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اجلمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ رياضـة

مفاجآت وهدايا بانتظار اجلماهير.. وإلغاء الدورة الودية لـ «األخضر» 

ناصر العنزي

من ســيفوز فــي مواجهة «ديربي» الغرميــني العربي أم 
القادسية؟ اإلجابة ستكون عقب صافرة نهاية مواجهتهما معا 
والتي يحتضنها ستاد صباح السالم اليوم ضمن منافسات 
اجلولة التاسعة لدوري زين املمتاز، فعندما يلتقي األخضر 
واألصفر ستكون اجلماهير حاضرة وبقوة في مباراة أخرى 
تنافسية كعادتهما، ولن يكون التعادل مقبوال ألي من الطرفني.
وتختتــم مباريات اجلولة غدا الســبت قبــل أن يتوقف 
الدوري لفترة طويلة مبواجهتني مهمتني ســتحددان شــكل 
الصــدارة، فيلعب فــي األولى كاظمة برصيــد ١٣ نقطة مع 
الســاحل األخير بنقطتني على ملعب نادي الشــباب في الـ 

٥:٢٥ مســاء، وفي الثانية ســتكون املواجهــة مثيرة بني 
الكويت بـ ١٥ نقطة مع الساملية الذي جمع ١٣ نقطة، على 

ملعب األول في الـ ٧:٤٥.
مواجهة العربي (بـ ١٣ نقطة) والقادسية (بـ ١٢ نقطة) ال 
حتتاج إلى التذكير بخصوصيتها وتفردها حتى لو كانت 
ودية، فما بالــك اليوم، وهناك مواجهة أخرى تنتظرهما 
في املربع الذهبي لكأس سمو ولي العهد ٨ ديسمبر املقبل. 

العربــي قفز قفــزة كبيرة فــي آخر جولتني وفــوزه اليوم 
يجعله وحيدا في الصدارة مؤقتا، وقد أكمل مدربه البوسني 
روســمير سفيكو عدته للمواجهة رغم غياب اثنني من أبرز 
عناصره وهما السنوسي الهادي وعلي خلف لإلصابة فيما 

بات الليبي محمد صولة جاهزا للعب.
أما القادســية فهو اآلخر ينظر إلى املواجهة بعني الفوز 
كي يحسن من ترتيبه واالقتراب من الصدارة بعد ما أحسن 
مدربه الصربي بوريس بونياك في «جتميل» صورة الفريق 
في املباريات األخيرة بعدما شــابها بعض من اخلدوش في 
انطالقة املســابقة، ويدخل األصفر املواجهــة مكتمل العدد 
باستثناء غياب احلارس خالد الرشيدي لإلصابة. ويستند 
بونياك الى مجموعة متجانســة مــن الالعبني يقودهم بدر 

املطــوع (٣٨ عاما) إلى جانــب عناصر احتياطية في 
مستوى األساسيني. وتنتظر اجلماهير أيضا مواجهة 
قوية بني الكويت والساملية غدا بعد فترة من مباراتهما 
املثيرة في كأس ســمو ولي العهد وانتهت سلماوية 
وتسببت في إيقاف مدافع األول فهد الهاجري، واألبيض 

حتى قبل مباراة اليوم متصدر الفرق وحقق كأس 
السوبر على حساب كاظمة األحد املاضي، لذلك 
بات مؤهال لالحتفاظ بصدارته، أما الســاملية 
فهو أيضا منافس على الصدارة، وال شــك ان 
مدربه محمد ابراهيم ساهم كثيرا في استقرار 

حالة السماوي.
والســاحل،  كاظمــة  مبــاراة  وفــي 
الترشيحات تقف مع األول لكن مستواه 
انخفض كثيرا في آخر مباراتني وخسرهما 
مــن العربــي ٢-٣ ومن الكويــت ١-٢ في 

