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أكد أن اللجنة التنظيمية ستراعي مشاركات األندية تفاديًا للتضارب

ميرزا: المواجهات تحسم المتأهل لنصف نهائي أبطال الخليج 

لم يفقد الكويت حتى اآلن فرصة التأهل لنصف النهائي 
من البطولة بالرغم من عدم حصوله على اي نقطة حتى اآلن 
ولكن في ح����ال تعادل الرفاع البحريني والوصل االماراتي 
سيرتفع رصيدهما الى 5 نقاط وبالتالي بامكان الكويت الفوز 
على الفريقني فيصبح رصيده 6 نقاط ويتأهل.  اما العربي 
فرمبا ال� 7 نقاط التي جمعها تكون كافية في حال تعثر احملرق 
امام الشباب باخلسارة او في حال تعادل االخضر مع احملرق 
في البحرين، وبالتالي يرتفع رصيده الى 8 نقاط واحملرق 
الى 4 ويخوض احملرق مباراة امام الشباب في اجلولة التي 

تسبقها وان فاز فسيكون رصيده 7 نقاط.

فرص األبيض واألخضر في التأهل

عبدالعزيز جاسم
اكد األمني العام املساعد للجنة 
التنظيمية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي لك����رة القدم البحريني 
ميرزا احمد ان مسابقة دوري ابطال 
اخلليج لألندية ستحسم من خالل 
املواجهات املباشرة بني الفرق في 
حال تساويها بالنقاط، وفي حال 
تعادل الفريقني في املواجهات بالفوز 
او التعادل بنفس النتيجة سيكون 
فارق االهداف هو احلاسم، مؤكدا ان 
اللجنة املنظمة حددت نظام التأهل 
للفرق ب����أن يلتقي أول املجموعة 
األولى مع أول الثالثة والثانية مع 
الرابعة في الدور نصف النهائي. 
واش����ار ميرزا الذي يرأس نادي 
الشباب البحريني الى ان مباريات 
الذهاب واإلياب في نصف النهائي 
لم يتم حتديد موعدها حتى اآلن 
ولم يعرف من سيلعب على أرضه 
اول مباراة النها ستكون بالقرعة،   

فهد الدوسري  ـ عبدالعزيز جاسم 
عبداهلل العنزي

الى نصف  القادس���ية  تأهل 
القدم  نهائي كأس االحتاد لكرة 
بعد فوزه املستحق على النصر 
3 � 1 ف���ي املباراة التي جمعتهما 
أمس على ملعب صباح السالم، 
وأصبح له )13( نقطة وتبقت له 
مباراة ال حاجة له بها في ترتيب 
الصدارة، وسجل أهداف األصفر 
جه���اد احلس���ني )20( وفيصل 
العنزي )49( وخلف الس���المة 
)94( فيما س���جل هدف النصر 
السابق محمد  القادسية  مهاجم 
راش���د )87( وبقي العنابي على 

)6( نقاط.
أدار املباراة احلكم يوس���ف 
الثويني وطرد فاي���ز بندر من 
القادسية )59( وشهدت املباراة 
إث���ارة، خصوصا في الش���وط 
الثان���ي الذي هاجم به الفريقان 
واستطاع األصفر احلفاظ على 
تقدمه رغم انه لعب بعشرة العبني 
فترة طويلة، ولكن ظهر بصورة 
جيدة حفظت له فوزه. اما النصر 
فقد عانى من عدم التركيز وسوء 

االنتشار.
وفاز الس���املية على الشباب 
2 � 1 س���جلهما فرج لهيب )5( 
وعبدالفتاح صافي )80( وسجل 
للخاس���ر طالل هديبان )66(، 
وأصب���ح للس���ماوي )7( نقاط 

مقابل )4( للشباب.
وش���هدت مب���اراة كاظم���ة 

حامد العمران
حقق الس����املية فوزا مستحقا 
على النصر 29-25 »الشوط األول 
)15-12( في اللقاء الذي جمعهما 
امس االول على صالة الشهيد فهد 
االحمد في الدعية ضمن مباريات 
الدمج  االسبوع اخلامس لدوري 
لكرة اليد. وبذلك رفع الس����املية 
رصيده الى 8 نقاط من 5 مباريات 
فيما بقي العناب����ي على رصيده 
السابق 5 نقاط بعد تلقيه اخلسارة 

