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مبشاركاتهم في املسابقات الرياضية الدولية

طالب اجلامعة األمريكية الدولية AIU يجلبون الفخر للكويت

الطالب سيف العدواني عضو كرة اليد في نادي الكويت الفائز بلقب بطل آسيا لألندية أفراح تأهلت لنهائيات ألعاب التضامن اإلسالمي عن رماية السكيت

أن تساهم في رفع شأن بلدك هو واحد 
من أكثر اخلبرات املجزية لك كمواطن، 
غالبا ما يكــون متثيل األمة إجنازا بلغ 
األهمية، ونادرا ما يتم جتاهله، السيما 
أولئك الذين يشــاركون في املسابقات 
الرياضية الدولية. الرياضيون يتدربون 
على نطاق واســع ويجتازون جوالت 
مختلفة من التأهيل للوصول إلى النقطة 
التي يكونون فيها مؤهلني للمنافسة مع 

األفضل على اإلطالق.
للمجتمــع الطالبــي فــي اجلامعة 
األمريكيــة الدوليــة AIU، نصيبه من 
متثيل الكويت في مجاالت متعددة. سيف 

العدواني، طالب في اجلامعة األمريكية 
الدوليــة، هو عضو في فريق كرة اليد 
فــي نادي الكويت ومثــل الكويت في 
املباريات الدولية. وتوج نادي الكويت، 
هذا العام، بلقب بطل آسيا لألندية للرجال. 
وسيواصل سيف العدواني املنافسة إلى 
جانب زمالئه في نادي الكويت ضد فرق 

دولية أخرى على الساحة العاملية.
أفراح بن حســني، طالبة أخرى في 
الدولية AIU، جلبت  اجلامعة األمريكية 
فخرا كبيــرا للكويت حيث تأهلت إلى 
نهائيات دورة «ألعاب التضامن اإلسالمي 
٢٠٢١» في قونية، تركيا. وتشارك أفراح 

بن حسني في مسابقات رماية السكيت 
ومثلت الكويت في املاضي، وستشارك 
في البطولة الدولية املفتوحة املقبلة في 

أوسييك، كرواتيا.
أن تكون رياضيا وطنيا وطالبا جامعيا 
بدوام كامل فهذا يتطلب منك التصميم 
والتركيز لتكون قادرا على النجاح في 
كليهما. وطالب مثل سيف وأفراح أمثلة 
بارزة على مكانة ومستوى الطالب في 
اجلامعة األمريكية الدولية AIU، الكويت. 
ونحــن نتطلع إلى املزيــد من الطالب 
الذين يجلبون الفخر لبلدهم من خالل 

الرياضات واألنشطة العاملية.

يلتقيان «اجلريحني» الساحل والفحيحيل في انطالق اجلولة الـ «٣» لدوري «زين»

عني الساملية والنصر على صدارة مؤقتةعني الساملية والنصر على صدارة مؤقتة
ناصر العنزي

تنطلــق اليوم مباريــات اجلولة 
الثالثــة مــن دوري «زيــن» للدرجة 
املمتــازة، بلقاءين حيث يســتضيف 
الساملية صاحب املركز الرابع برصيد 
٤ نقاط على ملعبه، الساحل صاحب 
املركــز الثامن من دون نقــاط، فيما 
يتطلع النصر الثالث برصيد ٤ نقاط 
إلــى مواصلة عروضه املميزة عندما 
يســتضيف في ملعبه علــي صباح 
الســالم، الفحيحيل صاحــب املركز 

األخير بال نقاط.
يذكر أن القادسية يتصدر ترتيب 
فرق املســابقة حتــى اآلن برصيد ٦

نقاط، وفي حال فوز الساملية والنصر 
فانهما سيخطفان الصدارة مؤقتا من 

«األصفر» الذي يلتقي غدا كاظمة.
وفي مباراة الساملية والساحل، فإن 
«السماوي» متكن في اجلولة املاضية 
مــن خطف نقطة مــن ملعب العربي 
بعدما كان قريبا من اخلســارة حيث 
قــدم أداء بطوليا في الشــوط الثاني 

