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االثنني ٣ اكتوبر ٢٠٢٢ رياضـة

النصر يحبط طموحات القادسية
ناصر العنزي - يحيى حميدان 

فشل القادسية في استغالل نقص 
النصــر وخــرج متعــادال معــه ٠-٠
على ســتاد علي صباح السالم ضمن 
مواجهات اجلولة اخلامسة من دوري 

«زين» املمتاز. 
وأصبــح لـ«األصفــر» ٧ نقاط في 
املركز اخلامس، وللنصر ٥ نقاط في 

املركز الثامن. 
وشارك سلمان البوص للمرة األولى 
مع القادسية بشكل رسمي بعد أن دفع 
بــه املدرب اجلديــد الصربي بوريس 

بونياك منذ البداية.
وســيطر التوتر والعصبية على 
مجريات الشــوط األول، والذي شهد 
قيام احلكم عبداهللا عرب بطرد حارس 
النصر خليفة رحيل (١٨) بعد ابعاده 
الكرة بيده خارج املنطقة، ولم يستغل 
القادسية النقص العددي في صفوف 
منافســه وكانت هجماتــه بعيدة عن 
تشكيل اخلطورة على احلارس البديل 
فــواز الدوســري الــذي نــزل عوضا 

عن البرازيلي تاكــو.  وجاءت أخطر 
محاولتني لصالح «العنابي» بتسديدتني 
من خارج منطقــة اجلزاء عن طريق 
محمد دحام، حيث ذهبت األولى فوق 
مرمى حارس القادسية مبارك احلربي 
بقليل، والثانية تصدى لها احلربي. 
وفي الشوط الثاني، أخذ «األصفر» 
زمــام املبــادرة ومتيــز بــدر املطوع 
والبوص بالتمريرات الثنائية، وحاول 
كل منهما، والعاجي مامادو سورو، هز 
الشــباك، ولكن تألق حــارس النصر 
فواز الدوسري بشكل الفت أبطل كل 
احملاوالت. وكان العربي قد حقق أول 
فوز له في الدوري بعد صيام ٤ جوالت 
وجاء على حســاب اجلهــراء بهدفني 
دون رد، وهــي املهمــة األولى ملدربه 
اجلديد البوسني سفيكو في الدوري 
املمتاز، ليرفع األخضر رصيده الى ٦

نقاط فيما بقي اخلاســر على نقاطه 
الـــ ٧. ســجل هدفي األخضــر كل من 
محمد الصولة في الدقيقة «٧٢» وعلي 
فريــدون «٨٣» بعدمــا صمد اجلهراء 
طويال، إال أن شباكه تلقت هدفني في 

الثلــث األخير من املباراة بعد ضغط 
عرباوي مستمر. ولم تكتب حملاوالت 
العربي النجاح في الشوط األول بسب 
صالبة الدفاع اجلهراوي وسوء انتشار 
العبيه، فيما فرض اجلهراء أســلوبه 
بعدما أحكم منطقته الدفاعية وشــن 
هجمات سريعة مرتدة. وفي الشوط 
الثاني تغير احلــال ملصلحة العربي 
وهاجــم خصمه بكثافــة حتى متكن 

من اختراق دفاعه وتسجيل هدفني.
إلــى ذلــك، تختتــم مســاء اليوم 
منافسات اجلولة اخلامسة من دوري 
زيــن املمتــاز بإقامــة مبــاراة واحدة 
ستحدد شــكل الصدارة قبل الدخول 
في املواجهات األقوى باجلوالت املقبلة، 
حيث يلتقي كاظمة بنقاطه الـ ١٠ مع 
مضيفه الساملية برصيد ٧ نقاط على 

ملعب ثامر.
وستكون املباراة في غاية األهمية 
للفريق الكظمــاوي الذي حافظ على 
تصدره للفرق قبل توقف املســابقة، 
خــالل فترة التوقــف الدولي، وفوزه 
اليوم سيؤكد جدارته بالصدارة. وكان 

البرتقالي قــد حقق فوزا صعبا على 
النصر بهدف نظيف في اجلولة املاضية 
واطمأن بعدهــا مدربه ماركوف على 
جهوزيــة العبيه بعدمــا قضوا فترة 
راحة طويلة مت خاللها جتهيز الالعبني 

