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تألق نجوم الشرطة في بولينغ عدس
أكد نائب رئيس احتاد الشرطة الرياضي العقيد عبدالرحمن احلقان 
ان بطولة املرحوم عبداهلل عدس الرابعة للبولينغ التي ينظمها احتاد 
الش����رطة على صالة كوزمو في كيفان شهدت مشاركة كبيرة وتنافس 
واضح بني نخبة من العبي البولينغ العرب واالجانب، مش����يرا الى ان 
منتخب وزارة الداخلية مازال يتصدر الدور االول وقدم العبوه مستوى 
متطورا يعكس اهتمام الوزارة بجميع منتسبيها الرياضيني في مختلف 
االلعاب الفردية واجلماعية. وأوضح احلقان ان املرحوم عبداهلل عدس 
احد القيادات االمني����ة الذين كانت لهم بصمات مميزة وعطاء كبير في 
جمي����ع املناصب في قطاعات وزارة الداخلية باالضافة الى جهوده التي 
س����اهمت في تطور الرياضة الش����رطية وحتقيق العديد من االجنازات 

البارزة على املستوى االمني والرياضي.

»سويد« يفوز بكأس الجابر
حقق اجلواد سويد السطبل خالد الطيار بقيادة ليون فوزه اخلامس 
هذا املوسم بفروسية األحمدي وحصد كأس املغفور له الشيخ أحمد 
اجلابر املخصص جلياد الدرجة األولى على مسافة 1800 متر في االجتماع 
الثامن لفروسية األحمدي بعد منافسة مثيرة مع اجلواد عادل الطيب 
لألنصاري بقيادة مايك الذي احتل املركز الثاني وجاء اجلواد وس����ام 

التحرير السطبل التحرير بقيادة كامو في املركز الثالث.
وقام مدير مكتب الورثة علي العالج بتقدمي الكأس الى عميد اسطبل 

الطيار وهنأه بالفوز وأشاد بجهود أسرة فروسية األحمدي.
كما فاز اجلواد االلباني السطبل العذاب بقيادة سيسليو بالكأس 
املقدم من مربط ام اخلير للخيول العربية األصيلة جلياد الدرجة الثالثة 
على مسافة 1200 متر بعد س����باق منافسة مثيرة مع اجلواد املعطى 
اهلل للخالد والس����الم بقيادة كامو وجاء اجلواد ذيبان لألحمر بقيادة 
توفي����ق في املركز الثالث وقام د.عدنان الش����واف ومحمد القحطاني 

بتسليم الكأس الى اسطبل العذاب.

البرتقالي يواصل استعداداته الستضافة برشلونة

غوران يعلن تشكيلة األزرق اليوم

مؤتمر صحافي لعبدالرضا عن مباراة اعتزاله

خيطان والجهراء يواجهان الشباب واليرموك

الساحل يتربص بالفحيحيل لالنفراد بصدارة »األولى«

في ختام الجولة الثانية من الدوري الممتاز

العربي لحق بكاظمة متأخراً.. والكويت تخطى السالمية بهدفين

ناصر العنزي ـ فهد الدوسري
تعادل العربي وكاظمة 2 � 2 في ختام اجلولة الثانية للدوري املمتاز 
بعد مباراة »أهداف« وأحداث فقد فيها البرتقالي الفوز بعدما كان قريبا 
منه، وسجل له فهد الفهد وطارق الشمري )9 و18( وسجل لألخضر حسني 
املوسوي وجراح الزهير )3 و89( وبذلك أصبح لكاظمة 4 نقاط وللعربي 
نقطتان. وف����ي املباراة الثانية حقق الكويت فوزه األول على حس����اب 
الساملية بنتيجة 2 � 1 بعدما قلب األبيض تأخره الى فوز، وسجل له فهد 
عوض وعلي الكندري )59 و83( وأصبح له 3 نقاط، وس����جل للساملية 