األولى.
العربي  وفي لقاء آخر واصل 
صدارته مبشاركة الفحيحيل بعد 
تغلبه على خيطان 25-34 )18-

11( ليرفع األخض����ر رصيده الى 
10 نقاط فيما ضعف امل خيطان 
في احلصول على املراكز الس����تة 
االول����ى بعد جتم����د رصيده عند 

نقطتني فقط.
في اللقاء االول فرض الساملية 
سيطرته على مجريات املباراة بعد 
ان طبق الفريق طريقة الدفاع 0/6 

اهداف ليحاول دفاع العنابي اغالق 
الثغرة على الدائرة ما اعطى فرصة 
لالعب اخلط اخللفي ابراهيم صنقور 
للتس����جيل عن طريق التصويب 
اخلارجي مع محاولة اجلناح األيسر 
محمد الصالل االختراق وهذا التنوع 
أعطى فرصة لالعبي الساملية من 
جميع االجتاه����ات اليجاد فرص 
التهديف التس����اع املساحات في 
دفاع العنابي. وحاول العنابي ان 
يصحح اوضاعه سواء في الهجوم 
او الدفاع ولكن احلالة اجليدة التي 
ظهر عليها الساملية لم متكن النصر 
من التع����ادل وكان يفترض فتح 
اللعب اكثر على اجلناحني يوسف 
العنزي وعلي الناهض حتى يتم 
فتح فجوات في الدفاع ولكن هذا 
لم يحدث. وفي الشوط الثاني حّول 
النصر دفاعه ال����ى 2/4 للحد من 
الثنائي صنقور وفهيد،  خطورة 
ولكن هذا فتح الدفاع اكثر لوجود 
مساحات كبيرة بني املدافعني لينهي 

السماوي اللقاء لصاحله.

واليرموك تس���جيل )9( أهداف 
وانتهت ملصلح���ة كاظمة 5 � 4 
وس���جل أهدافه ناصر فرج )25 
و58( والبرازيلي س���االس )61 

و66( وطارق الشمري )94(.
فيما س���جل أهداف اليرموك 
مهدي صالح )6( وعباس محمد 
)81( والبرازيلي���ان ريدريغ���و 
واليك���س )77 و89(. وأصب���ح 
لكاظمة )10( نق���اط ولليرموك 

)4( نقاط. ويواجه اليوم ضمن 
املجموعة الثانية الكويت على 
س���تاد التضامن منافسه على 
العربي، وفي مباراة  الصدارة 
ثاني���ة يلتق���ي الس���احل مع 
الفحيحيل على س���تاد محمد 
احلمد كم���ا يلتقي خيطان مع 
التضامن على س���تاد الصداقة 
والسالم وتقام جميع املباريات 

بنفس التوقيت في ال� 5:25.

 تعديل موعد النهائي

قررت جلنة املسابقات تعديل 
الدور نصف  موعد مباري���ات 
النهائي ب���كأس االحتاد الى 15 
اجلاري بدال من 19 منه والنهائي 
الى 20 نوفمبر بدال من 24، كما 
حددت موعد مباراة كأس السوبر 
بني القادسية والكويت في 24 
اجلاري على س���تاد الصداقة 

والسالم.

اجلاري اصطدمت مبباريات »فيفا 
دي« والت����ي من ضمنها مباريات 
بالتصفي����ات اآلس����يوية لالزرق 
واالم����ارات ف����ي 14 و18 اجلاري، 
ثم سيلتقي املنتخبان في مباراة 
اللجنه  ان  ودية بالكويت، كم����ا 
ستحاول مراعاة جداول املسابقات 
احملليه. واضاف ميرزا ان اللجنة 
التنظيمية ستجتمع خالل األيام 
القليل����ة املقبلة لوض����ع العديد 
القرارات واعتمادها ودراسة  من 
املقترحات م����ن االندية  بع����ض 
لتحس����ني جميع النواحي الفنية 
والتنظيمية للبطولة، مضيفا ان 
اللجنة التنظيمي����ة دائما تراعي 
الف����رق اخلليجية وتس����عى الى 
رفع مستواها حتى تنافس بقوة 
آسيويا. وتوجه بالتهنئة الى شعب 
الكويت  الكويت ككل والى نادي 
وجماهيره للف����وز بلقب االحتاد 

اآلسيوي.

