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القادسية »أرعب« الصليبخات برباعية

عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي
لم يخي����ب القادس����ية أمل 
جماهي����ره واكتس����ح مرم����ى 
الصليبخ����ات 4-1 في انطالق 
بطولة ال����دوري املمتاز بعد ان 
تفنن في اجه����اد املنافس الذي 
اهداه هدف����ن من اصل 4، فيما 
تغل����ب كاظمة بس����هولة على 
التضام����ن 2-0 ليرتفع رصيد 
كل م����ن االصف����ر والبرتقالي 
الى 3 نق����اط ويبقى التضامن 

والصليبخات دون رصيد.
ف����ي  الرؤي����ة  اتضح����ت 
الشوط االول ملباراة القادسية 
والصليبخات حيث بدت ابواب 
مرمى االخير مشرعة امام االصفر 
وان االهداف قادم����ة ال محالة 
حيث توالت الهجمات اخلطرة 
منذ الدقائق االولى على مرمى 
الصليبخات، كم����ا ان وصول 
الى منطقة  مهاجمي االصف����ر 
اجلزاء كان سهال للغاية حتى 
ان االحتف����اظ بالكرة كان عيبا 
من عيوب العبي القادسية، وقد 
سنحت للقادس����ية في اول 10 
دقائق 3 ك����رات خطرة ابرزها 
رأس����ية العاجي كيتا وابعدها 
احلارس علي طالب ببراعة، وفي 
املقابل كانت هناك كرة خطرة 
للصليبخ����ات لكنها لم تكتمل 
البرازيلي  املهاجم  بسبب بطء 

برونو في تسديدها.
ولم مت����ض الدقيقة 15 من 
عمر الشوط حتى تالعب كيتا 
بدف����اع الصليبخات ومرر كرة 
داخل املنطقة لتجد علي النمش 
املندفع الذي سددها بقوة على 
مين طالب، ليفطن بعدها مدرب 
الصليبخات ثامر عناد ويغلق 
املنطقة، لكن حتركات السورين 

فراس اخلطيب وجه��اد احلسن 
لم تتوقف وكان اخطرها تسدي��دة 
من داخل املنطقة للخطيب مرت 
ف��وق العارضة بقليل ولم يبد 
العبو الصليبخات اي ردة فعل 
باستثناء تسديدة البرازيلي ارثر 
التي تصدى لها نواف اخلالدي 
الس����المة  ببراعة، وكاد خلف 
يخطف الهدف الثاني مع نهاية 

الشوط اال ان تس����ديدته على 
مش����ارف خط ال� 6 وجدت قدم 

املدافع حمود ملفي.
ومع بداية الش����وط الثاني 
حيث لم متض 30 ثانية حتى 
س����جل البرازيلي برونو هدف 
التع����ادل للصليبخات بعد ان 
ارتدت تس����ديدة مشعل ذياب 
من يد اخلال����دي ليأخذ بعدها 

الصليبخات الثقة، ولكن برونو 
يقف حائال ام����ام تلك الثقة اذ 
سجل هدفا ثانيا في مرمى فريقه 
بعد تسديدة فراس القوية التي 
اصطدمت بقدم برونو ووضعها 
املرمى، وكثف بعدها  بس����قف 
القادس����ية من هجماته واضاع 
العديد من الفرص بعد تألق علي 
طالب، وقبل النهاية ب� 3 دقائق 

سدد اخلطيب كرة صاروخية 
سكنت الزاوية اليسرى للحارس 
طالب، وأبى دفاع الصليبخات 
اال ان تزيد النتيجة ليس����جل 
القائد فيصل دشتي هدفا رابعا 
في مرمى فريقه بعد ان سددها 
صالح الشيخ قوية وارتدت من 
قدم دشتي. ادار املباراة احلكم 
امليل وان����ذر فيصل  س����لمان 

دشتي من الصليبخات وكيتا 
من القادسية.