وفي املبــاراة الثانية، فإن النصر 
بقيــادة مدربه د.محمد املشــعان قد 
فرض نفسه في اجلولتني السابقتني 
بتعــادل مع العربي وفوز مســتحق 
على الســاحل، األمر الذي قد مينحه 
الصدارة املؤقتة في حال فوزه اليوم، 
ويستند املشــعان الى نوعية جيدة 
من الالعبني مثل محمد دحام وعمرو 
ميداني وخالد شــامان ومشعل فواز 

والنيجيري دينيس. 
أمــا الفحيحيــل فهــو فــي وضع 
غير مســتقر بعدما خســر مباراتني 
ولم يسجل أي هدف ودخل مرماه ٤

أهداف لذلك بات مدربه الالعب السوري 
السابق فراس اخلطيب حتت املجهر 
وخسارة اليوم قد تدخله في تكهنات 

اإلقالة املبكرة.

وقلب تأخره بهدفني إلى التعادل في 
الثوانــي األخيــرة بفضــل تصحيح 
املدرب «اجلنرال» محمد إبراهيم أخطاء 
الشوط األول ورغبة الالعبني في تعديل 
النتيجة بعدما بذلوا جهدا كبيرا وفي 
مقدمتهم البرازيلي كارلوس اندريس 
الذي «شــاغب» دفاع اخلصم طويال 
وأزعجهم وســجل هدفا قاتال، ولكن 
ليس في كل مرة تسلم اجلرة، وعليه 
ينبغي على محمد ابراهيم ان يعالج 
القصور في دفاعه كما وضح في املباراة 
املاضية. وسيغيب عن الفريق العب 
الوسط املتألق فواز العتيبي حلصوله 

على بطاقة حمراء في لقاء العربي.
أما الســاحل فما زال بال نقاط من 
مباراتني وشــتان بني اللقاءين، ففي 
األول أحرج القادســية وتعادل معه 
قبل أن يخسر «٢-٣» في الوقت القاتل 
وفي املبــاراة املاضية أمام النصر لم 
يقدم ما يشــفع له للفوز رغم تقدمه 
بهدف فخســر «١-٣» رغم أن املدرب 
محمــد دهيليس ميلك عناصر تلعب 

بروح عالية.

العربي استأنف تدريباته.. ووصول فريدون
مبارك اخلالدي

استأنف فريق العربي تدريباته مساء أمس حتضيرا ملواجهته 
املرتقبة أمام الكويت الســبت املقبل ضمــن اجلولة الثالثة من 
دوري «زين» املمتاز. وكان اجلهاز الفني قد منح الالعبني راحة 

قصيرة بعد مواجهة الســيب العماني مساء االثنني في 
نصف نهائي بطولة كأس االحتاد اآلســيوي 

الغــرب والتي خســرها ١-٢،  ملنطقة 
واشــرف على التدريبات املدرب 

املقدوني ترينشوفسكي وجهازه 
املســاعد فيما تولي اجلهاز 

الطبي بقيادة د.أنور محمد 
الكشــف على احلاالت 
التي تعاني من اإلرهاق 
واإلجهاد واإلصابات 
اخلفيفــة. إلى ذلك، 
البالد  إلــى  وصل 
الالعب علي فريدون 
قادما من قطر حيث 
انضم إلى تدريبات 

الفريق بشكل منفرد انتظارا لقرار اجلهاز الفني بدخوله التدريبات 
اجلماعية. وفي شأن متصل، عقد مجلس إدارة النادي اجتماعا 
مع اجلهاز الفني مساء الثالثاء ملناقشة أسباب وتداعيات النتائج 
األخيرة للفريق ومنها اخلروج من كأس االحتاد اآلسيوي، وعلمت 
«األنباء» مــن مصادر أن مجلس اإلدارة قرر االنتظار حتى 
نهاية مواجهة السبت املقبل قبل اتخاذ أي قرار بشأن 
اجلهاز الفني. من جهته، قال عضو مجلس 
ادارة النــادي العربي ورئيس جهاز 
الكرة علي مندني عن نفسه بعدما 
تعرض للهجوم اثر االحتكاكات 
التــي حصلت عقب نهاية 
مباراة «األخضر» وضيفه 
السيب وأضاف مندني: 
الشــجاعة  «أمتلــك 
لالعتــذار في حال 
كنت مخطئا ولكن 
املتابعني  أمتنى من 
مشــاهدة الڤيديو 
مرات ومرات ملعرفة 

البادئ باالعتداء».