املصابني.
ويعتمد ماركــوف على مجموعة 
متجانســة من الالعبني احملليني، كما 
وفــق البرتقالــي بالتعاقــد مع قلبي 
الدفاع عماد الدين غزي وميشيل ميالد 
للموسم الثاني على التوالي بعدما سدا 
ثغرة لطاملــا عانى منها كاظمة خالل 
املواسم املاضية، كما واصل مهاجمه 
شبيب اخلالدي تألقه بعدما سجل ٤

أهداف حتى اآلن.
أما الساملية فقد تلقى خسارة ثقيلة 
من الفحيحيل في اجلولة املاضية ١-٣، 
وبات عليه تعويضها في مواجهة اليوم 
كــي يقترب من فــرق املقدمة، ويبدو 
أن مدرب «الســماوي» محمد ابراهيم 
والعبيه استسهلوا مباراة الفحيحيل 
وخســروا بنتيجــة مفاجئــة، إال أن 
الساملية قادر على العودة مرة أخرى.

«األخضر» يعدل املسار بالفوز على اجلهراء..  وكاظمة ضيفًا ثقيًال على الساملية

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٧:٢٠ثامر الساملية - كاظمة

سفيكو يشيد بالعربي..
وساندي: لم نستغل الفرص

مبارك اخلالدي

عبر مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي العربي روسمير سفيكو عن 
ســعادته بفوز األخضر على اجلهراء 
٢-٠ أول من أمس في مستهل اجلولة 

اخلامسة لدوري زين املمتاز.
وقال سفيكو في املؤمتر الصحافي 
عقب املباراة، ان العربي قدم شوطا من 
أفضل األشــواط منذ انطالق املوسم، 
في مبــاراة كانت مباراة صعبة، وقد 
درسنا فريق اجلهراء قبل املباراة جيدا 
لكن لم تكن الـ ٣٠ دقيقة األولى جيدة 
مبا يكفي، لذلك أجريت تبديال مبكرا 
إلعادة األمور إلــى نصابها، وجنحنا 
في الشــوط الثاني بتقدمي مســتوى 
جيد من حيث االســتحواذ والهجوم 
وســجلنا هدفني ونتمنى ان تســتمر 

هذه احلالة في القادم من املباريات.
من جهته، قال مدرب اجلهراء سادني 
سيدينوفســكي، ان فريقه في بعض 
فتــرات املبــاراة كان األفضل تنظيما 
ووصوال للمرمى لكن لألسف لم نستغل 
الفرص املتاحة وإال لتغير وجه املباراة.
وأضــاف انه بعــد ان دخل مرمانا 
الهــدف األول فتحنا اللعــب للعودة 
وتوافــرت املســاحات للعربــي فقتل 
املباراة بالهدف الثاني، مشيدا بالالعبني 
على إخالصهم وروحهم العالية، آمال 
تصحيح األخطاء قبل املواجهة املقبلة.

وفي شأن متصل، وجهت إدارة نادي 
اجلهراء خطابــا إلى احتاد كرة القدم 
تطالب فيه بعدم االســتعانة باحلكم 
علي محمود في إدارة مباريات اجلهراء، 
مشيرة إلى بعض األخطاء التي وقع 

فيها احلكم.

«الكرة» يفتح حتقيقًا في أحداث «الساحل والتضامن»
مبارك اخلالدي -  يحيى حميدان  -  هادي العنزي 

أعلن األمني العام املساعد باحتاد الكرة صالح 
القناعي أن االحتاد فتح حتقيقا امس حول األحداث 
التي صاحبت مباراة الساحل والتضامن على ستاد 
مبارك العيار، موضحا انه مت رصد بعض السلبيات 
التي تتعلق بتأخر ســيارة اإلسعاف وسوء حالة 
شــبك املرمى وخلو غرف الالعبني من التكييف، 
وهي مالحظات نرفضها ونرفض كل أمر يسيء 
ملالعبنا ومسابقاتنا، ونحن في ٢٠٢٢، فهذه املناظر 

