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ناصر العنزي

الســاحل بصالبة  خطــف 
دفاعه نقطة ثمينة من العربي 
بعدما تعادل معه سلبيا ضمن 
السادســة  منافســات اجلولة 
لــدوري زيــن املمتــاز، وبهذه 
النتيجة أصبــح لـ «األخضر» 

٧ نقاط والساحل نقطتان.
علــى  العربــي  وســيطر 
مجريــات الشــوط األول لكنه 
ضــل الطريق إلــى املرمى ولم 
يتمكــن من هز شــباك حارس 
اخلصــم حمد اخلالــدي بعدما 
فقد العبوه التركيز في التعامل 
مع اللمســة األخيــرة، كما ان 
استبسال مدافعي الساحل حال 
دون تســجيل هدف، وقد لعب 
«األخضر» بضغط هجومي مبكر 
عبر محمد صولة والسنوسي 
الهادي في األطراف وكينغسلي 
ايدو وعلي فريدون في املقدمة، 
الكــرة عبر  وتناقــل العبــوه 
التمريــرات القصيرة والكرات 
العرضية، وكاد سلطان العنزي 
يفتتح األهداف بعدما سدد الكرة 
بكعــب قدمه ومرت إلى جانب 

املرمى (٣٠)، وتقــدم الصولة 
قريبــا من منطقة اجلزاء لكنه 
سدد كرته فوق العارضة (٣٩)، 
ولم يأت استحواذ العربي على 
الكرة كما أراد مدربه وعجز عن 

تسجيل هدف.
الســاحل فقــد دافــع  أمــا 
مســتميتا عن مرمــاه بوجود 
حمزة بن عبــده وعبدالرحمن 
الديحاني وناصر سالم وطارق 
عجون وخرج بشباك نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل 
العربي هجومه والساحل دفاعه، 
وأجرى مدرب العربي تغييرات 
بإشراكه سيف احلشان وبندر 
السالمة، وأهدر النيجيري ايدو 
فرصة ثمينة بعدما أبعد حمزة 
بن عبــدة الكرة قبــل دخولها 
املرمى (٨٥)، واعتمد الســاحل 

على املرتدات ولم جتد نفعا.
أدار املباراة احلكم مصطفى 
الشطي وجاءت قراراته سليمة.

هذا، وتدخل فرق دوري زين 
للدرجة املمتازة في اختبارات 
جديدة من أجــل الصراع على 
املقدمــة والهــروب مــن القاع، 
وتقــام اليــوم مباراتان جتمع 

األولــى بني الفحيحيل برصيد 
٦ نقاط مع التضامن بـ ٥ نقاط 
على ملعب نادي الشباب، وفي 
الثانية يستضيف اجلهراء وله 
٧ نقاط على ملعبه مبارك العيار 

النصر الذي ميتلك ٥ نقاط.
املواجهة األشد  وســتكون 
والتــي تتجه إليها األنظار غدا 
الســبت في قمة الصراع على 
الصدارة بني الكويت املتصدر بـ 
١٢ نقطة وكاظمة الثاني برصيد 
١١ نقطــة على ســتاد الصداقة 
والسالم، ويشهد اليوم نفسه 
مواجهة القادسية الذي جمع ٧

نقاط والساملية بـ ٨ نقاط على 
ملعب محمد احلمد.

وفي مباراتي اليوم تسعى 
الفــرق األربعــة إلى حتســني 
مراكزها، ففي مباراة الفحيحيل 
والتضامــن فــإن األول واصل 
عروضه اجليدة رغم خسارته 
من الكويت «١-٢» في اجلولة 
املاضية، أما التضامن فتعادل 
مع الســاحل، لكنه مــازال في 
ترتيــب غيــر مطمئــن، فيمــا 
يسعى اجلهراء في مباراته مع 
النصر إلى تعويض خسارته من 

