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اجلمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ رياضـة

مصير مدربه محمد دهيليس في خطر.
وفي مبــاراة العربي واجلهراء، فإن 
األنظار تتجه صوب احلالة الغريبة التي 
ظهر عليها األخضــر في الدوري حتى 
اآلن بعد ما عجز عن حتقيق فوز واحد 
وظل في مركز متأخر ال يتناسب واسمه، 
وسيلعب األخضر اليوم بقيادة مدربه 

اجلديد البوسني روسيمير سيفيكو.
مــن جانبه، فــإن اجلهــراء مبدربه 
السلوفيني ساندي يعيش حالة مزدهرة، 
وفوزه اليوم سيمنحه الصدارة مؤقتا 
فهل يفعلهــا أبناء اجلهــراء ويلحقون 
اخلســارة بالعربــي أســوة بالكويــت 

والقادسية؟

تعادله مــع العربــي ١-١، لذلك أصبح 
مؤهال بإشــراف مدربه جمال القبندي 
لتحقيق الفوز اليــوم. من جانبه، فإن 
الســاحل الذي خســر مبارياته األربع 
املاضية ودخل مرماه ١١ هدفا بات عليه 
لزاما حتقيق الفوز اليوم وإال سيكون 

حيث يستضيف النصر القادسية ويلتقي 
الكويت على ملعبه مع الفحيحيل.

وفــي مباراتي الغد، فــإن التضامن 
يســعى في مواجهته مع الســاحل إلى 
تعويض ما فاته مــن نقاط التقدم إلى 
املنطقة اآلمنة بعدما قدم أداء جيدا بعد 

ناصر العنزي

تعود املنافســة في مباريات 
دوري زين للدرجــة املمتازة من 
جديــد بعد فترة توقــف، حيث تقام 
غدا مباراتان ضمــن مواجهات اجلولة 
اخلامسة، جتمع االولى التضامن صاحب 
املركز الثامن بـ ٤ نقاط مع الساحل األخير 
اخلالــي رصيده من النقاط على ملعب 
األول، وفي الثانية يبحث العربي الذي 
يحل في املركز التاسع بـ ٣ نقاط عن أول 
فوز له عندما يستضيف اجلهراء الثالث 
برصيد ٧ نقاط على ملعبه صباح السالم.

وتقام بعد غد السبت مباراتان أيضا، 

التضامن يلتقي الساحل في انطالق اجلولة اخلامسة لدوري «زين» السبت

 جدول مباريات الغد

القناةالتوقيتامللعبالفريقان

كويت سبورت٦:٠٠مبارك العيارالتضامن - الساحل
كويت سبورت٨:٢٠صباح السالمالعربي - اجلهراء

دابس: «العنيد» يفتقد ١٠ العبني غدًا.. ويطمح لدور الستة
يحيى حميدان 

أكد عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس 
جهاز الكرة فهد دابس أن لقاء الغد أمام الساحل 
لن يكون سهال، وعلينا احترام املنافس كما يجب 

لتحقيق نتيجة إيجابية أمامه. 
وأضاف دابس، لـ «األنباء»، أن املستوى بني 
الفريقني متقارب واجلهاز الفني لـ «العنيد» درس 
نقاط القوة والضعف لــدى «أبناء أبو حليفة» 

لدخول املباراة بأفضل شكل.  
وبني أن التضامن يفتقــد ما يزيد على ١٠

العبني لإلصابــة أو اإليقاف وهو أمر بالتأكيد 
يؤثر على أي فريق ولكن «العنيد» لديه الالعبون 
القادرون على سد النقص أو الغيابات، مشيرا 
الى أن ثقته عالية بجميع العبيه الـ ٣٠ املسجلني 
في قائمة الفريق لدى احتــاد الكرة. وأوضح 
دابس أن طموح «العنيد» هو الدخول مع الفرق 
الستة التي ستدخل املنافسة على لقب الدوري 
املمتاز عقب نهاية القسمني األول والثاني، وهو 
حق مشروع لنا وألي فريق كون جميع الفرق 
لديها نفس الفرصة في الوصول الى هذا الدور، 
وتفادي دخول صراع البقاء مع الفرق األربعة 

