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الساملية
»ماشي قطاره«

بعد تخطيه اليرموك 
بفضل »هاتريك«

الصيفي

 n.alenzi@alanba.com.kw
ناصر العنزي

اتركوا »األصفر« يعمل بصمت
حتى لو فاز القادسية بكأس االحتاد اآلسيوي فلن 

يكون اجنازا كبيرا، فاإلجناز احلقيقي هو الفوز 
بكأس البطولة الكبرى دوري أبطال آسيا أو املنافسة 
على األدوار املتقدمة به، وفي املشاركتني السابقتني 

في التأهل لدوري ابطال آسيا سقط القادسية 
والكويت امام اجليش وخلويا القطريني وعادا للعب 

في كأس االحتاد اآلسيوي، مازلنا نكرر في كل 
عام وبعد كل فوز وخسارة أن املنافسة واأللقاب 
واالجناز تنحصر في البطوالت االحترافية ذات 

السمعة والتسويق واجلماهير ونحن مازلنا نشارك 
في بطوالت الهواة نصفق ونتبادل التهاني ونعاتب 

االدارة ايضا ونطالب بتغيير املدرب والالعبني 
األجانب.

فوز القادسية في االسبوع املاضي على بيرسيبورا 
في ذهاب نصف نهائي كاس االحتاد اآلسيوي 

بنتيجة 4-2 ادخل البسمة في قلوب جماهيره التي 
تراه يشارك في بطولة مهمة وفق تصنيفها بعد ان 

لعب األصفر مباراة لم يقدم مثلها منذ سنوات، حيث 
احسن العبوه في هز الشباك اربع مرات واضاعة 

فرص أخرى وشاهدنا من جنوم االصفر روحا عالية 
وحسن تدبير وإتقان في التسجيل وفي مقدمتهم 

بدر املطوع وسيف احلشان، ونحن مع املدرب 
االسباني انطوني بوتشي في تنظيمه الهجومي 

حلاجته الى االهداف قبل خوض مباراة االياب في 
اندونيسيا نهاية الشهر اجلاري، وال يعفيه ذلك من 

ضرورة اغالق العمق الدفاعي ومعاجلة اخطاء الدفاع 
املتكررة.

نصيحة نقدمها للمسؤولني بنادي القادسية اتركوا 
فريقكم يعمل بصمت، فمازالوا في البداية وال 

عيب ان تعثروا في بعض املواجهات املقبلة، وال 
تلتفتوا لبعض االصوات التي ال تفرق بني التشجيع 
والتحليل مثلما حدث سابقا مع املدرب رادان الذي 
متت اقالته بناء على رغبة اجلماهير مثلما يقولون 

في مجلس االدارة، وال ميكن ابدا احلكم على املدرب 
بوتشي في الفترة احلالية فمن الطبيعي ان يصيب 

ويخطئ ولكل مباراة وبطولة خاصيتها، كما ان 
جهود اجلهاز االداري واضحة في الزام الالعبني 

باللوائح وعدم اخلروج عليها ممثال مبدير الفريق 
رفاعي الديحاني ومبساعدة فيصل الشمري، ومرة 
اخرى نقول لإلدارة القدساوية »اللي فوق«: »اتركوا 

فريقكم يعمل في صمت«.

العراق الكويت
bein sports HD 9    ًالساعة 8 صباحا

في املرمى

العربي يالقي النصر
بدوري الرديف

عبدالكرمي: اجلهراء في تصاعد
والقادم أصعب

هاميلتون أول املنطلقني
في »جائزة سنغافورة« اليوم

مبارك الخالدي 

تقام في ال� 6:25 مس���اء اليوم منافس���ات اجلولة 
السادسة لدوري الرديف، حيث يلتقي العربي 12 نقطة 

مع النصر 10 نقاط على ستاد علي صباح السالم .
ويستقبل الكويت)12 نقطة( فريق برقان الذي ميتلك 
)3 نقاط( ويس���تضيف اجلهراء بنقطتني القادس���ية 
)7نقاط(، ويستضيف الساملية )4 نقاط( فريق التضامن 
)6 نقاط( واخيرا يلتقي اليرموك 4 نقاط مع خيطان 

3 نقاط على ملعب االخير.
اجلدير بالذكر، ان العربي والكويت يتساويان بالنقاط 
في الترتيب لكن االخضر يتصدر بفارق االهداف يليهما 
النصر الذي دخل على خط املنافس���ة باحتالله املركز 
الثالث بنقاطه ال�10 مما يش���ير ال���ى ان مواجهته مع 

العربي اليوم حتمل الكثير من االثارة والندية.