العربي، كما سيسعى العنابي 
إلــى جتــاوز مضيفــه لزيادة 
نقاطه. سيكون ستاد الصداقة 
والسالم مسرحا ملواجهة قوية 
غدا الســبت، فإمــا أن يواصل 
الكويــت صدارتــه أو يخطفها 
كاظمــة منه، والفريقــان يكاد 
يكــون مســتواهما واحدا من 
حيث جودة العناصر والقيادة 
الفنية اجليدة، واألبيض ميتلك 
كل مقومــات الفــوز ملا يضمه 
مــن عناصر أساســية وبديلة 
متميزة، وهذا مــا أكده مدربه 
الكرواتي رادان، بأن البدالء كانوا 
الورقة الرابحة في الفوز على 
الفحيحيل باملباراة الســابقة، 
فيما ظهر بشكل مميز املهاجم 
ياســني اخلنيســي متصــدر 
الهدافني بســبعة أهــداف.  من 
جانبه، فإن «البرتقالي» فرط في 
الصدارة بعد تعادله مع الساملية 
١-١ وهو مؤهل لتجاوز ضيفه 
لكــن عليــه أال يكــرر أخطاءه 
الدفاعية كما حدث في املباراة 
املاضية، وهي بالطبع ال تخفى 

على مدربه ماركوف.
أما فــي مواجهة الســاملية 

والقادسية، فإن األول لم يستقر 
على مستوى ثابت، لكنه فرض 
نفسه في املراكز الثالثة األولى، 
وغدا ســيواجه مدربــه محمد 
إبراهيم والعبوه اختبارا صعبا، 
وهو قادر على جتاوزه اذا أحسن 
اســتغالل فرصه بوجود قوة 
هجومية تضم جمعة ســعيد 
وأسو رستم ومبارك الفنيني.
أما القادسية فمازال بعيدا 
عــن مســتواه منــذ انطالقــة 
الــذي أغضب  الــدوري، األمر 
جماهيــره، وعندمــا جاءتــه 
الفرصــة فــي مبــاراة النصر 
فرط فيها وتعادل ســلبيا بعد 
أن لعب خصمه بعشرة العبني 

فترة طويلة.

«األزرق» مستقر عند املركز الـ ١٤٩ عامليًا
اســتقر منتخب الكويت في التصنيف 
العاملي لالحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، 
الصادر أمس لشهر أكتوبر عند املركز الـ١٤٩
عامليا والـ ٢٧ آسيويا والسادس خليجيا.

وأقيمت العديد من املباريات الدولية بني 
رسمية وودية في مختلف قارات العالم خالل 
شهر سبتمبر املاضي غير أن «األزرق» لم 
يشارك في أي منها وهو األمر الذي انعكس 
عليه بعدم احلصول على أي نقاط إضافية 

تساهم في حتسني مركزه ولو قليال.
فــي غضون ذلك، تصدر منتخب إيران 
تصنيف منتخبات آســيا والـــ ٢٠ عامليا، 

تاله منتخب اليابان ثــم كوريا اجلنوبية 
فأســتراليا ثم قطر والســعودية والعراق 

واإلمارات وسلطنة عمان.
وعربيا تقدم املنتخب السعودي مركزا 
واحدا (٥١ عامليا والسادس آسيويا)، رفقة 
منتخب العراق الذي ارتقى إلى املرتبة الـ 
٦٨ علــى الصعيد العاملي والســابع قاريا، 
واحتــل املنتخب اإلماراتي املركــز الـ ٧٠، 
كما شــهد التصنيف تقدم منتخب املغرب 
(٢٢) واجلزائــر (٣٧) ومصــر (٣٩) بينما 
احتفــظ املنتخب التونســي باملركز الـ ٣٠

على الصعيد العاملي.

«الناشئني» يواجه السعودية بحسابات معقدة
مبارك اخلالدي

يختتم منتخبنا الوطني للناشئني حتت 
١٧ ســنة لكــرة القدم اليوم مشــاركته في 
منافسات املجموعة الرابعة من التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا ٢٠٢٣، وذلك 
عندما يواجه املنتخب السعودي املستضيف 

مبدينة اخلبر.
ويخوض منتخبنا املباراة وفي رصيده 
٦ نقاط من ٣ مباريات بينما ميتلك األخضر 
الســعودي ٦ نقاط مــن مباراتني. ووضع 
األزرق نفســه في حســابات معقــدة بعد 

خسارته أمام الهند ٣ - ٠ في املباراة التي 
جمعتهما مساء األربعاء ضمن اجلولة الثالثة 
والتي شهدت اكتساح السعودية ملنتخب 
جزر املالديف بنتيجة ٩ - ٠ ليعتلي صدارة 
املجموعة بفارق األهداف عن منتخب الهند.

