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التضامن يخطف اجلهراء بخطأ الصعنونالتضامن يخطف اجلهراء بخطأ الصعنون
مبارك اخلالدي

حقق التضامن فوزه األول هذا املوسم 
بالتغلب على ضيفه اجلهراء بهدف نظيف، 
حيث جــاءت املباراة ضعيفة املســتوى 
خالية من اللمحــات الفنية، وبهذا الفوز 
رفــع التضامن رصيده الى ٣ نقاط، فيما 
جتمد رصيد اجلهراء عند ٤ نقاط وشهدت 
املباراة خروج العب اجلهراء عبدالعزيز 

أسعد بالبطاقة احلمراء (٩٣).
وتقــدم التضامن عبر ركلة جزاء بعد 
خطأ احلارس بدر الصعنون بدخوله القوي 
ضد املهاجم يوســف العنيزان، حيث لم 
يتــردد احلكم علي عباس في احتســابها 
ونفذهــا بنجاح توني اويــارو (٧)، فيما 
ألغــى احلكم هدف التعــادل للجهراء من 
كرة ثابتة نفذها عبيد رافع بعد الرجوع 

إلى تقنية احلكم املساعد (١٠).

وأجاد التضامن تنظيم صفوفه الحتواء 
اندفاع منافسه، وكاد أوساكا يعيد اجلهراء 
إلى أجواء املباراة لكن كرته علت العارضة 
(٣٨) كما سدد عبدالعزيز مروي كرة ارتدت 
من جســد املدافع عبدالعزيــز عبدالرضا 
وســط مطالبة بركلة جــزاء، لكن احلكم 
عباس تألق في عدم احتساب الركلة رغم 
رجوعه لتقنية الڤار (٤٤) وفي الشــوط 
الثاني الذي متيز بالتسرع والعشوائية 
من اجلانبني، تلقى اجلهراء ضربة بخروج 

القائد عبيد رافع بداعي اإلصابة (٦٠).
وفــي املقابــل، حافظ «العنيــد» على 
توازنه محاوال استثمار املساحات اخلالية، 
لكــن دون خطورة علــى مرمى احلارس 
الصعنون، وفــي الوقت بدل من الضائع 
تضاعفت أزمة اجلهــراء بخروج الالعب 
عبدالعزيز أسعد مطرودا لدخوله القوي 

على أبو بكر ديارا.

القبندي: «العنيد» فرض أسلوبه.. 

واجلنفاوي: اجلهراء خانته الظروف
مبارك اخلالدي - يحيى حميدان

أكد مــدرب التضامن جمال القبندي أن 
احلصول على النقــاط الثالث من أمام 
اجلهراء كان هدفنا واستطعنا حتقيقه، 
مضيفا: «كان اســتعدادنا جيدا ملباراة 
القوة  اجلهراء وقمنا بدراســة نقــاط 
والضعف لديهم بشــكل جيد، حرصنا 
على تســجيل هدف مبكر واللعب على 
الهجمات املرتدة وأســلوبنا هذا صّعب 
املســؤولية على املنافس الذي لم نلعب 
معه كما يريد هو». واعتبر القبندي أن 
الرابعة سيكون  العربي في اجلولة  لقاء 
صعبا عطفا على قوة املنافس ومعاناتنا 
من عدة غيابات والتي ارتفع عددها بعد 
خروج أكثر من العب خالل لقاء اجلهراء 
لإلصابــة، ونأمل أن يكون فوزنا األول 

دافعا معنويا كبيرا لنا.
من جهته، قال مدرب اجلهراء، السلوڤيني 
ساندي سيدينوفسكي، أن استقبال هدف 
في وقت مبكر مع الرطوبة الشديدة صعب 
من األمور علينا بشكل واضح فلم نتمكن 
من التعديل، رغم سيطرتنا على الكرة، 

مضيفا أن كل مباراة للجهراء تعتبر مبنزلة 
االختبار لنا كوننا فريقا صاعدا جديدا 
على الدوري املمتاز وسنكسر هذا احلاجز 

خطوة بخطوة.
من جانبه، قال املنسق اإلعالمي للجهراء 
صالح اجلنفاوي إن املباراة كانت صعبة 
على الفريق بسبب حالة الرطوبة العالية 
التي أثرت على أداء الالعبني، فضال عن 
املجهود الكبير الــذي بذل أمام فريقي 
الكويت وكاظمة في املباراتني السابقتني 
وهما من افضل وأقوى الفرق، ما تطلب 
ملواجهتها مجهودا مضاعفا بدنيا ومعنويا.