مسيئة لنا، ويفترض أال نواجهها.
وأشــار إلى أن التحقيق ســيطول كل من له 
مسؤولية عن املباراة للوقوف على هذه املشاكل سواء 
العاملون باالحتاد أو غيرهم من األجهزة العاملة، 
متمنيا عدم تكرار تلك اإلساءات للرياضة الكويتية.
هذا وذكر رئيس جهاز الكرة بنادي الســاحل 
د.أحمد عجب، أن فريقه كان بإمكانه اخلروج بغلّة 
وافــرة من األهداف وإنهاء املبــاراة قبل انطالق 
الشوط الثاني في املواجهة التي جمعته مع نظيره 
التضامن، وانتهت بالتعادل ١-١ ليحصد على إثرها 

الفريق أول نقطة له في املسابقة.
من جانبه، أشاد مدرب الفريق محمد دهيليس 
بالتنظيم الدفاعي للفريق، وقال: «عملنا جيدا خالل 

فترة التوقف الدولي «فيفا دي» على معاجلة العديد 
من املالحظــات التكتيكية، وقدم الالعبون مباراة 
جيدة بشكلها العام أمام التضامن، على الرغم من 

قلة الفرص احلقيقية للتسجيل».
من جانب آخر، أكد مدرب التضامن جمال القبندي 
أن التعادل مع الساحل يعد نتيجة إيجابية قياسا على 
الظــروف التي مير بها الفريق من ناحية الغيابات 

الكثيرة في صفوفه.
وأضاف أن «العنيد» ســعى لتفادي الهزمية 
في املقام األول أمام أحد املنافسني املباشرين لنا، 
مشيرا الى ان الساحل في املركز العاشر واألخير 
ويعتبر وضعه سيئا ولكننا متكنا من خطف نقطة 

ثمينة وهذا األمر مفيد للتضامن.
وبني القبندي أن محترفي فريقه األجانب يقومون 
باألداء املطلوب منهم ولكنه يبحث عن جودة أفضل 
بالتأكيد إلضافة الفارق لتشكيلة التضامن، السيما 
في ظل الصراع الكبير على مراكز الوســط بني 

أغلب الفرق.
وأوضح أن لقاء الفحيحيل اخلميس املقبل ضمن 
اجلولة السادسة سيكون في غاية الصعوبة وعلينا 
تفادي الهزمية ايضا كونه أحد املنافسني املباشرين، 
وفي حال حصولنا على نقطة على أقل تقدير فإن 
هذا األمر سيساعدنا على الوصول ملراكز الوسط.

«أزرق الناشئني»  يواجه ميامنار اليوم
يلتقي منتخبنا الوطني للناشــئني في الـ ٦:١٥ مساء اليوم 
منتخب ميامنار ضمن اجلولة الثانية من منافســات املجموعة 

الرابعة لتصفيات كأس آسيا املقامة في مدينة الدمام.
ويخوض األزرق املباراة مبعنويات عالية بعدما اكتسح منتخب 
املالديف بسداســية نظيفة في مستهل مشواره أمس األول في 
املباراة التي جمعتهما على ستاد سعود بن جلوي، اجلدير بالذكر 
أن منتخب ميامنار خسر من املنتخب السعودي بسداسية نظيفة 

ضمن اجلولة األولى.

٢٠ هدفًا باجلولة الثانية لدوري الشباب
مبارك اخلالدي

شــهدت اجلولة الثانية من منافسات بطولة دوري حتت ١٨
سنة غزارة تهديفية، حيث اكتسح اجلهراء فريق الساملية ٦-٠، 
ومتكن القادسية من الفوز على الصليبخات ٣-٠، وفاز كاظمة 
على برقان ٢-١، وجنح الســاحل في الفوز على التضامن ٣-٢، 
كما متكن الكويت مــن جتاوز عقبة النصر بالتغلب عليه ٢-٠، 

وأخيرا فاز اليرموك على خيطان ١-٠.
وبهذه النتائج رفع كل من القادسية والكويت وكاظمة واليرموك 
رصيدهم إلى ٦ نقاط، واجلهراء ٤ نقاط، والساملية والساحل ٣

نقاط، والصليبخات نقطة واحدة، فيما بقي رصيد كل من النصر 
وبرقان وخيطان والتضامن خاليا من النقاط.

