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االحتاد السكندري يقلب الطاولة على احلكمة
أسفرت نتائج ختام الدور التمهيدي لبطولة 

القادسية الدولية الثانية لكرة السلة التي تختتم 
فعالياتها يوم االثنني املقبل عن فوز الفتح 

السعودي على النصر بنتيجة 85-50، فيما خطف 
االحتاد السكندري املصري فوزا مثيرا من احلكمة 

اللبناني بنتيجة 89-80 في املباريات التي جمعت 
الفرق امس االول على صالة املرحوم عبدالعزيز 

اخلطيب في النادي العربي. 
هذا، وانطلقت منافسات الدور قبل النهائي يوم 
امس على صالة فجحان هالل املطيري في نادي 

القادسية، حيث التقى التضامن اللبناني مع النصر 
السعودي وتواجه احلكمة اللبناني مع القادسية، 
كما التقى االحتاد السكندري املصري مع العربي 

وبتروشيمي االيراني مع الفتح السعودي. 
وتقام اليوم مباراتان، حيث يلتقي في الثالثة مساء 

اخلاسر من مباراة التضامن اللبناني والنصر مع 
اخلاسر من مباراة بتروشيمي االيراني والفتح 

السعودي تتبعها في اخلامسة مباراة اخلاسر من 
احلكمة اللبناني والقادسية مع اخلاسر من مباراة 

االحتاد السكندري والعربي. 
وفي املباراة االولى، التي جمعت النصر مع الفتح 
السعودي طغت االثارة على مجريات الربع االول 
بعد ان تبادل الفريقان التقدم طوال الربع، حيث 

اعتمد النصر على اختراقات عبدالعزيز املولي 
لدفاع الفتح ومتابعة سلمان الرميح اسفل السلة، 
فيما كانت خطورة الفتح عبر صانع العابه محمد 
الصقر واختراقات االميركي رشيم رايت لينتهي 

الربع االول بتقدم العنابي 17-18. 
واتسم اداء النصر باالستعجال في الربع الثاني 

وسيطر الفتح على الكرات املرتدة )الريباوند( 
وحتويلها للهجوم املعاكس السريع )الفاست بريك( 

ليسجل 8 نقاط متتالية فيما لم يسجل النصر 
اال نقطة واحدة من رمية حرة في اخلمس دقائق 

االولى ليسارع بعدها املدرب الليتواني لسلة 
النصر داريوس في طلب وقت مستقطع اليجاد 
احللول لفريقه الذي عاد بعدها الى أجواء املباراة 

عبر ثالثيتني متتاليتني للمتألق منصور جلوي 
ليتقلص الفارق الى 3 نقاط 28-25 ولكن سرعان 

ما عاد الفتح الى توسيع الفارق بعد ان فرض 
رقابة لصيقة من العبه املشاكس جاسم احلاجي 

على صانعي العاب النصر صقر عبدالرضا وبدر 
العتيبي، ما ادى الى تأخير هجمات العنابي كثيرا 

حيث ساهم ذلك الى تسرع العبي النصر في انهاء 
الهجمات قبل استنفاد الوقت املسموح للهجمة 
24 ثانية وسط تألق العبي الفتح في التسجيل 

عبر رشيم رايت لينتهي الربع الثاني بتقدم الفتح 
36-29. وكان الربع الثالث نقطة التحول في املباراة 
بعد عدم استطاعة النصر على اختراق دفاع الفتح 

الزون 3-2 وعدم توفيق العبيه في التسجيل 
من اخلارج، فضال عن سيطرة العبي الفتح على 

الكرات املرتدة وحتويلها عبر الهجوم املعاكس 
السريع ليسجل النصر فقط 5 نقاط في هذا الربع، 

فيما سجل الفتح 21 نقطة لينتهي الربع الثالث 
بتقدم الفتح 34-55. 