وأضاف قائال: «هذه هي أحوال كرة القدم 
فوز وخسارة، وكانت لدينا الرغبة في 
إكمال مسيرة النتائج املتميزة وحتقيق 
الفوز، لكن لألســف لم تخدمنا ظروف 
املباراة، ونبارك لفريق التضامن الفوز، 
وثقتنا ما زالت كبيرة في العبينا إلسعاد 
جماهيرهم في القادم من مباريات، حيث 
نتحضر بشكل متواصل ملواجهة القادسية 
اخلميس املقبل، ونتمنى أن نقدم املستوى 
الذي يليق باجلهراء لعودته إلى املنافسة 

مجددا».

ماركوف: «البرتقالي» فرض سيطرته على القادسية
ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم

أحلق كاظمة خسارة موجعة وثقيلة 
بالقادسية وتغلب عليه ٣-١، مكتفيا 
بهــذه األهداف بعدما ملس من مضيفه 
استســالما وانهيارا أصاب جماهيره 
باحليرة من انتكاسة فريقه على ملعبه 
وبــني أنصاره، وبتلك النتيجة اعتلى 
«البرتقالي» صدارة الترتيب برصيد 
٧ نقــاط متفوقا على الســاملية بفارق 
األهــداف، فيما جتمد رصيد اخلاســر 

عند ٦ نقاط.
وسجل أهداف كاظمة كل من جاي 
دميبلي (٣٣) وشبيب اخلالدي (٥١ و٥٥) 
فيما ســجل هدف «العزاء» للقادسية 
قائده بدر املطوع من ركلة جزاء (٧٠) 
وميكن القول إن املطوع «٣٧ عاما» كان 
أفضل العبي فريقه، بل كان يلعب وحيدا 
فيما كان باقي الالعبني ومدربهم ناصر 
الشطي يتفرجون فلم يتمكن «األصفر» 
من تهديد خصمه وال حافظ على مرمى 
حارسه علي جراغ فخرج بأسوأ خسارة 
منذ سنوات!، فيما استحق كاظمة بقيادة 
مدربه الصربي ماركوف الفوز بعدما 
قدم ملسات جمالية بأفضلية العبيه وفي 
مقدمتهم جــاي دميبلي وميكيل أومو 
وشبيب اخلالدي وأحمد عرسان فكانت 
الكرة تخرج من أقدام العبيه باملسطرة 
باجتاه مناطق اخلطورة والتي أنصفتهم 
بثالثة أهداف مرسومة ومثلها ضاعت 

لعدم التركيز.
مــن جانبه، فــإن القادســية الذي 
أغضــب جماهيــره احلاضرة ضل كل 

إلى ذلك أكد مدرب كاظمة الصربي
زيلكو ماركوف أن فريقه فرض سيطرة
مطلقة على نظيره القادسية، وانتهت
بفوز البرتقالي ٣-١، مضيفا سجلنا في
الوقت املناسب، وحتكمنا في مجريات
اللعب، باستثناء ١٠ دقائق متكن خاللها
املنافس من تسجيل هدف التقليص،
الذي جاء من خطأ فردي، وهي مشكلة

الطرق املؤدية إلى مرمى خصمه وظهرت 
خطوطه خصوصا في الشوط الثاني 
مفككة وهشــة ال تقوى على االلتحام 
وال تقدر على التهديد واكتفى العبوه 
بالتمريــرات اخلاطئــة والتســديدات 

العشوائية. 
وقــد أدار املباراة احلكــم عبداهللا 

الكندري وجاءت قراراته سليمة.

