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اجلمعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ رياضـة

عبدالقدوس: بن سودة باٍق مع «األشاوس» لنهاية املوسم.. وعجب:  الساحل لن يستسلم وسيقاتل

ناصر العنزي - هادي العنزي

بســهولة حصد القادســية نقــاط مباراته مع 
التضامن بعدما حقق فــوزا مطلوبا بنتيجة ٢-١
فــي املباراة التي جمعتهما امس قي ختام اجلولة 
الـــ ٨ لدوري زين املمتاز، وبذلك تقدم القادســية 
للمركز السادس برصيد ١٢ نقطة فيما جتمد رصيد 

اخلاسر على ٦ في املركز قبل األخير.
وســجل أهداف الفائز بدر املطوع (٧ من ركلة 
جزاء) وسلطان صلبوخ من تسديدة قوية (٣٠)، 
فيمــا أهدر عيد الرشــيدي ركلة جزاء حيث متكن 
ســعود اجلناعي من صدها (٧٧)، وقلص الفارق 
للتضامن أمايارو (٩٤). ولم يجد القادسية صعوبة 
في حتقيق الفــوز بعدما رمى بكل ثقله الهجومي 
مبكرا وخرج من الشوط األول بهدفني وكان بإمكانه 
أن يســجل اكثر من ذلك لوال سوء تعامل مهاجمه 
سيدرك هنزي مع الفرص التي حصل عليها، حيث 
أضاع اكثر من فرصة وهو قريب من املرمى، وقاد 
بدر املطوع وعيد الرشيدي وأحمد شبيب هجمات 

فريقهم «األفضل» مبعاونة من مشــاري العازمي 
ولورنس تراشــي في اجلهة اليسرى. من جانبه، 
لم يكن التضامن في حالة تسمح له صد هجمات 
منافســه بعدما ظهر دفاعه واملكــون من عبداهللا 
مسامح وفيصل سعيد وصامويل ومحمد القبندي 
مفككا وسهل االختراق، عدا ذلك فرط مهاجمه أماريو 

بركلة جزاء وسدد الكرة بالقائم (١١).
أدار املبــاراة احلكم عمار اشــكناني وأجاد في 

قراراته.
وكان الفحيحيل قد واصل عروضه اجليدة في 
دوري زين املمتاز ومتكن من إحلاق اخلسارة بجاره 
الساحل بهدفني دون رد في املباراة التي جمعتهما 
مســاء األربعاء ليرفع رصيده إلى ١٢ نقطة احتل 
بهــا املركز اخلامس، فيما تلقى الســاحل هزميته 
السادسة هذا املوسم فتجمد رصيده عند نقطتني 
استمر بها في املركز األخير وليكون في موقف ال 

يحسد عليه.
وتألق مهاجم الفحيحيل التونسي يوسف بن 
سودة وسجل هدفي فريقه في الشوط األول، فجاء 

األول منهما بضربــة رأس مرت زاحفة إلى مرمى 
احلارس حمد اخلالدي في الدقيقة «١٩»، ثم عاود 
الكرة مرة أخرى مسجال ثاني األهداف بذات الطريقة 
بعد متريرة متقنة من أحمد النصر في الدقيقة «٢٧».
وعقــب اللقاء، أكــد نائب رئيس جهــاز الكرة 
بنــادي الفحيحيل خالد عبدالقدوس أن هذا الفوز 
والنجاحات التي يحققها الفريق في الدوري يرجع 
بالدرجــة األولــى إلى العطاء الكبيــر الذي يقدمه 
العبي الفريق، مضيفا: «هناك عمل متكامل من قبل 
اجلهازين الفني واإلداري واجلهاز الطبي والالعبني، 
ودعم منقطع النظير من مجلس اإلدارة برئاســة 
حمد الدبوس». وشدد على أن احملترف يوسف بن 

سودة باق مع «األشاوس» لنهاية املوسم.
من جهته، ذكر رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل 
د.أحمد عجب أن الفريق تأثر كثيرا بغياب املهاجم 
البرازيلي جيوفاني لإلصابة، مؤكدا ان فريقه لن 
يرفع الراية ولن يستسلم وسوف نقاتل جميعا، 
ألجل تقدمي الصورة املرضية للفريق، وتبقى احللول 

دائما لدى الالعبني في امللعب».