املباراة االخرى جاءت  وفي 
احداث الشوط االول سلبية في 
كل شيء من الفريقن وسط حذر 
كبير من مدربي الفريقن وكان 
احلدث االبرز هو تسجيل محترف 
كاظمة البرازيلي ساندرو سيلفا 
هدف السبق لفريقه بعد تسديدة 

قوية من داخل منطقة ال� 18 على 
يس����ار حارس مرمى التضامن 

وليد وارد )16(.
املدربان العبي  ولم مين����ح 
الوسط مهام هجومي��ة م��ا ادى 
الى تكتل 9 العبن في منطق��ة 
الذي ادى  وس��ط امللعب االمر 
الك����رات املقطوعة  الى كث��رة 
من اجلانبن، باستثناء فرصة 
وحيدة اتيح����ت للتضامن عن 
طري����ق حمد امان الذي س����دد 
كرة قوية ابعدها حارس مرمى 
كاظمة احمد الفضلي بصعوبة 

الى ركنية )5(.
وشهد الشوط الثاني افضلية 
واضحة للبرتقالي الذي تسيد 
امللعب بشكل تام وكان العباه 
فه��د العنزي وطارق الشمري 
اب�������رز الالعب����ن م����ن خالل 
حتركاتهم����ا االيجابية وصنعا 
عددا كبيرا من الفرص، وجنح 
يوسف ناصر في استغالل احداها 
بعد ان هيأ العن����زي الكرة له 
ووضعه����ا ناصر ف����ي الزاوية 

اليسرى )72(.
ادار املباراة احلكم يوس����ف 
الشمري الذي انذر محمد سالم 
وفهد الهاجري وطرد حمد امان 
م����ن التضامن، فيم����ا انذر كال 
البرازيلي س����يلفا ونواف  من 

احلميدان من كاظمة.

كاظمة يهزم التضامن بسهولة في انطالق الدوري الممتاز

العصفور:  مباراة الجهراء وخيطان مسرحية
بطل آسيا يهزم »يد« خيطان

حامد العمران
تغل���ب الصليبخات بطل 
أندية آسيا على خيطان 33-

26 )الشوط األول 13-14( في 
اللقاء ال���ذي جرى امس على 
صالة الشهيد فهد االحمد في 
الدعية ضمن االسبوع السادس 

لدوري الدمج لكرة اليد.
ورفع الصليبخات رصيده 
الى 6 نقاط من 3 مباريات وله 
3 مباريات مؤجلة، فيما بقي 
السابق  خيطان على رصيده 
بنقطت���ن وتأكد خروجه عن 
املنافسة للتأهل مع ال� 6 الكبار 

الى الدوري املمتاز.
كانت بداي���ة الصليبخات 
غير جيدة بسبب اتباع الفريق 
طريقة 3/3 الدفاعية التي أوجدت 
فجوات كبي���رة بن املدافعن 
استغلها العبو خيطان جيدا 
من خالل حتركات علي اشكناني 
والناش���ئ احمد عبداجلليل، 

وكان اللعب اجلماعي العالمة 
البارزة في الفريق وهذا ادى 
الى تأل���ق صريح من اجلناح 
االيس���ر عبدالعزيز الشيحه 
الذي سجل 6 اهداف في الشوط 
االول، وكانت سببا رئيسيا في 
تقدم الفريق الى جانب مشاركة 
ابراهيم الشرجي على فترات 
في مركز صانع االلعاب، فيما 
اعتقد العبو الصليبخات انهم 
اكبر من املباراة واعتمدوا على 
اللعب الفردي في الهجوم ما 
ادى الى تألق احلارس محمد 

الكندري.
وحاول مدرب الصليبخات 
الدفاع من  خالد غلوم ترميم 
خالل حتويله الى رجل لرجل 
مع العبي اخلط اخللفي، ولكن 
لم تفلح الطريقة ليعود الى 1/5 
مع نزول فواز عباس وحسن 
جابر في اخلط اخللفي ليتحول 
اللعب من الفردي الى اجلماعي 

وينجح عباس في تس���جيل 
هدفن رائعن من تكتيك جماعي 

ليحافظ على فارق االهداف.
وفي الشوط الثاني استعاد 
الصليبخات مستواه الطبيعي 
في اجلان���ب الدفاعي، واغلق 
املنافذ املؤدية الى مرماه لتتحول 
الكفة لصاحله مع تألق مشاري 
الكندري وفيصل  طه واحمد 
صيوان وفواز عباس ليتسع 
الفارق تدريجيا، وقد برز بشكل 
الفت حارس الصليبخات البديل 
خالد مدوه الذي استبسل في 