كأس السوبر، لذلك سيكون مدربه ماركوف 
زيلكو حتت املجهر لو تكرر فقدان النقاط، ومن جانبه 
فإن الساحل في موضع ال يحسد عليه بعدما استنزف 

نقاطه ولم يحقق أي فوز.
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القادسية العربي
كويت سبورت

طاقم حتكيم كويتي لقمة مصر وبلجيكا
استمراراً الستقبال احلدث 
األبرز على الساحة الرياضية 
احمللية منذ سنوات، عقد مساء 
األربعاء االجتماع التنســيقي 
اخلاص مبباراة منتخبي مصر 
وبلجيكا، املقرر إقامتها عند الـ 
٦ مســاء اجلمعــة املقبل على 

ستاد جابر األحمد الدولي.
االجتمــاع الــذي عقــد في 
مقــر احتــاد الكــرة بحضور 
رئيــس مجلس إدارة شــركة 
إيدو- رئيس اللجنة املنظمة 
املنبثقة عنها مؤيد الشــهاب، 
ونائب رئيس اللجنة جاســم 
جاسم، إلى جانب األمني العام 
لالحتاد الكويتــي لكرة القدم 
القناعــي، وأعضــاء  صــالح 
اللجــان العاملة للقاء، شــهد 
ترتيب أوراق اللقاء، حيث أكد 
مؤيد الشهاب أن االجتماع جاء 
مثمرا، وشهد االتفاق على جميع 
الترتيبــات اخلاصة باملباراة، 
مضيفــا أن ممثلــي االحتــاد 

يحيى حميدان

تعتزم إدارة نادي برقان التقدم بكتاب 
احتجاج رسمي الحتاد كرة القدم على حكم 
مباراة الفريق األول لكرة القدم أمام خيطان 
(٠-١) ضمــن اجلولة الســابعة من دوري 
«زيــن» للدرجة األولى أول من أمس لعدم 
رضاهم عن قراراته وعدم حمايته لالعبني.
وتعرض العب «الذهبي» محمد فاضل 
حلالة «بلع اللسان» مرتني بعد تلقيه ضربة 
بالكوع من العب خيطان دغيم الرشيدي، إال 
أن احلكم لم يحتسب خطأ وأمر باستمرار 
اللعب. ونقل فاضل إلى مستشفى الفروانية 
بعد ســقوطه في املرة الثانية عند صافرة 
النهايــة، ومت التعامل معــه من قبل رجال 
اإلسعاف، قبل أن يخضع ملزيد من الفحوص 
في املستشفى والتي أثبتت سالمته، وبقي 
حتــت املالحظة الطبية باملستشــفى حتى 

مساء أمس.
وقرر مدرب اللياقة في برقان، اإليطالي 
مارلو، توديع املالعب الكويتية بـ «نطحة» 

وجهها للحكم املساعد األول سيد علي محمود 
من دون ســبب مقنع قبل نهاية املباراة بـ 
١٠ دقائق، بعدما طلب منه القيام بعمليات 
اإلحماء لالعبي «الذهبي» البدالء بعيدا عن 

خط امللعب.
وكانــت مواجهة خيطان هــي األخيرة 
ملارلو، حيث فضــل املغادرة وفك ارتباطه 
مــع برقان بعد حصوله على عرض أفضل 
من كندا. من جهته، قال مدرب برقان محمد 
العزب ان املباراة أمام خيطان بدأت بسيناريو 
قاس بعدما احتسب احلكم ركلة جزاء غير 
صحيحة - حسب وجهة نظره - هذا بخالف 
الكثيــر من القرارات الغريبــة والتي منها 
تعرض العبنا فاضل لضربة بالكوع ولكن 

احلكم لم يحتسب أي خطأ حتى.
وأضــاف العزب في حديــث خاص مع 
«األنباء» أن برقان لم يظهر بالصورة املأمولة 
فــي الشــوط األول، وتداركنا هذا األمر في 
الثاني بعدما سيطرنا على اللعب ولكن من 

