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اخلميس ١ سبتمبر ٢٠٢٢ رياضـة

الساملية «قلبها» على العربي 
وانفرد مؤقتا بالصدارة

ناصر العنزي

قلب الساملية مواجهته مع العربي رأسا 
على عقب وحول خسارته بهدفني في الشوط 
األول إلى تعادل مثير ٢-٢ في املواجهة التي 
جمعتهما أمــس األول فــي انطالقة اجلولة 
الثانيــة من دوري «زين» املمتاز بعدما كان 
العبو العربي وجماهيره في طريقهم لالحتفال 
بالفوز.. وبتلك النتيجة تصدر الساملية اجلولة 
برصيد «٤» نقاط فيما رفع العربي رصيده 

الى نقطتني.
وهيمــن العربي على مجريات الشــوط 
األول وسجل هدفني مبكرين عن طريق علي 
خلف «٧» والليبي محمد صولة «١٤» أحبطا 
«السماوي» كثيرا وذلك بفضل حتركات العبيه 
املدروســة وحسن استغالل الفرص املتاحة 
للتسجيل ولو أحسن مهاجمه كينجستي إيدو 
بفرصتني ثمينتني أطاح بهما وهو قريب من 

املرمى لكان الوضع تغير متاما.
ولعب «األخضر» بنهج هجومي بتقدم علي 
خلف وكينجستي وعلى األطراف محمد صولة 
والسنوسي الهادي فتألق األول وفتح خطا 
(ســريعا) في اجلهة اليمنى وسجل وصنع 
فرصا، كما أحسن رباعي خط الدفاع جمعة 
عبود وطارق بوعيطة وحسن حمدان وعيسى 
وليد فــي التعامل مع كرات اخلصم وردها، 
ولم يكن حال دفاع الساملية يسر مدربه محمد 
ابراهيم في الشوط األول بعدما وجده ممرا 
سهال للخصم فتلقت شباكه هدفني، وفي املقابل 

تهيأت للفريق فرصة تقليص الفارق بعدما رد 
القائم كرة قوية من كارلوس اندريس «٣٣»، 
ويؤخذ على العبي الســاملية اعتمادهم على 
األداء الفردي لتهديد مرمى اخلصم وحتديدا 

جمعة سعيد ومبارك الفنيني.
وفي مطلع الشوط الثاني متكن البرازيلي 
اليكس ليما من تقليص النتيجة بعدما تابع 
كرته الرأسية من القائم وأعادها بيسراه داخل 
املرمــى «٤٧» ومنح هذا الهدف املبكر جرعة 
معنوية لتعديل النتيجة وبالفعل شن هجمات 
ســريعة أقلقــت الدفاع العربــاوي، وتبادل 
الفريقــان الهجمات مع إجــراء تغييرات من 
املدربني لتعزيز صفوفهما واشتدت املباراة في 
الربع األخير وتخللتها خشونة من الطرفني، 
وفي الوقت بدل الضائع وحتديدا في الدقيقة 
«١٠٠» خطف كارلوس اندزيس هدف التعادل 
وسط فرحة «سلماوية» وحسرة «عرباوية».

وقد أدار املباراة احلكم أحمد العلي وأوقف 
تدخالت الالعبني العنيفة بالبطاقة الصفراء 
ومنح «١٠» دقائق وقتا إضافيا كما ألغى هدفا 
للعربي بعد رجوعه لتقنية الڤيديو «٩٤».

مباراتا اليوم

إلى ذلك، تتواصل اليوم منافسات اجلولة 
الثانية، حيث يلتقي الســاحل بال نقاط مع 
النصر برصيد نقطة واحدة على ملعب نادي 
الشباب، إذ يسعى الساحل بكل قوته خلطف 
أول ثــالث نقاط في الدوري بعد خســارته 
الســابقة من القادسية ٢-٣ باجلولة األولي 

حيث قدم العبو املدرب محمد دهيليس أداء 
مرضيا ومتكنوا من إدراك التعادل في الشوط 
الثانــي بعد تأخرهم بهدفني حتى جاء هدف 
الفوز «القدســاوي» في الدقيقة األخيرة من 
الوقت بدل الضائع مــن املباراة، أما النصر 
فقد خرج بنقطة ثمينة من العربي وفرط في 
الفوز بعد إهداره ركلــة جزاء في اللحظات 
األخيرة، وقد أحسن املدرب د.محمد املشعان 
صنعا مع العبيه وقدم الفريق أداء جيدا أمام 

خصم عنيد.
هذا، ومن املقرر ان يستعني املشعان اليوم 
بخدمات البرازيليني العب الوسط جونيور 
تاكو الذي لم يشــارك فــي مواجهة العربي 
السابقة بسبب اإلصابة واملهاجم فرانسيسكو 
توريس الذي سيبقى في صفوف الفريق بعد 

