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في حفل تكريم بطل آسيا لكرة اليد

فليطح: الصليبخات قادر على تحقيق اإلنجازات
اش���اد نائب رئي���س الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة د. 
حمود فليطح باالجناز الذي حققه 
فريق كرة اليد بنادي الصليبخات 
وتتويجه بلقب البطولة اآلسيوية 
ال� 12 لالندية التي اقيمت اخيرا 

في العاصمة االردنية عمان.
جاء ذلك خالل حفل التكرمي 
الذي اقام���ه مجلس ادارة نادي 
الصليبخات املعني اول من امس. 
واكد ان العبي الصليبخات أثبتوا 
علو كعبهم على الصعيد اآلسيوي 
واك���دوا للجمي���ع قدرتهم على 
القارية رغم  حتقيق االجنازات 
االصابات والعوائق التي اعترضت 

مسيرتهم في البطولة.
كما اكد حرص الهيئة على دعم 
الفريق بالشكل املطلوب والذي 
يتناس���ب مع هذا االجناز الذي 
يحسب للرياضة الكويتية بشكل 

عام وكرة اليد بشكل خاص.
املع���ني  الرئي���س  وق���ال 
العلي ان  للصليبخات ناص���ر 
هذا االجناز لم يأت من فراغ امنا 
كان ثمرة جهود الالعبني الذين 

وصفهم ب���� »االبطال وأصحاب 
االرادة الصلبة« الى جانب تعاون 
اجلهازين الفني واالداري، مضيفا 
ان العبيه حققوا هذا االجناز عن 
جدارة واستحقاق بعد تصدرهم 
الترتيب في كل مرحلة من مراحل 

البطولة.
واعتبر نائب رئيس نادي 
الصليبخات يوسف الهاجري 
ان هذا التكرمي أقل ما ميكن ان 
يقدمه مجلس االدارة لالعبني 
الذين بذلوا جل طاقتهم من اجل 
الصعود على منصة التتويج 
واحراز الكأس للمرة االولى في 

تاريخ النادي.
واضاف الهاجري ان مجلس 
االدارة س���يدعم الفريق ماديا 
ومعنويا ولن يبخل في تقدمي 
الفترتني  اي مس���اندة له في 
احلالية واملقبل���ة، معربا عن 
شكره لالدارة السابقة للنادي 
التي كان لها الدور الكبير في 
السليم  هذا االجناز واعدادها 

للفريق.
ب���دوره، اش���اد مخت���ار 

الصليبخات نواف أبوش���يبة 
بهذا االجناز الذي يأتي تتويجا 
الجنازات النادي، مؤكدا ان فوز 
الصليبخات باللقب االسيوي 
يؤكد استمرار تألقه في البطوالت 

احمللية واخلارجية.
م���ن جانبه، أثن���ى مدرب 
الصليبخات خالد غلوم بدور 
مجلس ادارة النادي وحرصهم 
على تكرمي الفريق عقب حتقيق 
البطولة اآلس���يوية، وقال ان 
فرحته مضاعفة بهذا االجناز 
غير املس���بوق للفريق كونه 
حتقق بعد وصوله للمرة الرابعة 
الى املب���اراة النهائية، مضيفا 
ان فريقه تنتظره مش���اركات 
صعبة بعد هذا االجناز أبرزها 
بطولة العالم لالندية الى جانب 

البطولة العربية. 
من ناحيته، قال العب الدائرة 
سامح الهاجري ان هذا االجناز 
يحمله وزمالءه الالعبني مواصلة 
عطائهم وبذل قصارى جهودهم 
للمحافظة على هذا االستحقاق 

وتكراره في املستقبل.

القادسية يواصل الصدارة والنصر يالحقه
الخسارة الثانية للتضامن والصليبخات في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الممتاز

العربي لتضميد جراحه أمام كاظمة واألبيض للعودة على حساب السالمية
عبدالعزيز جاسم

تختتم اليوم مباريات اجلولة الثانية من الدوري املمتاز مبواجهتني 
من العيار الثقيل حيث يلتقي العربي مع كاظمة على ستاد صباح 
السالم ويستضيف الساملية على ملعبه الكويت في مباراة ال ميكن 

التكهن بنتيجتها لقوة الفريقني وتقام املباراتان 4 عصرا.
يس����عى العربي اليوم الى التعويض والعودة الى االنتصارات 
مرة اخرى بعد النتائج الس����لبية التي حققها مؤخرا حيث تعادل 
في اجلولة االولى امام الس����املية س����لبا ثم خسر بطاقة التأهل الى 
الدور نصف النهائي في دوري أبطال اخلليج بعد الهزمية القاسية 
من احملرق البحريني 1 � 5، ولن تكون العودة اجمل من اليوم ولكن 

بشرط الفوز على كاظمة وتقدمي عرض جيد.