دون أن نتمكن من تعديل النتيجة. 
وجاء هدف خيطان الوحيد عن طريق 

البرازيلي رينان سيلفا بعدما تصدى حارس 
برقان مشعل الرشيدي لركلة اجلزاء التي 
نفذها، قبل أن تعود له ويضعها في الشباك 

عند الدقيقة ٤.
وتسبب احلكم املساعد األول سيد علي 
محمود ببعــض اللغط بعدما ألغى الهدف 
العتقاده ان الكرة عادت من القائم، قبل أن 
يتراجع عن قراره ويحتســب احلكم األول 

الهدف ملصلحة «األحمر واألسود».
وفي مباراة أخرى، تعادل الشــباب مع 
اليرموك ٢-٢. وسجل هدفي «أبناء األحمدي» 
كل من السنغاليني عمر ويد ومامي ساهر، 
فيما أحرز هدفي «أبناء مشرف» الكولومبي 

جوس ريكاردو ويوسف جنف.
وبقيت الصدارة على حالها، حيث رفع 
الشباب رصيده إلى ١٤ نقطة محافظا على 
صدارته، فيما أصبح لليرموك ١١ نقطة في 
املركــز الثاني، وبات خيطــان ثالثا بعدما 
ارتقى برصيده الى ٦ نقاط، متقدما بفارق 
نقطة عن الرابع الصليبخات، وأخيرا برقان 
باملركز اخلامس واألخير برصيد نقطتني.

انتهاء اللقاء مباشرة، على أن 
يحضر املؤمتر مدربا الفريقني، 
مبينا أنه متــت املوافقة على 
تواجــد وســائل اإلعــالم في 
التدريب الرسمي الذي سيجريه 
املنتخبان مساء اخلميس املقبل 
ملــدة ١٥ دقيقة في كل تدريب، 
على ستاد جابر األحمد الدولي.

ولفت إلى أن املباراة دولية 
وديــة ومت اعتمادهــا من قبل 

االحتــاد الدولي لكــرة القدم، 
مبينــا أن «فيفا» اعتمد أيضا 
طاقما حتكيمــا كويتيا للقاء، 
سيتم كشــف النقاب عنه في 

وقت الحق.
أنــه وفقــا  وشــدد علــى 
لتأكيــدات مســؤولي االحتاد 
املصــري، فإن جنــم ليڤربول 
محمد صالح سيقود منتخب 

«الفراعنة» خالل اللقاء.

تعادل الشباب واليرموك في اجلولة السابعة من دوري «زين» للدرجة األولى

جانب من االجتماع التنسيقي اخلاص مبباراة مصر وبلجيكا

براون يتعرض للمضايقة من مدافع الشباب علي فورد        (أحمد علي)

الكويتي أبــدوا تعاونا كامال، 
وتقدمي كل اإلمكانات من أجل 
إجناح املباراة واخلروج بها في 
أفضل صورة، من أجل تأكيد 
قدرة الكويت على اســتضافة 
وتنظيم املباريات والبطوالت 

في جميع اللعبات.
وأشار الشهاب إلى أنه تقرر 
إقامة مؤمتــر صحافي صباح 
اخلميس املقبل، ثم آخر عقب 

٢٤ العبًا لألزرق األوملبي

تعادل «يد» كاظمة والفحيحيل

خسارة ثانية لـ«سلة» العربي

دوري السيدات ينطلق غدًا

عبدالعزيز جاسم

وقع اختيار مدرب منتخبنا الوطني األوملبي لكرة القدم 
البرتغالي إميليو بيكسي على ٢٤ العبا لتمثيل األزرق األوملبي 
خالل الفترة املقبلة، وهم: عبدالرحمن الفضلي، عبدالعزيز 
جمال، سلمان البوص، فيصل سمير، يوسف احلقان، عبدالعزيز 
البحر، حسني أشكناني، سلمان العوضي، عبدالرحمن الشرهان، 
يوسف ماجد، فهد الفضلي، طالل القيسي، عمر السليم، فهد 
احلربي، سلطان الفرج، عبدالرحمن كميل، إبراهيم كميل، أحمد 
اليحيى، عبدالعزيز العتيبي، عبدالهادي العنزي، عمر العنيزان، 

