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ناصر العنزي - مبارك اخلالدي

حافظ الكويت على صدارته لدوري «زين» املمتاز في جولته العاشرة بعد 
عودتــه من اجلهراء بفوز ثمــني وبثالثية نظيفة في أول مهمة ملدربه اجلديد 
علي عاشــور ليحلق األبيض وحيدا برصيد ٢١ نقطة، فيما بقي اخلاسر على 

١٣ نقطة.
وتقدم الكويت بهدف محترفه العراقي شيركو كرمي في الدقيقة ٢٤، وأضاع 

بعدها فرصة ثمينة لم يســتغلها املهاجم يوســف ناصر، ولم 
يغير مدرب «األبيض» البحريني عاشــور في التشكيلة 

التي اعتاد عليها الفريق سابقا، حيث لعب بطريقة 
هجومية بوجود فيصل زايد وشيركو ويوسف 

ناصر وياسني اخلنيسي وكان الطرف األفضل 
في الشوط األول، في حني لم يهدد اجلهراء 

خصمه واكتفى بهجمــات مرتدة لم تثمر 
شــيئا، وسدد مهاجمه أســاكا كرة مرت 

بجانب القائم.
وفي الشوط الثاني أضاف يوسف 
ناصــر الهدف الثاني بضربة رأســية 
متقنة من صناعة الظهير األمين سامي 
الصانع (٦١)، وسيطر بعدها الكويت 
على مجريات اللعب، وألغى احلكم هدفا 
لشــيركو كرمي بعد عودته لـ «الڤار»، 
وردت العارضة كرة قوية للجهراء من 

قدم أساكا، وضاعت عليه فرصة تقليص 
النتيجة.

وفــي الوقت بدل الضائع ختم ياســني 
اخلنيســي أهــداف فريقه بهــدف ثالث بعد 

عرضية من سامي الصانع (٩٣).
أدار املبــاراة احلكــم عمار أشــكناني وجاءت 

قراراته سليمة.
وعلى ســتاد ناصــر العصيمي اســتعاد كاظمة نغمة 

الفــوز بتغلبه على الفحيحيل ١-٠، ليرتقي برصيده الى النقطة 
١٦، فيما ظل اخلاســر عند رصيده الســابق بـ ١٢ نقطة، سجل الهدف الوحيد 
أحمد العرســان (٨). وجاء الشوط األول مبستوى فني متواضع مع أفضلية 

لكاظمة من حيث الفرص املتاحة.
وقد جنح البرتقالي في كســر مصيدة التسلل التي جاء منها الهدف 
األول بعد متريرة من العمق من ناصر الفرج للمهاري أحمد العرســان 
أودعها في شــباك احلارس نواف املنصور، وأهدى العرســان عرضية 

متقنة لعمر احلبيتر لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة (٣٣). 
في املقابل، لم يظهر الفحيحيل مبســتواه املعهود، ولم تشــكل محاوالته 

خطورة على مرمى احلارس حسني كنكوني.
وفــي الشــوط الثاني تخلــى الفحيحيل عن حذره لترتفــع وتيرة اللقاء، 
وكثــف األحمر مــن طلعاته الهجومية، ورد القائم األمين لكنكوني تســديدة 
قوية للبديل فواز الرشــيدي (٨٤)، فيما حافظ كاظمة على توازنه الدفاعي، 

لتنتهي املباراة بفوز ثمني للبرتقالي.
إلــى ذلك، تتواصل منافســات اجلولة العاشــرة من دوري 
زيــن املمتاز اليــوم بإقامة مواجهتــني، اذ يلعب العربي 
برصيــد ١٦ نقطة مع النصر بـ ١٠ نقاط، ويســبقها 
اللقاء الذي يجمع القادسية برصيد ١٢ نقطة مع 

الساحل بـ ٥ نقاط.
ويخوض األخضر املباراة مبعنويات عالية 
بعد سلسلة من النتائج املميزة آخرها الفوز 
علــى الغرمي التقليــدي األصفر بثالثية 
نظيفة والتأهل الى املباراة النهائية لكأس 
سمو ولي العهد، ويسعى العربي إلى 
مواصلة مشــواره الناجــح وحتقيق 
الفوز لالقتراب من الصدارة باالعتماد 
على الثنائي املتألق السنوسي الهادي 
ومحمد الصولة وخط الوسط املتميز 
بتواجد سيف احلشان وسلطان العنزي.