أن كان قريبا من الرحيل.
وفي املباراة الثانية يحل الكويت (حامل 
اللقب) على التضامن وكالهما بال نقاط، ضيفا 
في ملعبه في الفروانية لتعويض خسارته 
املفاجئــة من اجلهــراء في جولــة االفتتاح، 
وتتطلع جماهير «األبيض» لتعويض خسارة 
اجلولــة األولي بعدما لعب بعشــرة العبني 
لفترة بعد طرد سامي الصانع وفرصته اليوم 
لتعديل مساره والعودة مرة أخرى كعادته 
للمنافسة على املقدمة ويجب على املدرب رادان 
اختيار التشــكيلة املناسبة لوفرة الالعبني، 
أما التضامن فقد خســر مباراته األولى أمام 
الساملية بهدف نظيف ويسعى إلحراج ضيفه 

على ملعبه.

فرحة «سلماوية» وحسرة «عرباوية»فرحة «سلماوية» وحسرة «عرباوية»
الكويت يواجه التضامن لتعويض خسارته باجلولة األولى.. والساحل يلتقي النصرالكويت يواجه التضامن لتعويض خسارته باجلولة األولى.. والساحل يلتقي النصر

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٦:٤٠الشبابالساحل – النصر

كويت سبورت٩:٠٠علي صباح السالمالتضامن – الكويت

إبراهيم: ثقة الالعبني وراء عودة الساملية.. وترينشوفسكي: العامل النفسي أضاع الفوز من العربي
مبارك اخلالدي  - هادي العنزي

أكد مدرب الســاملية محمد إبراهيــم أن مواجهة فريقه مع 
العربــي في افتتاح اجلولة الثانية لــدوري زين جادت بالكثير 
عبر شوطني مثيرين، قدم خاللهما الفريقان أداء جيدا ومباراة 

حماسية متكافئة بحضور جماهيري متميز.
وقال: «أن تقدم أداء عاليا في بداية املوسم الكروي، وتعود 
بعد تخلف بهدفني لالشيء أمام أحد أفضل الفرق في الدوري، 
فإن هذا األمر يحسب ملصلحة العبي السماوي وميثل ثقة وروحا 
عالية لديهم وكفاءة فنية أيضا، كما أن الفريق اســتحوذ على 
فترات كبيرة في املباراة، واقترب من التسجيل أكثر من مرة، 
ولكن تبقى كرة القدم رهنا باستغالل الفرص، وقلة األخطاء»، 
الفتا إلى أن هدفي «األخضر» كانا بســبب أخطاء فردية، فيما 
صحح الالعبون من أنفســهم في الشوط الثاني وقدموا جهدا 

مضاعفا ليدركوا التعادل.
من جانبه، ذكر مدير الفريق بدر اخلالدي أن اخلروج بنقطة 
التعــادل مع العربي على ملعبه وبني جماهيره أمر جيدا للغاية، 

مضيفا: «متنيــا الفوز واخلروج بنقاط املبــاراة كاملة، لكنها 
مباراة أحداثها مختلفة، وفي املجمل شهدنا مواجهة رائعة بني 
فريقني كبيرين، يضمان العديــد من الالعبني املتميزين، وقد 
عاد السماوي في الشــوط الثاني، بعد توجيهات اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب محمد إبراهيم بني الشوطني، ونأمل باألفضل في 

املباريات املقبلة أداء ونتيجة».
من جهة اخرى، القى مدرب العربي املقدوني بوغســالف 
ترينشوفسكي باللوم على العامل النفسي لدى الفريق والذي 

تسبب في اخلروج بنقطة التعادل أمام الساملية.
وقال: «قدمنا مستوى عاليا في الشوط األول وسيطرنا على 
مجريات الشوط وتقدمنا بهدفني وكان في اإلمكان قتل املباراة 
بهدف ثالث ورابع وإنهاء املباراة مبكرا ولكن ذلك لم يحصل»، 
مضيفا: «في الشــوط الثاني تراجع أداء الفريق بسبب العامل 
النفسي ما جعلنا حتت الضغط وهو األمر الذي يحتاج معاجلة 
في األيام القادمة وفي كل األحوال هذه هي أقدار الكرة وعلينا 
تقبل نتيجة املباراة والقبول بنقطة التعادل، كما أوجه الشكر لكافة 
الالعبني وألعضاء الفريق على املجهود املبذول طوال املباراة». بوغسالف ترينشوفسكيمحمد إبراهيم     

العيفة يدافع 
عن ألوان «األبيض»

