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اجلهراء ُيعّمق جراح القادسية بثالثية.. والكويت خلطف نقاط الساحل

ناصر العنزي - مبارك اخلالدي

قدم اجلهراء أفضل عروضه 
على االطالق لهذا املوسم ومتكن 
من الفوز على ضيفه القادسية 
٣-١ في املباراة التي جمعتهما 
مساء أمس على ستاد «مبارك 
العيار» ضمن اجلولة الرابعة 
لدوري «زيــن املمتاز». وبهذا 
الفــوز، رفــع أبنــاء «القصــر 
األحمر» رصيده إلى ٧ نقاط، 
فيما زادت أوجاع األصفر لبقائه 
عند رصيده السابق بـ ٦ نقاط، 
واحتجت جماهيره على أدائه 
الباهــت حيــث أدارت ظهرها 
للفريق. وسجل للجهراء عبدو 
ايساكا (٩ و٩٥) وعبدالعزيز 
فيمــا ســجل   ،(٦١) مــروي 

للقادسية نايف زويد (٩٢).
قبــل  املبــاراة  وشــهدت 
انطالقها مراسم اعتزال احلارس 
بندر سليمان، وتفوق اجلهراء 
في الشوط األول ولعب بتوازن 
وثقة عاليــة، ومتيزت ألعابه 
بالســرعة والتركيــز بتألــق 
البرازيلــي رودريغــو وعبيد 
رافع ومروي بوســط امللعب 
وانطالقــات التونســي عمــر 
زكري وطــالل العجمي، فيما 
لم يظهر القادســية مبستواه 
املعهــود وافتقــد لالنســجام 
والبناء الصحيح للهجمة وأنهى 

اجلهراء املباراة بفوز ثمني.
اليــوم  وتختتــم مســاء 
الرابعــة  منافســات اجلولــة 
لدوري «زيــن» املمتاز بإقامة 

تعادل فــي مباراتني وخســر 
واحدة من الكويت ٢-٣ ودخل 
مرماه ٦ أهداف، وقد سارعت 
إدارة الفريق في اتخاذ خطوة 
إيجابية بإقصاء املدرب املقدوني 
يوغســالف وتكليف مساعده 
الزلفانــي  التونســي يامــن 
بقيادة الفريق مؤقتا، وتدعيما 
لصفوفه ضم «األخضر» املدافع 
الغاني يعقوبــا دوميبا الذي 
ســيخوض اليوم أول مباراة 
له فيما يغيب اجلزائري طارق 
بوعبطة لإليقــاف بعد طرده 
في لقاء «األبيض»، وال شك أن 
«األخضر» يدرك أن أي نتيجة 
غير الفوز ستسبب أزمة أخرى 
في صفوفه، وفي اجلانب األخر 
فإن التضامن حقق أول فوز له 

مباراتني سيتحدد على ضوئهما 
شكل املراكز املتقدمة واملتأخرة، 
ففي املباراة األولى يستضيف 
العربــي قبل األخيــر برصيد 
نقطتــني على ملعبــه صباح 
السالم نظيره التضامن برصيد 
٣ نقاط في سعي من «األخضر» 
لتحقيق أول فوز في املسابقة. 
وفي املباراة الثانية، يلتقي 
الكويت بنقاطه الـ ٦ مع الساحل 
صاحب املركز األخير بال نقاط 
علــى ملعب نــادي الشــباب 

مبدينة األحمدي.
العربــي  مبــاراة  وفــي 
حالــة  فــإن  والتضامــن، 
أثارت االستغراب  «األخضر» 
عنــد جماهيــره، إذ يحــل في 
موقع ال يتناسب واسمه حيث 

على حساب اجلهراء في اجلولة 
املاضية بعد خسارتني، ويدخل 
اليوم في مهمة صعبة تتطلب 
منه تأمني الدفاع والتركيز في 
التعامل مع الكرات الســانحة 

للتسجيل.
الكويــت  مبــاراة  وفــي 
والســاحل، فــإن «األبيــض» 
ميلك حظوظا كبيرة في خطف 
النقاط الثالث عطفا على نوعية 
الالعبني في صفوف الفريقني، 
ويجب اإلشارة هنا إلى تكرار 
حصول العبــي الكويت على 
البطاقة احلمراء ما يفسد على 
املــدرب رادان خطتــه وذلــك 
بعد طرد ســامي الصانع في 
مبــاراة اجلهــراء األولــى في 
املســابقة ومهدي برحمة في 

