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في الجولة األولى من المربع الذهبي

»طائرة« الكويت تسقط في القادسية وكاظمة يفوز على العربي
طالل المحطب

برهن العبو القادسية على متيزهم 
وتسيدهم طائرة االحتاد وذلك بالفوز 
املستحق على الكويت 3 – 0 وجاءت 
األشواط )25 – 20(، )25 – 16(، )25 
– 13( في اللقاء الذي جمعهما مساء 
أول من أمس على صالة فجحان هالل 
املطيرى بالقادس���ية ضمن اجلولة 
األولى من منافس���ات املربع الذهبي 
لبطولة االحتاد الثالثة للكرة الطائرة، 
وفى اللقاء الثاني اس���تطاع كاظمة 
حتقيق فوز بشق االنفس على مضيفه 
العربي 3 – 2 وجاءت األشواط )22- 
 ،)16 -25( ،)28 – 26( ،)23 – 25( ،)25
)15 – 10( حيث جرى اللقاء على صالة 

عبدالعزيز اخلطيب بالعربي.
لم يجد القادسية صعوبة في فرض 
سيطرته على مجريات املباراة أمام 
الكويت منذ بداية اللقاء حيث بدأ جنوم 
الكويت  أدائهم على  األصفر بفرض 
من خالل التركيز العالي في اإلرسال 
وحوائط الصد املنظمة، باإلضافة إلى 
تنويع اللع���ب الهجومي عن طريق 
احملترف التونسي نور الدين حفيظ 
الذي تفنن في الضربات الساحقة من 
املنطقتني اخللفية واألمامية، فضال 
عن متيز النجم عامر السليم وزميله 
املتألق حس���ني الش���طي في اللعب 

السريع من مركز 3.
 في املقابل ظه���ر العبو الكويت 
بعيدين عن مستواهم الطبيعي وغابت 
حوائط الصد ليحاول مدرب األبيض 
التونسي املنصف بلعايبة حتسني 
الوضع بتغيير بعض الالعبني بإشراك 

جاسم الصباغة وعبدالرحمن التوم 
بدال من عبدالرحمن املقيحط ويوسف 
احلمدان لكن األبيض ظل بعيدا عن 
القادسية الشوط  مستواه ليخطف 

األول بجدارة.
وواصل األصفر متيزه في الشوط 
الثاني الذي تألق فيه معد الفريق زيد 
الكاظمي ف���ي تهيئة الكرات لزمالئه 
باإلضافة إلى تف���وق حفيظ وخالد 
الدويسان والسليم بتشكيل حوائط 
صد منحت األصفر من التقدم، ورغم 
محاوالت بلعايب���ة إصالح الوضع 
وع���ودة األبيض إلى أج���واء اللقاء 
حيث قام باستبدال احملترف االنغولي 
بالل الذي لم يكن موفقا بالناش���ئ 
يعقوب عبداهلل اال ان ذلك لم يفلح 
حيث استمر الضعف الدفاعي لالعبي 
الكويت واألخطاء الس���هلة لينتهي 

الشوط للقادسية.
وفي الشوط الثالث استأسد جنوم 
األصفر مستغلني حالة الضعف الفني 
التي كان عليها العبو الكويت، واستمر 
القدساوية في التألق بالضرب الساحق 
املتنوع من دون رد لضعف حوائط 
التغطية  البيضاء واختف���اء  الصد 
الدفاعية وكان لتألق الليبرو ناصر 
عبدالصمد دور متميز باللعب الهجومي 
وتسهيل مهمة املعد لبناء الهجمات 
اجليدة لزمالئه الضاربني، وقد استغل 
األصفر ذلك التراجع لتحقيق الفوز في 

الشوط بسهولة كبيرة 25 – 13.
أدار اللقاء احلكم الدولي يوسف 
شعيب وساعده الدولي مالك املعيلي 

ناصر الرفاعي في مواجهة ضربة ساحقة من محمد القطان  )هاني الشمري(وجاءت قراراتهما متميزة. 

