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«سلة» النصر تعبر «العنيد»

هادي العنزي

تفوق فريق السلة بنادي النصر على نظيره التضامن ٦٦-٥٤
في املباراة التي جمعتهما ضمن منافســات الــدوري العام لكرة 
السلة «الدمج» أمس األول على صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد 
العبداهللا للصاالت ليسجل «العنابي» أول فوز له في البطولة، وذلك 
بعد مواجهة متواضعة من حيث املســتوى الفني، وقليلة من حيث 
التسجيل، إذ تبادل «العنابي» و«العنيد» األفضلية خالل مجريات 
املباراة، فتقدم التضامن في الربع األول (٢٣-١٩) وضرب العبو النصر 
بقــوة في الربع الثاني، ليخرجوا متفوقني بفارق ٧ نقاط (٣٩-٣٢)، 
كما واصل النصر أفضليته في الربع الثالث موسعا الفارق إلى ١٤

نقطة (٥٦-٤٢)، ولم يحمل الربع األخير الكثير للتضامن، فســجل 
١٢ نقطة فيما لم يسجل الفائز سوى ١٠ نقاط كانت كافية خلروجه 
فائزا. وشهدت املباراة تألق العب النصر محمد املاجد بتسجيله ١٧

نقطة، وحيازته على ١١ كرة مرتدة.

جانب من مواجهة النصر والتضامن في الدوري

٤ مباريات في «تنشيطية الطائرة» اليوم
يعقوب العوضي

مباريــات   ٤ اليــوم  تقــام 
ضمن منافســات بطولة االحتاد 
التنشيطية للكرة الطائرة، والتي 
تعتبر مباريات حتصيل حاصل 
لتحســني مراكز الفــرق، خاصة 

بعــد اكتمــال عقــد املتأهلني إلى 
املربــع الذهبي وهي: القادســية، 
الكويت، كاظمة والعربي، اذ يلتقي 
القادســية برصيــد ١٧ نقطة مع 
الصليبخات في ٦٫٣٠ مساء على 
صالة القادسية، فيما جتمع املباراة 
الثانية برقان (٦ نقاط) مع الشباب 

(بال رصيد) في ٦٫٣٠ مساء على 
صالة الشباب، كما يلتقي العربي 
بـ ١٢ نقطة مع الساحل بـ ٧ نقاط 
على صالة االحتاد في ٥٫٠٠ مساء، 
ويتواجه أيضا الكويت بـ ١٨ نقطة 
مــع كاظمة صاحب الـــ ١٩ نقطة 
على صالة االحتاد في ٧٫٠٠ مساء.

مواجهات قوية في انطالق ممتاز «اليد»
يعقوب العوضي

تنطلــق اليوم منافســات 
الــدوري املمتــاز لكــرة اليد 
على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا، حيث تقام ٣ مباريات 
ضمــن اجلولــة االفتتاحية، 
حيــث يلتقــي الفحيحيل مع 
اليرمــوك فــي ٤٫٣٠ عصــرا، 
كمــا يتواجه الصليبخات مع 
الكويت في ٦٫١٥ مســاء، فيما 
يلتقي القادسية مع الساملية 

في ٨٫٠٠ مساء.
وفي الســياق ذاته، تقام 
٣ مباريات ضمن منافســات 
دوري الدرجــة األولــى على 
صالة الشهيد فهد األحمد مبقر 
احتاد اليد في الدعية، حيث 
يلتقي النصر (بال نقاط) مع 
الشباب (بالرصيد ذاته) في 
٤٫٣٠ عصــرا، بينما يتواجه 
خيطان (نقطتني) مع اجلهراء 
(بالرصيد نفســه) في ٦٫١٥

مساء، ومنتخب الناشئني مع 
التضامن في ٨٫٠٠ مساء.

وبالعــودة إلــى املبــاراة 
اليد»،  االفتتاحية لـ«ممتــاز 
املــدرب  الفحيحيــل  يقــود 
الوطني وليــد فيروز مدرب 
«األصفر» واملنتخب الوطني 
للشــباب ســابقا ويتطلــع 
إلــى حصــد أول نقطتني في 
مشــواره في البطولة، حيث 
أعــد العدة عبــر التعاقد مع 
محترفني من طراز عال وهما 
حمــزة كابلوتــي التونســي 
وأنطونيــو رومي األنغولي. 

