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النصر يلتقي الساحل في ختام اجلولة األولى

صدام محتدم بني الكويت وكاظمة في دوري فيفا
جانب من تدريبات نادي الكويت

عماد غازي

بالوقت بدل الضائع ،سجل منها األخضر
هدف التعادل ،وبذلك حصد كل فريق نقطة
في مستهل مشواره.
سجل للساملية أليكس ليما ونايف زويد
وع��دي الصيفي ( )84 ،60 ،34وللعربي
م��اري��ون وحسني امل��وس��وي في الدقيقتني
( )78 ،48وت��وري��س في الدقيقة  90من
ركلة جزاء.
ج��اءت البداية سريعة في ظل حماس
العبي الفريقني ورغبتهم في خطف زمام
املبادرة الهجومية ،وتفوق الساملية حيث
ه��دد مرمى العربي في ع��دة مناسبات عن
طريق باتريك فابيانو وعدي الصيفي إلى
جانب مبارك الفنيني إال أن سليمان عبد
الغفور وقف سد منيعً ا السيما بعد تصديه
لتسديدة فابيانو القوية.
ووسط سيطرة سلماوية متكن أليكس
ليما من ترجمة أفضلية فريقه بتسجيل
هدف السبق برأسية قوية ،مستغلاً الركلة
الركنية بالدقيقة  ،34وفشلت محاوالت
العربي في العودة في ظل افتقاد محاوالتهم
اخلطورة احلقيقية.
وجن��ح العربي ف��ي ال��ع��ودة م��ع مطلع
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ب��ت��س��دي��دة م��اري��ون في
الدقيقة  48سكنت الشباك على يسار نواف

تختتم اليوم اجلولة األولى من منافسات
دوري فيفا املمتاز لكرة القدم ،مبواجهتي
جتمع األولى الساحل الصاعد للممتاز مع
النصر ال��ذي احتفظ مبقعده ف��ي املنطقة
الدافئة ،فيما ستكون املباراة اخلتامية بني
الكويت حامل اللقب أم��ام كاظمة بحلته
اجلديدة.
العميد بقيادة امل��درب السوري حسام
السيد وصفقاته األبرز على الساحة بوجود
جمعة سعيد وكالديرون مع عبدول وعمر
ميداني يطمحون للضرب بقوة من البداية
رغ��م ق��وة املنافس ال��ذي ي��ق��وده الصربي
بوريس بونياك صاحب اخلبرات الكبيرة
باملالعب الكويتية وب��وج��ود احملترفني
برونو باولو وأنطونيو فليبي مع حامد
أس��وك��و وات��اك��ورا بجانب الدوليني عمر
احلبيتر وحمد حربي.

تعادل الساملية والعربي

وتعادل الساملية والعربي بثالثة أهداف
في كل شبكة بعد مباراة مثيرة جمعتهما
ضمن نفس اجلولة.
ولعب الفار دورا مهما في ظهوره األول،
حيث تسبب في احتساب ركلة جزاء للعربي

املنصور ،لكن لم يستغل األخضر عودته
واستسلم مجددا حملاوالت الساملية األكثر
خطورة واألفضل من ناحية االستحواذ.
ونشط الرهيب صفوفه بإشراك نايف
زويد وفواز عايض بدلاً من مبارك الفنيني
وفيصل العنزي وكافئ زويد مدربه ميلود
حمدي باستعادة التقدم مجددًا بالدقيقة
.60
حاول العربي العودة مجددًا فيما بقى
الساملية أخطر وعلى عكس سير اللقاء متكن
حسني املوسوي من معادلة النتيجة مجددًا
بالدقيقة .78
وك��ان لعدي الصيفي رأي آخ��ر عندما
متكن مبجهود ف���ردي م��ن التوغل وسط
دفاعات العربي وانفرد باحلارس مسجلاً
ثالث األهداف للساملية بالدقيقة .84
وأب��ت أول مباراة تشهد تطبيق تقنية
الفيدية «الفار» أن تخرج من دون تطبيق
التقنية اجل��دي��دة على املسابقة ،عندما
علت اإلث��ارة بالدقيقة  90وطالب العربي
باحتساب ركلة جزاء.
إال أن احلكم أشار باستمرار اللعب وكان
حلكام الفار رأي آخر ،فلجأ احلكم سلطان
احلربي للفار واحتسب ركلة جزاء انبرى
لها توريس مسجلاً هدف التعادل.