أبطال املنتخب الوطني للشراع عقب تسلمهم كأس املركز الثاني

مباريات الدورة متيزت باإلثارة والندية

حسن شحاته يستعد لكأس األمم األفريقية

»تنظيمية التعاون« ترفع مكافأة
 بطل أندية الخليج إلى مليون ريال

االتحاد ينجو من فخ الرائد السويق يبتعد 
في الصدارة

صدقي: القائمة النهائية للمنتخب بعد مباراة ماالوي

»الفراعنة« يبدأ اليوم اإلعداد الجاد ألمم أفريقيا
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تبدأ اليوم املرحلة الثانية العداد املنتخب املصري 
لك����رة القدم لنهائي����ات كأس االمم االفريقية التي 
ستقام في انغوال خالل الفترة من 10 الى 31 يناير 

املقبل.
ومن املقرر ان يبدأ املعسكر املغلق مبشاركة اغلب 
الالعبني مبن فيهم اثن����ان من احملترفني باخلارج 
هما عبدالظاهر الس����قا وحس����ام غالي الى جانب 
احمد حسام »ميدو« العائد لصفوف املنتخب بعد 
غياب عامني  على ان ينضم حس����ني عبدربه غدا 
بعد انتهاء آخر مبارياته مع اهلي دبي في الدوري 
االماراتي، اما محمد زيدان فسيكون آخر احملترفني 
انضماما الى معسكر املنتخب، بعد ان طلب نادي 
بوروسيا دورمتوند االملاني بقاء الالعب معه حتى 
نهاية فترة التدريب املقررة بني نهاية الدور االول 
وبداية الدور الثاني للدوري االملاني للحفاظ على 

معدل اللياقة البدنية عند الالعب.
من جانبه، كرر املدرب املساعد للمنتخب املصري 
حمادة صدقي ما سبق ان أعلنه املدير الفني حسن 
ش����حاتة ان املباراة الودية االولى ستكون مبنزلة 
االختبار احلقيقي واالخير للوقوف على حالة كل 
الالعبني قبل ارسال قائمة منتخب مصر الى اللجنة 

املنظمة للبطولة في 31 اجلاري.
وعن  فترة االستعداد للبطولة، اكد صدقي ان 
هذه الفت����رة تعد كافية ومناس����بة الى حد كبير، 
حيث انها ستش����هد مباراتني وديتني مع منتخبني 
لهم����ا ثقلهما كرويا وهما ماالوي يوم 29  اجلاري 

بالقاه����رة، ومالي يوم 4  يناير املقبل في االمارات 
، لهذا سيدفع اجلهاز الفني للفريق بأكبر عدد من 
الالعبني، خاصة العناصر العائدة أو الوجوه اجلديدة 
التي شملتها القائمة اجلديدة للمنتخب حتى يتمكن 
اجلهاز الفني من احلكم عليهم مبوضوعية، السيما 
ان هناك عناصر اصبحت بالفعل داخل احلسابات 
الفنية لدعم بعض املراكز الشاغرة أو التي حتتاج 

للبديل الكفء .
 واضاف صدقي ان تدريب����ات املرحلة الثانية 
ستس����مر حتى صباح الثالثاء املقبل وهو موعد 
املباراة الودية االولى التي سيخوضها »الفراعنة« 
امام منتخب ماالوي، وستتركز هذه املرحلة على 
بعض اجلوانب التكتيكية واحلفاظ على  معدالت 
اللياقة وزيادتها، وهذا عكس املعسكر االول للمنتخب  
الذي ظل مفتوحا على مدار اليومني املاضني وتدرب 
الالعبون خالله على فترة واحدة بامللعب الفرعي 
لستاد القاهرة وشارك فيها 22  العبا هم: عبدالواحد 
السيد ومحمود ابوالسعود واحمد عادل عبداملنعم 
)حراس املرمى(،  هاني س����عيد ومعتصم س����الم 
وش����ريف عبدالفضيل ومحمود فتح اهلل واحمد 
احملمدي وحازم امام واحمد س����مير فرج ومحمد 
عبدالشافي )مدافعون(، وعبدالعزيز توفيق واحمد 
عيد عبدامللك وشيكاباال ومحمد ناجي ) جدو (  ووليد 
سليمان )وسط(، وعماد متعب واحمد رؤوف وسيد 
حمدي )مهاجمون(،  بينم����ا ادى محمد ابوتريكة 
املنضم للمنتخب حتت االختبار الطبي تدريبات 

عالجية مع كمال عبدالواحد اخصائي التأهيل .