السنغالي احلاج دميبا )38( وبقي اخلاسر على نقطة واحدة.
تقدم العربي مبكرا في الشوط األول بهدف من رأس حسني املوسوي 
)3( فعاقبه كاظمة بهدفني بعثرا صفوفه وادخاله في غيبوبة بقية الشوط 
وذلك بفضل املتألق طارق الشمري في خط الوسط فقد احسن في صناعة 
الهدف األول من كرة ثابتة ارسلها الى فهد الفهد فعاجلها برأسه في مرمى 
شهاب كنكوني )9( ثم سجل بنفسه الهدف الثاني مبهارة بعدما اسقط 
املدافع الكرواتي روك على وجهه ثم ركن الكرة في زاوية صعبة جدا ال 

يصدها حارسان معا وليس حارسا واحدا.
اس����تغنى مدرب كاظمة الروماني ايلي بالتش����ي ع����ن كل محترفيه 
واشرك فقط البرازيلي ساندرو في خط الدفاع ومنح بقية العبيه حرية 
التصرف في الكرات الهجومية فش����اهدنا البرتقالي يتنقل بسالسة الى 
مرابع خصمه ويسجل ثم يعود للدفاع عن مرماه، واحسن خط الوسط 
املكون من طارق الشمري وفهد العنزي ونواف احلميدان وجراح الظفيري 
في اشعال النار في منطقة املناورات ومنعوا خصمهم من تدوير كراته 
وشنوا هجمات متالحقة اتعبت العربي ولو كان احلظ يبتسم كل مرة 

لكاظمة خلرج من هذا الشوط بأربعة اهداف.
اما العربي فظن بفعلته هذه انه س����وف يسيطر على ارجاء الشوط 
األول بعدما س����جل هدف السبق ولكن دفاعه خذله ووسطه لم يسعفه 
فجاء في مرماه هدفان ولكن مازال الس����ؤال احملير مستمرا ماذا استفاد 
العربي من هؤالء احملترفني سوى زيادة عدد »عالفاضي« وكان االجدر 
مبدربهم دراغان ان يش����رك بدال منهم عناصر ش����ابة لالستفادة منهم 

فالثالثي روك وايغور وداريو العبون عاديون، بل اقل من ذلك.

ودفع مدرب العربي دراغان مبهاجميه علي اشكناني وجراح الزهير 
م����ن اجل زيادة الضغط على خصمه وتغير حال االخضر نحو االفضل 
واقترب كثيرا من مرمى خصمه ولكن نهايته لم تكن جيدة واحتاج الى 
وقت طويل الدراك التعادل وحتقق له ذلك في الدقيقة )89( عن طريق 
جراح الزهير بضربة رأسية بعد خطأ من حارس كاظمة احمد الفضلي. 
اما كاظمة فقد اهدر الفوز بس����بب اخطاء العبه فهد العنزي الذي خرج 
مطرودا )75( حلصوله على انذارين في وقت واحد وبكل استهتار معرضا 
فريق����ه للحرج اضافة الى خطأ احلارس احمد الفضلي الذي خرج لكرة 

عالية في وقت حرج وتسبب في الهدف الثاني.
الكويت والسالمية

سعى البلجيكي توماس مدرب الساملية الغالق منطقته باحكام من 
خالل رباعي خط الدفاع يوس����ف اليوحة ويوسف دندن وسعد سرور 
وناصر العثمان مع مساندة مستمرة من نواف املطيري ومشاري العازمي 
والنيجيري اميانويل، االمر الذي اثر على القوة الهجومية للس����ماوي. 

في الوقت ذاته عاب العبو الكويت البطء الش����ديد في صناعة الهجمات 
وتباعد العبيه وكثرة الكرات املقطوعة.

. وبعد مترير العبي خط وسط الساملية في منتصف الشوط وزادت 
فاعليته متكن السنغالي دميبا من تسجيل هدف السماوي االول بعد ان 

حول عرضية ناصر العثمان على ميني خالد الفضلي )39(.
وفي مطلع الشوط الثاني أخرج مدرب األبيض محمد عبداهلل جراح 
العتيقي ليحل بدال منه البرازيلي روجيرو الذي منح الش����ق الهجومي 
لفريقه ثقال ومتكن في احد اختراقاته من اجلهة اليمنى لدفاع الساملية 
ان يصنع هدف التعادل لزميله فهد عوض الذي لم يتوان في اس����كان 
كرته العرضية حلق مرمى القالف )59(. وواصل روجيرو ارباكه خلط 
دفاع الساملية من خالل حتركاته واهدر فرصة هدف ثان بعد ان خطف 
الكرة من منتصف امللعب وراوغ كل من في طريقه حتى وصل الى املرمى 
لكن تسديدته علت العارضة، بعدها متكن علي الكندري الذي حل مكان 
عبداهلل نهار من تس����جيل الهدف الثاني مستغال عرضية عبدالرحمن 

العوضي ليضعها على ميني حميد القالف )83(.

