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اجلهراء يسعى ملواصلة انطالقته القوية باجتياز النصر

VIVA التضامن ينسحب أمام كاظمة في ختام اجلولة الثامنة لدوري

الكويت والقادسية جتاوزا الفحيحيل واليرموك

يق���دم الفريقان أي ش���يء 
يذك���ر خصوص���ا الكويت 
الذي تباعدت خطوطه ولم 
الفحيحيل  يص���ل ملرم���ى 
اال في مناس���بة واحدة من 
ك���رة عرضي���ة مررها فهد 
العن���زي الى علي الكندري 
الذي وضعها برأسه بجانب 
القائم األيسر، فيما يعتبر 
هذا الشوط ناجحا بالنسبة 
ألبناء الفحيحيل خصوصا 
من ناحية االلتزام بالواجب 

الدفاعي.
وفي الشوط الثاني منح 
حسني حاكم فريقه الكويت 
هدف التقدم بعد تس���ديدة 
متقنة من ك���رة ثابتة على 
ميني احل���ارس عادل فريح 
بعده���ا  ليضي���ع   ،)48(
عبدالهادي خميس فرصتني 
على التوالي بدقيقة واحدة 
األولى عندما مرر رافائيل 
الكرة خلميس  باس���توس 
على طبق من ذهب وهو على 
مشارف ال� 6 ياردات وضعها 
بغرابة خارج املرمى )60(، 
والثانية عندما خطف الكرة 
من دفاع الفحيحيل لكنه سدد 

الكرة فوق العارضة )61(.
وح���اول الكويت بعدها 
مضاعفة النتيجة اال ان جميع 
محاوالت���ه فقدت اللمس���ة 
األخيرة حتى متكن البديل 

أحم���د حزام من تس���جيل 
اله���دف الثاني بعد انفراده 
باحلارس ليراوغه ويضع 

الكرة في املرمى اخلالي.

انسحاب التضامن

لق����اء كاظمة  أنهى حكم 
والتضامن املباراة بعد ان فقد 
»العنيد« نصابه القانوني اثر 
إصابة العبه حسني الغريب 
اذ ش����ارك الفري����ق بعدد 7 
العبني فقط نظ����را العتذار 
الالعبني بس����بب عدم  بقية 
املالية  تسلمهم مستحقاتهم 
منذ عدة اشهر وهو الوضع 
الذي أربك االدارة التي وقفت 
عاجزة عن تنفيذ احتياجات 
الفريق بسبب انقسام مجلس 
ادارة النادي الى مجموعتني 
وتعطيل جميع األمور املالية. 
أمهل  اللق����اء قد  وكان حكم 
اجلهاز الطبي 5 دقائق لعالج 
الغريب قبل  املصاب حسني 
تطبيق����ه اللوائح والقوانني 
املعمول به����ا، إال ان اجلهاز 
الطبي أعلن عدم قدرة الغريب 
على إكم����ال املباراة وهو ما 
يعتبر انس����حابا من املباراة 
ليطلق احلكم صافرته معلنا 
فوز كاظمة عل����ى التضامن 
بثالث����ة اه����داف وذلك وفق 
ما تن����ص عليه لوائح جلنة 

املسابقات في احتاد الكرة.

بحمد أمان بغية تنش���يط 
خط املقدمة، وأضاع دانييل 
فرصة سانحة للتسجيل بعد 
ان هيأ له فيصل سعيد الكرة 
مبواجهة احلارس كنكوني 
الذي كان اسرع من دانييل 
اللتقاطها )63( ومن عرضية 
متقنة لفيصل سعيد انبرى 
للك���رة ليضعها  دانيي���ل 
بالرأس على ميني احلارس 
كنكوني )73( وكاد دانييل 
يضيف الهدف الثاني بعد ان 
انفرد باملرمى ليتعرض الى 
االسقاط من املدافع اياال الذي 
تعرض الى الطرد املباشر 
)78( كما تعرض املدافع حمد 
حمود للطرد في الوقت بدل 

الضائع.