املباراة املاضية أمام 
العربي، ولكن تبقى 

حظوظ الكويت 
كبيرة للعودة 
بالنقاط الثالث، 
الســاحل  أمــا 

فوضعــه متأزم 
للغايــــــة بعــد ٣

خســائر متتاليــــة 
اليــوم صعبة  ومهمته 

ليســت  لكنهــا  للغايــة 
«مستحيلة» إذا لعب أفراده 

مــن أجل الفــوز، وقد الحظ 
مدربه محمد دهيليس تراجع 
فريقه مع أداء بعض الالعبني 
ومن املتوقع أن يجري بعض 
التعديالت في صفوف الفريق 

اليوم.

العربي مبدرب جديد يبحث عن أول فوز أمام التضامن في ختام اجلولة الرابعة

لقطة جماعية مع املعتزل بندر سليمان (أحمد علي) فرحة بهدف اجلهراء األول 

فهد دابس: احلذر 
مطلوب أمام «األخضر»

يحيى حميدان

أكــد عضو مجلــس ادارة 
نادي التضامن رئيس جهاز 
الكرة فهد دابس غياب ٥ من 
الركائز املهمــة لـ «العنيد» 
العربي  امــام  في مواجهته 
اليوم ضمن اجلولة الرابعة. 
لـ «األنباء»  وأوضح دابس 
الغاني صامويل سارفو  أن 
وعبداهللا مســامح وفيصل 
سعيد ومشعل أديلم وهادري 
مربع سيكونون خارج القائمة 

لظروف مختلفة، مشددا على ثقته العالية باألسماء املوجودة 
في القائمة والتي بإمكانها حتقيق نتيجة طيبة أمام منافس 
صعب وصاحب تاريخ كبير مثل «األخضر». وبني دابس أن 
ظروف العربي هذا املوسم لن تثنينا عن تقدمي كل ما لدينا 
لتحقيق نتيجة طيبة، خاصة في ظل تغيير اجلهاز الفني لدى 
املنافس عقب املباراة األجيرة، ومن املتعارف عليه في كرة 
القــدم أن أي تغيير للمدرب يعقبه ردة فعل إيجابية ولذلك 

علينا احلذر واللعب بجدية كبيرة.

هادي العنزي

أكد مدرب الساملية محمد إبراهيم أن خسارة فريقه أمام الفحيحيل ٢-٣، 
جــاءت نتيجة أخطاء فردية فادحة، مضيفا: «اليزال املشــوار طويال في 
مسابقة الدوري الصعبة، وعلينا جميعا حتمل املسؤولية، ومعاجلة األخطاء، 
وتعلم الدروس املستفادة من مثل هذه املباريات، وعلى الطرف اآلخر قدم 
الفحيحيل رغبة كبيرة للظفر بالنقاط الثالث، وكان مقاتال شرسا في أغلب 
فترات املباراة، مما صعب من مهمتنا، مستفيدا من األخطاء التي ارتكبها 

العبو السماوي».
وأشار إبراهيم إلى أن الساملية لم يقدم الكثير في الشوط األول، وظهرت 
األخطاء واضحة في منطقة املناورات، مضيفا: «ما يحسب للفريق العودة 
في املباراة مع نهاية الشــوط األول بهدف بعدما كان متخلفا بهدفني دون 
رد، وكنا األقرب إلضافة هدف ثالث بعد حتقيق التعادل منتصف الشوط 
الثاني لكن لم نوفق لسوء احلظ»، الفتا إلى أن الساملية يحتاج إلى املزيد من 
العمل في الفترة املقبلة. من جانبه، أشاد مدرب الفحيحيل فراس اخلطيب 
بأداء «األشــاوس» على مدار شوطي املباراة، قائال: «نأمل االستمرار في 
حتقيق النتائج اجليدة في الدوري، فالفــوز في مباراة أو اثنتني لبطولة 
تتخللها العديد من املواجهات الصعبة ليس كافيا، وعلينا احملافظة على أداء 

ثابت في جميع املباريات املقبلة، فباألداء وحده تتحقق النتائج اجليدة».
وذكر اخلطيب أن الفحيحيــل حتضر جيدا للمباراة ودخل بتركيز عال، 
مضيفا: «يحســب للفريق احملافظة على أدائه املتوازن بعد عودة الساملية 
للمباراة، ومعادلة النتيجة بفضل املدرب القدير محمد إبراهيم الذي تفوق 
تكتيكيا في مواجهة أمس األول»، مشــيدا بأداء حكام مباريات الفحيحيل 

في جميع مباريات الدوري.