اجلماعي بسبب التوازن الفني في 
خطوطه الثالثة ومن احملتمل ان 
يعود ال����ى الفريق اليوم مهاجمه 
محمد عثمان الذي سيضيف قوة 
الى خط هجومه الذي يتواجد فيه 
البرازيل����ي لويس واملتألق محمد 

يوسف العائد من اإليقاف.
وفي اللقاء األول يأمل اجلهراء 
مواصلة صحوته على حس����اب 
اليرموك فأبناء اجلهراء جتاوزوا 
الفحيحيل في عقر داره في اجلولة 
املاضي����ة وجنح امل����درب صالح 
العصف����ور في إع����ادة الروح الى 
الفري����ق الذي تلقى خس����ارة من 
خيطان في مستهل مشوار البطولة، 
ومن املتوقع ان يفتقد الفريق اليوم 
البرازيليني  الى خدمات العبي����ه 
توبانغو واملهاجم ويلسون إلصابته 
لكنه ميتلك األوراق القادرة على 

سد النقص في صفوفه.
وف����ي املقابل يأم����ل اليرامكة 
حصد نق����اط اللقاء الن الفريق ال 
ينقصه سوى حتقيق فوز معنوي 
يرفع من احلالة النفسية لالعبني 
فالفريق يقدم أداء فنيا جيدا لكنه ال 
يتمكن من احلفاظ على تقدمه عندما 
يسجل وهذه مشكلة سيتداركها 
اجلهاز الفني للفريق بقيادة اخلبير 
الصربي كاراسي ومساعده الوطني 
فاضل مطر باالعتماد على خدمات 
العبيه احمد هاني ومبارك النمش 
والبرازيليني اليكس ورودريغو.

مبارك الخالدي
الي����وم اجلولة  تنطلق عصر 
الثالثة من القس����م األول لدوري 
الدرجة االولى بإقامة 3 مباريات، 
حيث يواجه خيط����ان )4 نقاط( 
الشباب الذي ميتلك نقطة واحدة 
على ملعب الشباب، ويستضيف 
اجلهراء )3 نقاط( اليرموك صاحب 
النقط����ة الوحي����دة عل����ى ملعب 
الشباب، وتقام املباراتان في الساعة 
2.45 عصرا، وف����ي اللقاء الثالث 
يستضيف الساحل )4( على ملعبه 

الفحيحيل)3 نقاط( في الرابعة.
ويعتب����ر اللق����اء الثالث الذي 
سيجمع الساحل بالفحيحيل هو 
األقوى في مواجهات اجلولة لتقارب 
رصيد الفريقني من النقاط من جهة 
ولكونه ديربي املنطقة العاش����رة 
من جهة اخرى، فالفريقان يضمان 
الالعب����ني يعرفون  مجموعة من 
بعضهم جيدا ويدرك مدرباهما ان 
الفوز بنقاط لقاء اليوم هو دفعة 

قوية نحو الصدارة.
الس����احل في صفوفه  ويضم 
العازمي والدوليني  الهداف احمد 
القحطاني  عبيد من����ور وخال����د 
واحملترفني البرازيليني سانتوس 
وهرنانديز والكونغولي بيتو، وفي 
املقابل يعتمد م����درب الفحيحيل 
التشيكي هانز على خدمات هجومه 
محمد راكان وحسني سراج وسعد 
باني وفي الوسط املغربي قيسي 

خالد الزنكي ميتلك األوراق التي 
باس����تطاعتها تغيير دفة املباراة 
ملصلحته كاملصري عبداهلل عاصم 
والبرازيلي اندريه والنيجيري ايوبا 