ويبقى تأهل األزرق مرهونا بفوزه اليوم 
على شقيقه الســعودي وانتظار النتائج 
األخرى. اجلدير بالذكر ان أصحاب املركز 
األول من املجموعات العشــر على صعيد 
القارة يتأهلون بشكل مباشر الى النهائيات 
إضافة إلــى أفضل ٥ منتخبــات حلت في 

املركز الثاني.

رسميًا.. العزب مدربًا لبرقان
يحيى حميدان

توصلت إدارة نادي برقان لتسوية مع مدرب الفريق 
األول لكرة القدم، البرازيلي إميرســون ألكانتارا، لفسخ 
التعاقد معه وتعيني املدرب الوطني محمد العزب بدال منه.

وجاءت رغبة إميرسون بسبب ظروف عائلية جتبره 
على السفر إلى بالده البرازيل خالل الفترة املقبلة.

ويعتبر هذا االختبار األول للمدرب العزب على صعيد 
فرق الكبار بعدما سبق له العمل مدربا ملنتخبنا الوطني 
للناشئني، وكذلك كمساعد مدرب ملنتخبي الشباب واألوملبي.
ويقبع برقان في املركز اخلامس واألخير في ترتيب 
دوري «زين» للدرجة األولى برصيد نقطة يتيمة، وسجل 

محمد العزب«الذهبي» هدفا وحيدا واستقبل ٦ أهداف في شباكه.

بداية مثالية ملمثلي الكويت في البطولة.. و١٢ مباراة اليوم وغداً السبت

افتتاح مميز لـ «عربية السلة».. والناصر: اجلميع فائز

جنحت الفرق الكويتية في حتقيق نتائج إيجابية 
بافتتاح منافسات بطولة األندية العربية الـ ٣٤ لكرة 
السلة للرجال التي يستضيفها نادي الكويت، ومتتد 
منافساتها حتى ١٥ أكتوبر اجلاري، على صالتي احتاد 
كرة السلة بضاحية صباح السالم، ونادي الكويت 
بكيفان، إذ متكن «األبيض» وصيف النسخة السابقة 
من التغلب على نظيره أهلي بنغازي الليبي ٧٦-٦٠

باملجموعة األولى، كما ســجل كاظمة فوزا مستحقا 
على البشــائر العمانــي ٩٩-٨٠ باملجموعة الثالثة، 
وفي املجموعة الرابعة جتاوز اجلهراء منافسه دجلة 

اجلامعة العراقي بنتيجة ٧٢-٥٧.
وفي باقي نتائج اليوم االفتتاحي للبطولة، تغلب 
األهلي املصري بطل النســخة السابقة على امليناء 
اليمني ١٣٠-٥٣، كمــا تفوق األهلي البحريني على 
الســد القطري ٦٩-٦٠، فيما فاز االحتاد السكندري 
علــى أهلي حلب الســوري بنتيجة ٩٩-٥٢، وبذلك 
وضعــت الفرق الفائزة أول نقطتــني في رصيدها، 

فيما نالت الفرق اخلاسرة نقطة واحدة.
إلى ذلك، شــهدت البطولة في يومها األول حفل 
افتتاح مبســط ومتميز فــي صالة االحتاد، تخللته 
عــروض فنية بأضــواء الليزر، وأغنيــة ترحيبية 
باألشــقاء العرب في وطنهم الثانــي الكويت قدمها 
الفنان بشار الشطي، وعرضا لطابور الوفود العربية 
املشاركة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة 

األوملبية الكويتية الشــيخ فهد الناصر، ومدير عام 
الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل، والسفير 
املصري أسامة شلتوت، ونائبي رئيس االحتاد العربي 
لكرة السلة مجدي ابو فريخه، وعبدالرحمن املسعد، 
ورئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة الســلة 
رشيد العنزي، ورؤساء الوفود العربية، وعدد من 
القيادات الرياضية في األندية واالحتادات، وقد حظي 

احلفل بإشادة واسعة من قبل احلضور.
وفي هذا الصدد، أكد الشيخ فهد الناصر أن البطولة 
فرصة لتعزيز الروابط بني العرب، ولتبادل اخلبرات 
الفنية واإلدارية، مضيفا: «أهال وسهال باألشقاء في 
بلدهم الثاني الكويت، وطن الصداقة والسالم، ونأمل 
لهم طيــب اإلقامة، وكل التوفيــق، وحتقيق أقصى 
درجات االستفادة من هذا التجمع العربي املميز»، كما 
أشاد بحسن التنظيم الذي تشهده البطولة، آمال كل 
التوفيق ملمثلي كرة السلة الكويتية، وتقدمي مستويات 
فنية تظهر معها التطور امللحوظ في األعوام األخيرة 