الرشــيدي  الوطنــي هيثــم 
الــذي يســعى إلــى حتقيق 
الفــوز ولديه مــن احملترفني 
القطــري  فرانكيــس كارول 
وأنخل هيرنانديز البرتغالي، 
وفي املقابل، فإن الصليبخات 
الوافد اجلديد للدوري املمتاز 
فــي مهمة صعبة فنيا، حيث 
إن اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
الوطني السابق فيصل صوان 
قد تنحى باســتقالة رسمية 
لظروفه اخلاصة واخلارجة 
عــن إرادته وأســندت املهمة 
الوطنــي اجلديــد  للمــدرب 
حسني حبيب الذي سيكون في 
اختبار صعب ويضم فريقه 
احملترفني يانكو النمســاوي 
األســتوني،  كارول  وتــوم 

حيث قال حبيب إن املهمة 
صعبة، فالوقت لم يسعفه 
في ترجمة أفكاره للفريق.

وفي ثالث اللقاءات، قد 
اتسم القادسية بالغموض 
في فترة التوقف واليوم 
البطولــة  ســيطل علــى 
بصــورة وحلــة جديــدة 
املــدرب بــوزو  بقيــادة 
روديتــش الصربــي مع 
احملترفــني خالــد احلاج 
يوسف من تونس وتوكودا 
الياباني، وفي املقابل، يقود 
الساملية املدرب التونسي 
املنجــي البنانــي ويضم 
التونســي نور  احملترف 
الدين ماوه ويحي زموشي 

اجلزائري.

الصليبخات في مهمة صعبة أمام الكويت.. وصراع عمالقة بني القادسية والساملية

من مواجهة سابقة بني الساملية والقادسية

وال يختلف الوضع كثيرا لدى 
الوافد اجلديد للدوري املمتاز 
اليرموك، الذي يقوده املدرب 
الوطني خالد املال ذو اخلبرة 
امليدانية الكبيرة خاصة بعد 
قيادتــه ليــد الســاملية في ٣

مواسم ناجحة سابقا ومن ثم 
انتقاله إلى اليرموك وحتقيق 
النجاح بالصعود إلى الدوري 
املمتاز، فتعاقدت إدارة النادي 
إيفان  مع احملترفني األلباني 
بيريشيتش والصربي رادفان 

أوستوجيتش.
الثانيــة،  املبــاراة  أمــا 
فالكويت حامل اللقب يسعى 
إلى تعويض خسارته في كأس 
السوبر أمام كاظمة بنتيجة 
٢٤-٢٣ حتت قيــادة املدرب 

املطيري واإلبراهيم بطال  «البندقية 
١٠ متر» ببطولة سمو ولي العهد

أســفرت نتائج مســابقة 
البندقية ضغط هواء ١٠ متر رجال 
من بطولة سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد الثالثة الكبرى 
للرماية عن فــوز علي فرحان 
املطيري من وزارة الدفاع باملركز 
األول فيما حل سعود رهيمان 
النادي ثانيا  السبيعي من رماة 
وعبداهللا عوض احلربي من وزارة 
الدفاع ثالثا، وفي نفس املسابقة 
للسيدات متكنت شيماء صالح 
اإلبراهيم مــن رماة النادي من 
حصد املركز األول وحلت زميلتها 

مرىم محمد ارزوقي ثانية ورتاج أحمد الزيادي ثالثة.
وفي هذا الصدد، صرح أمني الصندوق املساعد في نادي الرماية 
عدنان اإلبراهيم بأن البطولــة تثبت جناحها يوما بعد يوم وتقدم 
مستويات تليق باســم راعيها سمو ولي العهد، مضيفا أنه ونيابة 
عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي نتقدم بالشكر إلى جميع 
العاملني في النادي كل في مكانه على اجلهود التي يبذلونها إلجناح 
هذه البطولة التي حتمل اسما غاليا على اجلميع، كما توجه بخالص 
الشكر الى سمو ولي العهد على دعمه للرماية الكويتية وتخصيص 
بطولة سنوية كبرى حتمل اسم سموه ألبنائه رماة وراميات الكويت.

