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االحد ٢ اكتوبر ٢٠٢٢ رياضـة

«العنيد» يرفض اخلسارة من الساحل في افتتاح اجلولة الـ ٥ للدوري

ناصر العنزي - مبارك اخلالدي

فرض التضامن التعادل على نظيره الساحل ١-١ في املباراة التي 
جمعتهما مســاء امس على ســتاد مبارك العيار في افتتاح اجلولة 

الـــ ٥ لدوري زين للدرجة املمتــازة، ليرفع التضامن رصيده إلى 
٥ نقاط، فيما حتصل الســاحل على أول نقطة له في 

البطولة، وقد تأخرت انطالقة املباراة اكثر من ١٥
دقيقة بسبب تأخر سيارة اإلسعاف.

 جاء الشوط األول متواضعا من الناحية 
الفنية، وبعيدا عن التوقعات مع أفضلية 

للســاحل، من حيــث الفرص، وكانت 
املبادرة عبر حمد احلبسي الذي أهدر 
انفرادا صريحا، وسدد الكرة بعيدا 
عن املرمــى (١٥)، وجنح جيوڤاني 
بوضــع فريقه في املقدمة من ركلة 
جــزاء نفذها بنجــاح (٣٩)، وعلى 
اجلهة األخرى، لــم تكن للتضامن 
محــاوالت تذكر في الشــوط األول، 

وحتسن أداؤه في «الثاني» في محاولة 
للتعديل فيما أجاد الســاحل تنظيمه 

الدفاعــي، معتمدا على الكــرات املرتدة، 
ومن كرة ثابتة متكن صامويل سارفو من 

تسجيل هدف التعادل برأسية معادال النتيجة 
لـ«العنيد» (٨٦)، لتنتهي املباراة بالتعادل اإليجابي.

وتتواصل املنافسة في دوري زين املمتاز في جولته 
اخلامسة اليوم، حيث يستضيف النصر برصيد ٤ نقاط على ملعبه 
علي صباح السالم القادسية الذي ميتلك ٦ نقاط، كما يلتقي الكويت 
بـــ٩ نقاط على ملعبه مع الفحيحيل برصيد ٦ نقاط في مواجهتني 

ستغيران من مراكز الترتيب.

ومن جديد تعود جماهير القادسية ملؤازرة فريقها بإشراف املدرب 
اجلديد الصربي بوريس بونياك بعد استقالة املدرب الوطني ناصر 
الشــطي على أثر مرارة اخلســارة من اجلهراء ١-٣، وبات األصفر 

في حاجة ماسة للفوز اليوم إلنعاش احلالة املعنوية املنتكسة.
وال شــك ان العبي القادسية يدركون متاما ان الفوز اليوم بات 
أمرا ضروريا بعد ما استعدوا جيدا خالل فترة التوقف، 
كمــا ان مدرب األصفر اجلديــد بونياك على علم 
بقدرات فريقــه والفرق األخرى بعد ان عمل 
مدربا للعربي واجلهراء سابقا، حيث من 
املتوقــع ان يغير في تشــكيلة الفريق 

ويزج بعناصر جديدة.
أما النصر فقد استغل فترة التوقف 
وخــرج الــى معســكر خارجي في 
السعودية اطمأن من خالله املدرب 
محمد املشعان على جاهزية العبيه 
وبات «العنابي» بحاجة للفوز عقب 
خسارته من الفحيحيل بهدف نظيف، 
كما يجب على العبيه احلذر بعدما 
وقعوا في مصيدة البطاقة احلمراء في 
مباراتني متتاليتني، األمر الذي كلفهم 

نتيجتهما.
وفي مباراة الكويــت والفحيحيل فإن 
األبيض اســتعد جيدا خلوض غمار املنافسة 
بعد ما جهز العبيه املصابني، كما أنه بات منافسا 
على الصدارة كعادته، وميلك مدرب األبيض رادان خيارات 
عدة للتعامل مع ظروف املباراة بسبب وفرة الالعبني األساسيني.

ومن جانبه فإن الفحيحيل الذي سجل فوزا ثمينا على الساملية 
٣-١ قــادر على قلــب التوقعات لصاحله اذا لعــب بروحه القتالية 

التي لعب بها سابقا.

