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اجلمعة ٩ سبتمبر ٢٠٢٢ رياضـة

صراع على الكرة بني مدافع الساملية عبدالعزيز العتيبي ومهاجم الساحل محمد جمال                 (أحمد علي)

الساملية ينتصر ويزيد من أوجاع الساحل ويضم خميس من «األبيض».. والفحيحيل يقلب الطاولة على النصر.. و«العنيد» يتوعد اجلهراء «املتحفز»

ناصر العنزي - هادي العنزي

تغلب الســاملية على نظيره الســاحل ٢-١
فــي أولى مواجهات اجلولة الثالثة لدوري زين 
املمتاز لكرة القدم، التي جمعت الفريقني مساء 
أمس على ستاد ثامر، في أجواء شهدت رطوبة 
عالية، ليرفع السماوي رصيده إلى ٧ نقاط، فيما 

بقي الساحل دون رصيد وفي املركز األخير.
بدأ الساملية مهاجما منذ البداية معتمدا على 
اجلودة التي يحظى بها العبوه في خطي الوسط 
واملقدمة، نوع السماوي في انطالقاته الهجومية 
وصــوال ملرمى حارس الســاحل حمد اخلالدي، 
وسرعان ما ترجم رجال املدرب الوطني محمد 
إبراهيم أفضليتهم بهدف جاء من صناعة الدولي 
مبارك الفنيني، وبرأسية العاجي جمعة سعيد 
(١٧)، وحاول الســماوي مضاعفة النتيجة غير 
مرة، سدد كارلوس بجانب املرمى (٢٨)، وأهدر 
احملترف العراقي أسو رستم أفضل الفرص (٤٠).

ولم يتحسن الساحل كثيرا في الشوط الثاني، 
رغم تبديالت املدرب الوطني محمد دهيليس، فيما 
حافظ الساملية على تقدمه وأفضليته، ومن ركلة 
ركنية أضاف ساجن بيير الهدف الثاني للسماوي 
(٧٧)، وقلص الساحل سريعا النتيجة بتسديدة 
قوية لعبداحملسن العجمي (٧٨) سكنت الزاوية 
اليمنى ملرمى الفضلي. أجاد احلكم الدولي سعد 

الفضلي إدارة اللقاء.
من جهته عزز الساملية هجومه بالتعاقد ملدة 
عام واحد مع الدولي السابق والعب نادي الكويت 
عبدالهادي خمــيس، وذلك خالل فترة التسجيل 
املتاحة من احتاد الكرة لتسجيل املشطوبـــــني 

أو غير املسجلـــني باألندية.
وفــي املباراة الثانية، متكــن الفحيحيل من 
قلــب الطاولة على النصر بنتيجة ٣-١ ليحقق 
الفوز األول له في الدوري، فيما بقي «العنابي» 

على رصيده السابق بـ ٤ نقاط.
وسجل أهداف الفحيحيل عبداهللا الظفيري 
(٧٩ و٨٩) وفواز الرشيدي (٨٤)، فيما سجل هدف 
النصر محمد دحام (٢٧)، حيث لعب «العنابي» 
بـ ١٠ العبني منذ الدقيقة ١١ بعد طرد فهد العنزي. 
إلى ذلك، تتواصل املنافسة وحصد النقاط 
في الــدوري اليوم، حيث تقام مباراتان، ففي 
األولى يلتقي التضامن اخلالي من النقاط على 
ملعب اليرموك عوضا عن ملعبه بالفروانية 
مع اجلهــراء «املتحفز» برصيد ٤ نقاط، فيما 
تتجــه األنظار صوب املواجهــة الثانية التي 

ســتجمع القادسية برصيد ٦ نقاط مع كاظمة صاحب 
الـ ٤ نقاط على ملعب محمد احلمد في مواجهة اعتدنا 
على إثارتها وأهدافها، على أن تختتم اجلولة منافساتها 
غدا السبت بلقاء «ناري» ومبكر يجمع الكويت صاحب 
الـ ٣ نقاط مع العربي برصيد نقطتني على ملعب نادي 
الكويت للحاق بركب املقدمة بعد استنزاف نقاطهما في 

اجلولتني املاضيتني.
مباراتا اليوم

في مباراة التضامن واجلهراء فإن األول خسر مباراتيه 
الســابقتني ويبحث عن أول فوز له علــى ملعبه لتعديل 
وضعــه املتأخــر، ويعاني «العنيد» من عــدة غيابات في 
خط الدفاع بســبب اإلصابة وفي مقدمتهم الغاني سارفو 
لإليقاف، أما اجلهراء فقد فرض نفســه بني فرق املنافسة 
وهــو القادم من الدرجــة األولى وكان األقــرب للفوز في 