ولم يستطع العنابي العودة الى املباراة في الربع 
الرابع واكتفى الفريق مبحاوالت فردية من 

عبدالعزيز املولي وسلمان الرميح وسط تألق 
محترفي النصر رشيم رايت وكادمي في التسجيل 

ليصل الفارق الى 35 نقطة مع نهاية املباراة 85-
 .50

أدار اللقاء احلكام خالد الشايجي ومحمد عبداملنعم 
وحافظ احللبي. 

فوز االتحاد

وفي املباراة الثانية التي جمعت االحتاد السكندري 
واحلكمة اللبناني والتي كانت اجمل مباريات 

البطولة من خالل تكافؤ أداء الفريقني، حيث بدأ 
الفريقان بدفاع مشابه رجل لرجل وتألق العبي 

الفريقني في االستعراض والتسجيل، وفرض 
التعادل نفسه مع نهاية الربع االول 24-24. 

واختلفت املباراة في الربع الثاني بعد سيطرة 
احلكمة على املباراة عبر تألق رودي عقل 

واألميركي ستريلينغ في التسجيل من اخلارج 
ومتابعة األميركي جيمس وليم اسفل السلة 

مستغلني تسرع العبي االحتاد في انهاء الهجمات 
السيما بعد عدم قدرتهم على اختراق دفاع احلكمة 
الذي كان سدا منيعا امام توغل هيثم كمال وامين 

رزيق اسفل سلتهم لينجح احلكمة في اخلروج من 
الشوط االول متقدما بفارق 10 نقاط 33-42. 

وواصل احلكمة بسط سيطرته على املباراة في 
الربع الثالث بعدما واصل العباه جونان خزوع 
وستريلنيغ تألقهما في التسجيل وسط عجز 

العبي االحتاد عن اختراق دفاع احلكمة لينتهي 
الربع الثالث بتقدم احلكمة 56-64. 

واختلف املشهد متاما في الربع الرابع بعد انتفاضة 
العبي االحتاد السكندري وتألقهم في الدفاع 

رجل لرجل، االمر الذي ادى الى قطع العديد من 
هجمات احلكمة وحتويلهم للهجوم املنظم عبر 

تألق األميركي تشانزليزي واالخوين احمد ومحمد 
الصباغ في التسجيل من اخلارج، حيث سجلوا 6 
ثالثيات في هذا الربع، فضال عن تألق هيثم كمال 
في املتابعة والتسجيل اسفل السلة ليدرك االحتاد 

التعادل 68-68 استطاع بعدها التقدم واحملافظة 
على تقدمه وسط تراجع كبير في أداء العبي 

احلكمة بسبب ضعف اللياقة البدنية لالعبيه الذي 
بدا واضحا في النهاية لتنتهي املباراة بفوز االحتاد 

السكندري 89-80. أدار املباراة طاقم حتكيم 
مكون من االماراتيني يعقوب غابش وسالم الزعابي 

محاولة من سلمان رميح إلدخال الكرة في السلة خالل مباراة النصر والفتحوالبحريني سعيد عمران.

خسارة النصر من الفتح في بطولة القادسية الدولية للسلة

»اإلسكواش« يحقق املركز األول في البطولة العربية
أحرز منتخبنا لالسكواش في ختام البطولة 
العربية لالس����كواش املركز األول لفئة العمومي 
والثاني لفئة حتت 13 و17 سنة بتحقيقه 7 ميداليات 

متنوعة )ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات(.
وقال رئيس احتاد االسكواش وليد الصميعي 
ل� »كونا« بعد ختام البطولة ان منتخب الكويت 
حقق امليدالية الذهبية في فرق العمومي بعد فوزه 
على نظيره القطري )2 � 1(. وأوضح الصميعي 
ان منتخب الكويت مثله الالعبون عبداهلل املزين 
وعمار التميمي وعلي الرامزي وفالح فايز، وذلك 

