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ناصر العنزي - يحيى حميدان

خرج كاظمــة من مواجهة 
القادســية بثالث نقاط ثمينة 
بعــد فوزه بهدفــني لهدف في 
منافسات اجلولة الـ ١٢ لدوري 
زيــن، ليرفــع «البرتقالــي» 
رصيده إلى ١٩ نقطة في املركز 
الثالث مؤقتا، فيما بقي األصفر 

على ١٥ نقطة.
وجنح كاظمة في تسجيل 
هدف التقدم في الشوط االول 
بهدف جميل من قدم شــبيب 
اخلالدي بعدما استغل مهارته 
داخل منطقة اجلــزاء وراوغ 
املدافع ياسر حمد وسدد الكرة 
في الزاوية العليا للحارس علي 
جــراغ (١٩)، وتعرض كاظمة 
ملوقــف محــرج بعــد إصابة 
حارســه االساســي حســني 
كنكوني وشارك بدال منه الشاب 

يوسف الكندري، فيما شارك مع 
«االصفر» عبدالواحد سيسكو 
وياسر حمد بعد التعاقد معهما، 
ولم يظهر القادسية خطورته 
بعدما تباعدت خطوطه وقلت 
خطورته وفوت عيد الرشيدي 
فرصة خطرة بعدما سدد كرة 
ضعيفــة بيد احلــارس وهو 
قريــب من املرمــى، وعليه ان 
يراجع مستواه، حيث انه يبذل 

جهدا بال نتيجة.
وفي الشــوط الثاني، أكد 
كاظمــة تفوقــه بهــدف ثــان 
ســجله املتألق جــاي دميبلي 
بعــد حتضير جيــد من أحمد 
عرسان (٥٠)، واستعان مدرب 
القادســية بوريــس بونيــاك 
بالعبيه محمود املرضي وبدر 
املطوع ونايف زويد في الشوط 
الثانــي، ومتكن مــن تقليص 
النتيجة عبــر املرضي (٧٩)، 

وواصل االصفر هجماته لكنه 
لم يحســن إنهاء هجماته كما 

ينبغي.
أدار املباراة احلكم اليوناني 
بولــوس وأشــهر عــددا مــن 

االنذارات للفريقني.
وفي السياق ذاته، استغل 
الفحيحيــل ظــروف النصــر 
وحقق فوزا كبيرا عليه بنتيجة 
٤-١ على ستاد ثامر مساء أمس 
ضمن مباريات اجلولة ١٢ من 
دوري «زيــن» املمتاز. ورفع 
«األحمر» رصيده إلى ١٥ نقطة 
في املركز السادس مؤقتا، فيما 
جتمد رصيد «العنابي» عند ١٤

نقطة في املركز الثامن.
ســارت مجريات الشــوط 
األول عكس ما يتمناه النصر 
بشــكل كامــل، فالفريق ظهر 
بصورة باهتة وارتكب مدافعه 
األيسر معاذ الظفيري خطأ في 

منطقة اجلزاء بعرقلته العب 
الفحيحيــل لويــز فرنانــدو، 
ليحتســب احلكــم عبــداهللا 
الكنــدري ركلة جــزاء نفذها 
فواز الرشيدي بنجاح محرزا 
الهدف األول لـ «األحمر» (٢٧).

وتلقى «العنابي» ضربتني 
موجعتــني بعد طــرد العبيه 
خالد شــامان لضربــه العب 
الفحيحيل نايف حميد بالكوع 
(٣١)، وناصــر فالح لعرقلته 
مهاجــم «األحمــر» البرازيلي 
فيتور داســيلفا بعد انفراده 

الكامل (٤٢).
وفي الشوط الثاني، انهار 
النصر وترك امللعب ملنافسه 
بسبب نقصه العددي وتفوق 
العبو الفحيحيل في االستحواذ 
على الكرة، ليعززوا من تقدمهم 
بالهدفــني الثاني والثالث عن 
طريق الالعب نفســه يعقوب 

الطراروة (٥٦ و٥٨)، وأضاف 
فرنانــدو الهــدف الرابع بعد 
هجمة منظمة (٦٥). وســجل 
النصر هدف حفظ ماء الوجه 
عن طريق البديــل البرازيلي 
غوستافو سانتوس بعد تالعبه 

بدفاع الفحيحيل (٨٣).
اجلهراء والتضامن

وتختتم اجلولة الـ ١٢ مساء 
اليــوم بلقاء يجمــع اجلهراء 
برصيد ١٦ نقطة مع التضامن 
بـ ١٣ نقطة على ملعب مبارك 
الفريقني  العيــار، في ســعي 
لتعزيــز نقاطهمــا بعدما فاز 
اجلهــراء فــي آخر مبــاراة له 
على كاظمة ٣-١، فيما خطف 
التضامــن نقطــة ثمينــة من 
الكويت املتصدر بتعادله بدون 
أهداف، لذلك ستكون املباراة 

متكافئة بني الطرفني اليوم.