وعلى اجلهة األخرى، يعاني النصر 
مؤخرا ويأمل حتقيــق نتيجة إيجابية 
تعيده الى املراكز املتقدمة، وتضم صفوف 
الفريقــني نخبــة مــن الالعبــني احملليني 
واحملترفــني ما يضفي علــى اللقاء بعدا من 
اإلثــارة، علما أن مواجهة الــدور االول انتهت 

بالتعادل ١-١.
وفي اللقاء الذي يجمع اجلريحني القادسية والساحل 
يأمل اجلهاز الفني لألصفر بقيادة الصربي بوريس بونياك 
استعادة الثقة عبر حتقيق الفوز إرضاء جلماهير الفريق والسعي 
لالقتراب من املراكز األولى، اذ يقع األصفر في املركز الســابع وهو ال يناسب 

تاريخ وإمكانات الفريق الذي يضم نخبة من العبي اخلبرة واملنتخب.
وفي املقابل قدم الساحل افضل عروضه قبل أيام وكان ندا قويا للساملية 
قبل اخلســارة بركالت الترجيح في نصف نهائي كأس ســمو ولي العهد، ما 
يشير إلى ارتفاع املستوى الفني للفريق بقيادة املدرب الوطني محمد دهيليس، 

وكانت مواجهة الدور األول قد انتهت بفوز صعب للقادسية ٣-٢.

العربي والقادسية يلتقيان النصر والساحل اليوم

كرة مشتركة بني طالل الفاضل كرة مشتركة بني طالل الفاضل 
وعمر زكريوعمر زكري

«العميد» يتخطى «سلة» القرين مهمة صعبة لـ «يد» القرين أمام «األصفر»
و«البرتقالي» يتفوق على اليرموك

يعقوب العوضي

تقــام اليوم مباراتان ضمن منافســات 
اجلولــة ٩ من الدوري املمتــاز لكرة اليد، 
فيلعب القادســية متصــدر الترتيب بـ ١٦

نقطة مع القرين بنقطتني في الـ ٥:٠٠، وفي 
الثانية يلتقي الكويت برصيد ١٤ نقطة مع 
برقان بـ ٧ نقاط في الـ ٧:٠٠ وتتوقف بطولة 
الدوري بعد ذلك مؤقتا ملشاركة املنتخبات 
الوطنية في البطوالت اخلارجية. ويتطلع 
القادســية الى االبتعاد بصــدارة الترتيب 
العــام بعــد فــوزه الصعب علــى الكويت 
في اجلولــة املاضية ٢٨-٢٧، وتبدو مهمة 

القرين بقيادة عمرو اجليوشي صعبة، إال 
أن الفريــق يخوض املواجهــة مبعنويات 
عاليــة بعد الفوز في اجلولة املاضية على 
اليرموك. وفي املواجهة الثانية، يسعى حامل 
اللقب الكويت ملداواة جراحه بعد الهزمية 
أمام القادسية ملواصلة املنافسة على لقب 
الدوري، وفــي املقابل يعرف مدرب برقان 
ســعيد حجازي األبيض جيدا والذي قاده 
سابقا لعدة مواسم، ويتطلع اليوم لتحقيق 

نتيجة إيجابية.
وكان الصليبخــات قد فــاز أمس على 
كاظمــة بنتيجــة ٣٢ - ٢٩ ورفــع رصيده 
الى ٨ نقاط بينما بقي كاظمة علي ٥ نقاط. 

هادي العنزي

واصل الفريق األول لكرة الســلة بنادي 
الكويت احلفاظ على سجله خاليا من الهزمية 
في الدوري العام لكرة الســلة، بعد جتاوزه 
نظيره القرين ٩٧-٧٧ في املواجهة التي جمعت 
الفريقني مساء أمس األول على صالة االحتاد 
بجمع الشيخ سعد العبداهللا للصاالت، ليرفع 
األبيض رصيده إلى ١٢ نقطة من ٦ انتصارات، 
فيما وصل اخلاســر إلى النقطــة الـ ٨ من ٦

مباريات.
وفــي مواجهة ثانية، تغلــب كاظمة على 
اليرموك ١١١-٧٨، ليرفع «البرتقالي» رصيده 
إلى ١٢ نقطة متساويا مع الكويت بطل النسخة 
املاضية، فيما وصل «أبناء مشرف» إلى النقطة 

الـ ٨.
جاءت املواجهة األولــى بأفضلية مطلقة 
للكويت بطل العرب واخلليج، تفوق في الربع 
األول ٢٦-١٢، بفضــل إجــادة العبيه هجوما 
ودفاعا، بقيادة مدربه اخلبير بيتر شومرز، 
وفي الربع الثاني واصل «األبيض» سيطرته 
على مجريات اللقاء، لينهي النصف األول من 

املواجهة ٥٤-٣٨.
وشــهد الربع الثالــث مشــاركة عدد من 
الالعبني الشــباب في فريق الكويت، والذين 
حرصوا على تقدمي أنفســهم بأفضل صورة 
ممكنة، لينتهي الربع الثالث بفارق ١٩ نقطة 
(٧٤-٥٥)، ولم يكن الربع األخير من املواجهة 
بأفضل من سابقه للقرين، حيث لم يستطع 
العبوه تقليــص الفارق، ليواصــل الكويت 

انتصاراته من دون هزمية.