ولكن ما يعانيه األخضر من غيابات وإصابات منذ انطالق املوسم 
يبدو انه احد أس����باب هذا احلالة الت����ي مير بها، وما زاد الطني بلة 
هو مستوى محترفيه املتواضع فهل يجد املدرب الكرواتي دراغان 
سكوس����يتش حلوال امام البرتقالي غير الدف����اع واخلروج بنقطة 

التعادل؟   
من جهته يدخل كاظمة منتشيا بعد الفوز في اجلولة االولى على 
التضام����ن 2 � 0 بأداء راق ومميز جعله من ابرز فرق اجلولة ولكن 
ليعل����م ان العربي ليس مثل التضامن بالرغم من ان العربي يعاني 
األمرين إال انه اذا انتفض ولعب بروحه املعهودة فس����يتعبه، لذلك 
سيحرص املدرب الروماني ايلي بالتشي على اللعب بطريقة متوازنة 
وخطف الفوز الذي مينحه ال� 3 نقاط خصوصا ان في صفوفه العبني 

قادري����ن على تطبيق كل ما يريده، رمبا تكون اليوم فرصة إنعاش 
الكويت مرة اخرى جلميع الالعبني النه بحاجة الى الفوز اكثر من 
االداء بعد السقوط املدوي امام النصر باجلولة السابقة 1 � 4 والذي 
اثر كثيرا على نفسيات الالعبني، ولكن هنا يأتي دور املدرب محمد 
عبداهلل في اخراج الالعبني من هذه احلالة بإجراء بعض التبديالت 
وإش����راك آخرين قادرين على النه����وض باالبيض مرة اخرى حتى 
يتمكن من التقاط أنفاسه ثم يبحث عن االداء املعهود. من جانبه يأمل 
الساملية استغالل ظروف االبيض وحتقيق الفوز االول له باملسابقة 
بعد التعادل السلبي مع العربي في اجلولة االولى وهو قادر على ذلك 
ملا يضمه من عناصر جيدة حتتاج الى مزيد من االنسجام وبعض 

من التركيز من املدرب البلجيكي وليام توماس.

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان
حافظ القادس����ية على صدارة 
الفوز السهل  الدوري املمتاز بعد 
عل����ى التضام����ن 2-0 في افتتاح 
اجلول����ة الثاني����ة بقدم����ي جهاد 
احلسني )44( وحمد العنزي )74( 
ليرتفع رصيد االصفر الى 6 نقاط 
التضامن من دون رصيد  ويبقى 
من النقاط، فيم����ا واصل النصر 
مطاردته للقادسية ولكنه اصبح 
ثانيا بفارق االهداف بعد فوزه على 
الصليبخات 1-0 بهدف طالل نايف 
)74( وظل الصليبخات دون رصيد 

من النقاط.
في مباراة القادسية والتضامن 
بدأ االصفر مهاجما وعلى العكس 
كان التضامن الذي لعب بطريقة 
5-4-1 وهي طريقة دفاعية بحتة 
بينما لعب االصف����ر 4-4-2 مع 
وجود 3 العبني في الوسط ميولهم 
هجومية وهما بدر املطوع وصالح 
الش����يخ والسوري جهاد احلسني 
واكتفى بالعب دفاعي وحيد وهو 
العاجي كيتا الذي كان يتقدم ايضا 
مع الظهيرين محمد راشد ومساعد 
ندا ولم يتبق في اخللف س����وى 

كاد احلسني يسجل الهدف الثاني 
لالصفر لوال براعة احلارس وارد 
بالتصدي لتسديدته مرتني، وسجل 
العنزي هدف االطمئنان بطريقة 
رائعة بعد ان توغل داخل منطقة 
اجلزاء واسكنها بالزاوية اليسرى 
البعيدة لوارد )74(. ادار املباراة 
احلكم يوسف الثويني وانذر فهد 