مبارك الخالدي

أشاد مس���اعد املدرب للفريق األول بنادي اجلهراء 
أحمد عبدالكرمي بفوز فريقه العريض على الش���باب 

7-0 ضمن اجلولة الرابعة للدوري.
وقال عبدالكرمي ان الفوز به���ذه النتيجة الكبيرة 
دليل على املؤش���ر التصاع���دي ألداء الفريق بقيادة 
املدرب املونتينيغري ميودراغ رادولوڤيتش والروح 
العالية لالعبني. وأضاف ان ما يدعو الى االعتزاز هو 
إصرار العبينا على الظهور بالشكل الذي اعتادت عليه 
جماهيرهم منذ املوسمني املاضيني وحتى املوسم احلالي، 
مش���يرا الى تعاون مجلس إدارة النادي مع اجلهازين 

الفني واإلداري.
وشدد عبدالكرمي على أهمية املباريات املقبلة، وقال: 
ال ش���ك ان القادم س���يكون أصعب، فاجلوالت املقبلة 
من الدوري حتمل الكثير من املفاجآت بعد اس���تعادت 
االستقرار للكثير من الفرق وبدء الكل في البحث عن 
النق���اط لضمان ال� 3 مراكز املتقدمة في البطولة وهو 

من احلقوق املشروعة للجميع.
وأوض���ح ان مباراة الفريق أم���ام كاظمة لها طابع 
خ���اص لتميز لقاءات الفريقني في املواس���م األخيرة، 
فضال عن تواجد املدرب الس���ابق للجهراء جانسينيز 
داسيلفا على رأس اجلهاز الفني للفريق البرتقالي والذي 
يعرف الكثير عن أبنائه العبي اجلهراء لكننا سنعمل 
بقوة كعادتنا لتجاوز احملطة الصعبة إلمياننا الكبير 
بالعبين���ا وقدرتهم على التعامل مع املباريات بالتزام 

كامل بتعليمات اجلهاز الفني للفريق.

سيكون سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون 
أول املنطلقني اليوم في جائزة سنغافورة الكبرى في 
املرحلة الرابعة عش���رة من بطولة العالم للفورموال 
واحد، بعد ان حقق اسرع توقيت في التجارب الرسمية 

على حلبة مارينا باي.
وهي املرة الثانية على التوالي والسادسة هذا املوسم 
التي ينطلق فيها هاميلتون من املركز األول، والثالثة 
في جائزة سنغافورة وال�37 في مسيرته االحترافية.

وقطع هاميلتون، بطل العالم 2008، أسرع لفة بزمن 
1.45.681 دقيقة مبعدل سرعة وسطي 172.811 كلم/ساعة، 
وتقدم على زميله ف���ي الفريق األملاني نيكو روزبرغ 
متصدر الترتيب العام حاليا، وعلى سائقي ريد بول 
األسترالي دانيال ريكياردو واألملاني سيبباستيان فيتل 

بطل العالم في األعوام االربعة السابقة.

أرسنال يستعرض قوته.. و»امللكي« يسحق ديبورتيڤو

ال����ى دوري األضواء  حديث����ا 
مفاجآته في بداية املوسم بتغلبه 

على هانوڤر بهدفني نظيفني.
ورفع بادربورن رصيده الى 
8 نقاط وانتزع الصدارة مؤقتا 

بفارق األهداف امام هوفنهامي 
العائد بف����وز ثمني على 
مضيفه شتوتغارت بهدفني 

نظيفني. وانتهت القمة 
بني شالكه واينتراخت 
فرانكفورت بالتعادل 
2-2. وف��������������از 
اوغس����بورغ على 
برمي����ن  في����ردر 
ب� 4 اهداف مقابل 

هدفني.

امام مضيفه هامبورغ 0-0 
في املرحلة الرابعة من الدوري 

األملاني.
وهو التعادل الثاني للفريق 
الباڤ����اري ف����ي ال����دوري هذا 
املوسم والثاني خارج قواعده 
بعد األول مع ش����الكه 1-1 في 
الثانية مقابل فوزين  املرحلة 
على ضيفيه فولفسبورغ فرفع 
رصيده الى 8 نقاط وتراجع الى 

املركز الثالث.
الثاني����ة  النقط����ة  وه����ي 
لهامبورغ الفريق الوحيد الذي 
لم يهبط الى الدرجة الثانية في 

تاريخ البوندسليغا.
وتابع بادرب����ورن الصاعد 

كريستيانو رونالدو الذي سجل 
هاتريك علما بانه يهز الشباك 
للمرة األولى على ملعب ريازور، 
مقابل ثنائية للدولي الويلزي 
غاريث باي����ل وأخرى للدولي 
املكس����يكي خافيير هرنانديز 
»تشيتش����اريتو« باالضاف����ة 
الى هدف رائع لنجمه اجلديد 
الكولومبي خاميس  الدول����ي 

رودريغيز.