للعبة، وكذلك جلميع األندية العربية املشاركة.
مباريات اليوم وغدًا

هذا، وتنطلق اليوم منافسات اجلولة الثالثة من 
البطولة بإقامة ٦ مواجهات، حيث تشهد صالة نادي 
الكويــت مواجهتني في املجموعة الرابعة يلتقي في 
األولى اجلهراء مع وداد بوفاريك اجلزائري عند الـ 

٣ عصرا، تليها في الـ ٥ مساء مباراة دجلة اجلامعة 
العراقي مع بيروت اللبناني، وفي الـ ٧ مساء كاظمة 
يالقى نظيره السد القطري ضمن مواجهات املجموعة 
الثالثة، وعلى صالة االحتاد بضاحية صباح السالم، 
يلتقي عنــد الـ ٣ عصرا الغرافة القطري مع األهلي 
املصري فــي املجموعة الثانية، تليها مباراة امليناء 
اليمني مع الرياضي اللبناني ضمن املجموعة ذاتها، 
بينما يلتقي أهلي حلب الســوري مع أهلي بنغازي 
الليبي في الـ ٧ مساء ضمن مباريات املجموعة األولى.

وتقام غدا السبت ٦ مباريات أيضا ضمن مواجهات 
الدور التمهيــدي للبطولة، حيث يلعب على صالة 
االحتــاد نــادي الغرافة القطري مــع امليناء اليمني 
فــي الـ ٣ عصرا في املجموعــة الثانية، تليها في ٥

مســاء مواجهة جتمع األهلي املصري مع الرياضي 
اللبناني ضمــن املجموعة األولــى، وفي املجموعة 
الثانية يلتقي االحتاد الســكندري بنظيره الكويت 
مســتضيف البطولة عند الـ ٧ مســاء، وعلى صالة 
نادي الكويت بكيفان يواجه األهلي البحريني نظيره 
البشــائر العماني عند الـــ ٣ عصرا، وفي املجموعة 
الرابعة، يتبعها لقاء يجمع وداد بوفاريك اجلزائري 
مــع دجلة اجلامعــة العراقي في الـ ٥ مســاء ضمن 
مباريات املجموعة الثالثة، فيما يواجه اجلهراء ثاني 
مبارياته في البطولة بلقاء بيروت اللبناني في الـ٧

مساء في املجموعة الرابعة.

الفنان بشار الشطي مؤدياً وصلته الغنائيةمن مواجهة كاظمة والبشائر العماني

ختام «آسيوية الصاالت» السبت
«طائرة» العربي تعبر اجلهراء

تختتم غدا السبت بطولة 
كأس آسيا لكرة الصاالت التي 
تستضيفها منذ ٢٧ سبتمبر 
املاضي على مجمع الشــيخ 
ســعد العبــداهللا للصــاالت 

مبشاركة ١٦ منتخبا. 
وسجلت الكويت جناحا 
باهــرا في تنظيــم البطولة 
القارية على الصعيد التنظيمي 
والفنــي واجلماهيري، بعد 
اجلماهيــر  اســتمتعت  أن 
القوية واملثيرة،  باملباريات 
فــي الوقت الــذي أثنى فيه 

مسؤولو املنتخبات املشــاركة على التنظيم 
املميز وأشادوا بجهود اللجنة املنظمة احمللية.
وأكد مدير ادارة مســابقات كرة الصاالت 
فــي احتاد الكرة، عضو جلنة املســابقات في 
اللجنة املنظمة، فراج الفراج جناح البطولة، 
قائــال: «نظمنــا بطولة من أجنــح البطوالت 
مقارنة بنظيراتها السابقة على مستوى آسيا 
لتظهر بشكل استثنائي، فجميع اللجان العاملة 
بذلت جهودا كبيرة لتنظيم بطولة استثنائية، 
حيث مت توفير كل اإلمكانات لتحقيق النجاح 
التنظيمي للحدث القاري ومن جميع اجلوانب، 
ونحــن هنا البد لنــا أن نثمن الــدور الكبير 