مرماه.
ادار اللق���اء الدوليان علي 

عباس ووليد ابل.
وتقام اليوم مباراتان حيث 
يلتق���ي الس���املية )8 نقاط( 
مع الكوي�����ت )4 نق��اط( في 
اخلامس���ة مس���اء والشباب 
)نقطتان( مع اجلهراء )نقطتان( 

في ال� 6:30.
مبارك الخالدي 

وجه مدرب اجلهراء صالح العصفور نداء الى 
جلنة احلكام واملس���ابقات باحتاد الكرة بضرورة 
اختيار العناصر اخلبيرة صاحبة الكفاءة الدارة 
مباريات دوري الدرجة االولى، وقال عقب خسارة 
فريقه امام خيطان في اجلولة االفتتاحية للمسابقة 
ان الكرة فوز وخسارة وهذه حقيقة ثابتة ولكن ايضا 
للخسارة اسباب وعوامل فنية واخرى خارجية في 
مقدمتها حكم املباراة الذي لم يوفق في ادارتها، حيث 
كانت املباراة اشبه مبسرحية، فالضجيج والصراخ 
كانا ميآلن امللعب، وكذلك ظاهرتا التمثيل وتأخير 
اللعب باضاعة الوقت تواجدتا بوضوح دون ردة 
فعل من احلكم، ما اثر سلبا على الروح املعنوية 
لالعبينا الذين استحوذوا على الكرة طوال الوقت 

لكنهم لم يوفقوا في صنع الفرص.

واضاف العصفور: لتعلم جلنة احلكام واملسابقات 
ان دوري الدرج���ة االولى دوري تنافس���ى وقوي 
والفرق حظوظها متس���اوية وهو دوري ال مجال 
فيه الختبارات احلكام وتدريبهم فمجال التعويض 
في النتائج محدود، وعليه نرجو من جلنة احلكام 
اختيار احلكام ذوي اخلبرة والكفاءة الدارة املباريات، 
واملجال واس���ع في مس���ابقات املراحل السنية او 
املباريات الودية الختباراحلكام وتدريبهم وليس 
دوري الدرجة االولى. اما عن االداء الفني فقال ان 
العبي اجلهراء لم يوفقوا في فتح الثغرات الالزمة 
في دفاعات خيطان احملكمة وسنعمل على تفادي 
ذلك مستقبال، وبدايتنا لالسف لم تكن جيدة وال 
تعك���س طموحاتنا وما خططنا ل���ه قبل انطالق 
املس���ابقة ونتمنى ان نتدارك املوقف س���ريعا في 

اجلوالت الالحقة.

السالمية يواجه الكويت والشباب يلتقي الجهراء في الدوري الفهد يرعى اعتزال القبندي

تقي عضوًا في تنظيمية آسيا 2011

الخرينج يشيد بمشوار دابس

الكهرباء يلتقي »الخليج« في النفط

شمل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد برعايته 
مهرجان اعتزال العب ناديي التضامن والكويت ومنتخب الشرطة السابق 
احمد القبندي الذي س����يقام 4 فبراير املقبل على هامش مباراة الكويت 
والتضامن في الدوري املمتاز على ملعب نادي الكويت، وقد رحب الفهد 
وقبل الدعوة التي تقدم بها الالعب، مؤكدا أن دعم الش����باب واالهتمام 
بهم على رأس أولوياته.  ومن جانبه ثمن القبندي موافقة الفهد وقبوله 
الدعوة حلضور املهرجان، مشيرا الى ان ذلك يؤكد املكانة الكبيرة والتقدير 

الذين يحظى بهما الرياضيون لدى الشيخ احمد الفهد.