عناد يقود األزرق أمام األردن في اآلسيوية
استقر الرأي داخل مجلس إدارة
االحتاد الكويتي على إسناد مهمة
إدارة لقاء املنتخب أم��ام األردن
باملرحلة الثالثة من التصفيات
اآلسيوية املزدوجة ،املقررة الشهر
املقبل للمدرب ثامر عناد ،مساعد
الكرواتي روميو جوزاك ،الذي مت
إعفاؤه من منصبه .جاء ذلك القرار
لرغبة االحتاد في استقطاب مدرب
على مستوى ع��ال لتولي مهمة
ق��ي��ادة املنتخب باملرحلة املقبلة
من التصفيات مع منحه الفرصة
للتعرف على الفريق بشكل أكبر
خالل مباراة األردن.
ي��أت��ي ذل���ك ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
يواصل فيه مجلس إدارة االحتاد
ل��ل��ت��وص��ل ل��ص��ي��غ��ة ت��ف��اه��م مع
الكرواتي روميو جوزاك لتسوية
ع��ق��ده ح��ت��ى ال ي��ض��ط��ر االحت���اد
ال
لتسديد بقية عقد امل���درب كام ً
لنهاية عقده ،ما يكفل االحتاد مبلغً ا
كبيرًا.

لقطة من مباراة العربي والساملية

هيئة الرياضة تطالب األندية
بوقف استخدام املالعب
الرئيسية في التدريبات
خاطبت الهيئة العامة للرياضة الكويتية
إدارات األندية وطالبتهم بوقف استخدام املالعب
الرئيسية باألندية في التدريبات اليومية واالكتفاء
باستخدام املالعب في املباريات الرسمية فقط بحد
أقصى  6ساعات أسبوعيا.
يأتي ذلك في ظل رغبة الهيئة العامة للرياضة
ف��ي توفير الرعاية ال�لازم��ة ألرض��ي��ات املالعب
الرئيسية حتى ال تتعرض للتلف جراء عدم منحها
الراحة الالزمة.
يذكر أن ع���ددًا م��ن امل��درب�ين ك��ان��وا ق��د أش��ادوا
بصالحية أرض��ي��ات امل�لاع��ب بالكويت وك��ان
آخرهم مدرب منتخب أستراليا جرهام أرنولد إذ
أب��دى إعجابه بأرضية ملعب ن��ادي النصر الذي
استضاف تدريبات الكنغر األسترالي قبل مواجهة
املنتخب الكويتي على ملعب الكويت قبل أيام.
وأك��د كتاب الهيئة على حتمل األن��دي��ة تكلفة
إص�لاح أي أض��رار حت��دث للمالعب نتيجة لعدم
االلتزام بتعميم الهيئة العامة للرياضة.

ثامر عناد

متسابقون واعدون بختام اجلولة الثانية
لسباق الدراجات املائية

استكملت اجلولة الثانية من سباق
الكويت ل��ل��دراج��ات املائية (سباق
القدرة والتحمل  )2019منافساتها
التي تنظمها جلنة الدراجات املائية
بالنادي البحري الرياضي الكويتي
وأس���ف���رت ع���ن ظ��ه��ور متسابقني
واعدين.
وقال أمني السر العام في النادي
خالد الفودري لـ «كونا» على هامش
اجلولة إن املنافسات شهدت ظهور
متسابقني جدد استطاعوا الصعود
على منصات التتويج بتفوقهم على
أقرانهم خوصا أن املنافسة اشتدت
في هذه اجلولة عن سابقتها.
وأض���اف ال��ف��ودري أن منافسات
اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة ش��ه��دت مشاركة
 24متسابقا واستمرت يوما واحدا
أس��ف��رت ع��ن ف��وز املتسابق جاسم
ال��رج��ي��ب ب��امل��رك��ز األول ف��ي فئة

(اجل��ال��س للمبتدئني) ت�لاه محمود
عيناتي ثانيا وعبدالله الشمالي
ثالثا .وذك��ر أن��ه ف��ي فئة (ال��واق��ف
للبراعم) حل املتسابق ناصر الرجيب
في املركز األول تاله فارس رمضان
ثانيا وحمد احلساوي ثالثا.
ولفت إلى أن هذه البطولة تعطي
ال��ف��رص��ة ل��ل��ش��ب��اب ال��واع��دي��ن من
أصحاب املواهب للظهور واملشاركة
في صقل مواهبهم وليعيشوا أجواء
املنافسة احلقيقية ف��ي السباقات
مما يكسبهم اخلبرة للمشاركة في
اس��ت��ح��ق��اق��ات أك��ب��ر ف��ي ال��ب��ط��والت
املقبلة.
وأك���د أه��م��ي��ة ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة من
املسابقات التي تكسب املتسابقني
اخل��ب��رة امليدانية لتنمية قدراتهم
ومواهبهم وتأهيلهم لالنضمام إلى
منتخب الكويت للدراجات املائية

التي تنتظره استحقاقات مهمة في
الفترة املقبلة .وأشار إلى أن اجلولة
الثالثة واخلتامية من سباق الكويت
ل��ل��دراج��ات املائية (س��ب��اق ال��ق��درة
والتحمل  )2019ستكون ف��ي 27
سبتمبر اجل����اري لفئة (اجل��ال��س
للمبتدئني) وفئة (الواقف للبراعم).
وكانت اجلولة األول��ى من سباق
ال��ق��درة والتحمل  2019انطلقت
 30أغسطس املاضي مبشاركة 21
متسابقا واستمرت يوما واح��دا في
حني تعنى البطولة باكتشاف مواهب
ج��دي��دة وإع��ط��اء الفرصة للشباب
ال��واع��د لتطعيم املنتخب الكويتي
ل��ل��دراج��ات امل��ائ��ي��ة ال���ذي يستعد
خل��وض منافسات بطولة العالم
للدراجات املائية في والية أريزونا
األمريكية املقررة في الفترة بني  5و
 13أكتوبر املقبل.