ألمانيا

تابع بايرن ميونيخ حامل 
العامني األخيرين  اللقب في 
معانات����ه خ����ارج قواع����ده 
بس����قوطه في ف����خ التعادل 

8-2 في املرحل����ة الرابعة من 
الدوري اإلسباني.

امللك����ي  الن����ادي  وص����ب 
جام غضب����ه على ديبورتيفو 
الكورونيا محققا فوزه الثاني 
هذا املوسم واألول بعد خسارتني 
متتاليتني ام����ام مضيفه ريال 
سوس����ييداد 2-4 وضيف����ه 
وجاره اتلتيك����و مدريد حامل 

اللقب 2-1.
وارتقى ريال مدريد الى املركز 
اخلامس برصيد 6 نقاط مقابل 
4 نقاط لديبورتيڤو الكورونيا 

في املركز الرابع عشر.
وضرب الهجوم امللكي بقوة 
خاصة جنمه الدولي البرتغالي 

حقق فريق ارس����نال فوزه 
الثاني في املوسم احلالي وتغلب 
على مضيفه استون ڤيال بثالثة 
أهداف نظيفة امس في املرحلة 
اخلامسة من الدوري اإلجنليزي 

لكرة القدم.
واستمر ارسنال في كونه 
الفريق الوحيد الذي لم يتعرض 
ألي هزمي����ة باإلضاف����ة ال����ى 
تشلسي، فيما تعرض استون 
للهزمية األولى له في املوسم 

احلالي.
إلى  ورفع ارسنال رصيده 
9 نقاط في املركز الرابع بفارق 
نقطة واحدة خلف استون ڤيال 

صاحب املركز الثالث.
الثالثة  وجاءت األه����داف 
ألرسنال في غضون 4 دقائق 
النج����م األملاني  حيث تق����دم 
مس����عود أوزي����ل به����دف في 
الدقيقة 32 ث����م أضاف الوافد 
الهدف  اجلديد دان����ي ويلبيك 
الثان����ي في الدقيقة 34 قبل أن 
يس����جل املدافع الفرنسي علي 
سيس����وكو العب استون ڤيال 
هدفا عن طريق اخلطأ في مرمى 

فريقه في الدقيقة 36.
س����اوثامبتون  وواص����ل 
الرائعة وتغلب على  مسيرته 
مضيفه سوانزي سيتي بهدف 

نظيف.
وتعادل نيوكاسل بصعوبة 
مع ضيفه هال سيتي بعد أن كان 

متأخرا بهدفني نظيفني.
الس����لبي  التعادل  وخي����م 
على مباراة بيرنلي مع ضيفه 

سندرالند.
واقتنص فريق كوينز بارك 
رينج����رز تع����ادال صعبا من 
ضيفه ستوك س����يتي بهدفني 

لكل فريق.

إسبانيا

استعاد ريال مدريد نغمة 
االنتصارات بفوزه الساحق على 
مضيفه ديبورتيفو ال كورونيا 

بعد مباراة هجومية لألصفر في مواجهة الدفاع النصراوي

»الشيخ« حسمها..
بثالثة أهداف نظيفة س����جلها 
األردني عدي الصيفي )36، 83، 
88( في اللقاء الذي جمعهما على 
ستاد ثامر، ليرفع »السماوي« 
رصيده الى 9 نقاط، فيما جتمد 

رصيد اليرموك عند نقطتني.
جاء الشوط األول بأفضلية 
واضحة ملصلحة السماوي الذي 
التكتيكي على  فرض أسلوبه 
الذي س����عى  اليرموك  ضيفه 
العبوه الى مجاراته والدخول 
في أجواء اللقاء والتنافس على 
افتتاح أه����داف املباراة، وظل 
اللعب منحصرا في منطقة وسط 
امللعب حتى متكن األردني عدي 
الصيفي من تسجيل هدفه األول 
في الدقيقة 36 معلنا تقدم فريقه 
به����دف دون رد، وعاد اللعب 
ليتركز في منطقة الوسط وتظل 
احملاوالت قائمة اال ان اي منها 