صاحبة املراكز من السابع حتى العاشر. 
ويغيب عن صفوف التضامن في اللقاء كل 
من هادي مربع، ومشعل أديلم، وفيصل سعيد، 
وعبداهللا مسامح، وحمود عايض، ويوسف الفجي، 
ومحمد يوسف، وراشد صالح، ويوسف العنيزان 
لإلصابة، كما ســيكون املهاجم حامد الرشيدي 
خارج احلسابات بعد حصوله على بطاقة حمراء 
مباشرة في مباراة الفريق األخيرة أمام العربي، 
فيما سيعود املدافع الغاني صامويل سارفو بعد 
انتهاء إيقافه ملباراتني بعد حصوله على البطاقة 
فهد دابساحلمراء املباشرة في اجلولة الثانية أمام الكويت.

«الغوص» كّرم فائزي 
بطولة «التصوير حتت املاء»

قام رئيس النادي واالحتــاد الكويتي للغوص واإلنقاذ 
م.طالل السرحان بتكرمي األبطال احلاصلني على املراكز الثالثة 
األولى واملشــاركني في بطولة الكويت املفتوحة للتصوير 
الفوتوغرافي والڤيديو حتت املاء التي نظمها االحتاد والنادي 
الكويتي للغوص واإلنقاذ بإشــراف االحتاد الدولي للغوص 
«سيماس»، حيث أقيمت منافسات البطولة في جزيرة قاروه.
وحصل على املركز األول في فئة التصوير الفوتوغرافي 
- الصورة املقربة بدر العطار ومساعده أحمد الصفي ونال 
املركز الثاني عبداهللا الكندري ومساعده صالح الكندري واملركز 
الثالث عبداهللا احلنينان ومساعده عبدالوهاب احلنينان، أما في 
فئة التصوير الفوتوغرافي - فئة اإلبداع فقد حصل عبداهللا 
احلنينان ومساعده عبدالوهاب احلنينان على املركز األول 
وجاء في املركز الثاني علي حماد ومساعده حسني احلداد فيما 
ذهب املركز الثالث إلى بدر العطار ومساعده أحمد الصفي، 
وفي مسابقة فئة الڤيديو الصامت - الكاميرا االحترافية متكن 
حامد أحمد ومساعدته ايناس جاسم من الظفر باملركز األول، 
وحل ثانيا علي عناني ومســاعده محمد بدر، وحصل على 
املركز الثالث محمد مكي ومســاعده ضايف الشمري، فيما 
متكن طالب العبداجلليل ومساعده عبداهللا علي من حتقيق 
املركز األول في فئة الڤيديو الصامت - أكشن كاميرا، وجاءت 
في املركز الثاني لورا اجلمعة ومساعدها فرانكي، فيما ذهب 

املركز الثالث كوثر الشامي ومساعدها محمد الشطي.
من جهته، قال مدير لعبة التصوير حتت املاء النادي وعضو 
اللجنة الفنية في االحتاد الدولي للغوص «سيماس» مهدي بن 
حيدر أن البطولة شهدت مشاركة ٣٨ متسابقا ومتسابقة وهو 
عدد يعتبر مميزا في انطالق البطولة والتي أدار منافساتها 
٤ حكام من الكويت و٤ آخرون من خارجها، مشيرا إلى أن 
اللجنة كانت برئاسة هاني بن حسني، باإلضافة إلى ١٥ منظما، 
مشيرا إلى أن كل تلك األمور والترتيبات ساهمت في إظهار 

البطولة بشكل مميز.