متوقعة في مثل هذه املباريات املتكافئة.
وأشار ماركوف أن مواجهة البرتقالي 
املقبلة والتي جتمعه مع النصر اخلميس 
املقبل، ســتكون صعبة بدرجة كبيرة 
علــى الفريقــني، وقــال: «خطتنــا في 
البطولة األطول باملوسم أخذ املباريات 
كل على حدة، وهدفنا الرئيسي املنافسة 
علــى املركــز األول، وعليه فإن جميع 
املواجهات صعبة، ومطالبون جميعا 
بتقدمي األفضل، والصعود تدريجيا من 
حيث األداء الفني والبدني، ووصولنا 
إلى النقطة الســابعة بعد ٣ جوالت ال 
يعني الكثير، إمنــا ميثل حافزا ملزيد 

من العمل واجلهد».
من جهة اخرى، يعود العب وسط 
البرتقالي ناصر فالح من رحلة عالج 
في املانيا امتدت لشهرين بعد اجرائه 

عملية جراحية بالكتف.  
بدوره قال مدرب القادســية ناصر 
الشطي إن الفريق قدم مباراة مميزة أمام 
كاظمة رغم اخلســارة، وان «األصفر» 
كان الطــرف األفضــل واألخطر طوال 
املواجهــة وخلق العديــد من الفرص، 
لكن األخطــاء الفردية كانت الســبب 
الرئيسي وراء خســارة النقاط الـ ٣، 
خصوصا على املســتوى الذهني في 

الهدفني الثاني والثالث.
وأشــار الشطي إلى أن «األصفر» 
لم يتراجع بدنيا وكان مسيطرا حتى 
نهاية املباراة، مشيرا إلى أن عامل اجلو 
علــى الفريقني رغــم صعوبة اللعب 
في ظل هــذه األجواء، الفتــا إلى أن 

القادم أفضل.

(زين عالم) شبيب اخلالدي وجاي دميبلي وفرحة الفوز على القادسية 

اخلطيب: العبو الفحيحيل أجادوا.. والنصر تأثر بالطرد
هادي العنزي 

أشاد مدرب الفحيحيل فراس اخلطيب بأداء فريقه بعد الفوز 
على النصر، ليحصد «األشاوس» أول ثالث نقاط في رصيدهم.

واضاف: «لم نقدم األداء املأمول في املباراة األولى بالدوري 
أمام كاظمة، فيمــا قدمنا أداء متميزا 
في املبــاراة الثانية ولكن لم نحصل 
على النتيجة املرضية أمام القادسية، 
وقد حرصنا في ثالث املواجهات على 
اخلروج بأداء جيد ونتيجة تعبر عن 
التطور الذي يشهده الفريق، ووفقنا 
بهــذا األمر بدرجة كبيرة بأداء متميز 
من الالعبني، لنتمكن من تسجيل ثالثة 
أهداف متتالية، رغم اجلودة التنظيمية 
والتكتيكية التي يتحلى بها النصر».
وأشــار اخلطيــب إلــى أن هــدف 
«العنابــي» الوحيد جاء مبهارة فنية 
لالعب محمد دحام، ما صعب األمور 
على فريقه، ولكن الطرد املبكر ألحد 

العبي النصر اثر عليهم سلبا، مبينا: «عرفنا جيدا أن النقص 
العددي للخصم ســيؤدي إلــى إرهاقه، وعليه لم نســتعجل 
النتيجــة، وانتظرنا حتــى الدقائق احلاســمة لقلب النتيجة 
واخلروج بالنقاط الثالث، وذلك بعد أن بسط الفحيحيل أفضلية 
واضحة في الشوط الثاني، واستحوذ على أغلب فتراته، كما 
جانب من مواجهة الفحيحيل والنصرجاءت التبديالت لتنشيط احلالة الهجومية وهو ما وفقنا به».