مندني: العربي جاهز لنهائي كأس ولي العهد..ضمن اجلولة الـ ١٢ من دوري زين املمتاز.. واجلهراء يلتقي التضامن اليوم 
واخلالدي: الساملية أكمل حتضيراته

مبارك اخلالدي - هادي العنزي

أكد رئيــس جهاز الكرة 
بالنادي العربي علي مندني 
في تصريح لـ «األنباء» ان 
العربــي جاهز بدنيا وفنيا 
خلــوض املواجهة النهائية 
لبطولــة كأس ســمو ولي 
العهد أمام الساملية غدا على 

ستاد جابر الدولي.
وقال: نتشرف بحضور 
سمو ولي العهد الداعم الكبير 
للرياضة والرياضيني وتكفي 
مصافحة سموه، إذ ان حضور 
سموه تكرمي وتشريف لكل 
الرياضيني. أما فيما يتعلق 
باملباراة املرتقبة، فاجلهازان 
للفريــق  واإلداري  الفنــي 
يعمــالن وفــق مبــدأ ثابت 
وهو إعــداد وتأهيل الفريق 
خلــوض أي مبــاراة بكامل 
اجلاهزية الفنيــة والبدنية 
وحتســبا ألي ظرف طارئ، 
ونحن وهللا احلمد ال نعاني 

حتى اآلن من أي غيابات.
وأضاف مندني: ركزنا في 
احلصص التدريبية املاضية 
على اســتمرار التحضيرات 
خلــوض النهائــي املرتقب، 
ونعلم ان لكل مباراة ظروفها، 
وعلى ذلك قام اجلهاز الفني 
بدراسة فريق الساملية فنيا 
وهو خصم قوي ويستحق 
االحترام والتحضير إلعداد 
السيناريو املناسب للمباراة، 
ونتمنى أن تخــرج املباراة 

وذكر أن السماوي يسعى 
للظفر بالكأس الغالية، رغم 
صعوبة اخلصــم الذي يعد 
من أكثر الفرق جاهزية في 
الفتــرة األخيــرة. وقــال لـ 
«األنبــاء»: «نأمــل أن يقدم 
الفريقان مستوى فنيا رفيعا 
وممتعا، وآمل حضور أكبر 
عدد مــن اجلماهيــر احملبة 
للكرة، وقد استعاد الفريق 
جميع العناصر املهمة، ونأمل 
أن يعود املعســكر الداخلي 
للفريــق بالنتائــج املرجوة 

نفسيا وفنيا».
إلى ذلــك، يعقــد اليوم 
في الـ ١١:٣٠ صباحا املؤمتر 
الصحافي اخلاص باملباراة 
بحضور مدرب والعب من 
كل فريق، ويسبق املؤمتر 
االجتمــاع الفني الذي يقام 
في الـ ١٠:٣٠ صباحا بحضور 
إداريــي الفريقــني ومراقب 

املباراة.

بالشكل الالئق فنيا للحضور 
الرســمي وأن يســتمتع بها 
اجلمهــور الرياضي ســواء 

في امللعب أو خارجه.
إلــى ذلــك، أكمــل فريق 
الساملية حتضيراته للمباراة، 
مبعسكر داخلي مساء أمس 
لرفــع اجلاهزيــة الذهنيــة 
لالعبني، كما استعاد عددا من 
العبيه املصابني، بعدما سمح 
اجلهاز الطبي مبشــاركتهم 
فــي تدريبــات الفريق. من 
جانبــه، أكد مدير الســاملية 
بدر اخلالدي ان فريقه في أمت 
جاهزية فنية وبدنية ملواجهة 
العربي في قمة خاصة حتظى 
بتقديــر كبيــر لــدى جميع 
الرياضيني، وأسرة كرة القدم 
على وجه اخلصوص، مضيفا 
انه بغض النظر عن النتيجة 
التي ســتؤول إليها املباراة، 
فإن اجلميع فائز في احملصلة 

النهائية.