وبني ان ترحي����ل مباراة الكويت 
والوصل اإلماراتي الى 16 ديسمبر 
جاء لعدة أس����باب أولها التأجيل 
االضطراري بسبب مشاركة الكويت 

في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي 
وهو نف����س موعد املباراة كما ان 
املوعد السابق واملقترح بأن تكون 
املباراة ف����ي الفترة من 10 الى 17 

الكويت »اآلسيوي« يلتقي العربي في كأس االتحاد

القادسية تأهل وكاظمة يهزم اليرموك 5 ـ 4

»يد« العربي يواصل صدارة دوري الدمج

منافسات قوية بمهرجان سوق شرق
انطلق����ت انش����طة مهرجان 
سوق ش����رق الرياضي احلادي 
عشر الذي ينظمه سوق شرق، 
املمثل للشركة الوطنية العقارية، 
برعاية الشيخ طالل الفهد الذي 
اكد حرصه على تشجيع كل عمل 
يهدف الى خدمة الشباب وإتاحة 
الفرصة أمامهم ملمارسة هواياتهم، 
ومهرجان س����وق شرق يدخل 
ضمن هذا اإلطار فهو من الشباب 
وإليهم. وع����ن رعايته لبطولة 
الكيك بوكس����ينغ، قال الشيخ 
دعيج اخلليفة: تأتي مشاركتنا في 
املهرجان كجزء مهم من انشطتنا 
السنوية، وكرئيس للجنة الكيك 
بوكسينغ فإنه يشرفنا املشاركة 
في هذا املهرجان بإدارته املتميزة 
املتمثلة في سوق شرق، حيث 
احلض����ور اجلماهيري الكثيف 

واملنافسة الشريفة.
وأكد الش����يخ داود السلمان 
الدولية  البطول����ة  الذي يرعى 
للعبة الشطرجن أن جميع الالعبني 
على أهبة االس����تعداد خلوض 
املنافسة التي ستكون على أشدها 
في ه����ذه الدورة. وتعقيبا على 
انطالق هذا املهرجان، قال مدير 
ادارة العقار في الشركة الوطنية 
ان  البناي  العقارية اس����ماعيل 
الشركة الوطنية العقارية دأبت 
كل عام على إحياء هذا املهرجان 
الذي يضم العديد من املسابقات 
الرياضي����ة املثيرة، وذلك حتت 
رعاية الشيخ طالل الفهد الصباح، 
ومبش����اركة فعالة من مختلف 
الش����ركات واجله����ات اخلاصة 

واحلكومية.

نبيلة العلي 
حكمًا ومعلقة

تأهل العوضي وبوشيبة 
بدورة السالمية

العلي  اجت���ازت نبيل���ة 
الدولي  اختبارات االحت���اد 
للفروسية التي جرت في شرم 
الشيخ مبصر مؤخرا لتصبح 
اول كويتية حكما في رياضة 
القفز على احلواجز، واهدت 
الش���يخ  الى  العلي االجناز 
الفه���د رئيس نادي  ضاري 
الصيد والفروس���ية واسرة 
مرك���ز الكويت للفروس���ية 
ومحبي رياضة القفز، وعاهدت 
اجلميع ان تواصل مشوارها 
في مجال التحكيم واملشاركة 
ف���ي ادارة البطوالت احمللية 
والدوري العربي املؤهل الى 

كأس العالم.

صعدت فرق احملامي امير 
العوض���ي وس���عود جمعة 
وديواني���ة  والتس���هيالت 
بوشيبة الى الدور قبل النهائي 
لدورة الس���املية ال� 14 لكرة 
القدم التي حتمل اسم املرحوم 
عبدالرحمن السرهيد برعاية 
النائب مخل���د العازمي بعد 
العوضي على الشيحة  فوز 
والدريعي 2-1، وفوز جمعة 
على املرح���وم علي العثمان 
3-2، والتس���هيالت عل���ى 
الدراويش 3-0 واخيرا فوز 
بوشيبة على ليڤربول 2-3 
بعد لقاءات مثيرة اقيمت على 
مالعب نادي الساملية بحضور 
عدد من اعضاء مجلس ادارة 
جمعي���ة الس���املية ورئيس 
اللجنة املنظمة للدورة محمد 

القريان.