فهد دابس

إبراهيم: خسرنا بأخطاء فادحة.. واخلطيب: تفوقنا باألداء املتوازن

كرم في «يد» العربي.. ومعسكر مصري لسيدات القرين
يعقوب العوضي

ضــم الفريــق األول لكرة 
اليــد في النادي العربي العب 
اخلط اخللفي في نادي برقان 
حسني كرم رسميا ملدة موسم 
واحد على سبيل اإلعارة ليكون 
ثالث تعاقدات «األخضر» في 
فتــرة االنتقاالت احلالية بعد 
احملترفــني أســامة اجلزيري 

ونضال العمري من تونس.
وعادت بعثــة العربي من 
معسكر أبوظبي التدريبي مساء 
االثنــني حيث خــاض الفريق 
عدة مباريات ودية جتريبية 
بقيادة املــدرب الوطني أحمد 
فوالذ إذ التقى بفريق العني ثم 
تواجه مع اجلزيرة والشارقة 

اإلماراتيني. 
وفي هذا الصدد، أكد فوالذ 
أن «األخضر» يســير حســب 
اخلطة املرســومة له، مشيدا 
بالتعاقدات الثالث التي متت 
لتدعيم الفريق بهدف استعادة 

املباريات الودية».
وانتقل إلى ما يعكر صفو 
خطط الفريق، قائال: «التفرغات 
الرياضيــة أصبحــت معقدة 
جــدا فــي الوقــت احلالــي إذ 

مــن أكتوبــر في كازخســتان 
املقبل، حيث يدشن املنافسات 
مبواجهة فريق آالتاو أورالي 
الكازاخســتاني مســتضيف 

البطولة في ٦٫٠٠ مساء.
وتاريخيا، فسيدات القرين 
أول فريــق كويتــي خليجــي 
يشارك في البطولة اآلسيوية 
حيث حصد الفريق لقب ثنائية 
الدوري والكأس العام املاضي، 

وتأهل للمشاركة املنتظرة.
وعطفــا علــى ذلــك، قــال 
مدير اللعبة في نادي القرين 
عبدالعزيز يالوس ان اجلهازين 
اإلداري والفني يعمالن على قدم 
الكويتية  اليد  وساق لتمثيل 
بالصورة التي تليق بها، مشيرا 
إلــى أن اللعبة تشــهد تطورا 
كبيرا على مستوى السيدات في 
اآلونة األخيرة، مضيفا: «لدينا 
العبات على قدر املســؤولية 
امللقاة على عاتقهن وهدفنا أن 
نظهر بصورة تليق بســمعة 

اللعبة محليا ودوليا».

يرتبط الالعبون بجهات عمل 
ومؤسسات توافق على التفرغ 
وتفعل إلغــاء البدالت املادية 
مما يؤثر سلبيا على الالعبني 
ذهنيا ونفسيا ويشغل بالهم 
إلى درجــات كبيــرة تفقدهم 
التركيز في بعض املواضع».

واستطرد: «في اجلامعات 
والكليات ال يختلف األمر كثيرا 
فإما أن يرفض التفرغ الرياضي 
وإما أن بعض املســؤولني ال 
يوافقون على التفرغ»، مضيفا: 
«أمتنى من املسؤولني التوصل 
إلى حلول لتلك املعضلة التي 
تؤرق جميع الرياضيني حيث 
إن املعاناة املستمرة ملعضلة 
التفرغات ال تقف عند العربي 

فقط».
وفــي إطار متصل، ينتظم 
فريق يد سيدات نادي القرين 
في معسكر تدريبي في مصر 
اعتبــارا مــن األحــد متهيــدا 
للمشاركة في البطولة اآلسيوية 
للسيدات التي تنطلق في األول 

حسني كرم أمام القادسية

مكانه في دوري الكبار املوسم 
املقبل واملنافســة في مختلف 
البطوالت، مضيفا: «املعسكر 
التدريبي ناجحا بكل املقاييس 
وطبقنــا بعــض األفــكار في 

