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مبارك الخالدي
نف����ى امني س����ر احتاد 
الش����مري  املب����ارزة حامد 
جمل����ة وتفصيال ما زعمته 
مص����ادر اس����رائيلية بأن 
الكويت وافق����ت من حيث 
املبدأ على دعوة السرائيل 
للمشاركة في بطولة العالم 
التي تستضيفها البالد في 

يناير املقبل.
وأكد الشمري ل� »األنباء« 
ان هناك قرارا سياسيا بعدم 
مواجهة الع����ب كويتي مع 
العب اسرائيلي في أي محفل 

خارجي، فكيف يقال ان الكويت دعت اسرائيل 
للعب في بطولة العالم. واضاف ان احتاد املبارزة 
وج����ه الدعوة ألكثر من 100 دولة للمش����اركة 
في البطول����ة ليس من بينها اس����رائيل، وان 
االستعدادات جتري على قدم وساق بالتنسيق 
مع الهيئة العامة للشباب والرياضة الستضافة 

بطولة العالم في صالة الدعية.
وكانت صحيفة »يسرائيل هيوم« قد ذكرت 
امس نقال عن مصادر إسرائيلية أن قطر والكويت 
وافقتا على استقبال منتخب إسرائيل للمبارزة 
بالسيف على أرضهما، للمشاركة في بطولتني 

تقامان في يناير املقبل.
وتزعم املصادر نفسها أنه 
رغم املوافقة القطرية، إال أن 
جهاز املخابرات اإلسرائيلي 
»الش����اباك« يعارض سفر 
املنتخب إلى الدوحة ألسباب 
أمنية رغم أن أعضاء املنتخب 
يريدون ذلك بشدة، في حني 
أن الوضع مختلف في حالة 
النظر  الكويت، ألنه بغض 
عن موقف »الشاباك«، فإن 
االحتاد اإلس����رائيلي نفسه 

يعارض ذلك أيضا.
وزعم����ت الصحيفة أن 
»الكوي����ت أيضا وافقت من حي����ث املبدأ على 
استقبال املنتخب اإلس����رائيلي على أراضيها 
للمشاركة في البطولة التي حتتضنها، قبل موعد 

البطولة املزمعة في قطر بأسبوع واحد«.
وأوضحت الصحيفة أن الوضع مختلف في 
حالة الكويت »ألنهم في االحتاد اإلس����رائيلي 
للمبارزة بالس����يف، ليس لديهم أي توجه أو 
اس����تعداد حتى حملاولة قبول اخليار الكويتي 
بغض النظر عن موقف الشاباك«. ولم تنشر 
الصحيفة معلومات وافية عما زعمت أنه موافقة 

كويتية.

بسام البسام

حامد الشمري

صراع شرس على الكرة بني العبي النصر والساملية

رجال مكافحة الشغب يفضون أحد االشتباكات خارج امللعب صالح الشيخ يتقدم بالكرة ونواف الشويع يسقط على األرض

الشمري ينفي دعوة إسرائيل
للمشاركة في بطولة العالم للمبارزة

األصفر يواصل صدارته للدوري بثبات وجماهير األخضر قذفت العبيها بالبصل

يا هي »أربعة« يا القادسية

تختتم اليوم اجلولة الرابعة من الدوري املمتاز مبواجهتني حيث 
يس���تضيف الكويت على ملعبه التضامن قب���ل االخير، ويخوض 
كاظمة الثالث مواجهة س���هلة امام الصليبخات االخير على س���تاد 
الصداقة والس���الم، علما بان كاظمة والكويت لديهما مباراة مؤجلة 
من املرحلة الثالثة بس���بب استضافة البرتقالي برشلونة االسباني 