مباراته املاضية مع كاظمة (١-١) .
وفي املباراة الثانية، ستكون اجلماهير القدساوية على 
موعــد مهم ال يحتمل التأخير ملؤازرة «أصفرها» من أجل 
النقاط الثالث والتربع على القمة وحيدا، فاألصفر بقيادة 
مدربه ناصر الشــطي حقق األهم في اجلولتني السابقتني 
فالنقاط تغني عن األداء أحيانا، لذلك فإن العبيه من اخلبرة 
والشباب مطالبون اليوم بإثبات أحقيتهم في النقاط في 
اختبار من العيار الثقيل، أما «البرتقالي» فهو مرشح قوي 
لتحقيق الفوز واملنافسة على الصدارة، حيث يعول مدربه 
ماركوف على عناصر متجانسة برز منها املدافع اجلزائري 

عماد الدين عزي وسجل هدفني.
مواجهة «جماهيرية» غدًا

وتختتم اجلولــة الثالثة غدا 
السبت، حيث سنكون على موعد 

«جماهيري» يجمع الكويت والعربي، 
وهو لقاء فرض نفسه في السنوات 

األخيــرة ليكون واحدا مــن اللقاءات 
التي تشعل املنافسة على اللقب مهما 

كان ترتيب الفريقان في جدول املسابقة. 
ويدخل «األبيــض» املواجهة وهو ميلك 
مقومــات الفوز معتمدا علــى مدرب ملم 
بالشأن احمللي وعناصر محلية ومحترفة 

متميزة، ولم تكن بدايته جيدة بعدما خسر 
من اجلهراء ثم عوضها بالفوز على التضامن، 

واليوم يدخل اختبارا صعبا يتطلب منه دفاعا يقظا 
وهجوما متحفزا، وقد أمت الفريق جاهزيته وضم العبني 

جديدين وهما املدافع التونســي بالل عيفة واجلناح 
املصري عمرو عبدالفتاح «عموري». أما العربي فقد خرج 
للتو من نصف نهائي كأس االحتاد اآلســيوي مواصال 
عروضه غير املتوقعة جلماهيره بعد تعادلني في الدوري 
وعــدم حتقيق أي فــوز حتى اآلن، وقد تكــون مواجهة 
اليوم الفرصة األخيرة ملدربه املقدوني ترينشوفســكي 
بعدمــا واجه انتقــادا حادا على طريقــة لعبه واختياره 

التشكيلة املناسبة.

برنامج إذاعي عن «مونديال قطر»
يبث على البرنامج الثاني إلذاعة الكويت برنامج «مونديال 
قطر ٢٠٢٢»، والذي يسلط الضوء على آخر استعدادات قطر 
الســتضافة املونديال، كما يناقش من خالله أبرز األحداث 
واألخبار واالحصاءات للبطولة منذ انطالقتها في نسختها 
األولى بالعام ١٩٣٠ وذلك دعما جلهود قطر في اســتضافة 
احلدث التاريخي.  البرنامج من إعداد الزميل ناصر الفضلي 
وإخراج هاني عبدالصمد ويســتضيف من خالله عددا من 
احملللني املتميزين، وقد أثنى هاني عبدالصمد على اجلهود 
املبذولة من قبل جميع العاملني على البرنامج بتوجيهات 
من الوكيل املســاعد بوزارة اإلعالم لشؤون اإلذاعة ومدير 
إذاعــة البرنامج الثاني يوســف الســريع الذي شــدد على 

يوسف السريعضرورة بذل اجلهود ملواكبة احلدث العاملي.