علي حسني، عبدالرحمن الديحاني، عبدالعزيز بن ناجي.
وسينتظم منتخبنا في معسكر داخلي ١٣ اجلاري، وذلك 
ضمن اســتعداداته خلوض غمار التصفيات املؤهلة لبطولة 
كأس آسيا حتت ٢٣ سنة املؤهلة إلى أوملبياد باريس ٢٠٢٤. 
وســيخوض مباراتني مع املنتخب الفلسطيني في الكويت 

يومي ١٩ و٢٢ اجلاري.

يعقوب العوضي

تقاسم فريقا كاظمة والفحيحيل نقطتي مواجهتهما التي جمعتهما 
مســاء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم ضمن منافسات اجلولة الثانية من الدوري 

املمتاز لكرة اليد والتي انتهت بالتعادل ٢٦-٢٦.
وفي مواجهة أخرى، اســتعاد الساملية توازنه بعد فوزه على 
برقان بنتيجة ٢٩-٢٢ والتي أقيمت على نفس الصالة، ليكســب 
أول نقطتني في مشــواره بالبطولة ويعوض خسارته في اجلولة 
األولى من القادسية ٣٢-٢٩ فيما توقف رصيد برقان عند نقطتني.

الى ذلك، أسفرت نتائج اجلولة الثانية لدوري الدرجة األولى عن 
فوز الشباب على اجلهراء ٣٠-٢٣ والنصر على التضامن ٣٢-١٩، 
وتعادل منتخب الناشــئني مع خيطان ٣٣-٣٣. ويتصدر خيطان 
الترتيب العام برصيد ٤ نقاط يليه النصر بنفس الرصيد وبفارق 
األهداف في املركز الثاني، ويحتل الشباب املركز الثالث بنقطتني 
بنفس الرصيد، وبفارق األهداف يحتل اجلهراء املركز الرابع، فيما 

يحل التضامن في املركز األخير دون نقاط. 
وفي منافسات الدوري العام للناشئني حتت ١٥ سنة، فاز الساملية 
على الساحل بنتيجة كبيرة جدا بواقع ٥٦-٦ ضمن مساء أول من 
أمس في املباراة التي جمعتهما على ملعب مركز الشهيد في مقر 
االحتاد بالدعية، وعلمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن بعض العبي 
الساحل تأثروا نفسيا بالنتيجة وغابوا عن التدريبات، ولذلك على 
مجلس اإلدارة أن يقوم بعقد جلسة مع اجلهازين اإلداري والفني 

ملعاجلة السلبيات التي مير بها الفريق.

هادي العنزي

تلقى الفريق األول لكرة الســلة بالنادي العربي خسارته 
الثانية في الدوري العام لكرة السلة «الدمج»، وذلك بعد خسارته 
أمام اجلهراء ٨٢-٩٣ في املواجهة التي جمعتهما مســاء أمس 
األول على صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهللا للصاالت 
بضاحية صباح السالم، ليرفع اجلهراء رصيده إلى ٤ نقاط من 
فوزين، بينما وصل العربي إلى نقطته الثانية من خسارتني. 
وفي مواجهة ثانية، سجل اليرموك فوزا عريضا على التضامن 
بفارق ٤٤ نقطة (١٠٠-٥٦)، وجاءت املباراة من طرف واحد في 
أغلب فتراتها، ليحصد اليرموك النقطة الثالثة من فوز وتعادل، 

مقابل نقطتني للتضامن بعد خسارتني متتاليتني.