الكويت حافظ على الوصافة

الكوي���ت على  حاف���ظ 
الدوري بعد فوزه  وصافة 
الفحيحيل  الصعب عل���ى 
بهدفني دون رد في املباراة 
التي جمعتهما عصر أمس 
على س���تاد الكويت، سجل 
لألبيض حسني حاكم )48( 

وأحمد حزام )89(.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد 
الكويت الى النقطة ال� 20، 
فيما ظ���ل الفحيحيل دون 

رصيد من النقاط.
الش���وط األول لم  وفي 

عبدالعزيز جاسم ـ مبارك الخالدي 
أحمد السالمي

القادسية  بصعوبة فاز 
عل���ى اليرم���وك 1 � 0 في 
الت���ي جمعتهما  املب���اراة 
على ستاد محمد احلمد في 
ختام اجلولة الثامنة لدوري 
VIVA ليرفع األصفر رصيده 
إلى 19 نقطة وبقي رصيد 
اخلاسر عند 3 نقاط سجل 
الفوز دانييل )73(،  هدف 
وجاء الشوط األول سلبيا 
من حي���ث األداء والنتيجة 
وخصوص���ا م���ن جانب 
القادس���ية الذي بدا متأثرا 
بغياب بدر املطوع وسيف 
احلش���ان وافتق���د صانع 
األلعاب اذ طغت الفردية على 
أداء عبدالعزيز املشعان وفهد 
األنصاري وأحمد الظفيري 
ولم يتحصل املهاجم دانييل 
الكرات  س���وبويتش على 
السانحة للتسجيل وتعرض 
الفريق ال���ى صدمة أخرى 
بخروج عامر املعتوق مصابا 
واجتهد االنصاري وصالح 
الشيخ في التسديد من خارج 
املنطقة في محاولة إليجاد 
احلل املناسب لفك التنظيم 
الدفاعي اجلي���د لليرموك 
لكن التس���ديدات كانت في 
يد احلارس شهاب كنكوني، 
اليرموك  املقابل أجاد  وفي 
في اس���تغالل املس���احات 
التي تركها العبو وس���ط 
الغاني  القادسية واحسن 
اسحق دوناكو في استثمار 
خطأ في التمرير ليسدد كرة 
مباغتة على مرمى احلارس 
علي جواد لكنها ارتدت من 
العارض���ة )9(، كما أجاد 
عذبي شهاب وصالح العلي 
في امل���رور والتمرير عبر 
اجلبهة اليس���رى ما ازعج 
دفاعات األصفر، وفي الشوط 
الثاني كاد فهد احلمدان يدرك 
املرم���ى من كرة ثابتة لوال 
يقظة احلارس علي جواد 
الذي أبعد الكرة الى ركنية 
)48(، ودفع مدرب القادسية 

العبو التضامن دخلوا املباراة مفتقدين النصاب القانوني      )االزرق.كوم( محترف القادسية دانيال يتعرض ملضايقة من مدافع اليرموك فهد احلمدان

VIVA الشباب يلتقي خيطان في ختام اجلولة الثامنة من دوري

اجلهراء في موقعة النصر 
قبل التوقف

الشباب بقيادة الواعد فيصل 
العتيبي  زاي���د وإبراهي���م 
وحمود ملفي ومحمد دهش 
ومحمد سعد وسعد الوليد 
والبرازيليني الكسندر نينو 

وكارلوس فينيسيوس.
النصر  املقابل مير  وفي 
بحالة م���ن التذبذب وعدم 
اس���تقرار املس���توى الذي 
انعكس بصورة سلبية على 
الفريق، حيث تلقى  نتائج 
اخلسارة في آخر مرحلتني 
م���ن البطولة األم���ر الذي 
أجب���ر اإلدارة على االجتاه 

باالستغناء عن احملترفني.

ويعول املدرب الكرواتي 
ردان غاس���انني على خبرة 
الالعبني احملليني وخصوصا 
املنتقلني من القادسية وهم: 
نواف املطيري وأحمد عجب 
ومحمد راشد وعلي الشمالي، 
إضافة إلى تواجد عمر قمبر 
اللقاء  العنزي. وفي  وزين 
اآلخر تبدو احلظوظ متكافئة 
بني الشباب وخيطان للظفر 
بنقاط املباراة، حيث يدخل 
الضيوف املباراة برصيد 6 
نقاط فيما يحمل الش���باب 
في جعبت���ه نفس الرصيد 

من النقاط.

