبلة لتحقيق نتائج الفتة، كما 
شــكر الهيئــة العامــة للرياضة 
واللجنة األوملبية الكويتية واحتاد 
الكرة على دعمها الكبير للمنتخب.

)متني غوزال( من سيلحق باجلهراء الى دوري األضواء.. الساحل أم خيطان؟ 

حسني حبيب

سيغادر املنتخب إلى البوسنة في 
٢9 اجلــاري خلــوض وديتني مع 
منتخب البوسنة بتواجد 16 العبا، 

امللعبالتوقيتالفريقان
مبارك العيار9:3٠برقان ـ اجلهراء

الساحل9:3٠الساحل ـ خيطان