عقوبات على التضامن والجهراء
أعل��ن مق��رر جلنة املس��ابقات ف��ي احتاد ك��رة اليد فيص��ل باقر ان 
اللجنة اجتمعت امس االول واتخذ عدة قرارات على خلفية االحداث التي 
صاحب��ت لقاء اجلهراء والتضامن الذي اقيم الثالثاء املاضي في االس��بوع 
اخلامس لدوري الدمج.  وقال ان اللجنة قررت ايقاف العب التضامن سعود 
الضويحي اربع مباريات مع غرامة مالية وتوصية وايقاف حارس التضامن 
احمد اشكناني اربع مباريات وتوصية وايقاف العب اجلهراء عبداهلل الشطي 
مباراة واحدة الى جانب مباراة اخرى حلصوله على البطاقة احلمراء ليصبح 

املجموع مباراتني الى جانب غرامة مالية. 

اليرموك يكرم 53 سباحًا
يحيى حميدان

قامت ادارة نادي اليرموك بتكرمي العبي االلعاب 
املائية بالنادي مبناسبة الفوز بكأس التفوق العام 
للع���ام الثاني على التوالي ب� 13 نقطة من اصل 
15 وذلك بحضور رئيس النادي فهد غامن ونائب 
الرئيس ومدير االلع���اب املائية يونس الطاهر 
ونائب رئيس احتاد الس���باحة حميد الغريب، 
وبل���غ عدد الالعبني املكرمني 53 العبا من جميع 

املراحل السنية في النادي.
وأش���اد غامن مبا حققه س���باحو النادي من 
اجنازات خالل املوس���م املاضي وحصولهم على 
درع التفوق العام للعبة ما يعد دليال على تفوقهم 

ومتيزهم عن نظرائهم من االندية االخرى.
وبني ان مجل���س ادارة النادي لن يألو جهدا 
في دعم ومساندة وتكرمي العبي النادي املتفوقني 
سواء في لعبة السباحة او االلعاب االخرى، مشيرا 
الى ان هذا التكرمي لفرق السباحة ما هو اال شيء 
بسيط من ادارة النادي لرد اجلميل لهؤالء الالعبني 
ونأمل منهم املزيد في البطوالت القادمة لوضع 

اليرموك في مصاف االندية املتقدمة.

من جهته، اعرب يونس الطاهر عن سعادته 
الغامرة بحصول فرق النادي على درع التفوق 
العام للعبة للموسم الثاني على التوالي وبرقم 
كبير عن بقية الفرق، مشيدا بالدور الكبير الذي 
يقوم به اولياء امور الالعبني حيث يس���اندون 
ويش���جعون ابناءهم على االلتزام بالتدريبات 

واالستماع لتعليمات املدربني.
واضاف ان اليرموك ميتلك قاعدة كبيرة من 
الالعبني املوهوبني واختيار اكثر من 22 العبا في 
صفوف املنتخبات الوطنية من 6 سنوات وحتى 
منتخبات العمومي هو دليل على تفوق النادي 

وحصده لثمار سنوات طويلة من العمل.
ب���دوره، اثنى حميد الغريب على ما تقوم به 
ادارة اليرموك في سبيل دعم وتشجيع الالعبني 

في السباحة وااللعاب املائية.
واضاف ان احتاد الس���باحة برئاسة الشيخ 
خالد البدر يدعم جميع االندية ويشجعها على 
املضي قدما في سبيل تطوير اللعبة على الصعيد 
احمللي لكي حتصد املنتخب���ات ثمار هذا العمل 

والتطوير.

الشيخ دعيج اخلليفةالشيخ طالل الفهد

جانب من منافسات الكرة الطائرة للسيدات

كيتا يسيطر على الكرة والبرازيلي ريدريغو على األرض

ميرزا احمد

فهد غامن يكرم أحد الالعبني بحضور يونس الطاهر

الشيخ داود السلمان

عبدالعزيز املرزوق

الخرافي هنأ »الكويت« بالفوز 
بلقب كأس األتحاد اآلسيوي

س�����ائال املول���ى العل���ي 
الق���دي���ر ان ي���دمي عليك���م 
التوف��يق والس��داد الى مزيد 
من االنتصارات، وان مي��دكم 
جميع��ا بع����ون من لدنه في 
س���بي���ل رف�ع راية الك��ويت 
خف��اق���ة بني األمم ف���ي كنف 
رعاية صاحب السمو األمير 

وسمو ولي العهد.