الكويت يدّك «سلة» الشباب
هادي العنزي

بنتيجة مضاعفة، تغلب فريق السلة بنادي الكويت على نظيره 
الشباب ١٢٨-٥٩ في املواجهة التي جمعتهما مساء أمس األول في ختام 
اجلولة األولى لدوري «الدمج»، كما خرج القادسية بنقطتي املباراة 

التي جمعته مع القرين، بعدما سجل فوزه األول بنتيجة ٧٧-٦٨.
في املواجهة األولى، التي جاءت من طرف واحد ملصلحة الكويت 
بطل العرب واخلليج، فقد ســيطر «األبيض» على مجرياتها، ولم 
يترك للشباب فرصة للمنافسة، فأنهى الربع األول بفارق ١٩ نقطة 
وضاعف الفارق مع نهاية النصف األول من املباراة (٦١-٢٧) ولم يكن 
النصف الثاني بأحســن من سابقه للشباب، فرفع بطل العرب من 
وتيرة أدائه بالربع الثالث مسجال ٤٠ نقطة، واكتفى العبو الشباب 
بـ ١٧ نقطة وجاء الربع األخير تكرســيا للهيمنة «الكويتاوية» مع 
تألق العبه مصطفى الرفاعي بتســجيله ٢٨ نقطة و٩ استحواذات 
على الكرة و٨ متريرات حاسمة. فيما جاءت املباراة الثانية متكافئة 
بني فريقني خاضا منافسات الدوري املمتاز معا املوسم املاضي، اذ 
بادر القرين بالتقدم في الربع األول (٢١-٢٠) فيما استعاد «األصفر» 
املقدمة مع نهاية النصف األول بفارق نقطتني فقط (٣٧-٣٥)، وجاء 
الربع الثالث معبرا عن الندية بعدما خرجا متعادلني بـ ٢٠ نقطة لكل 
منهما، وفي الشوط احلاسم دانت األفضلية للقادسية مؤكدا تفوقه 

بفارق ٧ نقاط (٢٠-١٣).

كأس «األمير» تنطلق ٢٣ يناير 
ونصف نهائي «ولي العهد» ٨ ديسمبر

أعلــن احتاد كرة القدم عن خارطة طريق بطوالته املختلفة خالل 
الفترة املقبلة والتي تتضمن بطولة كأس سمو األمير، والدور نصف 
النهائي من كأس سمو ولي العهد، كما أصدر جداول الدوري املمتاز 
«القسم الثاني»، إلى جانب مباريات دوري الدرجة األولى، ومباريات 
كأس زين التنشــيطية. ومن املقرر أن تنطلق مباريات كأس ســمو 
األمير في ٢٣ يناير املقبل مبواجهات دور الـ ١٦، التي تســتمر حتى 
٢٥ من الشــهر ذاته، والتي تشــهد مواجهة جتمع الصليبيخات مع 
برقان والفائز منها سيلتقي كاظمة بطل النسخة األخيرة بدور الـ ٨، 
وأيضا لقــاءات النصر مع اجلهراء، العربي مع اليرموك، الكويت مع 
التضامن، الشباب مع الساملية، خيطان مع الفحيحيل والقادسية مع 
الساحل، على أن تستكمل منافسات دور الثمانية خالل يومي ٢٨ و٢٩
يناير، فيما ستقام مواجهتا الدور قبل النهائي في األول من مارس.

كمــا حدد االحتاد الكويتي ٨ ديســمبر املقبل، موعدا ملواجهتي 
نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، التي ستجمع القادسية مع العربي 
والساملية مع الساحل، على أن تستكمل مباريات كأس زين التنشيطية 

اعتبارا من ٢١ اجلاري حتى ٥ يناير ٢٠٢٣.
ومن املقرر أن تنطلق مباريات القسم الثاني من مباريات الدوري 
املمتاز في ١٢ ديسمبر املقبل، على أن تكون املباراة اخلتامية في القسم 
الثاني يوم ١٧ من مارس املقبل، علما أن القســم الثالث من مباريات 
الدوري املمتاز ســيضم ٦ فرق تتنافس على لقب الدوري، في حني 

تتنافس الفرق الـ ٤ األخيرة، على بطاقتي البقاء في املمتاز.
وفيما يخص القسم الثاني من دوري الدرجة األولى، فستنطلق 
اجلولة الثامنة منه في ٢٥ نوفمبر، على أن تختتم منافسات البطولة 

١٦ مايو املقبل مبنافسات اجلولة الـ ٢٧.