األهلي يفوز والزمالك يخسر في مستهل املشوار اإلفريقي
حقق األه��ل��ي امل��ص��ري ف��وزا مهما على
حساب مضيفه كانو سبورت بطل غينيا
اإلستوائية بهدفني دون رد ،أول من أمس
في ذهاب دور الـ  32بدوري أبطال أفريقيا.
سجل لألحمر ،ص�لاح محسن ووليد
سليمان ف��ي الدقيقتني  62و 86بعد أن
ش��ارك��ا كبديلني ،ليقطع األه��ل��ي خطوة
واسعة نحو التأهل إلى دور املجموعات،
كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة
الثالثة على التوالي ب��دوري األبطال في
املوسم احلالي.
األه��ل��ي اف��ت��ت��ح ع��ه��د م��درب��ه اجل��دي��د
ال��س��وي��س��ري ري��ن��ي��ه ف��اي��ل��ر ال���ذي تولى
املهمة ،وجن��ح األح��م��ر ف��ي تقدمي عرض
جيد والعودة بفوز ثمني على حساب كانو
سبورت خالل اللقاء ال��ذي لم يتم إذاعته
تلفزيونيًا .بدأت احملاوالت من األهلي بكرة
عرضية م��ن أحمد فتحي أه��دره��ا حمدي
فتحي بضربة رأس فوق العارضة.
وح���اول ك��ان��و س��ب��ورت إرس���ال ك��رات
طولية ف��ي عمق ال��دف��اع ،وأب��ع��د محمود
م��ت��ول��ي ك���رة ع��رض��ي��ة م��ن ب��ط��ل غينيا
اإلستوائية.
وأش��رك األهلي ص�لاح محسن ب��دال من

م���روان محسن ف��ي الدقيقة  ،60ليتقدم
صالح محسن بعد نزوله مباشرة بهدف
للفريق األحمر في الدقيقة  62من متريرة
عرضية أرسلها محمد مجدي قفشة ببراعة،
ث��م أض��اع ص�لاح ه��دف�اً ثانياً م��ن انفراد
مبرمى الفريق الغيني .وأض���اع صالح
محسن ف��رص��ة م��ن مت��ري��رة عرضية من
رمضان صبحي ،وأشرك فايلر آخر أوراقه
بنزول ياسر إبراهيم على حساب أمين
أشرف في الدقيقة .81
وجنح وليد سليمان في إضافة الهدف
الثاني لألهلي في الدقيقة  ،86لينتهي
اللقاء بفوز مثير للفريق األحمر.

الزمالك يخسر من جينيراسيون

وفي مباراة أخرى تلقى الزمالك هزمية
مفاجئة من جينيراسيون فوت السنغالي
بهدفني مقابل هدف وحيد.
بدأت املباراة بسيطرة نسبية من الزمالك
في وسط امللعب لكن بدون خطورة حقيقية
على املرمى ،وتباطأ عبد الله جمعة ليضيع
أول هجمه للزمالك بعد مت��ري��رة ط��ارق
حامد.
على عكس سير امل��ب��اراة جنح الفريق

السنغالي في تسجيل هدف التقدم ،بعد
مت��ري��رة بينية ومت��رك��ز خاطئ م��ن قلبي
الدفاع ،وصلت لليما الذي انفرد باملرمى
وسجل في شباك أبو جبل.
وك��اد جينيراسيون ف��وت أن يضيف
الهدف الثاني مستغال تباطؤ حمدي النقاز،
لكن شتتها محمد عبد الغني قبل أن تصل
للمهاجم السنغالي ،لينتهي الشوط األول
بتقدم املضيف بهدف دون رد.
في الدقيقة  69جنح الفريق السنغالي
في تسجيل الهدف الثاني ،بعدما أخطأ
محمد عبد الغني وفقد الكرة لتصل لليما
الذي انفرد مرة أخرى بأبو جبل وسدد في
الشباك .بعد الهدف نشط الزمالك ،وجنح
مصطفي محمد ف��ي تقليص ال��ف��ارق في
الدقيقة  ،74بعدما تلقى عرضية أوباما من
ركلة ركنية وحولها برأسه في الشباك.
دفع ميتشو بأحمد سيد زي��زو بدال من
عبد ال��ل��ه جمعة ،وك���اد مصطفى محمد
أن يسجل التعادل لكن ردت العارضة
تسديدته.
ون��ال امل��درب السنغالي ناي دب��اي فال
إنذارا في الدقيقة  ،93لتنتهي املباراة بفوز
الفريق السنغالي بهدفني مقابل هدف.

العبو األهلي يدعمون مؤمن زكريا املصاب