في يوم املباراة.
يدخل كاظمة املباراة وهو منتش بتعادل مع برش���لونة بالرغم 
من ان االخير لعب بالصف الثاني، لكن ذلك س���يبث روحا معنوية 
اكثر من التي كان عليها الفريق والذي قدم مستوى مميزا باجلولتني 
املاضيتني االولى فاز فيها على التضامن 2-0 واالخرى تعادل فيها 
م���ع العربي 2-2، وفي حال فوزه اليوم س���يقفز الى املركز الثاني. 
ويعتمد املدرب ايلي بالتشي على العبيه احملليني اكثر من احملترفني 
الذين يرفض ان يشركهم لتدني مستواهم ويعتمد اكثر على طارق 
الشمري بالوسط باالضافة الى فهد العنزي املوقوف بعد طرده امام 

العربي باجلولة الثانية.
من جهته يسعى الصليبخات الى حتقيق اول نقطة على اقل تقدير 
بعد ان تكبد 3 خسائر متتالية بدأها بالقادسية 1-4 ثم النصر 1-0 

واخير الساملية 2-0.
وفي املباراة الثانية يأمل الكويت مواصلة صحوته بعد ان حقق 
ال� 3 نقاط االولى على حساب الساملية باجلولة الثانية بعد السقوط 
املدوي ام���ام النصر بانطالق الدوري 1-4 ولن تكون مهمته صعبة 
الن التضامن ليس ف���ي افضل حاالته في الوقت احلالي بالرغم من 

انه حصد نقطة معنوية امام العربي باجلولة السابقة.

مبارك الخالدي
تصدر الساحل ترتيب فرق الدرجة األولى بعد فوزه على اليرموك 
امس 2-1 في اجلولة الرابعة التي جرت منافساتها عصر امس واحرز 
الهدفني زيد علي )5( ومحمد أحمد )93( بينما احرز هدف اليرموك 
البرازيلي روديغو )82( وبذلك يصبح رصيد الساحل 10 نقاط ويجمد 

رصيد اليرموك عند 4 نقاط.
وفي املباراة الثانية تعادل خيطان مع الفحيحيل بهدف لكل منهما 
اذ تقدم الفحيحيل بهدف للنيجيري سلمون )10( وتعادل خليطان 
البرازيلي اندرسون )30( وبهذه النتيجة يرتفع رصيد خيطان الى 

8 نقاط والفحيحيل الى 4 نقاط.
وفي اللقاء االخير فاز اجلهراء على الشباب 2-1 احرزهما البرازيليان 
انطونيو )25( وويلسون )73( بينما احرز هدف الشباب البرازيلي 
ماوريس���و )75( فارتفع رصيد اجلهراء الى 6 نقاط والش���باب ظل 
على نقطة واحدة. بدأ اجلهراء بأسلوب هجومي بتواجد سعد نزال 
ودهش وويلسون في املقدمة مبعاونة انطونيو بينما مال الشباب 

لالداء الدفاعي املعتمد على الهجمات املرتدة.
والحت أولى الفرص للجهراء )5( اثر انفرادة لدهش اال انه سدد 

في جسم احلارس عمار عبداحملسن.
وفي الشوط الثاني ازدادت اوضاع الشباب سوءا لطرد مهاجمه 
ايوبا )53( بينما واصل مهاجمو اجلهراء مسلس���ل اضاعة الفرص 
واس���تغل ويلسون متريرة حملمد دهش داخل املنطقة وضعها على 
ميني احلارس عبداحملسن ومن كرة مرتدة اخطأ حارس اجلهراء سطام 

احلسيني التعامل معها اودع ماوريسو هدف الشباب )75(.

الكويت وكاظمة في مواجهة
التضامن والصليبخات

تضامنًا مع الحملة الشعبية لمواجهة حل األندية

البّسام: لن نسمح بالمساس بالقادسية وغيره
الس���ر املس���اعد  أكد أمني 
وعض���و مجل���س اإلدارة في 
ن���ادي القادس���ية الس�����ابق 
انه لن يسمح  البسام  ب��سام 
حت���ى وان كان خارج حدود 
مجلس ادارة النادي باملساس 
بنادي القادس���ية او تخ��ريبه 
من بعض االش���خاص الذين 
له���م غايات ونواي���ا لتمرير 
مؤامرتهم ف���ي زعزعة كيان 

القلعة الصفراء.
وقال البس���ام تضامنا مع 
احلملة الشعبية ملواجهة الظلم 
املتمثل بالق���رارات الرياضية 
التي ص���درت بغير وجه حق 
وح���ل مجالس ادارات االندية 
بشكل تعسفي بانه لن يسمح 
العبث بالتطاول على  أليادي 
القادسية واالساءة الى تاريخه 

املرصع باالجنازات.

