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الدفاع الحديدي قاد العهد للتفوق على األصفر« ...آسيوي ًا»

مارين :الغيابات والالعب المجمد سببا هزيمة القادسية
قال الروماين �إيوان مارين ،مدرب
الفريق الأول بنادي القاد�سية ،
�إن البطاقة احلمراء التي ح�صل
عليها العب الفريق ،فهد املجمد،
يف ال�شوط الأول ،هي �أبرز �أ�سباب
اخل�����س��ارة �أم����ام �ضيفه العهد
اللبناين «.»1-0
وبهذه الهزمية ،يحتل القاد�سية
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف املجموعة
الثالثة ،بر�صيد  7نقاط ،بينما
يت�صدرها العهد بر�صيد  11نقطة.
و�أ�ضاف مارين ،خالل امل�ؤمتر
ال�صحايف عقب املباراة« :الغيابات
التي �رضبت الفريق قبل املباراة،
من �ضمن �أ�سباب تراجع امل�ستوى
�أم���ام ال��ع��ه��د� ..ألتم�س العذر
لالعبني ب�سبب �ضغط املباريات،
واالنتقال من م�سابقة لأخرى».
ورف�ض مارين حتميل الالعبني
م�س�ؤولية الإخفاقات الأخ�يرة،
م����ؤك���دا �أن����ه ك���م���درب يتحمل
امل�س�ؤولية.
واع��ت�بر �أن مواجهة ال�ساملية

امل��ق��ب��ل��ة يف ال�����دوري ،فر�صة
ال�ستعادة الفريق م�ستواه املعهود،
وحتقيق الفوز ل�ضمان و�صافة
البطولة ،على �أقل تقدير.
جدير بالذكر �أن م��اري��ن واجه
ان��ت��ق��ادات الذع����ة ،م��ن جمهور
القاد�سية بعد امل��ب��اراة ،حيث
ت��ع��ددت امل��ط��ال��ب��ات لرئي�س
ال��ن��ادي ،ال�شيخ خالد الفهد،
ب�رضورة �إقالة املدرب.
على اجلانب االخ��ر و�ضع العهد
اللبناين ،قدما يف ال��دور ن�صف
النهائي عن منطقة الغرب،وفوز
العهد و�ضعه يف موقف الأ�سبقية
قبل لقاء املالكية البحريني
�ضمن اجل��ول��ة الأخ�ي�رة م��ن دور
املجموعات حيث يحتاج للتعادل
فقط ل�ضمان �صدارة املجموعة
الثالثة.
و�ساهم العامل ال��ب��دين ب�شكل
كبري يف ح�صد رجال الأرز للفوز،
حيث خا�ض العهد �آخر مبارياته
املحلية منذ � 8أي���ام مبواجهة

النجمة يف ختام بطولة الدوري
املحلي ،يف حني �ساهم �ضغط
الروزنامة الكويتية يف معاناة
العبي اال�صفر يف ال�شوط الثاين.
و�ساهم تلقي م��داف��ع القاد�سية
فهد املجمد ،بطاقة حمراء يف
الدقيقة  40من املباراة �إثر �إعاقة
مهاجم العهد حممد قدوح املنفرد
باملرمى ،يف خ�سارة امللكي.
وتلقى �أ���ص��ح��اب الأر�����ض هدف ًا
�صعب املهمة الكويتية
�رسيع ًا
ّ
وفتح الطريق لأه��م  3نقاط يف
م�شوار دور املجموعات بالن�سبة
للعهد.
و�ساهم اي�ضا خط دفاع العهد ب�شكل
كبري يف فوز الفريق حيث ت�ألف
من ح�سني الزين وح�سني دقيق
وخليل خمي�س و�أحمد ال�صالح،
حيث ح��رم الفريق الكويتي من
�صنع اخلطورة الالزمة على مرمى
مهدي خليل�،أ�ضف �إل��ى ذل��ك �أن
هدف املباراة الوحيد جاء بر�أ�سية
املدافع ال�سوري لفريق العهد،