في جميع مباريات البطولة لفئة العمومي.
وأضاف ان منتخب الكويت حتت 17 سنة حصل 

على امليدالية الفضية بعد فوزه على نظيره القطري 
)3 - 0(، مبينا ان����ه مثل الفريق خالل مباريات 
البطولة الالعبون خالد اجلنيدل وعيسى غلوم 

ومحمد التركي وعلي القالف.
وذك����ر ان املنتخب الكويتي حتت 13 س����نة 
فاز بامليدالية الفضية بع����د فوزه على املنتخب 
القط����ري )3 - 0(، حيث مثله خ����الل البطولة 
الالعبون يوس����ف النجار وبدر املغربي وحسن 
بوحمد ومحمد عبداجلادر. وأشار الى انه شارك 
في مس����ابقات )الفرق( في هذه البطولة إضافة 
الى املنتخب الكويتي منتخب����ات قطر والعراق 

ومصر وفلسطني.

عبدالعزيز جاسم

قال مدير الكرة في النصر خالد الش���ريدة إن 
تدريبات الفريق انطلقت منذ يومني بحضور معظم 
الالعبني بعد صص فت���رة إجازة أعطيت لالعبني 
بسبب توقف الدوري ملشاركة األزرق في خليجي 
22، مشيرا إلى أن املدرب الكراوتي رادن غاسانني 
سيغادر البالد اليوم في إجازة خاصة ملدة 4 أيام 
وس���يعود لقيادة تدريبات الفريق مرة أخرى مع 
نهاية األسبوع. وبني الشريدة أن الشغل الشاغل 
له في الوقت احلالي ه���و التعاقد مع 3 محترفني 
خالل الفترة املقبلة بع���د إنهاء التعاقد مع جميع 
احملترفني الس���ابقني خالل األيام املاضية، مشيرا 
إلى أن التعاقد س���ينصب على العبني من أفريقيا 
وحتديدا من مصر واملغرب وتونس وليبيا لكن ال 
ميكن لنا إشراكهم مع الفريق خالل الفترة املقبلة 
بسبب عدم القدرة على قيدهم في سجالت االحتاد 
وسننتظر قيدهم في األول من يناير مع بدء فترة 
التس���جيل الثانية في االنتقاالت الشتوية، الفتا 
إلى أن الفريق س���يكمل ما تبقى من النصف األول 
من املوس���م بالعبيه احملليني الذين هم على قدر 
من املس���ؤولية. وأضاف الشريدة أن املراكز التي 

سيتعاقد معها الفريق جاءت بناء على طلب املدرب 
مبنزلة العمود الفقري ألي فريق وهم مدافع والعب 
وسط ومهاجم ولن يتم التعاقد معهم إال بعد اقتناع 
املدرب رادان بهم حتى نستطيع إكمال ما تبقى من 
املوسم بقوة ونتمكن من بلوغ أحد املراكز املتقدمة، 
مشيرا إلى أن التطور الكبير الذي طرأ على الساملية 
والصليبخات واستمرار اجلهراء بنفي القوة يصعب 
علينا وعلى باقي الفرق احلصول على مركز متقدم 
لكن األسماء املتواجدة في صفوف العنابي قادرة 
على حتقيق الهدف الذي وضعناه في بداية املوسم 
وهو احتالل أحد املراكز املتقدمة في الدوري ومحاولة 
بلوغ منصات التتويج في مباريات الكؤوس. وأشار 
الش���ريدة إلى أن مجلس إدارة احتاد الكرة اكتفى 
بالعقوبة املوقعة عل���ى املهاجم عبدالرحمن باني 
وه���ي اإليقاف 8 مباريات مض���ى منها 5 مباريات 
ومتبقية 3 مباريات ستنتهي خالل الفترة املقبلة 
ألن مباريات الرديف حتتس���ب من العقوبة لذلك 
سيشارك باني مع الفريق في أول مباريات الدوري 
املقبلة. وشكر الشريدة مجلس إدارة النادي على 
الثقة التي منحوها له بالتعاقد مع احملترفني خالل 
الفت���رة املقبلة وإنهاء جميع األم���ور العالقة قبل 

استئناف الدوري نهاية الشهر اجلاري.