القادسية والكويت في مواجهة النصر  والفحيحيلالقادسية والكويت في مواجهة النصر  والفحيحيل

«أزرق الشباب» يهزم الزمالك في القاهرة
و«الناشئني» يسحق «املالديف» بسداسية

مبارك اخلالدي

فاز منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم على 
فريق شباب الزمالك ٣-٢ في املباراة الودية التي 
جمعتهما مساء اجلمعة ضمن معسكر األزرق 
بالقاهرة واملقام في إطار حتضيراته الستضافة 
منافســات املجموعة الثامنة بتصفيات كأس 

آســيا واملقرر انطالقها فــي البالد ١٤ اجلاري 
مبشاركة منتخبات أستراليا والعراق والهند.
ومن جهــة اخرى، متكن منتخبنا الوطني 
للناشــئني «حتت ١٧ ســنة » مــن الفوز على 
نظيرة املنتخب املالديف ٦ - ٠ وذلك في افتتاح 
مشواره في بطولة كأس آسيا ضمن منافسات 

املجموعة الرابعة.

الدوحة تستضيف دورة اجلامعات اخلليجية
الدوحة - فريد عبدالباقي

حمــد  جامعــة  كشــفت 
بــن خليفــة - قطــر - عــن 
استضافتها النسخة التاسعة 
من الدورة الرياضية جلامعات 
العالي  التعليم  ومؤسســات 
فــي دول مجلــس التعــاون 
لدول اخلليج العربية والتي 
ستقام خالل الفترة من ٤ إلى 
١٠ فبراير املقبــل، بالتعاون 
مع اللجنة األوملبية القطرية، 
والتي تشمل إقامة منافسات 

رياضيــة في ٦ ألعاب وهــي: كرة القدم، الكرة 
الطائرة، تنس الطاولة، البادل، ألعاب القوى، 
السباحة، مبشاركة أكثر من ١٤٠٠ رياضي من 
طلبة اجلامعات في الكويت واخلليج العربي، 
وستقام جميع األلعاب الرياضية على املالعب 
واملرافق الرياضية في املدينة التعليمية ملؤسسة 
قطــر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع وعلى 
مالعب مؤسسة أسباير زون الشريك اللوجستي 
لهذه النسخة. ومن املتوقع أن يشارك في هذه 
الدورة أكثر من ٢٠ جامعة ومؤسسة تعليمية من 

مختلف دول مجلس التعاون 
اخلليجــي. وشــهد االجتماع 
حضور عميد شؤون الطالب 
في جامعــة الكويت بالوكالة 
بالكويــت د.ســامي عبداهللا 
الدريعي، الذي قال  لـ «األنباء»: 
ان جامعة الكويت جاهزة متاما 
للمشاركة في النسخة التاسعة 
والتي ستقام خالل الفترة من 

٤ إلى ١٠ فبراير ٢٠٢٣.
وكشــف أن هناك مقترحا 
النسائية  يسمح باملشــاركة 
في الدورة بداية من النسخة 

العاشرة والتي ستقام في ٢٠٢٥.
من جانب آخر، اختارت جلنة املسابقات 
في االحتاد اآلســيوي دولة قطر الستضافة 
النســخة السادســة من نهائيات كأس آسيا 
حتت ٢٣ عاما التي ستقام مطلع العام ٢٠٢٤.

وحتظى هذه البطولة بأهمية بالغة كونها 
ستؤهل املنتخبات اآلسيوية الثالثة صاحبة 
املراكز األولى إلى مسابقة كرة القدم في دورة 
األلعاب األوملبية الصيفية التي تستضيفها 

العاصمة الفرنسية (باريس) عام ٢٠٢٤.

حتتضن كأس آسيا املؤهلة إلى أوملبياد باريس

د.سامي عبداهللا الدريعي

صراع ملتهب على ٣ بطاقات في نهاية الدور األول
رافق منتخب طاجيكستان، أوزبكستان 
املتصدر إلى الدور ربع النهائي بعد فوز 
األول على تركمانستان ٨-٥ والثاني على 
البحرين ٦-١، أمس السبت، ضمن اجلولة 
الثالثة واألخيرة من منافسات املجموعة 
الثانية، ورفع املنتخب األوزبكي رصيده 
إلى ٩ نقاط في صدارة املجموعة، مقابل ٦

نقاط لطاجيكستان الثانية، ونقطة لكل 
من البحرين وتركمانستان.