اخت���ارت اللجنة التنفيذية لالحتاد اآلس���يوي لكرة القدم نائب 
رئيس اللجنة االنتقالية أسد تقي عضوا باللجنة التنظيمية لكأس 
آسيا 2011 وستش���رف اللجنة على وضع جدول املباريات الرسمية 
وحتديد املدن املستضيفة والس���تادات ونظام املباريات واجراءات 
القرعة النهائية وتكوين املجموعات. ويأتي هذا االختيار بناء على 
طلب االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم نظرا ملا يتمتع به تقي من خبرة 
كبيرة كونه احد رموز االحتاد اآلس���يوي للكرة وشارك في العديد 
من التنظيمات القارية والدولية فضال عن دوره البارز في تش���كيل 
وتفعيل انش���طة التنظيمات والهيئ���ات اخلليجية والعربية، يذكر 
ان تقي كان نائب رئيس االحتاد اآلس���يوي لسنوات عديدة قبل ان 

يستقيل بعد خالفات مع رئيس االحتاد محمد بن همام.

ثمن النائب مبارك اخلرينج الدور الكبير الذي قام به العب الفريق 
االول لكرة القدم بنادي التضامن فهد دابس خالل مشواره الرياضي مع 
ناديه، جاء ذلك خالل اس����تقبال اخلرينج لدابس، حيث وجه له دعوة 
حلضور مهرجان التكرمي الذي سيقام علي هامش مباراة التضامن مع 
القادس����ية 10 اجلاري حتت رعاية الش����يخ تركي اليوسف وقدم دابس 

درعا تذكارية للخرينج بهذه املناسبة.

تنطلق منافسات اليوم الثاني من بطولة شركة نفط الكويت السنوية 
العاش����رة لكرة قدم الصاالت ب� 4 مواجهات حتت رعاية رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب س����امي الرش����يد والتي تقام على صالة املركز 
الرياضي باالحمدي في الفترة من 1 الى 8 ديسمبر اجلاري مبشاركة 32 
فريقا وبنظام خروج املغلوب، وسيلتقي في ال� 6 مساء ضمن املجموعة 
االولى خدمات القطاع النفطي مع وزارة الكهرباء والصناعات الوطنية 
م����ع اس اس اتش.  وفي املجموعة الثانية يلتقي فريق وزارة الكهرباء 
)ب( مع بنك اخلليج ونظاراتي حس����ن مع الوطنية لالتصاالت، ودعت 
اللجنة املنظمة اجلماهير حلضور منافسات البطولة والتي تضم نخبة 

من الالعبن املميزين في كرة الصاالت.

عثمان يغيب أسبوعين عن خيطان
مبارك الخالدي

 تعرض مهاجم خيطان محم����د عثمان الصابة 
في ساقه اليمني عبارة عن كدمة، االمر الذي اجبره 
على مغادرة امللعب بعد مرور 20 دقيقة من الشوط 
االول من مباراة فريقه امام اجلهراء التي انتهت بفوز 
خيطان 1 - 0. وكان عثمان قد تعرض العاقة والتحام 
ق����وي من الظهير االمين للجهراء طالل عدنان الذي 
لم يجد بدا من التزام القوة اليقاف خطورة عثمان 

الذي ميتاز بالسرعة واملهارة.

من املتوقع ان يفتقد خيطان جهوده ملدة اسبوعن 
ريثما يعاد تأهيله مرة اخرى.

الى ذلك عبر م����درب الفريق فوزي ابراهيم عن 
سعادته بالنقاط الثالث واعتبر الفوز بداية موفقة 
للفريق، متمنيا ان يستمر العبوه على هذا االداء بذات 
الروح العالية التي ظهروا بها وكان في االمكان ان نقدم 
االفضل لوال التبديل االضطراري وحالتا الطرد ما اثر 
على الفريق بسبب النقص العددي اذ كان االرتداد 

من االمور الطبيعية للحفاظ على النتيجة.