منصور: عني «يد» خيطان على «املمتاز»

يعقوب العوضي

أكد نائب رئيس اجلهاز اإلداري لكرة اليد في نادي خيطان 
علي منصور أن النادي يسعى إلعادة الفريق إلى منصات التتويج 
وإلى املنافسة على مختلف األلقاب إذ ينصب التركيز على إعداد 
املراحل السنية بصورة ســليمة مدروسة مع توحيد املدرسة 
الكروية لغاية ترسيخ الفكر الكروي املطلوب تنفيذه من الالعبني.
جاء ذلك عشية استقبال رئيس مجلس إدارة النادي عبداهللا 
العتيبي حملترفي الفريق املصريني أحمد عبد السالم وعبدالرحمن 

مطاوع واللذين ضمتهما اإلدارة األسبوع املاضي.
وحول املنافسات احمللية، أكد منصور أن النادي وضع هدف 
التأهل إلى الدوري املمتاز في املوسم املقبل، مشيرا إلى صعوبة 
املهمة، مؤكدا ثقته الكبيرة في الالعبني واجلهازين اإلداري والفني 

ومجلس إدارة النادي.

عبداهللا العتيبي مستقبالً محترفي يد خيطان عبدالسالم ومطاوع
حقــق العبــو منتخبنــا الوطنــي 
للترايثلون ٣ ميداليات ذهبية وفضيتني 
وبرونزية خالل مشاركتهم في بطولة 
كأس آســيا ٢٠٢٢ والتــي أقيمت أمس 
األول في منتجعات أيلة مبدينة العقبة 
األردنيــة، اذ حقق عبدالعزيز الدعيج 
ذهبيــة الفئة العمرية حتــت ٣٠ عاما 
وسلمان الصفار ذهبية الفئة العمرية 
من ٣-٥٠ عاما وجنالء اجلريوي ذهبية 
الفئة العمريــة من ٣٠-٥٠ عاما، فيما 
حصل على امليداليات الفضية أســامة 
بورحمــة بفئة حتــت ٣٠ عاما وهدى 
الصالــح بفئــة حتــت ٣٠ عامــا، فيما 
حصدت نورة البــراك برونزية حتت 

٣٠ عاما.
هذا، وبارك رئيس النادي واالحتاد 

الكويتــي للترايثلون راشــد الكندري 
لالعبني حتقيقهــم هذا اإلجناز الكبير 
في بطولة آســيا التي شــارك فيها ٨٥
العبــا والعبة من النخبــة و١٢٠ العبا 
والعبة في الفئات العمرية ميثلون ٣٤

دولة، مضيفا: «أثبت العبو الكويت علو 
كعبهم وقدرتهم على مقارعة ومنافسة 
أبطال القارة الصفــراء، بفضل الدعم 
الذي يتلقاه االحتاد من اللجنة األوملبية 

الكويتية والهيئة العامة للرياضة».
كما أشاد الكندري بالالعب عبدالعزيز 
الدعيج، الذي تعرض حلادث ســقوط 
خالل منافسات الفئات العمرية حتت 
٣٠ عاما، إال انه أصر على إكمال السباق 
ومتكن من تصدره، وجاء سلمان الصفار 

لقطة جماعية ألبطال الترايثلون عقب التتويجثانيا وأسامة بورحمة رابعا.

الكويت حتصد الكويت حتصد ٦٦ ميداليات بآسيوية الترايثلون ميداليات بآسيوية الترايثلون

كاكاو: الروح صنعت الفارق  لـ«األزرق» أمام العراق
أشاد البرازيلي ريكاردو سوبرال 
«كاكاو» مدرب «أزرق الصاالت» بروح 
الالعبني التي صنعــت الفارق أمام 
العراق وساعدت الفريق على بلوغ 
الدور ربع النهائي من بطولة كأس 
آسيا لكرة الصاالت التي تستضيفها 