وكذلك الغيني ساكو.
وفي املقابل ميتاز خيطان بأدائه 

خيطان جت����اوز عقبة الش����باب 
الذي بدأ في تصحيح أوضاعه في 
اجلولة الثانية من املسابقة وقدم 
الربع س����اعة االخيرة من الشوط 
الثان����ي امام اليرموك مبس����توى 
متميز ينبئ ب����ان مدربه الوطني 

ومحمد عدنان وخبرة سعود فريان 
ونشاط تركي املطيري في اجلبهة 

اليسرى.
خيطان والشباب

وفي اللقاء اآلخ����ر يأمل أبناء 

شهدت حركة بيع تذاكر مباراة كاظمة وبرشلونة  
االستعراضية التي ستقام 21 ديسمبر اجلاري في 
إطار احتفاالت كاظمة مبرور 45 عاما على إنشائه 
نشاطا مكثفا في األيام املاضية عقب إعالن اللجنة 
املنظمة للمهرجان عن إجراء سحب جماهيري كبير 
في األيام القليلة املقبلة على تذاكر املباراة الختيار 
15 فائزا اللتقاط صور تذكارية مع جنوم برشلونة 
الكبار أمثال ميس���ي وانييس���تا وخافي وهنري 
املرتقبة  الزيارة  وابراهيموڤيتش على هام���ش 

للفريق االسباني للكويت في 20 اجلاري.
والقت فكرة الس���حب استحس���انا من جانب 
املقبلني على شراء التذاكر خاصة ان البعض منهم 
كان يضطر الى قطع مسافات طويلة من أجل رؤية 
العبي برشلونة والتقاط صور معهم وهو األمر 
الذي س���يحققه كاظمة جلمهوره ولعشاق الكرة 

العاملية وفريق برشلونة اإلسباني.
يأتي هذا في الوقت الذي تتس���ارع فيه خطا 
اللجان العاملة حتت مظلة اللجنة املنظمة لالنتهاء 
من كل الترتيب���ات املتعلقة باملهرجان الرياضي 
املصغر الذي سيخرج بالشكل الذي يتناسب مع 

أهمية احلدث وسمعة الفريقني.
وقامت اللجنة األمنية بقيادة العقيد فهد الشويع 
بجول���ة تفقدية مللعب الصداقة والس���الم برفقة 

اعضاء اللجنة املنظمة وحس���ني بوسكندر أمني 
س���ر النادي لتحديد النقاط األمنية التي سيتم 
وضعها اثناء املباراة ال���ى جانب حتديد مداخل 
ومخارج اجلماهير واملكان الذي سيدخل ويخرج 

منه العبو برشلونة.
من جانبه، أكد العب كاظمة األسبق احمد املطيري 
ان استضافة برشلونة تعتبر نقطة حتول مميزة 
في تاريخ كاظمة السيما ان الفريق االسباني يعتبر 

األبرز عامليا خالل الفترة احلالية.
ولفت إلى أن حضور جنوم برشلونة الى البالد 
يعتبر حدثا مهما للجمهور الرياضي الذي يتطلع 
الى مشاهدة العبني مثل ميسي وابراهيموڤيتش 
وتشافي وانييستا، السيما ان البعض يسافر الى 
اسبانيا ملتابعة مباريات الفريق الكتالوني، فيعتبر 
حض���ور الفريق الى الكوي���ت فرصة ال تعوض 
ملش���اهدة هؤالء النجوم خصوصا ملن لم يتابع 

مباريات برشلونة في امللعب من قبل.
وقال املطيري ان العبي البرتقالي سيستفيدون 
من االحتكاك مع جنوم برش���لونة وسيحصلون 
على دافع قوي يفيدهم خالل املوسم احلالي وخالل 
املشاركة في كأس االحتاد اآلسيوي، كما ان املشاركة 
في اللقاء ستس���جل في الس���ير الذاتية لالعبني 

وستكون حدثا مفصليا في مسيراتهم.

يعقد مدرب املنتخب الوطني الصربي غوران 
توفاريت���ش الي���وم مؤمترا صحافي���ا في مقر 
احتاد الكرة العالن تش���كيلة مباراة االمارات 16 
اجلاري مبناس���بة اعتزال جنم االزرق السابق 
علي عبدالرضا، ويتوقع ان تش���هد التش���كيلة 
ضم العب او اثنني جديدين الى صفوف االزرق، 

وكذلك وسيكشف غوران خالل املؤمتر عن خطة 
االعداد الكاملة ملواجهة منتخب استراليا 6 يناير 
املقبل في التصفيات املؤهلة الى كأس آسيا 2011 
بالدوحة، هذا ويخ���وض منتخبنا الوطني اول 
تدريباته غدا على س���تاد املرحوم محمد البكر 

باحتاد الكرة.