ففــي املباراة األولى، ســجل كل من: 
و٣٨)  و٢٢  و٩   ٨) يــوروف  إدريــس 
ومحمدجــون شــاريبوف (١١) والعــب 
تركمانستان شــيري بايرامرادييف (١٩

باخلطأ فــي مرمى فريقــه) وفايز علي 
سردوروف (٣٧ و٤٠) أهداف طاجيكستان، 
فــي حني أحرز مولكامان اناغولييف (٣
و٣٥ و٣٧) وقربانغيلدي شهيدوف (٢٠

و٤٠) أهداف تركمانستان، وفي املباراة 
الثانية، سجل أهداف أوزبكستان كل من: 
إلبيــك تولكينوف (٦)، ويوســمونوف 
أكبر (٢٠ و٣٠)، وأديلوف ماشراب (٢٢)، 
وفخردينــوف شــاكرام (٢٦)، وغصــن 
الدين نيشونوف (٢٧)، فيما سجل هدف 

البحرين الوحيد عمار حسن.
من جانبه، حجز منتخب تايلند مقعده 
في الدور ربع النهائي بتغلبه على عمان 
٦-١ فــي اجلولة الثالثــة واألخيرة من 
منافسات املجموعة األولى. ورفعت تايلند 
رصيدها إلى ٧ نقاط، في حني ظلت عمان 
دون رصيد من النقاط في املركز الرابع 

واألخير.
هــذا ويســدل الســتار اليــوم، على 
منافسات دور املجموعات من بطولة كأس 
آسيا لكرة قدم الصاالت والتي تستضيفها 
الكويت حتى ٨ اجلاري على مجمع صاالت 
سعد العبداهللا، حيث حتسم مواجهات 
اليوم املوقف النهائي للمجموعتني الثالثة 
والرابعة وهوية الفرق املتأهلة إلى الدور 
ربع النهائي عبر بطاقتي املركزين األول 

والثاني في كل مجموعة.
الرابعــة، تلعــب  ففــي املجموعــة 
السعودية مع كوريا اجلنوبية في الساعة 
١١:٠٠ صباحــا، واليابان مــع ڤيتنام في 
٢:٠٠ ظهرا، وفي املجموعة الثالثة، تلتقي 
الصني تايبيه مع اندونيســيا في ٥:٠٠

مساء تليها مواجهة ايران مع لبنان في 
٨:٠٠ مساء.

وكان منتخب الســعودية خسر من 
ڤيتنام أمــس األول ١-٣، ضمن اجلولة 
الثانية، كما شهدت املباراة الثانية فوز 

اليابان على كوريا اجلنوبية ٦-٠.

نتائج املواجهات املباشرة بني منتخبني 
أو أكثر في حال التعادل في عدد النقاط 

بنهاية مباريات املجموعة.
وفــي املجموعــة الثالثــة، ســيكون 
الصراع على البطاقة الثانية املؤهلة إلى 
ربع النهائي على أشده بني اندونيسيا (٣

نقاط) والصني تايبيه (نقطة واحدة) في 
لقائهما اليوم، فيما تخوض لبنان مهمة 
صعبــة أمام ايران املتصــدرة واملتأهلة 

سلفا.
وكانت إيران فــي طريقها الى الدور 
ربع النهائي حيث اكتسحت الصني تايبيه 
بنتيجة ١٠-١، اجلمعة، أما منتخب لبنان 
فتلقى هزمية ثقيلة من نظيره االندونيسي 

.٢-٧
وضمنت إيران حاملة اللقب الصدارة 
والعبور مبكرا بعدما رفعت رصيدها الى 
٦ نقاط متقدمة على اندونيسيا (٣ نقاط) 
ولبنان والصني تايبيه (نقطة واحدة).

وفضال عن الفوز على ايران، حتتاج 
لبنــان أيضــا الى فــوز الصــني تايبيه 
لتتســاوى معها في النقاط ومن ثم يتم 

االحتكام الى فارق األهداف.

تايلند وطاجيكستان وأوزبكستان إلى ربع نهائي «آسيوية الصاالت»..  واالحتماالت مفتوحة في املجموعة الرابعة 

أوزبكستان حققت فوزاً كبيراً على البحرين في ختام مباريات املجموعة الثانية

ويحتل «األخضر» املركز الثالث في 
املجموعة الرابعة برصيد ٣ نقاط، وفي 
حال فوزه على متذيــل الترتيب كوريا 
اجلنوبيــة (من دون رصيد) ســيتقدم 
خطــوة كبيرة نحــو ربــع النهائي. في 
املقابــل، تتصدر ڤيتنــام املجموعة بـ ٦