قرارات متوقعة

انه لن يس���مح ألي  وقال 
شخص ايا كان اسمه او وزنه 
في امليدان الرياضي بان يدمر 
البناء الذي تعب من اجله رجال 
اخلصوا للقادس���ية وامضوا 
الكثير من وقته���م وجهدهم 

نوايا ومصالح القلة التي تؤثر 
في قرارات الهيئة.

واض���اف ان القرارات وان 
جاءت كردود افعال فإنها كانت 
متوقعة ولم تفاجئ املسؤولني 
عن احلرك���ة الرياضية، لكن 
ليعلم اجلميع ان اندية االغلبية 
اندية مخّيرة وليست مسّيرة 
وهذه االندي���ة جزء ال يتجزأ 
من النسيج الكويتي وهم من 
اختاروا اعضاء مجلس االمة 
البرملان  الى قبة  وأوصلوهم 

والى املناصب.

نزاهة القضاء الكويتي

 واكد البسام ثقته بنزاهة 
الكويت���ي وحكمة  القض���اء 
العامل���ني في القض���اء الذي 
س���يقول كلمت���ه الفصل في 
قضي���ة الرياض���ة الكويتية، 
لكنه ق���ال ان عامل الوقت مع 
االن���ذار الصري���ح والصارم 
من اللجن���ة االوملبية الدولية 
بإيقاف النشاط الرياضي الذي 
نتمنى اال يحصل وان حصل 
فاملسؤولية تقع على مجلس 
االمة واحلكومة الكويتية بشكل 

مباشر.

لتس���جيل االجناز تلو اآلخر 
ولكن »ال حياة ملن تنادي«.

وحول قرار احلل اكد البسام 
انه قرار سياسي لكنه في الوقت 
نفسه يؤكد التخبط والتقاعس 
احلكومي والتواطؤ من بعض 
ممثلي الشعب في مجلس االمة 
وهو قرار غير مبني على اسس 
وكان امام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة عدة خيارات منها 
رفض اجلمعية العمومية التي 
تختلف متاما عن مجالس ادارات 
االندية لكن االختيار لهذا القرار 
بالذات اتخذ مبزاجيه خلدمة 

األبيض إلى القاهرة غدًا

الجولة التاسعة
لدوري الناشئين اليوم

مبارك الخالدي
تغادر البالد في الثانية ظهر غد بعثة فريق الكرة بنادي الكويت 
متوجهة الى القاهرة إلقامة معس���كر تدريبي ملدة 10 أيام. ويرأس 
البعثة مدير الكرة عادل عقلة واملش���رف محمد الهاجري واجلهاز 
الفني املكون من املدرب البرازيلي ارثر برنارديس ومدرب اللياقة 
البدنية بينتون واملستشار في اجلهاز الفني محمد عبداهلل ومدرب 
19 سنة راشد بديح ومدرب حراس املرمى خالد الشمري و20 العبا 

بينهم البرازيلي اجلديد اندريه وعدد من العبي فريق 19 سنة.
وسيتخلف عن السفر مع الفريق العبو املنتخب الوطني جراح 
العتيقي ويعقوب الطاهر وفهد عوض واحمد العيدان الرتباطهم 
باس���تعدادات األزرق ملواجهة املنتخب االسترالي. ومن املقرر ان 
يخوض األبيض مباراتني وديتني مع فريقني مصريني من احملتمل 

ان تزيد الى 3 إذا ما رأى اجلهاز الفني حاجة الى ذلك.