دابس من التضامن.
وفي املباراة الثانية بني النصر 
والصليبخات لم يكن الشوط االول 
باملس����توى املطل����وب وانحصر 
اللعب في وس����ط امللعب دون اي 
خطورة تذكر على املرميني، وفي 
الشوط الثاني دخل النصر ضاغطا 
التقدم وكان له  لتس����جيل هدف 
ذلك بعد تسديدة قوية من طالل 
نايف من مشارف منطقة اجلزاء 
سكنت شباك احلارس علي طالب 
)74( وحاول الصليبخات بعدها 
الرجوع الى املباراة لكن دون فائدة 
لتألق مدافعي النصر. ادار املباراة 
احلكم علي املتروك وانذر من النصر 
مشاري فيحان والبرازيلي باتريك 
وسعود سويد، ومن الصليبخات 

البرازيلي دانيللو.

نهير الشمري وعلي النمش الذي 
لعب في قلب الدفاع بدال من حسني 

فاضل املصاب.
وسيطر االصفر على مجريات 
املباراة حتى ان نواف اخلالدي لم 
تصله اي كرة خطرة طوال الشوط 
ولكن في املقابل كان دفاع التضامن 
محكما بسبب الكثرة العددية وكذلك 

وق����وع العبي االصف����ر مبصيدة 
التسلل كثيرا، وكانت اخطر فرصة 
للقادسية في الدقيقة 25 عندما مرر 
خلف السالمة كرة ذكية الى بدر 
املطوع الذي انفرد باحلارس وليد 
وارد لكنه وضعها خارج املرمى، 
وبعدها ب����� 10 دقائق عاد املطوع 
ليمث����ل اخلطورة وبنفس طريقة 

اضاعة الفرصة االولى اضاع الثانية 
وسط دهشة من املطوع نفسه النها 

كانت سهلة ودون مضايقة.
الس����المة يخطف هدف  وكاد 
التقدم برأس����ية اال ان كرته مرت 
بجانب القائم االمين، وقبل نهاية 
الشوط بدقيقة سدد احلسني كرة من 
داخل منطقة اجلزاء ارتدت من اقدام 

مدافعي التضامن ليسكنها بالزاوية 
اليمنى لوارد، وبعد الهدف مباشرة 
ابدع وارد في التصدي النفراد خلف 
السالمة غير املراقب عندما تصدى 
للتسديدة بقدمه لينتهي الشوط 

االول بهدف احلسني.
وفي الش����وط الثاني ظهر ان 
التضامن حترر نوعا ما من طريقته 

الدفاعية بعد ان لعب صالح وليد 
مهاجما ثانيا مع البرازيلي رافائيل 
وكاد ه����ذا االخير يعادل النتيجة 
في اول 5 دقائق بعد ان اس����تغل 
عرضية محمد سالم ليضع الكرة 
برأسه لكنها مرت بجانب القائم، 
بيد ان الفريق عاد الى الدفاع وتكتل 
في منطقته. بعدها قام كل مدرب 

بإجراء تبديل����ني بنفس التوقيت 
فاخرج محمد ابراهيم بدر املطوع 
وخلف السالمة وادخل بدال منهما 
حمد العنزي وطالل العامر، فيما 
ادخل م����درب التضامن الروماني 
ابراهيم  مالدوفان بدر فهاد وبدر 
بدال م����ن صالح ولي����د والغاني 
عبداهلل عثمان، وبعد التغييرات 

يحيى حميدان
جنا اجلهراء من هزمية كارثية كان س����يتعرض 
لها على يد التضامن لوال االستبس����ال الكبير الذي 
ظهر به العب االول عبدالعزيز ضاري ليقود فريقه 
لفوز صعب على التضامن 87 - 82 ضمن مباريات 
املرحلة السابعة لدوري كرة السلة التي اقيمت اول 
من امس، واضاف اجلهراء بفوزه الرابع على التوالي 
نقطته الثامنة لرصيده، فيما نال التضامن هزميته 