العربي يواجه السالمية والكويت الستعادة توازنه بـ »النصر«
عبدالعزيز جاسم 

تختتم اليوم مباريات اجلولة االولى من الدوري املمتاز مبواجهتني، حيث 
يلتقي العربي مع الس��املية في مواجهة متكافئة على ستاد ثامر، ويستضيف 
الكوي��ت على ملعب��ه النصر في مب��اراة ال ميكن التكه��ن بنتيجتها وتقام 

املباراتان 4 عصرا.
يس��عى العربي اليوم الى ان تكون بدايته افضل من بدايته في املوس��م 
املاضي حيث يضيع النقاط في البداية ويحاول ان يتدارك االمر بان يجمعها 
متأخرا حتى يجد نفس��ه في مركز ال يليق باسمه، ويبدو ان الظروف مهيأة 
لالخضر في ه��ذه الفترة خصوصا بالطريقة الت��ي يتبعها مدربه الكرواتي 
دراغان سكوس��يتش وهي التأم��ني الدفاعي حتى الدقيق��ة االخيرة، بيد ان 
تلك الطريقة تكون لها نتائج س��لبية على اجلانب االخر االهم وهو تس��جيل 
االه��داف، ورمبا يكلف��ه الكثير كما ح��دث في كأس االحتاد ام��ام الكويت 
وخروجه بركالت الترجيح، وبطولة كأس االحتاد االسيوي حيث خسر امام 

الكرامة السوري.

 ولك��ن ما يطمئن ان دراغان اظهر ش��كال ولون��ا جديدين بالفريق على 
الرغ��م من الغياب��ات الكثيرة التي صاحبته طوال الفت��رة املاضية مثل خالد 
خلف ومحمد جراغ وش��هاب كنكوني وخالد عبدالقدوس وحسني املوسوي 
وج��راح زهير، وسيس��تعيد اليوم جراغ وكنكون��ي، اال ان االخضر يعول 
كثي��را في الوقت احلالي على حتركات عبداهلل الش��مالي في الوس��ط وعلي 
اش��كناني في الهجوم. اما الساملية فرغم التغييرات الكبيرة التي طرأت عليه 
من انت��داب العبني محليني والتعاقد مع محترفني ج��دد، وكذلك التعاقد من 
جديد مع املدرب البلجيكي وليام توماس الذي س��بق له ان حقق معهم بطولة 
الدوري املمتاز موسم 2000، اال ان الفريق ظهر مبستوى متواضع في بطولة 
كأس االحت��اد حتى انه خرج من الدور االول من الباب الضيق، ولكن املدرب 
اكد في تصريحات س��ابقة ان البطولة الرئيس��ية التي يريد ان ينافس عليها 
ه��ي الدوري املمتاز، ورمبا يتمكن من ذلك في ظل وجود ثنائي اخلبرة فرج 
لهيب وبشار عبداهلل في املقدمة ومن خلفهما احملترفان النيجيري اميانويل 
ايزوكام والفرنس��ي عبد الفتاح سافي واملتألق عبداهلل البريكي، لكن مشكلة 

املدرب كما ذكر هي خط الدفاع والتي يقول انه وجد لها حال مع التدريبات. 
يدخ��ل االبيض مباراة الي��وم امام النصر بحذر، فه��و ال يريد ان يلدغ 
م��ن النصر مرتني عندما التقاه في بداية املوس��م املاضي وخس��ر منه ب 4 
اهداف، لذلك س��يلعب االبيض بواقعية الس��يما انه يتطلع الستعادة توازنه 
بعد اخلس��ارة الكبيرة من القادس��ية باالربعة في كأس الس��وبر بالرغم من 
حتقيقه بطولتي كأس االحتاد وكأس االحتاد االس��يوي لذا س��تكون مباراة 
الي��وم لالبيض مهمة من ناحيتني االولى لكس��ب النق��اط والثانية الثبات ان 

السقوط في كأس السوبر لم يكن سوى كبوة.
من جانبه يأمل النصر ان يكون مس��تواه واداؤه مثلما كان في املوس��م 
املاضي لكن طموحه في املوس��م احلالي اكب��ر، ويأمل ان يكون ضمن فرق 
الصدارة وليس فقط تأمني نفس��ه من الس��قوط الى دوري االضواء، ولديه 
االمكان��ات لتحقيق ذلك بوجود املدرب البرازيلي مارس��يلو كابو ومحترفيه 
البرازيليني الذين حتى االن لم يظهروا باملس��توى املتوقع من قبل اجلهازين 

االداري والفني. 