هادي العنزي

ينطلق مساء غد السبت، دوري السيدات لكرة قدم الصاالت 
في نسخته اخلامسة، بإقامة مباراتني، تنطلق األولى في الـ ٤:٠٠
عصــرا على صالة نادي الكويت، وجتمــع الكويت وصيف بطل 
الدوري املوسم املاضي والتضامن الوافد اجلديد على البطولة، فيما 
يلتقي في املباراة الثانية نادي الفتاة حامل اللقب مع نادي فتيات 

العيون في الـ ٦:٠٠ مساء على ذات الصالة.
وقد أكملت اللجنة النســائية في احتاد الكرة برئاســة عضو 
مجلس اإلدارة فاطمة حيات كافة الترتيبات النطالقة ناجحة للموسم 

الكروي اخلامس بالتنسيق مع مختلف جلان االحتاد.
ويقام الدوري من ثالثة أقسام، على أن يختتم القسم الثالث ١٤

يناير املقبل، ليتبعه مواجهات الدور قبل النهائي ٢٨ يناير املقبل، 
حيث يلتقي متصدر الترتيب مع صاحب املركز الرابع، فيما يواجه 
وصيف املتصدر ثالث الترتيب، ويتأهل الفائزان إلى املباراة النهائية 

التي ستقام ٤ فبراير املقبل.

أعلن أمني السر في النادي العربي فؤاد املزيدي إلغاء تنظيم 
الدورة الودية لكــرة القدم التي كان من املقرر تنظيمها خالل 
فترة التوقف املقبل وحتديدا أثناء منافسات كأس العام ٢٠٢٢.

وقــال: «وجــدت إدارة األخضر صعوبة فــي اقامة الدورة، 
بعــد أن أعلن االحتاد عن جــدول مباريات فترة التوقف خالل 
املونديال بداية من كأس زين، مرورا ببطولة سمو ولي العهد 
وصوال الستئناف الدوري في ١٢ ديسمبر املقبل، باإلضافة إلى 
كثرة اإلصابات بالفريق والتي تضم السنوسي الهادي ومحمد 
الصولة وعلي خلف، بخالف انضمام كبير لصفوف املنتخبني 
األول واألوملبــي، وهو األمر الذي عزز من قــرار إلغاء الدورة 
وشكر الفرق التي وافقت على املشاركة، مع الوعد بإقامة دورة 

جتمع هذه الفرق في الكويت في وقت الحق». وكان العربي قد 
تلقى موافقة من الترجي التونسي، والوداد املغربي، واخلالدية 
البحريني، في حني أجل القادسية رده على املشاركة، واعتذر 

األهلي املصري، نظرا الرتباطه مبشاركات محلية.
الى ذلك، أكد عضو مجلس اإلدارة ورئيس العالقات العامة 
واإلعــالم فــي النادي العربي علي اتــش أن اللجنة أمتت كافة 
التحضيــرات والتجهيزات اخلاصة بقمة الدوري الكويتي مع 
القادســية، مبينا أنها مباراة جماهيريه وحتظى بإقبال كبير 
من قبل عشــاق الفريقني، وبناء عليــه فقد عقدت اللجنة عدة 
اجتماعات مع جلنة املنصة وجلنة اجلوالة وجلنة التنسيق، 
حيــث مت االتفــاق على بعــض األمور التنظيميــة ومنها فتح 

البوابات للجماهير الســاعة ٥ مســاء وعدم 
الســماح بدخول املنصة الرئيسية إال بدعوة 

شخصية محددة باالسم.
وبني اتش انه مت التنسيق مع شركة زين لعمل 

مجموعــة من الفعاليات املصاحبة للجمهور، كما 
سيتم توزع ٣٠ جهاز هاتف كهدايا قبل وبني شوطي 

املباراة، مؤكدا حرص إدارة العربي على تنظيم اللقاءات 
الهامة بالصور التي ترضى جماهيرنا، ومشيرا الى انه 

مت حتديد أماكــن جلوس رابطة العربي على ميني املنصة 
الرئيسية فيما ستكون رابطة القادسية على يسار املقصورة، 

ومطالبا اجلماهير باحلضور املبكر تفاديا لالزدحام.