عدنان اإلبراهيم

إجناز دولي جديد لـ «الترايثلون»

واصل أبطال االحتــاد والنادي الكويتي للترايثلون حتقيق 
النجاحات اخلارجية، بعد أن جنح منتســبا النادي فهد الثويني 
وصالح املهيني في إنهاء سباقات بطولة العالم «الرجل احلديدي» 
(٧٠٫٣) واملقامة في والية يوتاه بالواليات املتحدة األميركية بنجاح، 
إذ حقق فهد الثويني زمنــا وقدره ٤٫٥٥٫٤٧، فيما حقق صالح 
املهيني زمنا وقدره ٥٫٤٦٫٤٩ في ظل مشاركة أبرز جنوم العالم 

في الترايثلون بهذا احملفل الدولي.
هذا، وهنأ رئيس االحتاد والنادي الكويتي للترايثلون راشد 
الكندري، أبطال النادي إنهاء البطولة العاملية «الرجل احلديدي» 

بنجاح ورفع علم الكويت في هذا املونديال.

فهد الثويني وصالح املهيني عقب التتويج

ناصر العنزي -  يحيى حميدان

عاد الساملية من رحلته إلى اجلهراء بالفوز 
٢-٠ على ستاد مبارك العيار مساء أمس ضمن 
مباريات اجلولة الثامنة من دوري «زين» املمتاز.
ورفع «الســماوي» رصيــده إلى ١٣ نقطة 
محافظا على مركــزه الرابع، فيما بقي «أبناء 
القصر األحمر» على رصيدهم الســابق بـ ١٠

نقاط.
وتبــادل الفريقــان الهجمات علــى فترات 
من الشــوط األول، الذي كان في أغلبه هادئا، 
وحرص العبو الساملية على االحتفاظ بالكرة 
قدر اإلمكان مع التركيز على بناء الهجمات عن 
طريق مبارك الفنيني، لينجح في صناعة هدف 
الســبق بعد حتويله لعرضية جميلة حولها 
العراقي آسو رستم في شباك حارس اجلهراء 

بدر الصعنون (٢٩).
وهدد اجلهراء مرمى «الســماوي» في عدة 
مناســبات وتركزت خطورته مــن البرازيلي 
رودريغو يوري والغاني أبودو أســاكا، لكن 
محــاوالت اجلهراويني لم تترجــم إلى أهداف 

لتألق حارس الساملية أحمد عادي.
وفي الشوط الثاني وقف حارس الساملية 
أحمد عادي أمام رغبــة اجلهراء في التعديل، 
حيث تألق بشكل الفت في تعطيل كل احملاوالت، 
فيما كان زميله الفنيني وراء أي تهديد ملرمى 
اجلهراء ســواء في حتضير الكرات السانحة 
للتسجيل او التسديد، وتصدى حارس اجلهراء 
بدر الصعنون حملاولتني من الفنيني بالذات.
وســجل الساملية الهدف الثاني عن طريق 
البديل عذبي شــهاب بصناعة من الفنيني في 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي 

املباراة بفوز «سلماوي» بهدفني نظيفني.
إلى ذلك، تختتم مساء اليوم مباريات اجلولة 
الثامنة من دوري «زين» للدرجة املمتازة مبباراة 
واحدة جتمع القادسية صاحب املركز الثامن 
برصيــد ٩ نقاط مع التضامن التاســع وقبل 

األخير بـ ٦ نقاط على ملعب محمد احلمد.
وتصــب الترشــيحات ملصلحة «األصفر» 
عطفا على قــدرات الالعبني ونتائج الفريقني 
لكنه بالطبع لن يضمن النقاط الثالث، إال إذا 
تعامل مع خصمه بجدية وأحســن اســتغالل 

فرصــه وال شــك أن جماهيــر الفريق لم تكن 
راضية عــن فريقها قبل توقف الدوري حيث 
جــاء ثامنــا، وهو بال شــك مركــز ال يليق به 
ولكن تقارب الفرق في النقاط سهل من تغيير 

مراكزها عند أي فوز.
وقد حتّســن حال القادسية كثيرا في آخر 
مباراة له في الدوري بعد تعادله مع الكويت 
(١-١) وكان الطرف األفضل كما تأهل بجدارة 
إلى نصف نهائي كأس سمو ولي العهد ملالقاة 
العربي بعد تخطيه كاظمة بهدفني وبأداء جيد 
جدا، وقد وّجه مدرب الفريق بوريس بونياك 
رسالة بعد مباراة الكويت األخيرة بأن فريقه 

ال يضم هدافا ينهي هجماته.
أمــا التضامن فيأتي في مركز متأخر رغم 
انه حقق نتيجة إيجابية في مباراته بالتعادل 
مــع كاظمة (٢-٢) وال شــك أن مهمته صعبة 
ووجب على مدربه جمــال القبندي تصحيح 

أوضاع دفاعه.