مبارك الخالدي
تنطل���ق في ال� 2:50 عصر اليوم اجلولة التاس���عة لدوري 
الناش���ئني بإقامة 7 مباريات، حيث يلتقي الكويت )22( نقطة 
مع اجلهراء )13( نقطة والقادسية )22( نقطة مع خيطان )10( 
نقاط، والعربي )19( نقطة م���ع التضامن )10( نقاط، وكاظمة 
)19( نقط���ة مع الفحيحيل )6( نقاط والس���احل )3( نقاط مع 
اليرموك )7( نقاط والش���باب )4( نقاط مع النصر )15( نقطة 
والصليبخات )3( نقاط مع الساملية )7( نقاط، وتقام املباريات 

على امللعب رقم 2 للفرق الواردة أوال.

ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم
متنى القادسية لو طالت مباراته مع خصمه اللدود 
العربي الى شوط ثالث ليس����جل اربعة اخرى غير 
»االربعة« التي انتهت عليها املباراة في مواجهة مثيرة 
اسقط فيها »االصفر« منافسه »االخضر« برباعية وال 
احلى وال اجمل وال افضل، بعد شوط ناري في احلصة 
الثانية اشعل فيه الفريق القدساوي النار في ملعب 
العربي ثم خرج ساملا بأربعة سجلها خلف السالمة 

وفراس اخلطيب وجهاد احلسني وبدر املطوع.
وبذلك واصل »االصفر« صدارته للدوري املمتاز 
في جولته الرابعة برصيد 12 نقطة دون خسارة او 
تعادل، فيما واصل »االخضر« ترنحه وبقي على نقاطه 
الثالث في املركز السادس. وفي املباراة الثانية تعادل 
النصر مع الس����املية دون اهداف، وحافظ االول على 

املركز الثاني ب� 7 نقاط والساملية ثالثا ب� 5 نقاط.
لم يكن يطرف افضل من اآلخر في الشوط االول، 
فالقادسية وصل ملرمى شهاب كنكوني وهدده والعربي 
ايضا وصل ملرمى نواف اخلالدي، وكاد يسجل، وفيما 
لو طال الشوط عدة دقائق ايضا لسجل احد الفريقني 

هدفا.
لعب القادسية بتشكيلة مكونة من نواف اخلالدي 

وحس����ني فاضل ونهير الشمري ومحمد راشد وعلي 
النمش وكيتا وصالح الش����يخ وجهاد احلسني وبدر 
املطوع وخلف الس����المة وف����راس اخلطيب، وافتقد 
»االصفر« عنصرا اساس����يا وهو مساعد ندا، مما اثر 

على اجلهة اليسرى التي كان يشغلها ندا هجوميا.
وكان لتواج����د عدد كبير م����ن املهاجمني اثره في 
الضغط القدساوي على مرمى خصمه، لكن لم يكتب 
لفرصه النجاح وابرزها تسديدة قوية من خلف السالمة 
ارتدت من القائم وتسديدة رأسية صعبة من السالمة 
ايضا متكن كنكوني من ابعادها الى ركنية، ولم يظهر 
ب����در املطوع في خطورته املعتادة بعدما ضيق دفاع 

»االخضر« احلصار عليه.
اما العربي فلعب بتشكيلة مكونة من شهاب كنكوني 
وعبدالعزيز فاضل وروك واحمد الرشيدي وداريو وعلي 
مقصيد ونواف الشويع وعبدالرحمن الشمالي وايغور 
وعلي اشكناني وحس����ني موسوي، وبدأ »االخضر« 
جيدا وهدد مرمى خصمه بعدة كرات ابرزها تسديدة 
قوية من املوسوي ارتدت من العارضة، وتناقل العبو 
العربي الكرات بش����كل جيد في خط الوسط، لكن لم 
تكتمل كراته بسبب تباعد العبيه، وظهر خط دفاعه 
متماسكا رغم الهجمات القدساوية واحكم الالعبون 

الرقابة على اخلطيب واملطوع وكان »االخضر« بحاجة 
الى استغالل االطراف التي كانت شبه مجمدة.