غدًا ختام بطولة ولي العهد للرماية

برعاية ســامية تختتم على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملبي للرماية غدا الســبت بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد الســنوية الكبرى الثالثة للرماية، حيث أناب سموه محافظ 
الفروانية الشيخ مشعل اجلابر العبداهللا حلضور حفل اخلتام وتوزيع 

الكؤوس وامليداليات واجلوائز على الرماة الفائزين.
هذا، وصرح أمني عام االحتادين الكويتي والعربي للرماية، مدير 
البطولة عبيد العصيمي بأن البطولة أقيمت على مدى ٩ أيام وكانت 
ناجحة بكل املقاييس إداريا وفنيا، حيث التنظيم الذي يعتمد إستراتيجية 
درج عليها مجلس إدارة احتاد ونادي الرماية التي تعتمد على استمرارية 
االستعداد الدائم ملثل هذه البطوالت واملناسبات التي ينظمها النادي.

 وقد أســفرت نتائج اليوم السابع للبطولة عن فوز ناصر املقلد 
بذهبية مسابقة التراب األوملبي للرجال، وفوز صالح عبداهللا الرشيدي 
بذهبية مسابقة التراب األوملبي للناشئني، وفي مسابقة املسدس ضغط 
هواء ١٠م رجال حقق حمد عبداهللا النمشان املركز األول، فيما نالت 
عذاري عبدالرضا البلوشي املركز األول في نفس املسابقة للسيدات.

عذاري البلوشي حصدت املركز األول في مسابقة املسدس ضغط هواء ١٠م

«يد» اليرموك تقبض 
على الفحيحيل

يعقوب العوضي

خطـــف اليرموك فوزا صعبا ومثيـرا من الفحيحيـل بنتيجـة 
٢٦-٢٥، حيث جاء هدف الفوز في الثانية األخيرة من عمر املباراة التي 
جمعتهما مســاء أمس في املباراة االفتتاحية من البطولة املقامة على 
صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم، وبذلك 

يكسب الفائز أول نقطتني برصيده فيما يبقى اخلاسر دون نقاط.
إلى ذلك، تتواصل منافســات الدوري املمتاز لكــرة اليد بإقامة 
مباراتني اليوم، فيلعب في األولى العربي مع كاظمة في ٥٫٠٠ مساء، 

بينما يتواجه في الثانية برقان مع القرين في ٧٫٠٠ مساء.
ففــي املباراة األولى يبحث العربي عن العودة إلى مصاف الكبار 
واملنافسة منذ انطالقة مشواره في البطولة والذي تعثر فيه على مدار 
املوســمني املاضيني وذلك حتت قيادة املدرب الوطني د.أحمد فوالذ 
الذي ميلك خبرة ميدانية محلية وسيرة تدريبية ناجحة ومعوال على 
احملترفني أسامة اجلزيري ونضال العمري من تونس، وفي املقابل، 
أظهر كاظمة وجهه احلقيقي في بطولة السوبر التي حقق لقبها ألول 

مرة بالفوز على الكويت وعليه فهو يتطلع لبداية قوية تضعه.