فراس اخلطيب

الرشيدي يضع ملساته األخيرة على «يد» الكويت
يعقوب العوضي

يضــع قائد اجلهاز الفني في يد الكويت 
هيثم الرشيدي اللمسات النهائية على التشكيلة 
التي سيخوض فيها منافسات البطولة العربية 
لألندية األبطال لكرة اليد والتي تقام في تونس 
خــالل الفترة من ١٧ حتى ٢٧ اجلاري حيث 
خاض في ساعة متأخرة من مساء أمس أولى 
مبارياته الودية مع فريق إيركا الذي يلعب في 
دوري البوسنة، حيث ركز اجلهاز الفني على 
عدة جوانب تكتيكية وبعض اجلمل اخلاصة 
بإنهاء الهجمات معتمدا على أسلوب الهجوم 
املعاكس واللعب علــى املضمون مع تقوية 
طرق الدفاع مبختلف األســاليب والرسوم 

التشكيلية والتمركز. وفي السياق ذاته، أكد 
مدير اللعبة سامح الهاجري أن اخلطة تسير 
بصورة سلسة وأن الفريق في تطور تصاعدي 
من حصة تدريبية إلى أخرى، مشــيرا إلى 
أن «األبيض» يطمح للمنافسة على مختلف 

األلقاب احمللية والدولية.
وأضاف: بدأنا رحلة اإلعداد من ١٠ أغسطس 
املاضي محليا حيث ركز املدرب على اجلوانب 
البدنية واستعادة احلس الكروي والتهديف 
واللعب على املضمون ثم انتقلنا إلى معسكر 
البوسنة والذي نضع من خالله آخر ملسات 
اجلهاز الفني على التشكيلة خلوض البطولة 
املرتقبة والتي تعتبر أيضا إعدادا جيدا لبطولة 

كأس العالم لألندية «سوبر جلوب».

تامونغكول: بطولة الكويت األولى للفنون القتالية حدث فريد
هادي العنزي

أشاد ســفير مملكة تايلند 
لدى الكويت روج تامونغكول 
بفكــرة إقامة بطولــة الكويت 
األولى لأللعاب القتالية املقررة 
٢٤ اجلاري، التي تشمل إقامة 
١٣ نزاال في رياضتي املواي تاي 

واملالكمة للهواة واحملترفني.
وأبــدى تامونغكول خالل 
اجتماعــه بصاحــب شــركة 
 (KSP) الرياضــي الترويــج 
العاملــي  املجلــس  وممثــل 
للمالكمة (WBC) في الكويت 

بحضــور ومشــاركة عدد من 
أبطال اللعبة، وصفوة املدربني 
التايلنديــني، وذلــك احتفــاال 
بالذكــرى الســتني لتأســيس 
العالقــات الديبلوماســية بني 
الكويــت وتايلند. من جانبه، 
أكد مشــعل الفجي أن اللجنة 
املنظمة للبطولة حترص على 
حتقيق أقصى درجات النجاح 
للبطولة، لتكون بداية مثالية 
إلقامــة العديد مــن البطوالت 
الدولية لرياضــة املواي تاي 
واأللعاب القتالية املتنوعة في 

املستقبل املنظور.

ورئيــس  الفجــي،  مشــعل 
اللجنة الكويتية للمواي تاي 
عبدالسالم السندي في نادي 
«٨ ملــز» للمــواي تــاي، أبدى 
سعادته بإقامة حدث رياضي 
كبير ورفيع املســتوى، ويعد 
األول مــن نوعه فــي الكويت 
لرياضــة املــواي تــاي. وذكر 
تامونغكول أن ســفارة بالده 
تخطط لتنظيم جولة ترويجية 
لرياضة املواي تاي في الكويت 
العــام املقبــل، تشــمل إقامــة 
منافسات رفيعة املستوى لهذه 
الرياضة التايلندية التاريخية،  السفير تامونغكول والفجي والسندي يحملون حزام املجلس العاملي للمالكمة