«املشاكل ال تأتي فرادى» في التضامن!
يحيى حميدان 

يبدو أن املثل القائل «املشاكل ال تأتي فرادى» ينطبق على 
حالة فريق الكرة بنادي التضامن قبل خوض لقاء اجلهراء املقرر 
له غدا ضمن اجلولة الثالثة من دوري «زين» املمتاز، حيث يعاني 

الفريق من الغيابات ألسباب متفرقة في خط الدفاع 
بالتحديد وهو ما يشكل قلقا بالغا للجهاز 

الفني بقيادة املدرب جمال القبندي. 
ويغيب عن «العنيد» في مواجهة 

اجلهــراء كل مــن املدافع 
الغاني صامويل سارفو 

حلصوله على البطاقة 
احلمراء املباشرة في 
املباراة املاضية أمام 
ما  وهو  الكويت 
يعني غيابه عن 
العربي في  لقاء 
الرابعة  اجلولة 
أيضــا، فيمــا 
املدافع  يغيــب 

األمين مشــعل أديلم بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي 
وسيقوم بإجراء عملية جراحية األسبوع املقبل، وتبدو مسألة 
غيابه ملدة ٦ أشهر محسومة، وسيكون عبداهللا مسامح خارج 
القائمة املستدعاة للمباراة ملعاناته من متزق في العضلة الضامة 
وهو يحتاج إلى عدة أيام قبل أن يعود من جديد للتدريبات، فيما 
لن يشارك فيصل سعيد بعد تعرضه لإلصابة في الركبة 
وحاجتــه للراحة والعالج املكثف خالل الفترة 
املقبلة. ويدرس اجلهاز الفني الدفع بأحمد 
اللقاء  الفهد وعبدالرحمن ماهر في 
لتعويض الغيابات قدر اإلمكان.

ويحتــل التضامن حاليا 
املركز التاسع قبل األخير 
دون أي رصيــد مــن 
النقاط أو حتى تسجيل 
أي هدف في مباراتيه 
األوليني، بعد خسارته 
الساملية ٠-١ في  من 
اجلولة األولى ومن 
الكويــت ٠-٢ فــي 

اجلولة الثانية.

فوز برقان والشباب يقودهما لصدارة «األولى»
مبارك اخلالدي - يحيى حميدان

حقق فريقا برقان والشباب 
املطلوب في اجلولة الثانية من 
منافسات دوري زين للدرجة 
األولى التي أقيمت منافساتهما 
مساء أمس األول، حيث متكن 
برقان مــن قلب تأخــرة أمام 
خيطان بهدف للبرازيلي رينان 
إلى فوز مستحق ٢-١ سجلهما 
فالح العجمي ومحمد فاضل، 
ليرتقــي إلى صــدارة ترتيب 
املسابقة برصيد ٤ نقاط بفارق 
األهداف عن الشباب الفائز على 
اليرموك بهــدف نظيف، فيما 
ظــل رصيد خيطان خاليا من 

النقاط في املركز الرابع.
وعلى ستاد عبداهللا اخلليفة 
جنــح الشــباب فــي العــودة 
بانتصــار ثمني على اليرموك 
بهــدف دون رد احرزه ســعد 
العازمي، ليرفع رصيده إلى ٤
نقاط في املركز الثاني بفارق 
األهداف عن برقان، فيما جتمد 
رصيد اليرمــوك عند ٣ نقاط 

متراجعا إلى املركز الثالث.
إلى ذلك، قال رئيس جهاز 
الكــرة فــي نــادي اليرمــوك 
إبراهيــم الرومــي إن فريقــه 
تعــرض للظلم أمام الشــباب 
بســبب عدم احتســاب حكم 
املباراة سعود السمحان ركلتي 

مــن احلكم لعــدم احتســابه 
الوقــت بــدل الضائع بشــكل 
صحيــح، الســيما أن املباراة 
شهدت إصابة عدد من الالعبني 
إضافة إلى التبديالت التي قام 
بها الفريقني، طالبا من جلنة 
احلــكام بأن تقوم مبشــاهدة 
شريط املباراة واحلكم بنفسها 
على األخطاء التحكيمية التي 

اجلولــة، الفتا إلى أن الوضع 
احلالي ســيجعل االحتاد في 
وضع حرج للغاية مع األندية 
إن لم يتم تفادي هذه املشاكل.
أن  بالذكــر  اجلديــر 
الصليبخات غاب عن مواجهات 
اجلولة الثانية للراحة، علما 
انه يقبع في املركز األخير بال 

رصيد من النقاط.