إعصار قدساوي

وش����هد الش����وط الثاني اعصارا قدساويا ضرب 
الفريق »االخضر« وحوله الى اشالء، وتوالت االهداف 
القدس����اوية كاملطر بدأها خلف السالمة من تسديدة 
مخادعة )46(، ثم ف����راس اخلطيب من ضربة جزاء 
صحيحة بعد عرقلة علي الشمالي لبدر املطوع )52(، 
ثم هدف رائع جلهاد احلس����ني من تسديدة قوية من 
خارج منطقة اجلزاء )59(، واختتم االهداف بدر املطوع 
من ضربة جزاء صحيحة بعد عرقلة عبدالعزيز فاضل 
الحمد عجب. ووقع العبو العربي في اخطاء جسيمة 
متثلت في طرد عبداهلل الشمالي )52( واحمد الرشيدي 
)75( بعد حصولهما على انذارين، وانهار »االخضر« 
متاما وسقط امام هجمات خصمه واهدافه املتتالية، 
فيما احسن »االصفر« في لعبه بالشوط الثاني وكان 

شرسا في هجماته.
ادار املباراة احلكم ثام����ر العنزي وطرد عبداهلل 
الشمالي واحمد الرش����يدي وانذر عبدالعزيز فاضل 
وحس����ني املوسوي وجهاد احلس����ني وحمد العنزي 

وكيتا، كما طرد مدير القادس����ية ابراهيم املس����عود 
ومدير ومشرف العربي عبدالعزيز املطوع وعبدالنبي 
حاف����ظ، وظهر احلكم جريئا في ق����رارات الطرد في 
الشوط الثاني. وفي نهاية املباراة، قام جمهور العربي 
برمي عدد كبير من حبات البصل على العبي الفريق 

واملدرب واالداريني.
وف����ي املباراة الثانية بني الس����املية والنصر، بدأ 
الفريقان املباراة بنشاط كبير للسيطرة على وسط 
امللعب، ومتكن النصر بالفعل من الس����يطرة عليها 
بأفضلية نسبية لكن دون خطورة، وكثرت التسديدات 
في العشرين دقيقة االولى من خارج منطقة اجلزاء 
لكن من دون خطورة ليظهر بعدها العب وسط النصر 
البرازيلي رودريغو الذي اضاع فرصتني االولى بعد 
انفراده باملرمى وس����دد الكرة بجانب القائم االيسر، 
والثانية متكن من التصدي لها ببراعة احلارس حميد 

القالف بعد تسديدة قوية.
وفي الشوط الثاني استمر االداء على ما هو عليه، 
فرص ضائعة من الفريقني مع افضلية نسبية للنصر 
الذي كان مس����يطرا بفضل حتركات طالل نايف ولم 
تنفع تبديالت املدربني في تغيير نتيجة املباراة. ادار 

املباراة احلكم عبداهلل احلداد.

)هاني الشمري(

)عادل يعقوب(

الحسين: نتيجة منطقية

إبراهيم: لعبنا أفضل في »الثاني«

اكد محترف القادسية السوري جهاد احلسني ان املباراة كانت 
صعبة كعادة مباريات الدربي بني االصفر واالخضر واضاف 
ان النتيجة تعتبر منطقية قياسا على املستوى الذي قدمه 

العبو القادسية في املباراة، عكس اداء العبي االخضر.

قال مدرب القادس���ية محمد إبراهيم ان االصفر لعب 
في الشوط الثاني بشكل افضل من الشوط األول الذي لم 
تنجح فيه اخلطة التي وضعها وفي فترة ما بني الشوطني 
قام بتغيير التكتيك من خالل توصية الالعبني بالضغط 
على حامل الكرة وهو االمر الذي ساهم في خروج فريقه 

فائزا بهذه النتيجة.

الجهراء أنعش آماله وخيطان يتعثر

الساحل يهزم اليرموك ويتصدر »األولى«