بعث رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة 
الكويت  ن���ادي  الى رئي���س 
عبدالعزيز املرزوق هنأه فيها 
مبناسبة حصول النادي على 
لقب كأس االحتاد اآلس���يوي 

لكرة القدم.
وق���ال اخل���راف���ي ف���ي 
برق���يت���ه، أود ان أعرب عن 
تهنئتن���ا القلبية مش���فوعة 
بص���ادق الدعاء ال���ى الباري 
جل ش���أنه ان يبارك جهودكم 
واالخ���وة أعض���اء مج���لس 
االدارة وجمي���ع منتس�����بي 
نادي الكويت بصفة خ���اصة 
الرياضية بالكويت  واألسرة 
بصف�����ة عام���ة على االجناز 
الك���بي���ر الذي حتقق بفضل 
من اهلل عز وجل ثم بجهودكم 
وجهود طاقم التدريب واألبناء 
أينعت ثمارها  التي  الالعبني 
بحصولكم على »كأس االحتاد 

اآلسيوي«.

السعودية والعراق يضربان بالخمسة في افتتاح التصفيات اآلسيوية 

 »أزرق الشباب« يتعادل مع عمان في أربيل 
عبدالعزيز جاسم 

تعادل ازرق الش��باب م��ع املنتخب العماني 1-1 ف��ي افتتاح مبارياته 
باملجموع��ة الثالث��ة ضمن التصفي��ات املؤهلة الى نهائيات كأس آس��يا 
للشباب 2010 التي تقام في مدينة اربيل العراقية وفي املجموعة نفسها 
تغلب العراق على الهند 5-0 والس��عودية على افغانستان 5-1 ليتصدر 
العراق املجموعة بفارق األهداف عن الس��عودية الوصيف، بينما تقاسم 

األزرق وعمان املركز الثالث بنقطة واحدة لكل منهما.
وتق��ام اجلولة الثانية غ��دا ب� 3 مواجهات حي��ث يلتقي األزرق مع 

افغانستان والعراق مع عمان والسعودية مع الهند.
ومنذ بداية املباراة دخل شباب األزرق املباراة متراجعا الى اخللف ما 
أدى الى ضغط عماني بس��بب كثرة األخطاء الدفاعية والتي تسببت في 
هدف السبق للعمانيني عن طريق خليل عبداهلل )15( وبعد الهدف تراجع 

العمانيون الى اخللف كثيرا من اجل احلفاظ على النتيجة وضغط االزرق 
بصورة كبيرة ومتكن جنم املواجهة ناصر القحطاني من تسجيل هدف 

التعادل قبل النهاية بدقائق. 
وفي الش��وط الثاني اتضح م��ن خالل التبدي��الت أن األزرق يريد 
نقاط املباراة وكذلك من خالل التبديالت الهجومية بني ش��وطي املباراة 
واس��تحوذ على زمام املبادرة وس��نحت له عدة فرص بفضل حتركات 
املتألق القحطاني ولكن النهاية لم تكن بالشكل املطلوب وما لفت االنتباه 
هو االنضباط الدفاعي الكبير لش��باب األزرق بعد ان كان متواضعا في 
الش��وط االول بينما كان احلارس املتميز عبدالعزي��ز فتحي باملرصاد 
للمحاوالت العمانية ولم تفلح محاوالت الدقائق االخيرة من قبل االزرق 
للفوز بنقاط املباراة بس��بب الكثافة الدفاعي��ة العمانية امام مرماهم ما 

جعل املباراة تنتهي بنتيجة الشوط االول.

مع مقابلة مبك����رة لالعب اخلط 
اخللفي فيصل واصل الى جانب 
تألق واضح من احلارس حس����ن 
دش����تي وهذا ما جعل الس����املية 
يلع����ب بثق����ة. وكان املدرب عمر 
عازب يش����رك ثالث����ة العبني في 
الدفاع فقط وهم يوسف الشطي 
وطحنون املال ومبارك جنم، وجنح 
الثالثي ف����ي تكوين دفاع ايجابي 

ليتقدم الس����املية منذ البداية مع 
اغالق منطقة الس����تة أمتار على 

العب الدائرة فالح الزعبي.
وفي اجلان����ب الهجومي تألق 
صانع ألعاب الساملية فهد فهيد الذي 
اخذ راحته في التصويب اخلارجي 
الى جانب ايصال بعض التمريرات 
الى العب الدائرة عبداهلل الذياب 
الذي بدوره جنح في ترجمتها الى 