فوزان للحسين والرمثا

 المنامة ـ ناصر محمد
رفعت اللجنة التنظيمية لكرة القدم بدول مجلس التعاون مكافأة 
الفوز بالبطولة ال� 25 لالندية االبطال الى مبلغ مليون ريال سعودي 
بدال من نص���ف مليون، ورفع مكافأة الوصي���ف الى نصف مليون 

ريال.
اعلن ذلك االمني العام للجنة احمد النعيمي خالل اجتماع مراسم 
قرع���ة مباريات الدور قبل النهائي للبطولة التي س���تحدد مواعيد 
مبارياتها يوم اخلميس املقبل، حيث حددت مباريات الذهاب واالياب 
بني احملرق البحريني وقط���ر القطري االولى في البحرين والثانية 
بالدوحة، فيما يلتقي النصر السعودي مع الوصل االماراتي بالرياض 

ثم دبي.
وتقرر اقامة املباراة النهائية االولى على ارض الفائز من مباراة 
احملرق وقطر، ولم يحدد موعدهما حتى اآلن واملتوقع ان تكون خالل 

فبراير، ومارس املقبلني.
من جهة اخرى اعلن االحتاد العربي للكرة الطائرة ومقره البحرين 
ان بطولة االندية العربية التي ستقام في القاهرة خالل الفترة من 23 
فبراير حتى الرابع من مارس سيشارك فيها 23 ناديا مت تسجيلها وهي 
النجمة � البسيتني )البحرين( الهالل � االحتاد )السعودية( اجلزيرة 
)االمارات( كاظمة )الكويت( صوان )عمان( قطر � الش���رطة )قطر( 
القطن )اليمن( االنوار � الش���بيبة )لبنان( شباب احلسني )االردن( 
الشرطة � الضاعة )العراق( االهلي � اجليش )مصر( النهضة � دين 
محمد )السودان(، الفتح )املغرب( النجمة الرياضي )اجلزائر( أهلي 

بنغازي � أهلي طرابلس )ليبيا(.
ومن جهة اخرى تعقد اجلمعية العمومية لالحتاد العربي اجتماعا 
لها في البحرين يوم التاسع من يناير املقبل حيث مت تزكية الرئيس 
احلالي الش���يخ علي بن محمد آل خليفة رئيسا لدورة جديدة فيما 
تقدم للترشيح لعضوية املجلس بدر الكوس )الكويت( حسن املال 
)قطر( محمد جلفار )االمارات( محمد الش���عيلي )عمان( محس���ن 

صالح )اليمن(.
وسيتم اختيار 3 منهم عن املنطقة، فيما ترشح عن منطقة الشرق 
العربي جمال عكاش )سورية( مؤيد أمني )العراق( علي خليفة وامين 
هارون )االردن( وعن قارة افريقيا جمال شقير )مصر( جمال الرزوق 

)ليبيا( منير بن سليمان )تونس( عبدالغني محمد )اجلزائر(.
علم���ا بأن االم���ني العام واالمني العام املس���اعد م���ن دولة املقر 

)البحرين(.