يعقد العب نادي الساملية علي عبدالرضا مؤمترا 
صحافيا 12 ظهر اليوم بقاعة املؤمترات بنادي الكويت 
يتح����دث خالله عن مهرجان اعتزاله الذي س����يقام 
االربعاء املقبل وسيشهد لقاء املنتخب الوطني مع 

منتخب االمارات.
من جانب آخر، أش����اد رئيس اللجنة االنتقالية 

الشيخ احمد اليوسف مبسيرة عبدالرضا سواء مع 
ناديه الس����املية او مع املنتخب الوطني، مؤكدا ان 
فترة تواجده ف����ي املالعب هي الفترة التي تفجرت 
باملواهب والالعب����ني الكبار الذين وهبوا كرة القدم 
الكويتية بعد اجليل الذهبي عددا كبيرا من االجنازات 

والبطوالت واالنتصارات.

الساحل يصطدم بالفحيحيل في محاولة العتالء الصدارة

»يد« الصليبخات يهزم كاظمة
يلتقي الصليبخات مع الشباب في السابعة مساء اليوم على صالة 
الشهيد فهد االحمد بالدعية في لقاء مؤجل من اجلولة الرابعة لبطولة 
الدوري العام لكرة اليد. وكان الصليبخات هزم كاظمة 23-24 امس 
االول في ختام منافسات اجلولة السابعة ليرفع رصيده الى 9 نقاط 
وبق����ي البرتقالي على رصيده الس����ابق بثالث نق����اط من 7 مباريات 

وضعف امله وبشكل كبير في بلوغ الدوري املمتاز.

الشيخ أحمد اليوسف يتسلم درعا تذكارية من علي عبدالرضا

)أحمد باكير(عبداهلل نهار يتقدم بالكرة واملدافع يوسف الدندن يالحقه )هاني الشمري(طارق الشمري في طريقه لتسجيل الهدف الثاني في مواجهة احمد الرشيدي

42 حكمًا في دورة 
تحكيم الرماية

ينظم نادي الرماية مبجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملب���ي للرماية دورة حكام 
الرماية الدولية )رماية السكيت 
والتراب والدبل تراب األوملبي( 
)B( وقد افتتحت الدورة أول 
م���ن أمس وتس���تمر حتى 13 
اجلاري، وكان م.دعيج العتيبي 
رئيس االحتاد العربي للرماية 
قد افتتح الدورة التي يحاضر 
فيها كيث م���وري من اململكة 
املتح���دة – أمني الس���ر العام 
باالحت���اد البريطاني وعضو 
اللجن���ة الفني���ة للخرطوش 
باالحتاد الدولي للرماية وجون 
ديفي املدير الفني العام، وذلك 
مبشاركة 42 حكما من الكويت 

وباكستان واملغرب وليبيا.
من جانب آخر يعقد نادي 
الرماية مؤمترا صحافيا الثالثاء 
املقبل مبناسبة تنظيم الكويت 
البطول���ة العربية التاس���عة 

للرماية.

تكريم المشاركين في بطولة الفروسية
اناب وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء 
الش����يخ احمد النواف، مدير عام االدارة العامة للدعم التقني والنوعي 
العميد مرتضى بهبهاني لتكرمي فارسي وزارة الداخلية حلصولهما على 
مركزين متقدمني ببطولة الكويت للفروس����ية وهما املالزم اول مشاري 
القطان، ووكيل عريف راشد العجمي. واعرب بهبهاني عن شكره وتقديره 
للواء الش����يخ احمد النواف لدعمه ورعايته للعاملني بادارة املوسيقى 
واخليالة واجلمالة، ما ادى الى حتقيق نتائج طيبة في كافة البطوالت 
التي يش����اركون فيه����ا، وقد حضر التكرمي مديرا املوس����يقى واخليالة 

واجلمالة املقدم انور عيدان.