»زين« ترعى أبطال الكويت في احملافل العاملية

الكويت  املهارة، ورفع اسم 
عاليا من خالل إجنازه األخير، 
مؤكدة ان هذه الرعاية وغيرها 
من الرعايات تؤكد على حرص 

الشركة على تشجيع الطاقات 
والكفاءات الوطنية في شتى 
املجاالت وخصوصا في قطاع 

الرياضة والشباب.
الكويتي  البطل  ان  يذكر 
العبدالرزاق قد حقق العديد 
من اإلجن���ازات ع���ن جهد 
وجدارة في مختلف احملافل 
الرياضي���ة والتي رفع فيها 
الدورات  الكويت في  اس���م 
والبطوالت العاملية، مما حفز 
زين على مواصلة تشجيعها 
له، خصوصا انه حقق املركز 
األول في اجلولة األولى من 
بطولة العالم السابقة التي 
أقيمت في مدينة فيفيروني 
اإليطالية، إلى جانب ذهبية 
العالم في فئة 800 للمحترفني 
خالل األعوام 2006 و2007 
و2008 وذهبي���ة أوملبي���اد 
الشواطئ 2010 في سلطنة 

عمان في الفئة نفسها.

البطولة الدولية.
وأشارت زين إلى ان البطل 
الكويتي يوسف العبدالرزاق 
قد قدم مستويات عالية من 

أعلنت زين عن رعايتها 
لبطل الكوي���ت في رياضة 
الدراج���ات املائية يوس���ف 
العبدال���رزاق، والذي حقق 
املركز األول في فئة احملترفني 
خالل مش���اركته في بطولة 
العالم للدراجات املائية التي 
الواليات  أقيمت مؤخرا في 

املتحدة.
الش���ركة في  وعب���رت 
بيان صحافي عن سعادتها 
باإلجناز الكبير الذي حققه 
الكويت���ي خ���الل  البط���ل 
مشاركته العاملية التي أقيمت 
في أكتوبر بوالية أريزونا، 
حيث قد حقق البطل الكويتي 
الذي تقوم الشركة برعايته 
للسنة السادسة املركز األول 
ف���ي فئة احملترف���ني، وهو 
اإلجناز الذي وضع الكويت 
على منص���ة التتويج أمام 
أنظ���ار العالم خ���الل هذه 

يوسف العبدالرزاق مع دراجته املائية

رادن غادر في إجازة.. وباني يعود بعد 3 مباريات

الشريدة: نسعى للتعاقد مع محترفني 
جدد من أفريقيا

عملية جراحية للقالف
أجرى الع��ب نادي الكويت 
ومنتخبن������ا الوطن����ي )حتت 
17 س����نة( لك���رة السلة محمد 
القالف عملية جراحية في أنفه 
تكلل��ت بالنج��اح بعد إصابته 
خالل األسبوع املاضي.  ونصح 
األطباء القالف بضرورة االبتعاد 
املباريات والتدريبات ملدة  عن 
أس����بوعني حتى اكتمال شفائه 
بنسبة 100%، على أن يدخل مع 
زمالئه بعد ذل����ك في التمارين 
بصورة طبيعية. ويعتبر القالف 
من الالعب��ني املميزي��ن وسبقت 
له املشاركة مع منتخبنا الوطني 
التي  البطول��ة اآلس����يوية  في 
أقيمت ف����ي العاصمة القطرية 
الدوحة خالل ش����هر سبتمبر 
املاضي. »سالمات وما تشوف 

محمد القالف خالل مشاركته مع املنتخب الوطني للناشئني في البطولة اآلسيويةشر يا محمد«.