 الرياض ـ خالد المصيبيح
واصل الهالل تصدره لفرق الدوري 
السعودي لكرة القدم وغرد وحيدا 
خارج الس���رب رافعا الفارق بينه 
وبني أقرب منافس���يه الشباب الى 
ثماني نقاط منتظرا نتيجة الشباب 
باألمس أم���ام النصر وحقق الهالل 
فوزا مستحقا على الوحدة 3-1، بعد 
ان أنهى الشوط األول متقدما بهدف 
ياسر القحطاني )22( ثم أضاف محمد 
الش���لهوب هدفا ثانيا )67( معززا 
به صدارته لقائمة الهدافني برصيد 
10 أه���داف وقلص مهند عس���يري 
مهاجم الوحدة الفرق الى هدف بعد 
ان سجل هدف فريقه الوحيد )77( 
قبل ان يختتم البرازيلي تياغو نيفيز 
األهداف عن طريق ضربة جزاء )89( 
وظل الوحدة على رصيده السابق 17 

نقطة وفي املركز اخلامس.
واستقر االحتاد في املركز الثالث 
وحيدا برصيد 23 نقطة بعد ان عاد 
لالنتصارات بع���د غياب 3 جوالت 
وكان عل���ى حس���اب الرائد األخير 

بنتيجة 2-3.
وأنه���ى االحتاد الش���وط األول 
متقدم���ا بهدف���ني دون مقاب���ل عن 
طريق التونس���ي أمني الشرميطي 
)17( واملغربي هشام أبوشروان )23(، 
واستطاع الرائد ادراك التعاون في 
الشوط الثاني بواسطة النيجيري 
جانفي ابوتا )66( وموسى الشمري 

من ضربة جزاء )78( قبل ان يعود 
الش���رميطي ويخطف هدف الفوز 

لالحتاد )81(.
وكاد مدرب االحتاد االرجنتيني 
كالديرون ان يخس���ر املباراة حتى 
بالتعادل بعد أن أخرج العبه محمد 
نور ثم األرجنتيني لوسيانو وكان 
الرائد أدرك التعاون بعد خروجهما 
حتى أنقذه الش���رميطي في الوقت 

املناسب.
وتقدم احلزم خطوة في الطريق 
لالبتعاد عن مخاوف الهبوط بعد أن 

حقق فوزا على الفتح 1-2.
فبعد ش���وط أول سلبي افتتح 
املغربي صالح الدين عقال األهداف 
للحزم )49( ثم أضاف يحيى سويد 
الهدف الثاني )91(، فيما سجل للفتح 
العبه النيجيري اميانويل )94 من 
ضربة جزاء( أكملها في املرمى بعد أن 

تصدى لها حارس مرمى احلزم.
وكان التونسي رمزي بن يونس 
قد أهدر أيض���ا ضربة جزاء للفتح 
)56( الذي ظل على رصيده السابق 

17 نقطة وفي املركز السادس.
وف���ي اخلبر وفي أح���د لقاءات 
الصراع على البقاء كسب القادسية 
منافسه جنران بهدف واحد سجل 
عن طريق سلطان اليامي في الدقيقة 
الثانية ورفع القادسية رصيده الى 11 
نقطة فيما ظل جنران على رصيده 

السابق 7 نقاط فقط.

ابتع����د الس����ويق 6 نقاط في 
صدارة ترتي����ب الدوري العماني 
لكرة القدم اثر فوزه الصعب على 
صحم 1 - 0، وس����قوط النهضة 
مطارده املباش����ر في فخ التعادل 
ام����ام اخلابورة 2 - 2 في املرحلة 
الثامنة. في املباراة االولى، سجل 
الوحيد  الهدف  الغيالني  ابراهيم 
في الدقيقة 52. وفي الثانية، سجل 
سليم ضحي )22( ومحمد املشايخي 
النهضة، والسنغالي  )73( هدفي 
موالال )82( ومحمود جمعة )90( 
هدفي اخلابورة. ورفع الس����ويق 
رصي����ده الى 22 نقط����ة مقابل 16 

للنهضة.

 فاز احلسني على الكرمل 1 - 0، 
والرمثا على البقعة بالنتيجة ذاتها 
في افتتاح املرحلة العاش����رة من 

الدوري االردني لكرة القدم.
في املباراة االولى، سجل احمد 
مرعي الهدف الوحيد في الدقيقة 
43. وعزز احلسني موقعه في املركز 
اخلامس برصيد 16 نقطة بفارق 
االهداف خلف اجلزيرة، فيما جتمد 

رصيد الكرمل عند 7 نقاط.