القرين يسعى إلى مواصلة الصحوة أمام القادسية

جانب من مواجهة كاظمة واليرموك

«الدراجات املائية» يشارك 
في كأس ملك تايلند

غادر البالد إلى باتايا بتايلند، وفد املنتخب الوطني للدراجات 
املائية املشــكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي 
للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلند التي تقام كجولة ثالثة 
وأخيرة من بطولة العالم للدراجات املائية ٢٠٢٢ - جولة قارة 
آسيا - والتي ينظمها االحتاد العاملي للدراجات املائية خالل 
الفترة من ١٢ إلى ١٨ ديسمبر اجلاري. ويرأس الوفد عبداهللا 
بوربيع فيما ضم عبدالوهاب العمر مديرا للمنتخب و١٤ العبا 
من بينهم عدد من أبطال العالــم يتقدمهم املخضرم محمد 
بوربيع ومحمد الباز إلى جانب ســالم أمين وراشد الراشد 
ويوسف البصيري ووليد العدساني وقاسم حسني ومحمد 
بن يوســف وعبداهللا مندني ومحمد الزيد ومحمد مال اهللا 
وفهد الريس ودعيج الشايع والبطل الواعد فيصل بوربيع.

«جنود» تفوز بكأس مهرجان 
امللك عبدالعزيز لإلبل

حصــدت الفردية «جنود» املركز األول في منافســات 
فردي «جل األصايل»، والتي تعود ملكيتها للكويتي راشد 
فهد الهاجري في مهرجان امللك عبدالعزيز لالبل في نسخته 
السابعة باململكة العربية السعودية، وجاء في املركز الثاني 
«العماني» ملالكه بدر ناصر املعولي، فيما حققت الفردية «نزاعة 
آل طوار» للقطري عبــداهللا أحمد بن طوار الكواري املركز 
الثالث، وجاءت في املركز الرابع الفردية «وزان» لإلماراتي 
خالد عبيد املنصوري، وحصلت الفردية «املعطى» على املركز 
اخلامس للمواطن وافي ســعد الهاجري. وشهدت املسابقة 
احتدام منافسات الشوط الذي تقاسم نتائجه متسابقون من 

جميع دول مجلس التعاون اخلليجي.

وفي املباراة الثانية خرج اليرموك متقدما 
بفارق نقطة واحدة (٢٢-٢١)، وقدم الفريقان 
فــي الربع الثانــي أداء رفيعا، خاصة كاظمة 
وصيف الدوري املوسم املاضي، ليخرج متقدما 
في نهايته وبفــارق ١١ نقطة (٥٥-٤٤)، ولم 
مينــح «البرتقالي» خصمــه فرصة للعودة 
في الربع الثالث، والرابع تواليا، ليحسمهما 
ملصلحته ويخرج فائزا بجدارة واستحقاق.

وتقدم الكويت بهدف محترفه العراقي شيركو كرمي في الدقيقة 

ناصر وياسني اخلنيسي وكان الطرف األفضل 

قدم أساكا، وضاعت عليه فرصة تقليص 

ويخوض األخضر املباراة مبعنويات عالية 
بعد سلسلة من النتائج املميزة آخرها الفوز 

تعيده الى املراكز املتقدمة، وتضم صفوف 

وفي اللقاء الذي يجمع اجلريحني القادسية والساحل 
يأمل اجلهاز الفني لألصفر بقيادة الصربي بوريس بونياك 

قائمة «اجلميع» بالكويت تعلن أسماء ممثليها
أعلنت «قائمة اجلميع» في نادي الكويت 
أسماء ممثليها في الدورة االنتخابية ٢٠٢٣-

٢٠٢٧ التي ستجرى ١٢ يناير املقبل. وجاءت 
القائمة برئاســة خالــد الغامن، وتضم كال 

من: بدر العصيمي، ووليد الراشــد، وفهد 
الغامن، وديني الديني، وبلسم األيوب، وخالد 
الســميط، ووليد اجلاســم، وعادل عقلة، 

ووليد املنديل وخالد الشريدة.

كاظمة استعاد نغمة االنتصارات كاظمة استعاد نغمة االنتصارات 
على حساب الفحيحيلعلى حساب الفحيحيل

 (هاني الشمري) (هاني الشمري)
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