لم يكتب لها النجاح.
أم����ا الش����وط الثاني فجاء 
مشابها لس����ابقه إذ ظل اللعب 
احلذر من جانب الفريقني مستمرا 
ومنحصرا في منطقة وس����ط 
امللعب مع فرض تكتل دفاعي 
من »اليرامكة« واعتمادهم على 
املرتدة في محاوالتهم  الكرات 
القتناص هدف التعادل، اما أبناء 
»السماوي« فانبروا في تشكيل 
حلقة ضغط مع احلذر في بناء 

هجماتهم.
وف����ي الدقيق����ة 83 جن����ح 
الصيفي في تسجيل ثاني أهداف 
اللقاء ليهز من خالله ثقة العبي 
اليرموك الذين شعروا باإلحباط 
ليعود ويفاجئهم بتس����جيله 
هاتريك في الدقيقة 88 يختتم 
اللقاء الذي انصب  من خاللها 

ملصلحة فريقه.

املب����اراة ع����ن ضغط ش����ديد 
للقادسية مقابل دفاع »وضرب« 
من العبي النصر، وتصدى دفاع 
النصر وحارسه صالح مهدي 
للكرات. هجوم ضاغط قدساوي 
ويشرك املدرب اإلسباني بوتشي 
ب����در املطوع وصالح  الثالثي 
الشيخ وعبدالعزيز املشعان، 
القدساوية  الس����يطرة  ورغم 
املتقنة إال ان العبيه عجزوا عن 
التسجيل طوال الوقت األصلي، 
وتصدى صالح مهدي لكراتهم 
بجانب املدافعني، ومثلما يقولون 
»كثرة الدق تفك اللحام«، متكن 
قائد الفريق صالح الشيخ من 
تس����جيل هدف الفوز واإلنقاذ 
في الدقيقة )95( بعد أن سدد 
الكرة باتق����ان اثر عودتها من 

القائم.

الحكم مرتبك

املباراة جاسم جعفر  حكم 
وكاد أن يضي����ع املب����اراة من 
بني يديه بعدما تساهل كثيرا 
مع الضرب املتعمد من العبي 
النصر، واكتفى بتوزيع بطاقات 
صفراء وهو في حالة ارتباك، كما 
لم يحتسب ركلة جزاء لصالح 
القدساوي فهد األنصاري وركلة 
جزاء أخ����رى للنصراوي زبن 
العنزي، وأنذر عمر قمبر ومحمد 
راشد ويسالم وناصر الهاجري 
وغوران وزبن العنزي وأحمد 
الرش����يدي من النصر وسيف 
احلش����ان وفهد األنصاري من 

القادسية.

فوز السالمية

وواصل الساملية تألقه بعد 
اليرموك  فوزه املستحق على 

منطقة اجلزاء )33(.
أما مدرب النصر الكرواتي 
رادان فقد اعتمد على عناصر 
ف����ي العبي  اخلب����رة متمثلة 
القادسية السابقني نواف املطيري 
وأحمد عجب ومحمد راشد وعلي 
الشمالي وواجه دفاعه ضغطا 
بسبب عدم مساندة خط الوسط 
واعتمد العنابي على الهجمات 

املرتدة.
وفي الش����وط الثاني كانت 

من مرة لوال تصدي احلارس 
صالح مهدي، ولم يظهر جنم 
الفريق سيف احلشان مبستواه 
بعد غياب بدر املطوع في حني 
احتاج السويس���ري دانييل 
لك���رات عالية متقنة لكنه لم 
يجد إال القليل، وأخطأ احلكم 
جاسم جعفر بعدم احتساب 
ضربة جزاء صحيحة للقادسية 
بعد ضرب علي الشمالي لفهد 
األنص���اري بوض���وح داخل 

ناصر العنزي ـ أحمد السالمي

لوال صالح الشيخ خلرجت 
جماهير القادسية غاضبة وهي 
تشاهد فريقها األصفر يسيطر 
على املباراة كاملة وال يسجل 
حتى تدخل الش����يخ الذي حل 
بديال في الشوط الثاني وسجل 
هدف اإلنقاذ في الوقت الضائع 
)95( ليخرج األصفر فائزا على 
النصر بنتيجة 2-1 في مباراة 
ممتعة للغاية في ختام اجلولة 
ال�)4( لدوري viva، وسجل للفائز 
عبداهلل شيهو وصالح الشيخ 
)35 و95(، وس����جل للخاسر 
الكروات����ي دراغان )35( ورفع 
القادسية رصيده الى )7( نقاط 
في حني ظل النصر على رصيد 