المال يهزم شتوتغارت في »كيفان«

حس���م احل���اي مواجهته 
امام مش���عل تيفوني بركالت 
الترجيح 5-4 بعد تعادلهما في 
الوقت االصلي ضمن مباريات 
ال���دور االول ل���دورة جمعية 
القدم،  التعاونية لكرة  كيفان 
ابراهيم املال على  وفاز فريق 
ش���توتغارت بهدفني، وتغلب 
ديوانية تيفوني على الراشد 
2-1، والشريدة على احلسن 

5-0، والوطنية على الشرقاوي 
4-0، واملجرن على الس���امبا 
البشير  2-0، والعتيبي على 
1-0، فيما لقي فريق املرحوم 
محمد تيفوني خسارة قاسية 
امام القديري بسداسية نظيفة، 
الثانية، تأهل  وفي املجموعة 
الزمامي الى الدور الثاني بفوزه 
على ديوانية الزعابي بثالثية 
نظيفة، وحذا وادي حضرموت 

حذوه بفوزه عل���ى املرحوم 
محمد التنيب بهدفني، وفاز بدر 
اخلريف على كيفان يونايتد 
3-1، وديوانية اليونس على 
ديوانية العتيقي 2-1، وفرق 
الصقر وموناكو للس���فريات 
وقدامى كيف���ان وابو تريكة 
الكويت  على حس���اب فريق 
العمرو  وابو سعد وديوانية 

وجست باالنسحاب.

فاز املنتخب الوطني للشراع 
بكأس املركز الثاني في بطولة 
البحرين الدولية الثامنة لليخوت 
الش���راعية التي نظمها االحتاد 
البحرية  البحريني للرياضات 
حت���ت رعاية رئي���س اللجنة 
األوملبية البحرينية الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة مبشاركة 50 
العبا ميثلون ع���ددا من الدول 

اخلليجية واألوروبية.
وجاء املنتخب الوطني الذي 
ضم كال من الدوليني سالم الفهد 
ومحمد احلم���دان ونايف الهده 
وأحمد الفيلكاوي وعبداهلل جوهر 
باملركز الثاني عقب منافس���ات 
قوية مع املنتخب البحريني الذي 

البطولة واملنتخب  حقق كأس 
اإلماراتي الذي فاز بكأس املركز 

الثالث.
 من جانبه، أعرب رئيس الوفد 
ورئيس جلنة الشراع والتجديف 
في النادي البحري خالد الفودري 
ع���ن اعتزاز النادي مبش���اركة 
البطولة،  ف���ي ه���ذه  املنتخب 
الثاني، مشيرا  املركز  وحتقيق 
ال���ى أن البطولة كانت متميزة 
ومن أفضل البطوالت وشهدت 
مش���اركات واسعة فيما ضمت 
عددا كبيرا من الالعبني احملترفني 
املميزي���ن، وأن املنتخب حقق 
املعادلة الصعبة في مشاركته 
ف���ي البطولة من خ���الل الفوز 

بكأس املركز الثاني على الرغم 
التي  العديدة  من الصعوب���ات 
واجهها، خاصة في عدم توافر 
اليخوت الشراعية ذات املواصفات 
الدولية في الكويت، األمر الذي 
دفع باألشقاء في البحرين لتقدمي 
التس���هيالت الالزمة ملش���اركة 

املنتخب.
الهيئة  الف���ودري  وطال���ب 
العام���ة للش���باب والرياضة 
مبساندة ودعم رياضة الشراع 
من خالل توفير القوارب اخلاصة 
باليخوت الش���راعية واملدرجة 
ضمن األلعاب األوملبية إلى جانب 
ضرورة تطبيق نظام االحتراف 

في رياضة الشراع.

»الشراع« ثاني بطولة البحرين لليخوت