نقاط وحتتاج إلى نقطة واحدة لضمان 
الصــدارة والتأهــل رســميا، ولكن هذه 
الطموحات ستصطدم برغبة قوية لدى 
منتخــب اليابــان الذي ميتلــك ٣ نقاط 
ويسعى بدوره الى حتقيق انتصار يعزز 

من آماله في التأهل.
وستكون االحتماالت مفتوحة في 
هذه املجموعة ســواء بتساوي ثالثة 
منتخبــات برصيد ٦ نقــاط في حال 
فوز السعودية وخسارة ڤيتنام، كما 
ان هنــاك احتماال آخر بأن تتســاوى 
منتخبات السعودية واليابان وكوريا 
بـ٣ نقاط في حال فوز كوريا وڤيتنام 
التي ستضمن حينها الصدارة برصيد 
كامل من النقاط وتترك الصراع على 

املركز الثاني بني الثالثي.
وتنص الئحة البطولة على اللجوء إلى 

يلعب خالله ٤ وديات استعدادًا ملونديال األندية

معسكر مصري لـ «يد األبيض»
يعقوب العوضي

يقيم الفريق األول لكرة اليد بنادي 
الكويت معســكرا تدريبيا في القاهرة 
اعتبارا من ٥ أكتوبر متهيدا للمشاركة 
في بطولة كأس العالم لألندية املقررة 
بالسعودية في ١٨ أكتوبر اجلاري (سوبر 
غلــوب)، حيث من املقــرر أن يلعب ٤

وديــات مع كل مــن األهلــي، الزمالك، 
اجليش ومنتخب الشباب املصري.

وبهذه املناســبة، أكد مدير الفريق 
سامح الهاجري أن الهدف من املشاركة 
دائما املنافســة والظهور املشرف الذي 

يليق بسمعة كرة اليد الكويتية.

وبني أن «األبيض» استفاد كثيرا من 
املشاركة في البطولة العربية والتي احتل 
فيها املركز الثالث، مضيفا: «لقد خضنا 
بطولة مميزة مع فرق ذات مستوى فني 
عــال وخبرة ميدانية كبيــرة، علما ان 
اإلصابات لم تعطنا الفرصة للوصول 
إلى املباراة النهائية ولكن نأمل أن تخلو 
قائمتنا في مونديال اليد من أي إصابات»

 واستطرد: «نطمح لنكون أول الفرق 
العائــدة إلــى الواجهــة الدولية وعلى 
منصات التتويج ورغم صعوبة املهمة 
في مجموعتنا التــي تضم فريقني من 
الفــرق الصعبة في العالــم فإني أملك 

الثقة بإمكانات وقدرات الالعبني».

٭ أشــار مدرب السعودية 
اندريو بــالزا إلى أن خبرة 
منتخب ڤيتنام تفوقت على 
«األخضر»، مبينا أن املباراة 
األخيرة هي التي ســتحدد 

املتأهلني للدور الثاني.
٭ أبدى مدرب ڤيتنام دييغو 
راؤول، ســعادته باالنتصار 
على حساب فريق قوي مثل 
السعودية، كاشفا عن أنه لعب 
بطريقة (باور بلي) لزيادة عدد 

الالعبني في امللعب.
٭ أكد مدرب منتخب ايران 
وحيد شامســائي، أن هناك 
العديد من املنتخبات املرشحة 
اليابان وڤيتنام  للقب ومنها 
واوزبكســتان والسعودية 

إضافة إلى «األزرق».
٭ قال مدرب منتخب لبنان، 
البرتغالي جواو أمليدا انه راض 
عن فريقه رغم اخلسارة ٢-٧

أمام إندونيسيا.

تصريحات

«األبيض» جّهز عموري
يحيى حميدان

باتت مشاركة العب اجلناح الهجومي في الفريق 
األول لكرة القدم بنــادي الكويت، املصري عمرو 
عبدالفتاح «عموري»، أمام الفحيحيل اليوم ضمن 
اجلولة اخلامسة من دوري «زين» املمتاز بيد اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب الكرواتي رادان غاسانني بعدما 

وصلت جاهزيته ملرحلة عالية.
وقد خضع «عموري» لعالج مكثف من اإلصابة 
التي عانى منها، وهي عبارة عن شد بسيط، حتت 
متابعة اجلهاز الطبي لـ «األبيض» خالل فترة التوقف 
الدولي في األســبوعني املاضيني. وتبدو صفوف 
الكويــت مكتملة وال تعاني من أي غيابات في لقاء 

«األشاوس» اليوم.
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