لــوزارات الدولــة في تذليل 
الصعــاب وخدمــة العاملني 
في البطولة إلجناحها ألنها 
في النهاية تعتبر دعما للعبة 

على الصعيد احمللي».
وأضاف: «النقطة الوحيدة 
على البطولة هي أننا كنا منني 
النفس بذهاب منتخبنا بعيدا 
في املنافســة كبلــوغ الدور 
نصف النهائــي أو النهائي، 
لكنــه واجــه منتخبــا قويا 
هو األوزبكســتاني املصنف 
ضمن أفضل ثالثة منتخبات 
في القارة واخلسارة أمامه لم تكن مفاجئة». 
واســتطرد: «البطولة لم تشــهد أي مفاجآت 
كبيرة باستثناء خروج املنتخب اللبناني من 
الدور األول، في حني يعتبر األخضر السعودي 
الرقم الصعب بعد تغلبه على اليابان املصنفة 
ثانيــة قاريا ضمن منافســات املجموعة قبل 
خروجــه منها بفارق األهداف لصالح ڤيتنام 

والساموراي».
ولفــت الفراج إلى أن اللجنــة املنظمة لم 
تتلــق أي احتجاج من أي منتخب مشــارك، 
وهذا من عالمات النجاح ودليل على حســن 

التنظيم وسير البطولة.

يعقوب العوضي

فــاز فريق الكرة الطائــرة بنادي العربي 
على اجلهــراء بنتيجة ٣-٢ في املباراة التي 
جمعتهما مساء أول من أمس على صالة احتاد 
الكرة الطائرة مبجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في افتتاح منافســات بطولــة االحتاد للكرة 
الطائــرة، ليظفر األخضر بــأول نقطتني في 
مشــواره، بينما ربح اجلهراء أول نقطة في 
رصيده. وفي السياق ذاته أصدر االحتاد جدول 

مباريات البطولة التي تنطلق جولتها الثانية 
اإلثنني املقبل مبواجهة برقان مع اجلهراء في 

الـ ٥٫٠٠ مساء على صالة االحتاد.
وكان اليرمــوك والتضامــن قد انســحبا 
رسميا من البطولة لعدم جهوزيتهما، وألغيت 
جميع مبارياتهما في البطولة، وقد كان مقررا 
للقادســية ان يلتقي التضامن مساء أول من 
أمس. ويتطلع االحتاد الى تنشيط الفرق قبل 
اقامة بطولة الدوري العام بقســميه املمتاز 
والدرجة األولى عبر بوابة بطولته التنشيطية.

الفراج: تنظيم استثنائي للحدث القاري الكبير أشاد به اجلميع

فراج الفراج

انطالق بطولة «جوجيتسو» غدًا
حتتضن الكويت غدا السبت  أكبر بطولة جوجيتسو 
من دون بدلة في الشرق األوسط مبشاركة أكثر من ١٠٠
العــب والعبة من دول اخلليــج واملنطقة باإلضافة إلى 

العبني عامليني.
وتعد هذه البطولة الثانية بعدما نالت النسخة األولى 
منها استحسان املشــاركني واجلمهور، والتي تقام في 
مقر اللجنة األوملبية مبنطقة الدوحة حتت رعاية اللجنة 
األوملبية وشركة ريبل ورعاية رسمية ملالبسها من شركة 

«بورن برمييتف الشرق األوسط».

محمد الصولة يحاول املرور محمد الصولة يحاول املرور 
من العب الساحل حمزة بن عبدة من العب الساحل حمزة بن عبدة 

(متني غوزال)(متني غوزال)

مباراتا اليوم
القناةالتوقيتامللعبالفريقان

كويت سبورت٥:٥٥الشبابالفحيحيل ـ التضامن
كويت سبورت٨:١٥مبارك العياراجلهراء ـ النصر

مباراتا الغد
كويت سبورت٥:٥٥الصداقة والسالمكاظمة ـ الكويت

كويت سبورت٨:١٥محمد احلمدالقادسية ـ الساملية

الساحل ُيجبر العربي على التعادل «السلبي»..وقمة «الصدارة» بني الكويت وكاظمةالساحل ُيجبر العربي على التعادل «السلبي»..وقمة «الصدارة» بني الكويت وكاظمة
الفحيحيل واجلهراء يلتقيان التضامن والنصر في دوري «زين» اليوم.. والقادسية في مواجهة الساملية غدًا