الشطي عقب السقوط امام كاظمة بثالثية: «األصفر» خسر بأخطاء فردية

ناصر العنزي

مباراة «مجنونة» وأحداث غير متوقعة 
أنهت مواجهة الكويــت والعربي بتفوق 
«األبيــض» ٣-٢، وبهذه النتيجة أصبح 
رصيد الكويت ٦ نقاط في املركز الثالث، 
فيما بقي «األخضر» على نقطتيه في املركز 
قبل األخير مواصال عروضه الهزيلة في 

املوسم احلالي.
إذا كان هذا حال الكويت والعربي في 
الشــوط األول فماذا تركــوا للفرق غير 
اجلماهيرية بعدما توافد مشجعو الفريقني 
إلى ملعب املباراة فخذلهم الالعبون بشوط 
بطيء تخللته كرات مقطوعة وســقوط 
متكرر من الالعبني عند االلتحام وانعدام 
الفــرص احلقيقيــة، فيما تفــرغ بعض 
الالعبني الستعراض مهاراتهم مثل أحمد 
الظفيــري والسنوســي الهــادي، فكانت 
احملصلة كرات تنتقل من هنا وهناك بال 

هدف وتركيز.
مــدرب الكويــت رادان بدأ بتشــكيلة 
ركائزها فهد الهاجــري ومحمد فريح في 

الدفاع واملهدي برحمــة وأحمد الظفيري 
وفيصل زايد في الوســط وشيركو كرمي 
وياســني اخلنيســي فــي املقدمــة، وكان 
«األبيض» أسرع نوعا ما في نقل الكرات 
لكنه ظهر كمن يقطع مسافات طويلة ويعود 
دون ان يحقق مبتغاه، وســنحت فرصة 
ثمينــة للمتحرك اخلنيســي الذي خطف 
الكرة برأسه من حســن حمدان وسددها 

نحو املرمى ومرت بجانب القائم (٢٥).
أما العربي فقد دخل بتشكيلة قوامها 
طارق بوعيطة في الدفاع ومحمد صولة 
والسنوســي الهادي في اجلناحني وعلي 
خلــف وخلــف والنيجيري كينجيســي 
إيدو فــي املقدمة، واكثر مــا قام به إيدو 
«تخريب» هجمات فريقه وأفضلهم كان 
صولة الذي كاد أن يصيب الهدف بتسديدة 
قوية مرت بجانــب القائم (٣٧)، وميكن 
القول أن «األخضر» حضر بقمصانه فقط 

في الشوط األول.
وفي مطلع الشوط الثاني كانت للكويت 
كلمة وكأنه يعتــذر عما قدمه في األول، 
وسجل جنمه ياسني اخلنيسي هدف التقدم 

بعــد متريرة متقنة مــن أحمد الطفيري 
(٤٧)، وفتح اخلنيسي الباب مرة أخرى 
وأضــاف الهــدف الثاني مــن ركلة جزاء 
(٥٤)، ولكــن زميله املهــدي برحمة وقع 
في احملظور ليخرج مطرودا بعد انذارين 
(٥٧)، وعاد العربي لتقليص الفارق بهدف 
من ركلة جزاء نفذها بإتقان السنوســي 

الهادي (٦٧).
وشهدت بعدها املباراة «كر وفر» حتى 
متكن البديل علي فريدون من ادراك التعادل 
لـ «األخضر» في الدقيقة ٨٧، واحتســب 
احلكم بعدها وقت اضافي ملدة ٨ دقائق.

وفــي الدقيقــة ٩٥ اقتنــص الكويت 
نقاط املباراة من ركلة جزاء نفذها ياسني 
اخلنيسي، محققا فوزا مطلوبا بعد مباراة 

مرهقة.
أدار املباراة احلكم الكرواتي إيڤان بيبيك 

واحتسب ركلتي جزاء 
صحيحتــني، ووجــه 
بطاقتــني  احلــــــــكم 
حمراوين لكل من املهدي 
(قاسم باشا)برحمة وطارق بوعيطة. جانب من قمة الكويت والعربي في ختام اجلولة الثالثة لدوري «زين»  
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