م.طالل السرحان خالل تكرمي الفائزين

«األزرق» يواجه العراق غدًا بفرصتي تأهل لربع نهائي «آسيوية الصاالت»
تعادل منتخبنا الوطني مع 
تايلنــد ٢-٢ في ثاني جوالت 
املجموعة األولى في كأس آسيا 
لكرة الصاالت املقامة في صالة 
الشيخ سعد العبداهللا، حيث 
سجل هدفي «األزرق» كل من 
صالح الفاضل في الدقيقة (١٩) 
وعبدالعزيز البسام (٢٨)، فيما 
ســجل هدفــي تايلنــد كل من 
ساراوود فاالفرويك بالدقيقة 
(٧) وكريت ارانسانيلياك (٣٥). 
وبذلــك تصــدر منتخــب 
الكويت ترتيب املجموعة األولى 
برصيــد ٤ نقــاط وهو نفس 
رصيد تايلند ولكن «األزرق» 
تقدم بفارق األهداف، فيما جاءت 
العراق ثالثة برصيد ٣ نقاط، 
وأخيــرا عمــان باملركز الرابع 
واألخير دون رصيد من النقاط.
وبذلــك انحصــر صــراع 
بطاقتي الصعود عن املجموعة 
بــني ثالثــة منتخبــات والتي 
ستحســم مساء الســبت من 
خــالل مواجهتــي الكويت مع 
العــراق وهــو صــراع خاص 
التأهــل فيما  لضمــان بطاقة 
خرجت عمان خالية الوفاض 
من البطولة وسيكون لقاؤها 

مع تايلند حتصيل حاصل.
من جانبه، تغلب املنتخب 
العراقي على نظيره العماني 
بنتيجــة ٥-٠، وبذلــك حقق 
العراق أول ٣ نقاط بالبطولة 
ودخل في منافسة قوية على 
تذكــرة التأهــل الثانيــة عــن 
املجموعــة، فيما بــات موقف 
العمانــي صعبــا  املنتخــب 
للغاية بتلقيه اخلسارة الثانية 
ويحتاج الــى معجزة للعبور 

الى الدور الثاني.
تعادل البحرين وتركمانستان

مــن جهــة أخــرى، تعادل 

املتأهلني إلى الدور ربع النهائي 
بتغلبه على طاجيكستان ٣-٢. 
أهــداف أوزبكســتان  ســجل 
تولكينوف (٢)، ونيشونوف 
(٦)، ورحمتوف (١٨)، وأحرز 

٣ نقــاط، وحصــدت كل مــن 
البحرين وتركمانستان نقطتها 

األولى في املجموعة.
مباريات اليوم وغدًا

إلى ذلــك، يبحث املنتخب 
السعودي عن فوز ثان عندما 
يواجه نظيــره الفيتنامي في 
الساعة ٠٢:٠٠ بعد ظهر اليوم 
اجلمعــة على مجمــع صاالت 
الشــيخ ســعد العبــداهللا في 
اجلولة الثانية من منافســات 
املجموعــة الرابعــة لبطولــة 
كأس آســيا لكــرة الصــاالت 
التي تستضيفها الكويت حتى 
٨ أكتوبــر املقبل التي تشــهد 
اليوم أيضا مباراة اليابان مع 
كوريا اجلنوبية في الســاعة 
١١:٠٠ صباحا. كما يلعب اليوم 
في املجموعة الثالثة لبنان مع 
إندونيسيا في الساعة ٠٥:٠٠

مساء، وإيران مع الصني تايبيه 
في الساعة ٠٨:٠٠ مساء.