اخلامسة على التوالي ليصبح رصيده 5 نقاط.
تفوق اجلهراء بسهولة في الربعني االول 23 - 12، 
و52 - 29، اال ان مدرب اجلهراء محزم العتيق اشرك 
في الربع الثالث العناصر البديلة والتي تفتقد لكثير 
من املقومات لكي تصل ملستوى الالعبني االساسيني 
وهو ما كاد يتسبب بكارثة كبيرة بعد ان سجل البدالء 
9 نقاط فقط في الربع الثالث، فيما سجل التضامن 
30 نقطة قلص به����ا الفارق الى نقطتني قبل انتهاء 

الربع )61 - 59 ملصلحة اجلهراء(.
واستمر العتيق على سياسته باالبقاء على البدالء 
في الربع االخير حتى قام بتغييرهم في الدقائق الثالث 
االخيرة بعدما قلب التضامن النتيجة ملصلحته 77 
- 75 ودفع بالعناصر االساسية والتي ساهمت بقلب 
الكفة خاصة الالعب عبدالعزيز ضاري الذي سجل 13 

نقطة من اصل 21 نقطة سجلها طوال فترات املباراة 
مبفرده في الدقائق االخيرة رجحت كفة فريقه في 
النهاية. وبخالف ضاري الذي سجل 21 نقطة، يدين 
اجلهراء كذلك بفوزه الى نايف الصندلي الذي سجل 
27 نقطة. ومن جانب التضامن كان نواف الظفيري 
االكثر تسجيال للنقاط في املباراة بتسجيله 34 نقطة 
منها سبع ثالثيات، فيما اضاف زميله املغربي منير 
عايش 20 نقطة. وفي بقية لقاءات املرحلة، س����جل 
الكويت فوزه الرابع على التوالي بعدما تغلب على 
الصليبخات 91 -59، ليرف����ع رصيده الى 8 نقاط، 
فيما حصل الصليبخات على نقطته السادسة بعد 

هزميته في جميع مبارياته.
وحقق العربي فوزا سهال على الساملية 78 - 24، 
ليرفع رصيده الى 8 نقاط، بينما اصبح رصيد الساملية 

6 نقاط بهزميته في جميع مبارياته.
وفاز الساحل على الشباب 80 - 48 في اللقاء الذي 
جمع الفريقني في صالة اخلاسر في منطقة االحمدي، 
واصبح رصيد الساحل 10 نقاط في صدارة الترتيب، 

والشباب 6 نقاط نالها من 6 مباريات.
إلى ذلك، قررت جلنة املس����ابقات باحتاد السلة 
ترحي����ل مباريات اجلولة الثامن����ة املقررة بعد غدًا 

إلى اجلمعة املقبل.

 )عادل يعقوب( العب التضامن زيد اخلرينج يسجل في سلة اجلهراء

)عادل يعقوب(   )سعود سالم(طالل نايف مير من مدافع الصليبخات البرازيلي دانيللو خلف السالمة يسدد الكرة مبضايقة من وليد سالم وماجد مصطفى

»سلة« الجهراء ينجو من التضامن تكريم تقي والطريجي األحد
تقي���م اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة ش���ؤون احتاد الكرة يوم 
االحد املقبل حف���ل تكرمي لنائب رئيس االنتقالية اس���د تقي وذلك 
الختياره عضوا في اللجنة التنظيمية لكأس آس���يا 2011، كما سيتم 
تكرمي رئيس نادي الساملية عبداهلل الطريجي وذلك لتعيينه عضوا 

في جلنة االنضباط باالحتاد اآلسيوي.

الغسرة تعلن اعتزالها بسبب اإلصابة

»يد« خيطان تهزم الساحل وفوز اليرموك على الجهراء

المنامة ـ ناصر محمد
البحرينية اخلطوات  اللجنة االوملبية  تدارست 
املتعلقة بنقل تبعية االحتادات الرياضية من املؤسسة 
العامة للشباب والرياضة الى اللجنة من خالل الوصول 
الى صيغة مثالية تصب في املصلحة العامة للرياضة 
البحرينية، كما قررت اللجنة ايقاف العداء رش����يد 
رمزي ومخاطبة احتاد ألعاب القوى بذلك بعد قرار 
اللجنة االوملبية الدولي����ة بإلغاء نتيجة رمزي في 
دورة االلعاب االوملبية بكني 2008 وسحب امليدالية 

الذهبية لسباق 1500 متر. وذلك حلني صدور القرار 
النهائي من اللجنة االوملبية الدولية.