ً الكويت في مواجهة الساملية.. وكاظمة لتجاوز الساحل غدا

برقان يحتج على حكم خيطان.. ومارلو «ينطح» احلكم املساعدبرقان يحتج على حكم خيطان.. ومارلو «ينطح» احلكم املساعد

العربي والقادسية.. «ديربي الكبيرين» اليوم

«العنيد» يقسو على «العنابي» برباعية
هادي العنزي

برباعيــة نظيفة.. حســم التضامن 
«ديربــي الفروانيــة» الــذي جمعه مع 
غرميه النصر، في املباراة التي جمعت 
الفريقني مساء أمس على ملعب ستاد علي 
صباح السالم، ضمن منافسات اجلولة 
التاسعة لدوري «زين» للدرجة املمتازة 
لكرة القدم، ليرفع الفائز رصيده إلى ٩

نقــاط، فيما بقي اخلاســر على رصيده 
السابق ١٠ نقاط.

اعتمد مدرب النصر د.محمد املشعان 
نهجا هجوميا في الشــوط األول، فيما 

اتخــذ نظيره جمال القبندي من التكتل 
الزخــم «النصــراوي»  أمــام  الدفاعــي 
والهجمــات املرتدة طريقا للوصول إلى 
مرمى حارس «العنابي» خليفة رحيل، 
وكل منهما جنح في مسعاه بدرجة كبيرة، 
وإن جاء على حســاب املســتوى الفني 
الذي ظهر متواضعا، وبأداء يغلب عليه 

البطء حتضيرا وتنفيذا.
أخطــر هجمات النصر في الشــوط 
األول جاءت عبر محمد دحام (٤ و٢٩)، 
فيما لم يحسن يوسف العنيزان التعامل 
مــع عرضية توني أيدجو. اختلف حال 
«العنيد» في الشوط الثاني، حيث فاجأ 

النصر بهدف أول حلامد الرشيدي (٦٣)، 
وبعدها بخمس دقائق ضاعف النتيجة 
عبــر الهولندي رولي نوناتو من نقطة 
اجلــزاء، ولم يكد «العنابي» يســتفيق 
مــن صدمة الهدفني حتــى عاود نوناتو 
التســجيل مجددا من ركلة ثابتة (٧٢)، 
وفي الوقت احملتسب بدل الضائع (٩٤) 

سجل رولي الهدف الرابع لفريقه.
اللقــاء هاشــم اإلبراهيــم،  أدار 
وأنذر عبداهللا مسامح من التضامن، 
وعبدالرحمــن العنزي مــن النصر، 
وأشهر البطاقة احلمراء ملهاجم النصر 

مشعل فواز.

«األصفر» يفتقد الرشيدي
عبدالعزيز جاسم

لن يتمكن حارس مرمى األصفر خالد الرشيدي من املشاركة 
في مواجهة «الديربي» أمام العربي اليوم، وذلك لعدم تعافيه من 
اإلصابة بشكل مؤكد حتى امس، وبالتالي سيكون اعتماد املدرب 
الصربي بوريس بونياك على احلارس «اجلاهز» البديل مبارك 

احلربي الذي ظهر مبستويات جيدة خالل املباريات السابقة.
وكان جنم الفريق بدر املطوع يعاني من شد عضلي خفيف 
خالل األيام املاضية لكن مشــاركته لن تتأثر بحســب التقارير 
الطبية وحالة الالعب في التدريبات، كما أن املهاجم أحمد الرياحي 
سيتواجد ضمن القائمة لتعافيه بشكل مؤكد. ولن يجد املدرب 
بونياك أي صعوبة في اختيار تشكيلته بسبب الوفرة الكبيرة 
لالعبني في جميع املراكز وهو أمر لم يحدث للفريق منذ فترة. (أحمد علي)  العبو «العنيد» يحتفلون بالرباعية  