الكويت تستضيف مجموعتها في تصفيات كأس آسيا للشباب
مبارك اخلالدي

وافق االحتاد الكويتي لكرة 
القدم على استضافة منافسات 
املجموعة الثامنة من تصفيات 
كأس آسيا حتت ٢٠ سنة التي 
ستنطلق في ١٤ اكتوبر املقبل. 
وتضــم املجموعــة منتخبات 
«األزرق» واستراليا والعراق 

والهند.
وفي هذا اإلطار، يشهد غدا 
السبت استكمال عودة بطوالت 
الفئــات العمرية فــي االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم، مع انطالق 
السباق ضمن تصفيات كأس 
آسيا للشــباب حتت ٢٠ عاما 
٢٠٢٣ في أوزبكستان. وحلت 
كأس آســيا للشباب حتت ٢٠

عاما مكان بطولة حتت ١٩ عاما 
ومت تعديل نظــام التصفيات 
ليقام بشكل مفتوح دون تقسيم 

مستضيف البطولة. وتنطلق 
منافسات التصفيات من خالل 
املجموعــة الثالثــة التي تقام 
مبارياتهــا فــي الوس، حيث 
تلعب فلسطني مع اليمن على أن 
تتقابل الوس املضيفة مع غوام، 

أمام تركمانستان.
وفي املجموعة الثانية التي 
تقــام مبارياتها في البحرين، 
يلعب منتخب بوتان مع نيبال 
ثم تلعب البحرين املضيفة مع 
بنغالديش، علما أن املجموعة 

تضم أيضا منتخب قطر
وتلعب أوزبكســتان التي 
ضمنــت التأهل كمســتضيفة 
للنهائيــات ضمــن املجموعة 
األولــى، التي تقــام مبارياتها 
فــي الدمام، وهي تشــارك في 
التصفيات استعدادا للنهائيات، 
ولن يتــم احتســاب نتائجها 
في ترتيب املجموعة. وتشهد 
اجلولة األولى للمجموعة األولى 
لقاء أوزبكســتان مع املالديف 
ثم ميامنار مع الصني في حني 
يخــوض منتخب الســعودية 
املضيف مباراتــه األولى يوم 

االثنني أمام املالديف.

علما أن املجموعة تضم أيضا 
منتخب اليابان. وفي املجموعة 
التي تقــام مبارياتها  الرابعة 
في األردن، يلعب جزر شمال 
ماريانا مع تركمانستان، على أن 
يستهل منتخب األردن املضيف 

على املناطق. ويتأهل للنهائيات 
صاحــب املركــز األول في كل 
مجموعة، إلى جانب أفضل ٥

منتخبات حتصل على املركز 
الثاني في املجموعات العشر، 
لتنضم إلى منتخب أوزبكستان 

انطالق استعدادات طائرة أشبال «األبيض»

يعقوب العوضي

باشــر فريق األشــبال للكــرة الطائرة 
فــي نادي الكويت تدريباتــه أمس متهيدا 
للمشــاركة في البطولــة الودية اإلعدادية 
احمللية املقررة األسبوع املقبل والتي تشارك 
فيها عدة أندية في مقر الكويت في كيفان 
في إطار استعدادات الفرق ملنافسات الدوري 

العام واملقرر انطالقه أكتوبر املقبل.
وقاد احلصة التدريبية املدرب الوطني 
نايف فرحان وتواجد إداري الفريق سامي 
خليفة حيث ركز اجلهاز الفني على اجلانب 
البدني ورفع معدل اللياقة البدنية باإلضافة 

إلــى بعض اجلمل التكتيكيــة مع احلفاظ 
على الكرة وشهدت التدريبات تواجد مدير 
اللعبة منصور الشــمري الذي أكد: «لدينا 
العبــون موهوبون نتطلع إلشــراكهم في 

أولى بطوالتهم بعد فترة اإلعداد».
وفــي هــذا الصــدد، أكد نايــف فرحان 
أن املجموعة تضم عــدة العبني موهوبني 
يحتاجون لاللتزام في التدريبات اليومية 
واحلضور الذهني أثناء فترة اإلعداد، فيما 
أكد سامي خليفة أن حضور عدد كبير من 
الالعبني للتســجيل في الطائرة يدل على 
انتشار اللعبة وشعبيتها بني املراحل السنية 

وخاصة األشبال.

لقطة جماعية ألشبال نادي الكويت

منصور الشمري يتوسط املدرب نايف واداري الفريق سامي

إجناز كويتي في مونديال الغوص

حقــق منتخب الكويت الوطني للغــوص ١٠ ميداليات 
فــي نهائيات كأس العالم للغــوص الرياضي التي أقيمت 

منافساتها في تايلند.
وجاءت إجنازات منتخبنا عن طريق الزوجي املكون من 
فهد ساملني وبدر األسود بعد حتقيقهما فضيتي سباق ٥٠
و١٠٠ متر، كما حقق الزوجي املكون فيصل مجبل وسالم 
املطيري برونزيتي ســباق ٥٠ و١٠٠ متر. وعلى املستوى 
الفردي متكن البطل فهد ســاملني من حتقيق برونزية فئة 
االنتشال، وحقق البطل فيصل مجبل برونزية فئة «توربيدو».