يحيى حميدان 

أبرمت ادارة نادي الكويت آخر صفقاتها بعد التوقيع 
مع املدافع التونســي بالل العيفــة قبل إغالق فترة 
االنتقاالت الصيفية لدى احتاد الكرة أمس، ليكون بديال 
ملهاجم مدغشــقر كارلوس أندريا الذي مت االستغناء 
عنه لعدم ظهوره مبستوى جيد خالل فترة االعداد 

للموسم احلالي. 
ويعتبر العيفة (٣٢ ســنة) من املدافعني املعروفني 
على مســتوى الكرة التونسية، حيث سبق له متثيل 
النادي األفريقي من ٢٠٠٧ حتى يناير املاضي النتقاله 
الى أبها الســعودي، الذي استغنى عن خدماته أمس 

نزوال لرغبة اجلهاز الفني للفريق.
وخاض العيفة ٣٨ مباراة دولية مع منتخب تونس.

«الطائرة» ميدد فترة تسجيل الالعبني
يعقوب العوضي

أعلــن احتاد الكرة الطائــرة عن متديد 
فترة تســجيل الالعبني اجلدد التي دشنها 
منتصف أغســطس ليكون املوعد النهائي 

في ١١ سبتمبر اجلاري.

وشدد االحتاد عقب اجتماعه أمس األول 
في مقره مبجمع الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح الســالم، في كتاب أرســل 
لألندية على ضرورة وجود املوافقة الطبية 
علــى جميع كشــوفات الالعبــني من باب 
احلرص على سالمتهم في املنافسات املقبلة.

األهلي يقيل مدربه البرتغالي سواريش

القاهرة - سامي عبد الفتاح 

شهدت اجلولة األخيرة من الدوري املصري 
لكرة القدم، اغرب النتائج، بخســارة (البطل) 
الزمالك ١-٢ أمام (الهابط) ايســترن كومباني، 
وخسارة (الوصيف) بيراميدز، ١-٣ أمام (الهابط) 
فريق اجلونة، مع فوز عريض برباعية نظيفة 
لألهلي على ســيراميكا، الذي افلت من الهبوط 
بفارق نقطة وحيدة. ورغم فوز ايسترن كومباني 
واجلونة، اال انهما هبطا الى القسم الثاني، برفقة 
املقاصة، فيما صعد للدوري املمتاز من القســم 
الثاني فرق حرس احلدود والداخلية وأسوان.

وفي ليلة االحتفال مع اجلماهير بدرع الدوري 
مبلعب ســتاد القاهرة، تلقى الزمالك خســارة 
غير متوقعة، بنتيجة ١-٢ أمام ضيفه إيسترن 
كومباني، بعد ان دفع فيريرا مبجموعة من شباب 
الفريق، ورغم فوز ايسترن كومباني بقيادة عالء 
عبدالعــال، اال ان الفريق هبط للقســم الثاني. 
وبنفس السيناريو، كانت هزمية بيراميدز أمام 

اجلونة ١-٣، والذي هبط ايضا.
وضمــن اجلولة االخيرة ايضا، تعادل غزل 
احمللة مع االحتاد السكندري بنتيجة ١-١، وبهذا 
افلت االحتاد الســكندري بقيــادة مديره الفني 
محمــد عمر من الهبوط بعــد ان وصل للنقطة 
٣٧، وكذلك فعل املقاولون بالفوز على املصري 
٢-١، فيما تعادل سموحة وفاركو سلبيا، والبنك 
األهلــي وانبي ١-١، وفاز طالئــع اجليش على 

االسماعيلي ١-٠.

إلــى ذلك، أعلــن األهلي رســميا أمس إقالة 
مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش بعد قرابة 
شهرين على تعيينه. وقال األهلي عبر موقعه 
الرســمي: «وجــه مجلس إدارة النادي الشــكر 
لسواريش وجهازه املعاون عن الفترة املاضية 
التي تولى فيها املسؤولية». وتابع «نظرا لبعض 
املعطيات مت إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه 
بالتراضي». وتولى سواريش (٤٧ عاما) تدريب 
االهلي مطلع يوليو الفائت خلفا للجنوب أفريقي 
بيتســو موسيماني وقاد الفريق في ١٧ مباراة، 
بينهــا ١٤ مباراة في الدوري و٣ في كأس مصر 
حيث فاز في ٩ مباريات وتعادل في ٥ وخســر 
٣ بينها نهائي كأس مصر أمام الزمالك لنسخة 

موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ املؤجلة.
املصري يقيل حسام حسن

كما أقال النادي املصري البورسعيدي مدربه 
حســام حســن واجلهاز الفني، حسب ما أعلن 

مجلس إدارته برئاسة كامل أبو علي.
واستقر مجلس إدارة املصري وبإجماع كل 
األعضاء في اجتماعه على توجيه الشكر للجهاز 
الفني للفريق األول للكرة بالنادي بقيادة حسام 
حســن وجهازه املعاون واإلداري والطبي على 
ما قدموه للنادي خالل فترة تعاقدهم السابقة.