الســبت  غــدا  وتختتــم 
منافســات املجموعتني األولى 
والثانيــة، فتلعب الكويت مع 
العــراق، وعمــان مــع تايلند 
في األولى، وأوزبكســتان مع 
البحرين، وتركمانســتان مع 

طاجيكستان في الثانية.
وحققت الســعودية بداية 
مثاليــة بتغلبها علــى اليابان 
وصيفة النسخة املاضية وأحد 
املرشحني للمنافسة على اللقب 
بنتيجــة ٢-١، لكن مهمتها لن 
تكــون ســهلة أمــام املنتخب 
الفيتنامي الذي سجل انتصارا 
عريضا على كوريا اجلنوبية 
بنتيجة ٥-١، وفي اللقاء الثاني 
تدخــل اليابان مواجهة كوريا 
اجلنوبية بحثا عن التعويض 
بعــد اخلســارة املفاجئة أمام 
السعودية، ويبدو اليابانيون 

مرشحني لتجاوز اجلار الكوري 
ألن أي نتيجة أخرى قد تطيح 
بآمــال الفريق في بلوغ الدور 

الثاني.
الثالثة،  وفــي املجموعــة 
وبعــد بدايته القويــة بالفوز 
علــى إندونيســيا ٥-٠، يريد 
املنتخب اإليراني حامل اللقب 
حجز بطاقة التأهل إلى الدور 
الثانــي عندمــا يلتقي الصني 
تايبيه القادمة من تعادل بهدف 
ملثلــه مع لبنان الــذي يبحث 
هو اآلخر عن فوزه األول أمام 
اندونيســيا اليــوم أيضا في 
اجلولة الثانية من منافســات 

املجموعة.
وتتصــدر إيران املجموعة 
برصيــد ٣ نقاط، مقابل نقطة 
واحدة لكل من لبنان والصني 
تايبيه، في حني يتذيل املنتخب 
اإلندونيسي الترتيب بال رصيد.

ال احتجاجات

هــذا، وقــد انضــم رئيس 
جلنة حكام كرة قدم للصاالت 
باالحتاد األوروبي لكرة القدم 
اإلسباني بدرو جالن، ملقيمي 
البطولــة التــي لم تشــهد أي 
احتجاجات على التحكيم بعد 
منافســات اجلولة األولى في 

املجموعات األربع.
وأكــد مدير تطوير احلكام 
بلجنــة كــرة قــدم الصــاالت 
والشاطئية باحتاد الكرة عضو 
اللجنة احمللية املنظمة للبطولة 
محمــد احلــداد، أن القــرارات 
التحكيمية لم تشبها شائبة، 
وجــاءت جميعهــا صحيحة، 
وذلــك فــي مباريــات اجلولة 
األولــى للمجموعــات األربع، 
مضيفــا انه «لــم تتلق جلنة 
احلكام بالبطولة احتجاجات من 
قبل املنتخبات الـ ١٦ املشاركة».

هدفي طاجيكستان سارداروف 
(٣ و٣٧)، وبذلك رفع املنتخب 
األوزبكي رصيده إلى ٦ نقاط 
من مباراتني، فــي حني جتمد 
رصيــد طاجيكســتان عنــد 

 أوزبكستان أول املتأهلني .. و السعودية وإيران يتطلعان للفوز الثاني  واليابان للتعويض أمام كوريا اجلنوبية

مــع  البحريــن  منتخــب 
تركمانستان ٤-٤ ضمن اجلولة 
الثانية من املجموعة الثانية. 
وفــي املجموعــة ذاتهــا، 
بات منتخب أوزبكستان أول 

مباريات اليوم اجلمعة
التوقيتاملباراةاملجموعة
١١:٠٠كوريا اجلنوبية - اليابان      الرابعة
٢:٠٠السعودية - ڤيتنام الرابعة
٥:٠٠إ ندونيسيا - لبنان   الثالثة
٨:٠٠الصني تايبيه - إيران الثالثة

مباريات السبت
١١:٠٠طاجيكستان - تركمانستان الثانية
٢:٠٠أوزبكستان - البحرين    الثانية
٥:٠٠تايلند - عمان األولى
٨:٠٠الكويت - العراق    األولى

العربي يبحث عن الفوز األول في مواجهة اجلهراء