٢٥٠ ذلوًال في السباق الثاني للهجن
يشــهد النادي الكويتي لسباقات 
الهجن غدا الســبت االجتماع الثاني 
لسباق الهجن الذي قيد فيه ٢٥٠ ذلوال 
من مختلف األصناف منهم ٥٠ ذلوال 
من اللقايا أبــكار تتنافس على كأس 
النادي على مسافة ٤ كيلومترات كما 
يتنافس ٤٠ ذلوال من اللقايا قعدان على 

مسافة ٣ كيلومترات ويشهد االجتماع 
إقامة ٩ أشواط ساخنة ينتظر أن تشهد 
تنافسا قويا بني مالك الهجن وأصحاب 

احلظائر.
وأعرب أمني السر العام للنادي ربيح 
الكبير  باإلقبال  العجمي عن سعادته 
على الســباق من قبل مالك الهجن، 

كما هنأ محبي رياضة اآلباء واألجداد 
بانطالق رياضة التراث للموسم اجلديد 
وتوقع أن يشهد تنافسا كبيرا خاصة 
بعد جلب املالك ذلوال جديدة، كما أكد 
عضو مجلس اإلدارة وأمني الصندوق 
عبداهللا املطيري استعداد النادي إلجناح 

عبداهللا املطيريالسباق وتشكيل اللجان.

كويتيان يحصالن على شهادة حتكيم 
دولية لسباقات الدراجات املائية

وديتان لشباب «األزرق» ومصر األسبوع املقبل

حصــــــل احلكمـــان 
الكويتيان إبراهيم رمضان 
التركيت على  وعبــداهللا 
شــهادة دولية في مجال 
تنظيــم وإدارة وحتكيــم 
سباقات الدراجات املائية 
والتي نظمها نادي الشارقة 
الدولي للرياضات البحرية 
بإشــراف رئيس املنظمة 
األوروبية (I.J.S.B.A) دي 
سميت بيتر. وذكر نادي 
الرياضات البحرية أمس أن 
رمضان والتركيت يعتبران 

أول كويتيني يحصالن على مثل هذه الشهادة. 
وتوجه النادي بالشــكر إلى نادي الشارقة 
وعضو االحتاد اإلماراتي للرياضات البحرية 
مديــر النادي أحمــد احلوســني الهتمامه 
وحرصــه على تعزيــز التعاون املســتمر 
بني الناديني سعيا نحو تطوير الرياضات 
البحرية ودعم الرياضيني واألبطال في هذا 

القاهرة - سامي عبدالتفاح

وصلت املفاوضات بني االحتادين الكويتي 
واملصري إلى مرحلــة متقدمة، لالتفاق على 
إقامة مباراتني وديتني بني منتخبي «األزرق» 
و«الفراعنة» للشباب، خالل األسبوع املقبل، 
ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في 

نهائيات بطولة أمم أفريقيا للشباب.
وينتظر مسؤولو احتاد الكرة املصري 
موافقة املدير الفني ملنتخب الشباب محمود 
جابر بعدما اعتذر املنتخبان النيجيري 
والكاميرونــي للشــباب عــن مواجهــة 

نظيرهما املصري.
إلــى ذلــك، تغــادر اليــوم إلــى العاصمة 
الكاميرونيــة ياوندي بعثــة الزمالك بقيادة 
املديــر الفني البرتغالي جيســوالدو فيريرا، 
استعدادا ملواجهة إيليكت سبورت التشادي 
األحد املقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ٦٤

لدوري أبطال إفريقيا.
وفي مفاجأة تاريخية للمصارعة املصرية، 
حققت الالعبة سمر حمزة إجنازا تاريخيا بعدما 
أصبحت أول مصريــة حتصد فضية بطولة 
العالم املقامة بالعاصمة الصربية (بلغراد)، بعد 
خسارتها في النهائي أمام التركية ياسمني أدار.

املجال. من جهة أخرى، شارك فريق «املوتو 
ســيرف» من نادي الرياضات البحرية في 
بطولة إيطاليا الدولية للموتوسيرف التي 
نظمهــا االحتاد الدولي للرياضات البحرية 
وأسفرت النتائج عن فوز املتسابق فارس 
رمضــان باملركز الثاني فــي فئة جونيور، 

وستكون هناك جولة قادمة في كرواتيا.

إبراهيم رمضان يتسلم الشهادة