حتى ال� 26 منه.
ويخوض اجلهراء املباراة 
وفي جعبته 14 نقطة فيما 
ميتلك النص���ر 7 نقاط، إذ 
يس���عى أبناء اجلهراء إلى 
مواصلة العروض اإليجابية 
التي يقدمها الفريق وآخرها 
الفوز املستحق على الساملية 
3-2، كما مير الفريق بحالة 
معنوية مرتفعة بعد العبور 
النهائي  الدور النصف  إلى 
لكأس ولي العهد إثر الفوز 

على التضامن 0-3.
ويضم الفريق مجموعة 
متجانس���ة م���ن الالعبني 

مبارك الخالدي

اليوم  تختت���م مس���اء 
منافس���ات اجلولة الثامنة 
بإقام���ة   VIVA ل���دوري 
مباراتني، حيث يستضيف 
النصر على  اجلهراء فريق 
ستاد مبارك العيار، ويحل 
خيطان ضيفا على الشباب، 
وس���تتوقف البطولة عقب 
اليوم ملدة ش���هر  مباريات 
بسبب استعدادات األزرق 
للمش���اركة في خليجي 22 
املقرر انطالقها في الرياض 
13 نوفمبر املقبل، وتستمر 

مبارك الخالدي

عبر مدرب فريق الصليبخات ماهر 
الشمري عن سعادته البالغة بخروج 

فريقه بنقطة أمام السالمية في الجولة 
الثامنة لدوري VIVA، وقال الشمري 

ال شك أن السالمية فريق كبير 
وقوي بمحترفيه والعبيه المحليين 
ذوي الخبرة الكبيرة وجهازه الفني 

المتطور، كما أن السماوي ساعي بقوة 
لالقتراب من فرق الصدارة ودخلنا 

المباراة بأسلوب لعب محدد وبهدف 
الخروج بنتيجة إيجابية سواء الفوز 

أو التعادل على أقل تقدير لتجنب 
الخسارة.

وأضاف أن تداعيات أي خسارة سلبية 

على معنويات الالعبين والنتائج 
اإليجابية المتواصلة تحافظ على 

رتم الفريق والروح المعنوية العالية 
لالعبين وهذا ما نعمل عليه كجهاز 

فني وإداري وتمكن السالمية من 
السيطرة على الشوط األول.

وكان مندفعا للتسجيل والفوز وفي 
الشوط الثاني كانت لنا حسابات اخرى 

ونجحنا في إدراك التعادل وأضعنا 
فرصة مواتية لتسجيل هدف التقدم.

وقال نعد الفريق خالل فترة التوقف 
بالحفاظ على معدالت اللياقة لالعبين 
وجاهزيتهم الفنية وتأهيل المصابين 
منهم ليعود الصليبخات بعد التوقف 

كما كان في الجوالت السـابقة 
وأفضل.

ماهر: خروج الصليبخات بنقطة من الساملية مكسب

»األخضر« في إجازة لـ 5 أيام

أشبال القادسية يتغلبون على العربي باخلمسة

مبارك الخالدي

من���ح اجله���ازان الفن���ي 
واإلداري للفريق األول للكرة 
الالعبني  العرب���ي  بالن���ادي 
أيام نظرا لتوقف  ل�5  إجازة 
الدوري ألكثر من ش���هر بعد 
الفوز على الس���احل أول من 
ام���س 4-1 وضم���ان البقاء 
في الص���دارة جلولة أخرى، 
وسيعود الفريق إلى التدريبات 
بعد انتهاء اإلجازة حتضيرا 
للسفر إلى دبي إلقامة معسكر 

خارجي.
وفي سياق متصل، طلب 
اجلهاز الفني للفريق الرديف 
االس���تعانة بالعبي فريق 19 
الفريق  سنة خلوض مباراة 
أمام اجلهراء غدا األحد وذلك 
بسبب النقص العددي لالعبني 
لظروف اإلصابات أو السفر أو 
االرتباطات األخرى. اجلدير 
بالذك���ر أن األخضر يتصدر 
الدوري الردي���ف برصيد 18 

نقطة.

تغلب فريق القادسية حتت 15 سنة على 
العربي 5-0 وذلك ضم���ن اجلولة الثامنة 
للدوري العام والتي أقيمت على ملعب العربي، 
وقد ظهر مدافع القادس���ية عوض احلربي 

مبستوى طيب حيث كانت جهوده واضحة 
من إغالق منطقة الدفاع لفريقه.