القادسية مرشح لعبور التضامن في ختام اجلولة الثامنة

تصريح مفاجئ من العرسان عن احلكم الفضلي .. وقلق «عرباوي» من إصابة السنوسي

كاظمة يطالب بحكام أجانب مقابل مستحقاته لدى «الكرة»
هادي العنزي

أبدى مدرب العربي البوسني روسمير سفيكو سعادته 
بالفوز ٣-٢ على كاظمة، مضيفا: «أحرص دائما على تذكير 
الالعبني بأنه ال يجب علي تعليمكم كيفية لعب الكرة، وإمنا 
كيفية الفوز باملباريات، واليوم بعد فوزنا في ٤ مباريات 
في آخر ٥ مواجهات، أعتقد أننا في الطريق الصحيح».

وأشــار روسمير إلى أن املباراة جاءت صعبة نظرا 
للجــودة التي يتمتع بها اخلصــم، مضيفا: «حتضرنا 
جيدا قبل املباراة، ســواء في امللعــب، أو عبر التحليل 
الفني لنقــاط القوة والضعف لدى اخلصم، تقدموا في 
البداية بخطأ فردي، ولكننا استعدنا املبادرة، وخرجنا 

فائزين بجدارة».
أثار الليبي السنوســي الهــادي القلق داخل القلعة 
اخلضراء بعد تعرضــه لإلصابة أمام كاظمة، وخروجه 
من امللعب بسيارة إسعاف إلى املستشفى وسط مخاوف 

من معاناته من آالم في الركبة.
وقال مدير الفريق أحمد النجار: «السنوسي سيخضع 
لألشعة اليوم لتشخيص اإلصابة كما أن الوقوف على 
حجم اإلصابة فــي الوقت احلالي يعد صعبا»، مضيفا: 
«العربي عانى في الفتــرة األخيرة من إصابة أكثر من 
العب مؤثر حيث غاب علي خلف أمام البرتقالي لإلصابة، 
ومن قبله محمد صولة فيما لم يشارك جمعة عبود ضد 

الفحيحيل بكأس ولي العهد». وأكد أن الفريق سيدخل من 
اليوم في أجواء التجهيز للديربي املقبل ضد القادسية.

من جانبه، أبدى مدرب كاظمة الصربي زيلكو ماركوف 
استغرابه من العقوبات التي جاءت متأخرة على العبي 
فريقه، وقال: «أبلغت بعدم مشاركة العبني مهمني بالفريق 
بعد انتهاء آخــر مترين قبل مواجهة العربي، وهذا أمر 
غريب، ولم أعهده في حياتي، وقد تأثرنا مبا يحدث خارج 
امللعب، وأعتقد أن هناك من ال يرد لكاظمة أن يتواجد في 
أحد املراكز الثالثة األولى، لكننا سوف نقاتل من جهتنا».

وبني ماركوف أن املواجهة جاءت «فقيرة» من الناحية 
الفنية، ولم يرتق كال الفريقني إلى املستوى املتوقع، ولم 
يكن اخلصم الذي توقعته، فجــاءت أهدافه من أخطاء 
فردية لالعبي كاظمة، الذي تأثر بال شك بغياب ٧ العبني 

دفعة واحدة.
هــذا وأطلق العب كاظمة األردني أحمد العرســان 
تصريحا مثيرا عقب اخلسارة أمام العربي، حيث قال إن 
حكم املباراة سعد الفضلي تلفظ جتاهه بحديث «غير الئق».
وقال العرســان في تصريحات بعد املباراة إنه أبلغ 
رئيــس جهاز الكرة فواز بخيت مبا حصل، مضيفا أنه 
مستعد ليقسم على ما بدر من احلكم بحقه، مشددا على 
أنه في حال أقســم احلكم الفضلي أنه لم يتلفظ ضده 
فســيغادر الكويت فورا ولن يبقى فيها دقيقة واحدة، 

حسب تعبيره.