بدر اخلالدي علي مندني

«يد» القادسية ملواصلة صدارته
يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري املمتاز لكرة 
اليد بإقامة ٣ مباريات اليوم على صالة مجمع 
الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح 
السالم، فيلعب في الـ ٤:٣٠ كاظمة (٦ نقاط) 
مع الفحيحيــل (٨ نقاط)، فيما يلتقي في 
الثانية القادسية (٢٠ نقطة) مع اليرموك 
(٥ نقاط) في الـ ٦:١٥، وفي املباراة الثالثة 
يلتقــي برقان (٩ نقاط) مع الســاملية (١٤
نقطة) في الـ ٨:٠٠. ويتطلع كاظمة بقيادة 
املدرب اإلسباني انتوني الى صحوة تعيده 
الى منطقة األمان في الترتيب العام ويبتعد 
عن خطر مراكز الهبوط خاصة بعد تعادله 

مع العربي في اجلولة املاضية ٢٦-٢٦.
في املقابــل، يتطلع الفحيحيل لتجاوز 
البرتقالي رغم صعوبــة املهمة خاصة ان 
األحمــر ال ميلك اي محترفني في صفوفه، 

كما أن مدربه وليد ساملني تقدم باستقالته 
أمس ومــن املقرر ان تكون اجلولة املقبلة 

هي األخيرة له مع األحمر..
وفــي اللقاء الثاني يســعى القادســية 
متصدر الترتيب بقيادة املدرب بوزو الصربي 
ملواصلة الصدارة واالبتعاد عن الكويت أقرب 
منافسيه، أما مدرب اليرموك الوطني خالد 
املال فهو في موقــف صعب وعليه جتاوز 
اإلصابــات التي حلقت بالعبيه وتعويض 
نزيــف النقاط لالبتعاد عن مراكز الهبوط 
ولن تكون مهمته سهلة خاصة مع اجلاهزية 
البدنية والفنية التي سيواجهها في األصفر.
وضمن منافسات دوري الدرجة األولى 
علــى صالــة الشــهيد في مقر احتــاد اليد 
بالدعية، تقام مباراتان األولى في الـ ٥:٠٠، 
حيث يلتقي النصر (١٣ نقطة) مع الشباب 
(٩ نقاط)، وفي الـ ٧:٠٠ يلتقي خيطان (١٦

نقطة) مع اجلهراء (٥ نقاط).

٣ وديات لـ«أزرق السلة» في تركيا
هادي العنزي

ذكر نائب رئيس مجلس 
إدارة احتاد كرة السلة خليل 
الطاهر أن منتخبنا الوطني 
لكرة السلة يخوض معسكرا 
تدريبيا في تركيا، يســتمر 
حتــى ١٥ اجلاري، حتضيرا 
للمشاركة في تصفيات كأس 
آســيا (النافــذة اآلســيوية 
الثانية)، مضيفا: «تنتظرنا 
مباريات مهمة في التصفيات 
اآلسيوية، ونأمل أن يتحصل 

األزرق علــى النتائج التــي تؤهله ملواصلة 
املشــوار، وســيلعب منتخبنا الوطني أولى 
مبارياته مع اإلمارات ٢٠ فبراير في الدوحة، 
تتبعها في اليوم التالي مواجهة قوية مع عمان، 
على أن تكون ثالث املباريات مع املستضيف 

القطري ٢٢ اجلاري».
وأكــد الطاهــر أن أزرق 
«السلة» سيلعب ٣ مباريات 
خــالل ٣ أيــام متتالية، مبا 
يتطلــب أن يكــون بأفضل 
جاهزية فنية وذهنية. وقال: 
«يعد املعسكر التركي مهما 
بدرجة كبيرة، لعبنا مباراتني 
وديتني، وتنتظرنا ٣ أخرى، 
خالل األيام املقبلة، حتضيرا 
لتحقيــق أفضل النتائج في 
«اآلسيوية»، وقد أظهر العبو 
املنتخب انضباطا كبيرا في 
تدريباتهــم اليومية التي تقــام على فترتني 
صباحية ومســائية»، الفتا إلى أن «األزرق» 
ميلــك نقطتني جمعهمــا من خســارته أمام 
منتخبي فلسطني والعراق في النافذة اآلسيوية 
األولى التي أقيمت في فلسطني مايو املاضي.