 ه���ذا وي���درب الفريق امل���درب الوطني
إبراهيم عبيد.

الصربي بوريس بونياك مينح الالعبني إجازة بعد الفوز على الساحل

أشبال األصفر قدموا مستوى مميزا في املباراة

القادسية يستهل مشواره في »دولية السلة«

»يد الساملية« في مواجهة النفط

تنطلق في ال�4 من مساء اليوم السبت على 
صالة املرحوم عبدالعزيز اخلطيب في النادي 
العربي بطولة القادسية الدولية الثانية لكرة 
السلة وهي البطولة التي تستمر حتى الثالث 
من الشهر املقبل وتقام حتت رعاية وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود، وجتري منافسات دورها التمهيدي 
على صالة املرحوم عبدالعزيز اخلطيب في 
النادي العربي على أن تنتقل مباريات الدورين 
الثاني والنهائي منها إلى صالة فجحان هالل 
املطيري بنادي القادسية بعد انتهاء مباريات 

كاس القارات لكرة القدم للصاالت.
وستجمع املباراة االفتتاحية فريقي احلكمة 
اللبناني والفتح الس����عودي ضمن منافسات 
املجموع����ة الثانية والتي تضم إلى جوارهما 
النصر واالحتاد الس����كندري املصري يليها 
عند ال��6 مساء مباراة القادسية الفريق املنظم 
وحامل لقب البطولة األولى مع فريق التضامن 
اللبناني حلساب املجموعة األولى التي تضم 
ايضا العربي بتروش����يمي االيراني والعربي 

الكويتي. 
وكان فريق الفتح اول الفرق وصوال ثم كان 
وصول فريقي التضامن واحلكمة اللبنانيني 
امس على ان يصل بتروشيمي االيراني واالحتاد 

يلتقي الفريق األول لكرة اليد بنادي الساملية 
في ال� 4 عصر اليوم فريق نفط اجلنوب العراقي 
في ختام مباريات الدور األول من بطولة األندية 
العربية ال�31 املقامة في مدينة املهدية التونسية 
وذلك ضمن مواجهات املجموعة الثانية، كما 
يواجه ممثل الكرة الكويتي���ة اآلخر العربي 

املصري صباح اليوم.
من جانبها اكدت رئيس مجلس ادارة شركة 
تيم يونتي الشركة املنظمة للبطولة هند ابو 
فارع انها حرصت على اقامة البطولة الثانية 
بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة االولى 

العام املاضي.
وبينت ان العديد من االندية العربية طالبت 
باملشاركة اال ان تأخر موعد البطولة حال دون 
ذلك في الوقت الذي اعتذرت بعض الفرق عن 
عدم املشاركة في وقت متأخر االمر الذي حال 

دون مشاركة اندية اخرى لضيق الوقت.
وتابعت قائلة: اجلمهور الكويتي ذواق جدا 
وكان حضوره قويا في البطولة السابقة ونامل 
ان يتابع البطولة الثانية في ظل وجود فرق 
قوية سيكون ملشاركتها اثر كبير في حتضير 
واعداد االندية الكويتية املش����اركة استعدادا 
للموسم اجلديد. واثنت ابو فارع على جهود 
جميع اللج����ان القائمة والعاملة في البطولة 
متمنية ان تش����هد البطولة مستويات فنية 
عالية وتخرج بالفوائد واالهداف التي اقيمت 
من أجلها خاصة ان القائمني عليها يضعون 
في احلسبان استمراريتها واقامتها قبل انطالق 
املوسم الرياضي مما مينح االستعداد الفني 

واللياقي للفرق املشاركة.

فريق اجليش العراق���ي ولكن بآمال ضعيفة 
للتأهل الى الدور الالحق ومتكن الس���ماوي 
من رفع رصيده الى 4 نقاط بفوزين متتاليني 
على األهلي السعودي 29-23 وعلى اجلزيرة 
اإلماراتي 35-32 وكان قد خسر مباراته األولى 

أمام نسر طبلبة 34-29.

القادسية والعربي يسعيان لالستفادة من مباريات البطولة الدولية

في مواجهة التضامن اللبناني

األخضر أمام اجليش في البطولة العربية

النصر

خيطان

اجلهراء

الشباب
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