�أحمد ال�صالح.
واك��ت�����س��ب ال��ع��ه��د يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة �شخ�صية البطل حيث
�أ�صبح ميتلك ثقافة الفوز� ،أمام
�أي مناف�س بالإ�ضافة خلو�ضه
املباريات التي تقام حتت ال�ضغط
ب�أريحية كبرية.
هذا العامل كان وا�ضحا يف مباراة
اليوم ،وجنح العهد يف ترجمة
تفوقه يف هذا ال�شق حتديدا على
مناف�سه.
و�ساهمت اجل��ال��ي��ة اللبنانية
ب��ال��ك��وي��ت يف دع���م ال��ع��ه��د منذ
و�صوله �إلى مطار العا�صمة حتى
نهاية اللقاء� ،إذ رفعت �أع�لام
ف��رق العهد والأن�صار والنجمة
ولبنان جنبا �إلى جنب يف م�شهد
غري م�ألوف حمليا واعتاد عليه
كل لبناين قاري ًا،وحدة ومتا�سك
اجلماهري جعلت م��ن الالعبني
�أكرث �إ�رصارا على حتقيق االنت�صار
للبنان يف املقام الأول والفريق
يف الدرجة الثانية.

• جانب من لقاء القاد�سية والعهد اللبناين

اإلسباني خوسيه يخلف خالد أحمد في تدريب خيطان

• طالل الفا�ضل

فحوصات «كوجات»
تصدم إدارة العميد

�صادما بخ�صو�ص العب الفريق الدويل طالل
ربا
تلقى نادي الكويت خ ً
ً
الفا�ضل ،الذي غادر قبل فرتة �إلى مدينة بر�شلونة الإ�سبانية لتلقي
العالج هناك.
وكان اجلهاز الطبي للأبي�ض قد �أعلن عن حاجة الالعب ل�شهر للتعايف
من متزق �شديد يف الع�ضلة اخللفية� ،إال �أن موقع النادي الر�سمي
�أعلن �أن الأ�شعة التي �أجراها الطبيب الإ�سباين كوجات للفا�ضل �أظهرت
وجود قطع يف الع�ضلة اخللفية ي�ستدعي تدخلاً جراح ًيا.
وذكر املوقع �أن الالعب يحتاج �إلى � 7أ�شهر ،متتد حتى يناير املقبل،
من �أجل التعايف ،والقدرة على العودة لأجواء املالعب ،والتدريبات
اجلماعية.
قادما
جدير بالذكر �أن الفا�ضل انتقل قبل مو�سمني �إلى �صفوف الكويت
ً
من كاظمة ،وجنح يف حجز مكان يف الت�شكيلة الأ�سا�سية للفريق.

اقرتبت �إدارة نادي خيطان من
ح�سم هوية مدرب الفريق ،الذي
�سيتولى القيادة الفنية لـ«الذيب
الأحمر» ،خلفا للمدرب الوطني
خالد �أحمد.
وبات الإ�سباين خو�سيه ،مدرب
فريق ال�شباب بالنادي ،الأقرب
لتويل املهمة ،يف ظل قناعة
الإدارة بقدراته الفنية ،بعدما
جنح يف حتقيق نتائج �إيجابية،
مع فرق املراحل ال�سنية.
ودف��ع جناح الربتغايل مريندا
مع الفريق الأول ،يف ال�سنوات
املا�ضية ،بعد ت�صعيده من
قطاع النا�شئني� ،إدارة النادي
لإع��ادة التجربة من جديد مع
املدرب الإ�سباين.
وك��ان��ت ع���ودة م�يرن��دا� ،ضمن
اخليارات املطروحة على طاولة
املجل�س� ،إال �أن الإدارة تراجعت
عن فكرة عودة امل��درب ،الذي
رح��ل عن الفريق �إل��ى ال��دوري
ال��ب��ح��ري��ن��ي ،ب��ط��ري��ق��ة غري
مقبولة.
ومن املنتظر �أن يتم ح�سم الأمر
ب�شكل ر�سمي خالل �ساعات ،بعد
التو�صل التفاق بني الطرفني،
خو�سيه والنادي ،متهيدا لبدء
رحلة التجهيز للمو�سم املقبل.

• فريق خيطان

إقبال متزايد على بطولة
مبارك الكبير للقدرة والتحمل

نهائي الدوري النسائي
لكرة الصاالت
كتب يحيى �سيف:

و�صلت بطولة الدوري الن�سائي لكرة القدم داخل ال�صاالت �إلى
املحطة قبل الأخرية حيث تقام اليوم مباراتان يف �إطار لقاءات
ال��دور ن�صف النهائي بني جاغوار والريموك يف اخلام�سة م�ساء
على �صالة نادي الكويت ويف اللقاء الثاين الذي يقام يف ال�سابعة
يلعب فريق �سلوى �صباح مع نادي الكويت والفائزان ي�صعدان �إلى
الدور النهائي للمناف�سة على �أول لقب ن�سائي لكرة القدم لل�صاالت
واخلا�رسان لتحديد املركزين الثالث والرابع.
وت�صدر جاغوار الدور الأول الذي �أقيم بنظام الدوري من دورين
وحقق العالمة الكاملة يف ت�سع مباريات وهو مر�شح قوي للفوز
باللقب والتتويج كما احتل �سلوى ال�صباح املركز الثاين يف الدور
التمهيدي و�سجل فوزا الفتا على الريموك يف �آخر مبارياته يف الدور
الأول منحه الأف�ضلية للتفوق على الكويت والريموك يف التقدم للمركز
الثاين وتعزيز فر�ص املناف�سة على اللقب وارتقاء من�صة التتويج من
خالل مواجهات املربع الذهبي.
و�شهد �أول دوري ن�سائي ر�سمي تنظمة اللجنة الن�سائية يف احتاد
الكرة جناحا من حيث التنظيم و�شارك فيه  11فريقا �إال �أنها ا�ستقرت
على  10فرق بعد ان�سحاب �سفن من منت�صف ال��دور الأول ،وعلى
اجلانب الفني انق�سمت الفرق امل�شاركة الى ثالثة م�ستويات خم�سة
منها تناف�س على الت�أهل للمربع الذهبي والبقية لعبت لتح�سني
الرتتيب واالبتعاد عن م�ؤخرة اجلدول.

صالح مهدي يعتزل
كرة القدم
�أع���ل���ن �صالح
مهدي ،حار�س
م��رم��ى الفريق
الأول ل��ك��رة
ال���ق���دم ب��ن��ادي
ال��ي�رم����وك �أن
املو�سم احلايل
الذي توج خالله
�أب��ن��اء م�رشف،
ب��ل��ق��ب دوري
الدرجة الأولى،
وقطعوا بطاقة
الت�أهل للممتاز،
ي���ع���د الأخ��ي��ر
يف م�����س�يرت��ه
م��ع ال�ساحرة
امل�ستديرة.
وف�����ض��ل مهدي
• �صالح مهدي
�إنهاء م�شواره،
من �أجل التفرغ للعمل كمدرب ملنتخب النا�شئني ،حيث �أ�رشف
على تدريبه خالل الفرتة الأخرية من املو�سم املنق�ضي.
ويعد مهدي �أحد �أبرز احلرا�س ،الذين دافعوا عن �ألوان الكرة
بدءا من املراحل ال�سنية،
الكويتية ،مع املنتخبات الوطنية ً
اً
و�صول للمنتخب
مرورا بالأزرق الأوملبي يف �أوملبياد �سيدين،
ً
الأول.
كما ت�ألق مهدي مع الأندية الكويتية ،حيث يعترب من احلرا�س
الرحالة ،الذين حموا عرين العديد من الفرق ،فقد لعب
لل�ساملية والقاد�سية ،وكذلك الن�رص وال�ساحل والريموك.

اليوم مباراتان في نصف

• طالل الن�صف يتو�سط �أ�رسة نادي مبارك الكبري

�أك��د رئي�س ن��ادي مبارك الكبري طالل الن�صف
ارتفاع عدد امل�شاركني يف بطولة القدرة والتحمل
التي تنطلق بعد غد اجلمعة مبنطقة كبد وا�شاد
بالهيئة العامة للريا�ضة بقيادة د .حمود فليطح
وتقدمي الدعم الجناح ريا�ضة االب��اء واالجداد
و�شكر رئي�س و�أع�ضاء نادي ال�صيد والفرو�سية
علي التعاون مع نادي مبارك الكبري يف خمتلف
االن�شطة ،و�أ�ضاف ان هناك خطة ملجل�س االدارة
لالرتقاء بريا�ضة القدرة والتحمل وتنظيم �سباق
�شهريا يف املو�سم اجلديد ب��اذن الله ،و�شكر

اللجان العاملة ورجال ال�صحافة واالعالم على
اجلهود املبذولة الجناح اخر �أن�شطة النادي لهذا
املو�سم ومتنى التوفيق جلميع امل�شاركني وان
هناك جوائز قيمة للفائزين تقدر بحوايل  25الف
دينار.
وحتدث ال�شيخ �صباح الفهد امني ال�رس العام
لنادي ال�صيد والفرو�سية فاكد دعم نادي مبارك
الكبري يف بطولة القدرة والتحمل وفتح القرية
املخ�ص�صة لنادي ال�صيد بكبد لنادي مبارك الكبري
وتوفري كافة االمكانات الجناح البطولة.

• جانب من مناف�سات الدور التمهيدي