يحيى حميدان

يبحــث مدرب منتخبنا الوطني لكرة القــدم البرتغالي روي بينتو، فكرة 
االســتعانة بالعبني أو ٣ العبني كحد أقصى ممن جتاوزوا الـ ٢٧ عاما خالل 
االســتدعاء املقبل ملعسكر «األزرق» في اإلمارات خالل الفترة من ١٣ اجلاري 
وحتى ٤ ديســمبر املقبل في إطار استعدادات املنتخب لبطولة «خليجي ٢٥» 

بالبصرة من ٦ إلى ١٩ يناير.
وفي وقت سابق، قرر احتاد الكرة االعتماد على الالعبني الذين تقل أعمارهم 
عن ٢٧ عاما لبناء منتخب جديد، بيد أن هذه الفكرة قد تصطدم مبا رآه بينتو 
على أرض الواقع خالل متابعته ملباريات املسابقات احمللية خالل الفترة املاضية، 
إذ أبدى اجلهاز الفني بعض املالحظات حول عدم مشاركة الالعبني الذين تقل 
أعمارهم عن ٢٧ عاما في بعض املراكز وبالتحديد في حراســة املرمى وقلب 
الدفــاع والظهير األمين، وذلك العتماد الفرق على العبني يتجاوزون الســن 

احملدد أو إلشراك احملترفني األجانب.
وستكون املعضلة األولى أمام بينتو هي مركز حراسة املرمى، حيث يرى 
أن غيــاب اخلبرة الدولية عن بعض احلراس، مثــل بدر الصعنون (اجلهراء) 
وعبدالرحمن الفضلي (الساملية) وسعود القناعي (التضامن) وضاري العتيبي 
(الكويت)، قد يضع املنتخب حتت الضغط وبالتالي فإنه بحاجة حلارس مرمى 
ميتلك اخلبرة، ولذا مت طرح اسمي خالد الرشيدي (القادسية) أو حسني كنكوني 
(كاظمة) ليكونا ضمن الالعبني الذين ســيحصلون على االستثناء في حال مت 

التوافق حول هذا األمر مع مجلس إدارة االحتاد.
واألمر ذاته ينطبق على مركز قلب الدفاع، إذ ال يشــارك أي مدافع متاح 
حتت ٢٧ عاما بصفة أساســية مع األندية العتمادها على أصحاب اخلبرة أو 
احملترفني األجانب، فيما أراد بينتو وضع ظهير أمين القادسية راشد الدوسري 
حتت األنظار، إال إن ابتعاده عن املشاركة مع «األصفر» جعل اجلهاز الفني في 
حيرة حول االعتماد عليه كالعب أساسي لعدم تقييم مستواه بشكل حقيقي.

بينتو يبحث 
عن استثناءات لقائمة «األزرق»

يحيى حميدان

أعــرب مدير لعبة كــرة الصاالت 
بنادي الكويــت عبدالوهاب العمر عن 
سعادته الغامرة بحفاظ فريقه على لقب 
كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه 
وعلى التوالي عقب فوزه على كاظمة 
٢-٠ في املبــاراة التي أقيمت أول من 
امس في مجمع صاالت الشــيخ سعد 
العبداهللا، سجلهما علي السيف واإليطالي 

سترينغاري.
وقال العمر لـ «األنباء» إن الالعبني 
وعــدوا باحلفاظ علــى اللقب وأوفوا 
بوعدهــم وذلك من خــالل خوضهم 
اللقاء بروح عالية رغم بعض الغيابات 
مثل إصابة احملترف البرازيلي فرانكلني 
وعبدالرحمن املسبحي وعمر املنصور، 
إال أنهم أكدوا ثقتنا بهم بأن «األبيض مبن 
حضر» وحتى في حال واجهنا املنافسني 
وهم بكامل محترفيهــم وجاهزيتهم 
واجلميع يعلم قيمة األجانب في مثل 

هذه املواجهات.
وأضاف قائال: «املبــاراة كانت لنا 
(مســألة رد اعتبار) بعد خسارة نادي 

وأوضح العمر أن الكويت يعتبر من 
املرشحني املفضلني للحصول على لقب 
الدوري، الذي مت تأجيل انطالقته إلى ١٦

الشهر اجلاري، مشيرا إلى أن الهدف 
بالنسبة لنا هو جلب األلقاب إلى منطقة 

كيفان، وليس االكتفاء باملنافسة.

الكويت أللقاب السوبر في ألعاب كرة 
اليد والسلة والطائرة أمام كاظمة بالذات»، 
متمنيا أن تكون هذه بداية خير للموسم 
اجلديد بعد أن حصل الفريق على ثالثية 
املوسم املاضي وافتتح هذا املوسم بلقب 

«السوبر».