الكويت حتى ٨ أكتوبر اجلاري.
وتعــادل «األزرق» مــع نظيــره 
العراقي ٢-٢ في مباراة مثيرة، تقدم 
فيها أوال بهدف عبدالرحمن الوادي 
(٢)، قبل أن يرد العراق بهدفي سالم 
فيصــل (١٣ و١٨)، لكن عبدالرحمن 
املســبحي ســجل التعادل مع بداية 

الشوط الثاني.
وضرب منتخب الكويت موعدا 
مع أوزبكستان غدا الثالثاء في الدور 
ربع النهائي، بعــد أن رفع رصيده 
إلى ٥ نقاط في املركز الثاني بفارق 
نقطتني عن تايلند الفائزة على عمان 
٦-١ في اجلولة ذاتها، والتي ستواجه 
طاجيكســتان في ربع النهائي. في 
املقابل، رفع املنتخب العراقي رصيده 
إلى ٤ نقــاط في املركز الثالث، أمام 
عمــان متذيلة الترتيــب بال رصيد 
من النقاط. وشدد كاكاو في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد عقب نهاية اللقاء 
علــى أهمية احلضــور اجلماهيري 

بنتيجتهما، لكن هذا ليس مقياســا 
للقاء الثالثاء املقبل.

الى ذلــك، تغلبــت اليابان على 
فيتنــام ٢-٠ وتأهلتهــا معــًا إلــى 
الدور ربع النهائي، في حني غادرت 
السعودية البطولة رغم فوزها على 
كوريــا اجلنوبيــة ٤-٠ أمس األحد 
في ختام مباريــات اجلولة الثالثة 
الرابعــة.  واألخيــرة للمجموعــة 
وتساوت منتخبات اليابان وفيتنام 
والسعودية برصيد ٦ نقاط لكل منهم، 
لكن فــارق األهداف فــي املواجهات 
املباشرة بني املنتخبات الثالثة منحت 
الصدارة لليابان والوصافة لفيتنام، 
فيما احتلت املنتخب السعودي املركز 
الثالــث، وجاءت كوريــا اجلنوبية 

رابعة بال رصيد من النقاط.
هــذا، وأكملت إندونيســيا عقد 
املتأهلــني إلــى الدور ربــع النهائي 
بتغلبها علــى الصــني تايبيه ٤-١

ضمن اجلولة األخيــرة للمجموعة 
الثالثة، بعد أن رفعت رصيدها إلى 
٦ نقاط، وحلــت ثانية خلف إيران 
املتصدرة، في حني ظلت تايبيه على 
رصيدها بنقطة واحدة. هذا، وتلتقي 
إندونيســيا مع اليابان، وإيران مع 
ڤيتنام غدا الثالثاء في ربع النهائي.

الذي قدم دعما كبيرا وألهب حماس 
الالعبني، مضيفا أن جماهير املنتخب 
هي األفضل في آســيا، ومعربا عن 
شكره لها وللدور الرائع التي تلعبه.

وقال إن الالعبني قدموا أداء رائعا 
في بداية الشوط األول وأحرزوا هدفا، 
وصنعــوا عدد مــن الفرص أهدرت 
تباعا، ثم تراجع األداء، مع ارتكاب 
بعض األخطاء. وأضاف: «جاءت بداية 
الشوط الثاني مثالية لالعبي األزرق، 
وجنحوا في إدراك هدف التعادل. ثم 

تراجع األداء أيضا».
وأشــار كاكاو إلــى أن املنتخب 
العراقي قوي للغاية، واملباراة كانت 
قوية، مع الوضع في االعتبار تعرض 
الالعب عبدالرحمن الوادي لإلصابة 

وعدم استكماله املباراة.
ولفــت كاكاو إلــى أن منتخــب 
أوزبكســتان الذي سيلتقيه األزرق 
قوي ومنظم وميتلك خبرات هائلة، 
وتبدو حظوظه األفضل في التأهل 
لدور الثمانية، لكن «على اجلميع أن 
يتذكروا جيدا أننا منتخب الكويت 
القــادر على حتقيــق الفوز أيضا». 
وأوضــح أن األزرق واجه املنتخب 
األوزبكي في مباراتني وديتني ضمن 
االستعدادات للبطولة فاز املنافس 
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