وتعد هذه اخلطوة أول قرارات مجلس إدارة 
املصــري اجلديد غــداة انتخابه مــن اجلمعية 
العموميــة، وفاز كامل أبوعلي مبنصب رئيس 

النادي بالتزكية.

تتويج جنم الزمالك أحمد زيزو بالقاب أفضل العب وهداف املسابقة وأفضل صانع العاب

«أزرق» الشباب يتغلب على البوسنة وديًا
مبارك اخلالدي

فاز منتخبنا الوطني للشــباب 
حتت ٢٠ سنة على منتخب البوسنة 
بهــدف نظيف، وذلك فــي املباراة 
الودية التي جمعتهما أمس األول 
في مقر اقامة املنتخب مبعســكره 
في البوسنة، اذ أحرز هدف الفوز 

الالعب الواعد عمر املطر.
املنتخــب خلــوض  ويســتعد 
تصفيات املجموعة الثامنة لكأس آسيا 
املقــرر إقامتها في العراق، وحتديدا 
فــي مدينة البصرة خالل الفترة من 
١٤ إلى ١٨ سبتمبر اجلاري مبشاركة 
منتخبات العراق والهند، وذلك بعد 
اإلعالن الرســمي لالحتاد اآلسيوي 
لكــرة القدم عــن مواعيــد مباريات 
املجموعة، حيث سيواجه «األزرق» 
نظيره العراقي في ١٤ املقبل، على أن 
يختتم مبارياته بلقاء منتخب الهند 
في ١٦ منه. جدير بالذكر أن منتخب 
أستراليا أعلن انسحابه عن املشاركة 

الواعد عمر املطر محتفالً بهدف الفوز في مرمى البوسنةألسباب أمنية.

«يد» الكويت تخوض ٤ وديات استعدادًا لـ«العربية»
يعقوب العوضي

غادرت بعثة الفريق األول 
لكرة اليد في نادي الكويت إلى 
البوسنة للدخول في معسكر 
خارجي استعدادا للمشاركة في 
بطولة األندية العربية املقررة 
في تونس ١٧ سبتمبر املقبل، 
وترأس الوفد سامح الهاجري 
واملدير الفني هيثم الرشيدي، 
ومســاعده عصــام اللحياني 
ومدرب احلراس علي اخلضر 
و٢٤ العبــا واخصائي العالج 

ياسني بوكر.
وسيلعب العميد ٣ وديات 
على أن يغادر إلى تونس في ١٤

سبتمبر، ومن املقرر أن يلعب 
مباراة ودية واحدة قبل بداية 
البطولة، ويسعى «األبيض» 
إلى اعتــالء منصات التتويج 
على املستوى العربي بعد أن 

الوطني من البحرين بنتيجة 
التــي  املبــاراة  فــي   ٢١-٢٧
جمعتهما أمس األول في ملحق 
التاسعة  البطولة اآلســيوية 
للناشئني على البطاقة اخلامسة 
املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
(كرواتيا ٢٠٢٣) وبذلك احتل 
«األزرق» املركز السادس، فيما 
احتــل البحرين املســتضيف 
للبطولة املركز اخلامس وتأهل 

إلى النهائيات العاملية.
وأنهــى البحرين الشــوط 
األول لصاحله ١٤-١٠ وحافظ 
على فــارق األهــداف األربعة 
في الشوط الثاني، ولم يوفق 
العبونا حسني املطوع ويوسف 
مدوه وعبدالعزيز جنم وحارس 
املرمى فرج عبداهللا في إيقاف 
خطورة املنافــس الذي متيز 
بالتصويــب البعيــد وتألــق 

حارس مرماه علي املدني.

تســيد القــارة الصفراء عقب 
فــوزه بلقب األنديــة األبطال 
األخيرة وتأهله إلى نهائيات 

كأس العالم لألندية.
الساملية يستعير احلارس زموش 

من جهة أخــرى، تعاقدت 
إدارة الساملية مع حارس املرمى 
اجلزائري يحيى زموش بنظام 
اإلعارة لالستفادة من خدماته 
في البطولة العربية، كما يبحث 
«السماوي» عن محترف آخر 
لتدعيم صفوفه. وفي ســياق 
متصل، تفــاوض إدارة نادي 
القادسية عدة من احملترفني، 
اذ تقتــرب من ضــم احملترف 
اجلزائري مختار كوري البالغ 
من الطول ٢٠٥ سم والذي مثل 
عدة أندية منها النادي األفريقي 

التونسي والنصر الكويتي.
إلى ذلك، خســر منتخبنا 

الناشئون فقدوا فرصة املونديال

صالح املوسوي جنم الكويت في لقاء سابق