من جهة آخرى، طالب نادي كاظمة من احتاد الكرة 
بتكليف حكام دوليني أجانب (ساحة وتقنية الڤيديو) في 
املباريات التي يستضيفها الفريق أمام كل من: الكويت، 
الساملية، القادسية والعربي مع اعتبار هذا الطلب متوافقا 

واملدة احملددة بكتاب االحتاد رقم ٢٠٢٢/١٢٣٥.
واستند كاظمة في طلبه املقدم الى وجود مديونية 
لصاحله لدى االحتــاد تخص حقوق النقل التلفزيوني 
ومكافأة املركز الثاني لدوري العام املاضي وحســب ما 

طلب في كتاب رقم ٢٠٢٢/٦٥٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١.
كما طالب النادي وضمن نطاق هذه املديونية بخصم 
جميع رسوم التسجيل وإصدار بطاقات الالعبني واإلداريني 
من الفريق األول وجميع املراحل السنية وأيضا خصم 
الغرامات املالية املترتبة على بطاقات االنذار والطرد من 

الفريق األول وجميع املراحل السنية.
وكذلك طلب النادي بخصم الغرامات املالية املقررة 
في الئحة املسابقات من الفريق األول وجميع املراحل 
السنية، وخصم الغرامات املالية الصادرة بقرار من 
جلنتي االنضباط واالستئناف ان وجدت من الفريق 
األول وجميع املراحل السنية، وأخيرا طلب ضرورة 
موافاة النادي عنــد انتهاء املديونية املتراكمة لدى 
االحتاد بكشف تفصيلي يتضمن كافة اخلصومات 
املالية التي مت خصمهــا إلدراجها ضمن امليزانية 

العمومية للنادي.

عبداهللا مدربًا لـ «األبيض» للمرة العاشرة
يحيى حميدان - هادي العنزي

قررت إدارة نادي الكويت فسخ التعاقد 
مع مــدرب فريق الكــرة الكرواتــي رادان 
غاســانني بعد التعادل مــع النصر (٢-٢) 
وبســبب النتائج األخيرة للفريق التي لم 
ترتق للطموح، كما أســندت إدارة الفريق 
بشــكل مؤقت للمدرب محمــد عبداهللا في 
املباراتــني املقبلتني أمام كاظمة في مباراة 
كأس السوبر األحد املقبل، والساملية يوم ١٢

اجلاري ضمن اجلولة التاسعة من «دوري 
األضواء»، علــى أن يتم البحث عن مدرب 
جديد خالل فترة توقف املســابقات إلقامة 
كأس العالــم في قطر من ٢٠ اجلاري حتى 

١٨ ديسمبر املقبل.
وتعتبر هذه املرة العاشرة التي يتولى 
فيها عبداهللا تدريب «األبيض»، حيث حقق 
عدة بطوالت خالل والياته السابقة، علما 
أنه معني طوال هذه املواســم كمستشــار 
فني للفريق األول. وقال نائب رئيس جهاز 
الكــرة بنادي الكويت عــادل عقلة إن قرار 
فسخ التعاقد مع رادان جاء ألسباب فنية 
بحتة، وذلك لعدم تقدمي الفريق للمستويات 
املأمولة منه رغم الدعم الكبير الذي حظي به 
سواء من ناحية املعسكر الصيفي ونوعية 

املباريات التجريبية، وكذلك جودة احملترفني 
األجانب العالية.

وأضاف أن احملترفــني األجانب عليهم 
تقدمي اإلضافة في املباريات حتى يستمروا 
معنا عند فتح باب االنتقاالت الشتوية في 

يناير املقبل.
من جانبه، أبــدى رئيس مجلس إدارة 
نادي النصر خالد الشريدة رضاه عن أداء 
العبي «العنابي» في مواجهة الكويت التي 
انتهــت بالتعــادل (٢-٢)، مضيفا: «قدمنا 
مباراة جيدة وممتعة ومثيرة في تفاصيلها، 
وفي املجمل فإن الفريق في تطور مستمر، 

وننتظر األفضل في املباريات املقبلة».
وأشــار الشــريدة إلى أن االعتراضات 
الوقتية على حكم املباراة أمر دائم احلدوث 
في املباريات املتكافئة فنيا، مضيفا: «احلكم 
ضيف اهللا الفضلي أجاد في قيادة املباراة 

إلى بر األمان».
من جانبه، أكد مدير الفريق طالل نايف أن 
الفريق استعد جيدا للمباراة، وقال: «لست 
سعيدا بالنتيجة، تقدمنا وكنا األقرب للفوز، 
لكن هذه هي الكرة، اجتهدنا أمام فريق كبير، 
فعوضنا التأخر وتقدمنا بالنتيجة، ولكن 
لم نوفق في الظفر بنقاط املباراة الثالث، 
ونأمل بحظ أفضل في املباريات املقبلة».

إقالة الكرواتي رادان لسوء النتائج.. و الشريدة: «العنابي» في تطور دائم

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتمحمد احلمد٦:٥٠القادسية ـ التضامن
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