خليل الطاهر

ج ببطولة األندية العربية للكراتيه اليرموك ُيتوَّ

توج نــادي اليرموك ببطولــة األندية 
العربية اخلامسة للكراتيه للرجال والسيدات 
التي اختتمت أول من امس وشهدت مشاركة 
نحــو ١٥٠ العبا والعبة مثلوا ١٧ ناديا من 
٨ دول عربية واستمرت على مدى يومني.
وجاء فوز اليرموك فــي البطولة التي 
أقيمت على صالته وشملت ست مسابقات 
قتالية واستعراضية بعد إحرازه ٤ ميداليات 
ذهبية تاله فريق الكويت برصيد ٣ ميداليات 

ذهبية وبرونزيتني.
وحل نادي شباب األهلي اإلماراتي في 
املركز الثالث بعد نيله ذهبية وبرونزية، 
بينما احتل نادي النصر السعودي املرتبة 
الرابعــة برصيــد ٤ ميداليــات «فضيتان 
وبرونزيتــان»، في حني حقق نادي الفتاة 
إجنازا طيبا بحلوله خامسا برصيد ثالث 

ميداليات «فضية وبرونزيتني».
وقــال رئيــس اللجنة املنظمــة رئيس 
نادي اليرموك أحمد اجلاركي، إن البطولة 
ظهرت مبستوى فني عال في فئتي الرجال 
والسيدات وسط تنافس قوي بدليل حصول 

١٠ أندية على ميداليات متنوعة.
وأشــاد اجلاركي بالنتائج الطيبة التي 
حققتها األندية الكويتية، السيما اليرموك 
الذي حقق أربع ميداليات ذهبية من أصل 
٦، مهنئا الالعبني والالعبات على هذا األداء 

املميز.
واعتبــر أن الفوز باللقــب جاء نتيجة 
عمل وجهود كبيرة مت التخطيط لها خالل 
الفترة املاضية، منوهــا باجلهود الكبيرة 
للجان العاملة في ضوء دعم االحتاد العربي 

للعبة والهيئة العامة للرياضة.

لقطة جماعية للفائزين في ختام البطولة

املال وبهبهاني - «رام» الراعي الرسمي
لسباق «هانيبال» في الكويت

قامت شركة املال وبهبهاني - املوزع املعتمد لسيارات ألفا 
روميو، ابارث، كرايسلر، دودج، فيات، جيب، رام وموبار 
في الكويت، برعاية سباق «رام هانيبال» لعام ٢٠٢٣ كراع 
رئيســي، والذي أقيــم مؤخرا في مدينــة الكويت لرياضة 
احملركات. وشــارك أكثر من ٧٠٠ متســابق في سباق «رام 
هانيبال» ٢٠٢٣ والذي متيز بالعديد من التحديات التي يعشقها 
محبو الرياضة وقوة التحمل مثل الركض ملسافات مختلفة، 
وتسلق احلواجز ذات االرتفاعات املختلفة، واملرور وتخطي 
عدة حواجز مليئة بالوحل، والنار، وغيرها من التحديات 
التي أضافت مزيــدا من اإلثارة على أجواء الفعالية والتي 
صاحبت املتسابقني مرورا بجميع هذه احلواجز وحتى خط 
النهاية. وقامــت «رام» بإضافة املزيد من اإلثارة من خالل 
«حتدي رام»، حيث مت وضع ســيارتني «رام» على حواجز 
أرضية ذات ارتفاعات مختلفة، وقام املتســابقون بالعبور 
اسفل هذه السيارات وسط أجواء حماسية، اشعلها تشجيع 

اجلمهور املتواجد في سباق «رام هانيبال».
وشهدت مسابقة «اســحب رام واربح» إقباال كثيفا من 
اجلمهور واملشاركني، رجاال ونساء على حد السواء، حيث 
تبارى املشــاركون في محاولة جر سيارة «رام» بواسطة 
احلبال، ملســافة محددة في أسرع وقت. وحصل الفائزون 

على جوائز قيمة مقدمة من املال وبهبهاني.
وحــرص احلضــور طــوال الفاعلية على أخــذ الصور 
التذكاريــة مــن خــالل «الســيلفي بوكس» مع املشــاركني 
والفائزين في املســابقات املختلفة. وفي نهاية السباقات، 
مت توزيــع امليداليات واجلوائز علــى الفائزين في الفئات 
العمرية املختلفة، وســط تشــجيع احلضــور، الذي أبدى 
إعجابه الشديد بنجاح هذه الدورة وتطلعهم للمشاركة في 

السباق القادم في ٢٠٢٤.

(املركز اإلعالمي - كاظمة) شبيب اخلالدي حلظة تسجيله الهدف األول لكاظمة    

كاظمة ُيسقط القادسية.. كاظمة ُيسقط القادسية.. 
والفحيحيل يتالعب بالنصر ويهزمه برباعيةوالفحيحيل يتالعب بالنصر ويهزمه برباعية