وحت����دد فبراير املقبل موع����دا لالحتفال باليوم 
االوملبي لتكرمي الرياضيني البحرينيني.من جهتها، 
أعلنت العداءة البحرينية والدولية أللعاب القوى رقية 
الغسرة اعتزالها واالبتعاد عن مضمار ألعاب القوى 
نهائيا، وذلك خالل مؤمتر صحافي عقدته امس االول 
كشفت فيه عن االس����باب التي دعتها التخاذ القرار 

واالبتعاد عن ممارسة اللعبة بسبب االصابة.

حامد العمران
تغلب خيطان على الساحل 29-24 )الشوط 
األول 15-13( في اللقاء الذي جرى أمس على صالة 
الش���هيد فهد األحمد في الدعي���ة ضمن مباريات 
األس���بوع السابع لدوري الدمج لكرة اليد وبذلك 
رفع خيطان رصيده الى 4 نقاط فيما بقي الساحل 

في املركز االخير دون رصيد من النقاط.
وفي اللقاء الذي جرى امس األول أنعش اليرموك 
آماله في احلصول على إح���دى بط��اق��ات التأهل 
ال� 6 في الدوري املمتاز بفوزه على اجلهراء 25-33 
ليرفع رصيده الى 6 نقاط فيما بقي اجلهراء على 

رصيده السابق 5 نقاط.

بتروجيت في اختبار صعب أمام إنبي

بوهانغ يواجه عقبة مازيمبي 
في كأس العالم لألندية

يواجه بوهانغ ستيلرز بطل آسيا مازميبي الكونغولي 
بطل افريقيا اليوم على س���تاد محمد بن زايد في مباراة 
ستمنح الفائز فرصة مواجهة استدويانتيس دي البالتا 
االرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس في نصف النهائي. 
وحقق كل من الفريقني املفاجأة بفوزه باللقب القاري، حيث 
متكن الفريق الكوري بقي���ادة مدربه البرازيلي فارياس 
في قلب التوقعات رأس���ا على عقب في املباراة النهائية 
وتغلب على نادي احتاد جدة الس���عودي املرشح االقوى 

للفوز 2 � 1.
وكان بوهانغ أزاح فريقا قويا آخر في ربع النهائي هو 
بونيودكور االوزبكي بقيادة مدربه الشهير البرازيلي لويز 
فيليبي سكوالري ومواطنه املهاجم املخضرم ريفالدو. في 
املقابل، كانت جميع الترشيحات تصب في مصلحة األهلي 
املصري واألندية النيجيرية في دوري أبطال أفريقيا، لكن 

مازميبي توج باللقب محققا مفاجأة من العيار الثقيل.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تنطلق اليوم منافس���ات األسبوع ال� 13 لبطولة الدوري املصري 
بإقامة 6 لق���اءات هامة ومرتقبة، حيث يتقاب���ل اجلونة مع حرس 
احلدود في الثالث���ة عصرا )بتوقيت الكويت(، بينما تقام 4 لقاءات 
في توقيت واحد هو السادسة اال ربعا مساء، وجتمع بتروجيت مع 
انبي واالحتاد السكندري مع بترول أسيوط واملقاولون مع املنصورة 
وغزل احمللة مع طالئع اجليش، وتختتم منافسات اليوم بلقاء االنتاج 
احلربي مع احتاد الش���رطة وتقام في الثامنة مساء، في حني تختتم 
منافسات االسبوع ال� 13 غدا )السبت(، بإقامة مباراتي االسماعيلي 

مع االهلي والزمالك مع املصري البورسعيدي.
وفي واحدة من أق���وى مواجهات اليوم يس���تضيف بتروجيت 
صاح���ب املركز الثالث بج���دول الدوري برصيد 24 نقطة ش���قيقه 
البترول���ي »انبي« في مباراة ال تعت���رف بالعواطف، نظرا للموقف 
الصعب الذي مير به الش���قيقان، حيث سيقاتل العبو املدير الفني 
لبتروجيت مختار مختار للخروج بنتيجة إيجابية على اعتبار انه 
صاحب االرض للقف���ز الى مركز الوصيف، او احلفاظ على وجوده 

داخل املربع الذهبي على اقل تقدير.