وقع فيها السمحان.
وطالب الرومي احتاد الكرة 
بالتحرك السريع إليحاد حل 
ملشــكلة عدم وجود تقنية الـ 
الدرجــة  «VAR» فــي دوري 
األولى، وهو األمر الذي يؤثر 
بالســلب على نتائــج الفرق، 
وكذلك يحرم األندية من نقاط 
املباراة كما حدث معنا في هذه 

«VAR» الرومي: اليرموك تعرض لظلم حتكيمي.. ونطالب بوجود تقنية الـ

جزاء صحيحتــني لليرموك، 
األولــى بعد أن ملســت الكرة 
يــد مدافع الشــباب، والثانية 
عندما تعرض املهاجم عثمان 
الدوسري للعرقلة، مشيرا إلى 
أنه من الظلم أن يذهب مجهود 
الالعبني بأخطاء حتكيمية بهذه 
الطريقة ويفقدهم نقاط املباراة.
واســتغرب الرومي أيضا 

املال: «األحمر واألسود» خسر بخطأين
زياد: «الذهبي» غّير «التكتيك» بالشوط الثاني

يحيى حميدان

أكد رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان 
محمد املال أن اخلســارة من برقان ١-٢
جاءت بســبب بعــض األخطاء وفقدان 
التركيز في فتــرات معينة من املباراة 
التي أقيمت ضمــن اجلولة الثانية من 

دوري «زين» للدرجة األولى.
وأوضح املال أن «األحمر واألســود» 
دخل املباراة بتركيز عال وسيطر على 
الشــوط األول بالكامل، وكان يجب أن 
ينهيه مسجال أكثر من هدف بعدما أتيحت 
له العديد من الفرص التي لم يستغلها 
كما يجب. وبني املال أن الشــوط الثاني 
شهد صحوة كبيرة من برقان واستطاع 
أن يســجل هدفني من خطأين بســبب 
فقــدان التركيز، الفتا إلــى أن الهزمية 
يجب أال جتعلنا نتراجع وعلينا مراجعة 

السلبيات والعودة بشكل أقوى.

وأوضح املــال أن خيطان لو خاض 
باقــي املباريات باملســتوى الذي قدمه 
في الشــوط االول من لقــاء «الذهبي» 
فإن الفريق ستكون له كلمة في صراع 

التأهل للدوري املمتاز.
من جهته، قال مســاعد مدرب فريق 
برقان نــواف زيــاد إن الصعوبة التي 
كانت تواجهنا فــي التحضير للمباراة 
متثلت في عدم خوض خيطان ألي لقاء، 
ولذلك غيرنا أسلوب اللعب «التكتيك» 
بالكامل في االســتراحة بني الشــوطني 
بعدما درسنا نقاط القوة والضعف لدى 
املنافس في الشوط األول. وأردف: «قمنا 
باستبدال ٣ العبني خالل فترة االستراحة، 
ودفعنا بالقــادم اجلديد األردني حمزة 
الصيفي الذي خاض معنا حصة تدريبية 
واحدة فقط بعد تأخر وصوله للبالد، 
وظهر بالرغم من ذلك مبســتوى طيب 

في النصف الثاني من املباراة».

ترتيب دوري «زين» للدرجة األولى بعد نهاية اجلولة الثانية
النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعبالفريق

٢١١٠٢١١٤برقان١
٢١١٠١٠١٤الشباب٢
٢١٠١٢٢٠٣اليرموك٣
١٠-١٠٠١١٢خيطان٤
١٠-١٠٠١١٢الصليبخات٥

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
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