)4( نقاط.
ال����ذي كان فيه  في الوقت 
القادس����ية يبحث عن تسجيل 
املركز  اندفاعه  هدف بس����بب 
صوب مرمى خصمه، استطاع 
النصر من هجمة سريعة مرتدة 
تسجيل هدف السبق بعد خطأ 
»مرك����ب« من خال����د ابراهيم 
وحارسه نواف اخلالدي سقطت 
الكرة بها ف����وق احلارس بعد 
تسديدة الكرواتي دراغان )35(، 
ثم عاد األصفر لتعديل النتيجة 
وسجل هدف التعادل عن طريق 
محترفه عبداهلل ش����يهو بعد 
تس����ديدة متقنة داخل منطقة 

اجلزاء )43(.
لعب األصفر بتشكيلة غاب 
عنها بدر املطوع ولعب مكانه 
حمد أمان وعاد خالد ابراهيم 
للدفاع وشن األصفر هجمات 
الش���وط األول  متالحقة في 
وكاد أن يصي���ب املرمى اكثر 

عمر قمبر يتدخل بقوة في كرة مشتركة مع أحمد الظفيري                                                          )األزرق.كوم(

فوزان كبيران لـ »اليد« و»السلة« ضمن منافسات »آسياد إينشيون«

»األوملبي« في مواجهة صعبة أمام العراق
يخوض منتخبنا األوملبي 
مواجهة حاس����مة ومصيرية 
عندما يلتقي مع العراق ضمن 
الثالثة واألخيرة من  اجلولة 
منافسات كرة القدم في دورة 
األلعاب اآلس����يوية ال�17 التي 
تستضيفها اينشيون حتى 4 

اكتوبر املقبل.
ويحتاج األزرق للفوز على 
العراق الت����ي ضمنت تأهلها 
نظريا ورمبا لفارق جيد من 
األهداف خاصة أن منافس����ه 
على البطاقة الثانية املنتخب 
الياباني سيالقي منتخب نيبال 
الضعيف وس����يكون مرشحا 
بالتالي لتس����جيل غلة وافرة 

من األهداف.

وميتلك الع����راق 6 نقاط، 
ويأتي خلفه األزرق واليابان 
ب�3 نق����اط، وأخيرا نيبال من 

دون رصيد من النقاط.
وف����ي كرة الي����د، لم يجد 
منتخبنا الوطني أي صعوبة 
في الفوز عل����ى هونغ كونغ 
بفارق 20 هدفا بواقع 20-40 
)الشوط األول 22-11(، وذلك 

في املجموعة الثانية.
وضمن منافسات كرة السلة، 
حق����ق منتخبنا الوطني فوزا 
املالديفي  كاسحا على نظيره 
116-44 حلس����اب املجموعة 
االولى من الدور التأهيلي. وكان 
عبداهلل الشمري افضل مسجل 

لألزرق برصيد 23 نقطة.

وفي املجموعة ذاتها، فازت 
منغوليا على هونغ كونغ 86-

.)42-45( 77
ولقي منتخب السعودية 
امام نظيره  خسارة قاس����ية 
الكازاخس����تاني 59-89 ف����ي 

املجموعة الثانية.
وفي مباراة ثانية، خس����ر 
منتخب فلس����طني ايضا امام 

نظيره الهندي 89-49.

تألق كوريا الجنوبية

الى ذلك، دمرت الصني أحالم 
كوري����ا اجلنوبية في الرماية 
بعد ان حصدت 3 ذهبيات من 
أص����ل 4 وزعت أمس دون ان 
متنعها من تصدر اليوم األول 

من جدول املنافسات.
وحصلت كوري����ا على 13 
ميدالية )5 ذهبيات و5 فضيات 
و3 برونزي����ات( وحلت امام 
الصني )5 ذهبي����ات وفضية 
واحدة و5 برونزيات(، وحصلت 
كل من منغوليا وكازخستان 
على ذهبيتني مقابل واحدة لكل 
من الياب����ان والهند وماليزيا 

وكوريا الشمالية.

رقم قياسي عالمي 

الكوري الشمالي  وسجل 
يون-تشول اوم رقما قياسيا 
عامليا جديدا في منافسات رفع 
االثقال في طريقه الى ذهبية 

وزن 56 كلغ.