وأشاد رئيس النادي واالحتاد الكويتي للغوص واإلنقاذ 
ورئيس الوفد م.طالل السرحان بهذا اإلجناز الكبير ألبطال 
الكويت في بطولة عاملية يشــارك بها عــدد من الالعبني 
املميزين من مختلف بلدان العالم، مشــيرا إلى أن حتقيق 
األبطال لهذا العدد الكبير من امليداليات يدل على أن اخلطة 

التي وضعها مجلس اإلدارة تسير في الطريق الصحيح.
وأوضح السرحان أن حتقيق امليداليات في البطوالت 
اخلارجية وكذلك كسر األرقام الوطنية أو اخلليجية يعتبر 
إجنازا، السيما أن النادي يعتبر حديث اإلنشاء وفق ميزانية 

محدودة.

منتخب الكويت الوطني للغوص

«الرياضات اجلوية» سفيرًا لالختراع والبحث العلمي
أعلن املفوض العام للهيئة 
األميركية للتنمية واالستثمار 
ومنظمــة فيرســت لالبتكار 
واالختراع املستشــار سامي 
التميمــي رســميا حصــول 
النــادي الكويتي للرياضات 
اجلوية على درع موســوعة 
األرقام القياسية، مشيرا إلى 
أن املنظمة الدولية ســتقوم 
باإلعالن عن حصول النادي 
الكويتي للرياضات اجلوية 
على مرتبة سفراء االختراع 
العلمــي، مهنئــا  والبحــث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
والشــعب الكويتي على هذا 
اإلجناز املميز.  وقال التميمي 
في بيان صحافي إن الكويت 
حصلت رسميا على املرتبة 
الثانية ممثلة بالنادي الكويتي 
للرياضــات في بطولة كأس 
العالــم لالختــراع والبحث 
العلمي التي أقيمت في تونس 
برعايــة رئيســة احلكومــة 
التونسية ومبشاركة وكالة 
النهوض بالصناعة والتجديد 
وحتت إشراف وزارة الصناعة 
واملناجم التونسية، موضحا 

املشارك في بطولة كأس العالم 
محمــد بورحمــة اإلجنازات 
التــي حتققت هي ثمرة دعم 
الدولــة ألبنائهــا الرياضيني 
ومؤازرتهــم لتحقيــق أعلى 
النتائج ومتثيل الكويت خير 
متثيل في احملافــل الدولية، 
مشــيدا بدعــم وتوجيهــات 
رئيــس مجلس إدارة النادي 
الكويتي للرياضات ســامي 
الشمري وكذلك الزمالء أعضاء 
مجلــس اإلدارة والعاملــون 
بالنادي على التعاون والعمل 
كفريق واحد للوصول بالنادي 
الكويتي للرياضات اجلوية 
إلــى مراكــز متقدمــة محليا 

وخارجيا.

أنــه ومــن ضمــن البرامــج 
املوازية للقمــة الدولية فقد 
حصلت تونس على املرتبة 
األولى في بطولة كأس العالم 
الكويت،  الثانيــة  وباملرتبة 
الرياضــات  نــادي  ومثلهــا 
اجلوية الكويتــي وباملرتبة 
الثالثة الســعودية، مشــيرا 
إلى ان تونس حصلت أيضا 
على املرتبة األولى في مجال 
البحــث العلمــي، وحصلت 
األردن علــى املرتبة الثانية 
والثالثــة في مجــال البحث 
العلمــي. من جانبــه، اعتبر 
أمني الســر العام في النادي 
الكويتي للرياضات اجلوية 
ورئيس بعثة منتخب الكويت 

بعد فوزه باملركز الثاني في بطولة كأس العالم تونس ٢٠٢٢

سامي التميمي محمد بورحمة

اختبار صعب للقادسية أمام كاظمة اليوم اختبار صعب للقادسية أمام كاظمة اليوم 
و«قمة نارية» بني الكويت والعربي غدًاو«قمة نارية» بني الكويت والعربي غدًا

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٦:٣٠عبداهللا اخلليفةالتضامن – اجلهراء
كويت سبورت٨:٥٠محمد احلمدالقادسية – كاظمة

مباراة الغد
كويت سبورت٧:٥٠الكويتالكويت – العربي