تغلب على كوريا الشمالية بهدف ضمن حتضيراته لـ »خليجي 22«

األزرق.. مطمئن

الثاني دف����ع املدرب جوفيان 
فيي����را باحل����ارس س����لمان 
عبدالغفور ب����دال من القالف 
وبس����لطان العنزي بدال من 
احمد عتيق وقدم الكوريون 
اداء مغايرا عن احلصة األولى 
ومتيزوا بالقوة والس����رعة 
وه����ددوا مرم����ى احل����ارس 
عبدالغف����ور كما جنحوا في 
التس����جيل لك����ن احلكم فهد 

الكس����ار ألغى الهدف بداعي 
التس����لل )47( وكان ضاري 
س����عيد املتق����دم قريب����ا من 
الثاني لكنه  الهدف  تسجيل 
س����دد باقدام احلارس يون 
)59( كما شارك فهد االنصاري 
وشريدة الشريدة وفيصل زايد 
بدال من وليد علي والكندري 
والعنزي ليحافظ االزرق على 
توازنه والنتيجة االيجابية.

في االستحواذ وتناقل الكرة 
لكن دون خطورة فعلية على 
املرمى الكوري، وسدد مقصيد 
كرة مباغتة ارتطمت بالدفاع 
القائم  وخرجت قريبة م����ن 
األمين للح����ارس يون )40( 
ولم تكن للكوريني محاوالت 
تذكر خالل الشوط على مرمى 
احلارس القالف وعانى البطء 
التحضير، وفي الشوط  في 

مبارك الخالدي

الوطني  حقق منتخبن����ا 
مكسبا معنويا مهما بتغلبه 
 على منتخب كوريا الشمالية

1 � 0 في املباراة الدولية الودية 
التي جمعتهما مس����اء امس 
على ستاد آل نهيان مبدينة 
ابوظب����ي في اطار معس����كر 
املقام هناك حتضيرا  األزرق 
للمش����اركة في منافس����ات 
خليج����ي 22 املقرر انطالقها 
الري����اض 13 اجلاري،  ف����ي 
وطمأن منتخبنا جماهيره على 
الرغم م����ن الغيابات املؤثرة 
لعناصره األساسية بخروجه 
فائ����زا بهدف عل����ي مقصيد 
)18( ودخ����ل االزرق املباراة 
بتشكيل مكون من احلارس 
حميد القالف وفي خط الدفاع 
كل من ضاري س����عيد وفهد 
الهاجري وحسني فاضل وأحمد 
عتيق وفي الوسط طالل نايف 
وعلي مقصي����د وعبدالعزيز 
املش����عان وولي����د علي وفي 
املقدمة فيصل العنزي وعلي 
الكندري، واستحوذ املنتخب 
على مجريات الشوط األول 
وكان الطرف األفضل من حيث 
التمركز واالنضباط التكتيكي 
العالي لالعبي الدفاع والوسط، 
وأجاد خط الظهر في التغطية 
الدفاعية والتفاهم بني فاضل 
والهاج����ري كم����ا متيز علي 
مقصيد في حركته في وسط 
بامل����رور والتمرير  امللع����ب 
واستغالل مهارته في التسديد 
من خارج املنطقة وكانت أولى 
مح����اوالت األزرق عبر ركلة 
حرة أرسلها مقصيد على رأس 
الكندري الذي حولها مبهارة 
الى مرم����ى املنتخب الكوري 
لكن احلارس ليم يون ابعدها 
الى ركنية )16( ليدخل بعدها 
األزرق أجواء املباراة ومبهارة 
عالية تالعب مقصيد بالدفاع 
الكوري ليس����دد كرة خادعة 
س����كنت ميني احلارس يون 
)18( ليواصل االزرق أفضليته 

علي مقصيد قدم أداء الفتا أمام املنتخب الكوري الشمالي                         )األزرق. كوم(