فرحة العبي الكويت باحلصول على كأس السوبر لكرة الصاالت

الطريفي: قرارات احلكام أثرت سلباً علينا.. ولن نتساهل في حقوقنا

إبراهيم: فوز «السماوي» على اجلهراء بـ ٦ نقاط
هادي العنزي

أكد مدرب الساملية محمد إبراهيم 
أن فوز فريقه على اجلهراء ٢-٠ جاء 
مستحقا وصعبا بذات الوقت، مضيفا 
ان هناك عدة اعتبارات زادت من أهمية 
الفوز، لكون الفريقني يتساويان في 
عدد النقاط قبل اللقاء، باإلضافة إلى 
كونهــا أقيمت على ملعــب اجلهراء، 
مما جعل من الفــوز مضاعفا وكأنه 

بـ ٦ نقاط.

بــأداء العبــي  إبراهيــم  وأشــاد 
«الســماوي»، وقال: «قدمنــا مباراة 
متميزة في الشقني الدفاعي والهجومي، 
متكنــا من خلق العديــد من الفرص 
احلقيقية للتسجيل، كما كان البدالء 
على قدر املســؤولية وســاهموا في 

حتقيق اإلضافة املرجوة».
مــن جانبــه، أبــدى مديــر الكرة 
باجلهراء عواد الطريفي استياءه من 
األداء التحكيمــي. وقال: «اتخذ حكم 
املباراة ومساعده قرارات مهمة أثرت 

على فريقنا ســلبا، وأشــهر البطاقة 
الصفراء في وقت مبكر جتاه العبي 
الفريق، فيما لم يتخذ ذات القرارات 
اإلداريــة جتاه حاالت مشــابهة على 
الســاملية، وعند التنبيه على احلكم 
األول قابلنــا بالبطاقــة الصفراء!». 
وطالب الطريفي جلنة احلكام باتخاذ 
اإلجــراءات املنافســة جتــاه الطاقم 
التحكيمي للمباراة، مشــددا على أن 
مجلس اإلدارة سيتخذ كل اإلجراءات 

التي تضمن حقوق الفريق.

صراع صدارة «األولى» يتجدد اليوم
يحيى حميدان

يتجدد الصراع بني الشــباب واليرموك على صدارة دوري «زين» 
للدرجة األولى اليوم، عندما يلتقي األول مع برقان عنــد الساعـة الـ 
٥:٣٠ مســاء على ملعب ناصر العصيمي بنــادي خيطان، فيما يلعب 
الثاني مع الصليبيخات في الـ ٥:٣٠ على ستاد عبداهللا اخلليفة بنادي 

اليرموك، وذلك ضمن اجلولة السادسة من املسابقة.
ويتصدر الشباب الترتيب برصيد ١٠ نقاط، متقدما على اليرموك 
بفــارق نقطة وحيدة، في حني يأتي الصليبخات ثالثا برصيد ٤ نقاط، 
ويحتل خيطان، الذي يرتاح اليــوم، املركز الرابع بـ ٣ نقاط، وأخيرا 

يقبع برقان في املركز اخلامس برصيد نقطتني.
وال يريد «أبناء األحمدي» التفريط في صدارتهم عبر جتاوز «الذهبي» 
القادم من خســارة قاسية من الســاملية ١-٨ ضمن الدور ربع النهائي 
من كأس ولي العهد، وبالتالي فإنه يريد استغالل ظروفه ومعاناته من 
غيابات العب الوسط ناصر القحطاني لإلصابة واملدافع البرازيلي ويسلي 
سانتوس لإليقاف حلصوله على البطاقة احلمراء في اجلولة املاضية. 
وفــي املباراة األخرى، يأمل «أبناء مشــرف» في جتاوز الصليبخات 
«الصعب» وانتظار تعثر املتصدر، إال أن مهمته لن تكون ســهلة أمام 
الصليبخات الذي يقدم مستويات الفتة حتت قيادة املدرب مالك القالف.

مهاجم القادسية عيد الرشيدي يحاول التخلص من مدافع التضامن عبداهللا مسامح           (هاني الشمري)

حارس اليرموك محتفال بالفوز

العمر: «سوبر الصاالت» رّد اعتبار لـ «األبيض»
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