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النصر ينفرد بالوصافة بعد فوزه على كاظمة
الصليبخات يحقق أول انتصار على حساب التضامن في ختام الجولة الخامسة من »الممتاز«

كرة مهاجم كاظمة عبداهلل الظفيري في طريقها إلى مرمى النصر )عادل يعقوب(حمد أمان يحاول املرور من مدافعي الصليبخات

خيطان والشباب يواجهان اليرموك والفحيحيل
مبارك الخالدي

يسدل الستار عصر اليوم على الدور االول من 
منافسات دوري الدرجة االولى باقامة 3 مباريات حيث 
يشد املتصدر الساحل )10 نقاط( رحاله الى اجلهراء 
)6 نقاط( ويواجه خيطان )8 نقاط( اليرموك )4 نقاط( 
على ملعب الساحل، ويقام اللقاءان 4.15، وفي اللقاء 
الثالث يستضيف الشباب صاحب النقطة الوحيدة 

الفحيحيل )4 نقاط(، ويقام اللقاء 2.50.
ويعتبر اللقاء الذي يجمع الساحل باجلهراء هو 
االبرز لرغبة الس��احل في انهاء املرحلة االولى من 
الدوري بأريحية الص��دارة خاصة ان الفريق قدم 

عروضا جيدة حتى االن فاز في ثالث منها وتعادل 
مرة واحدة، واحرز مهاجموه 5 اهداف ودخل مرماه 
هدفان، االمر الذي يش��ير الى فاعلية خط هجومه 
وصالب��ة خط دفاعه ويعتبر العب��وه البرازيليون 
ايدير وفابيو وهرنانديز العالمة الفارقة هذا املوسم 
حيث ساهموا في االرتقاء بأداء الفريق اضافة الى 
كوكبة النجوم احملليني كالهداف محمد احمد وعبيد 

العتيببى وحماد العبيدلي.
وفي املقابل يأمل اجلهراء حتقيق الفوز اعتمادا 
على عناص��ره املؤثرة كعادل حمود ومحمد دهش 
والبرازيليني انطوني��و توبانغو ولويس، والفريق 

حتى اآلن لم يقدم االداء الذي يش��فع له حيث فاز 
مرتني وخسر مثلهما.

وتعتب��ر مواجهة خيطان واليرموك صعبة على 
الفريقني وهما من اكثر الفرق اتزانا وان كان احلظ 
لم يخدمهما في اجلوالت السابقة، فخيطان فاز مرتني 
وتعادل مثلهما والفريق ميتلك تنظيما جيدا وميتاز 
بسهولة الوصول ملرمى اخلصم، اما اليرموك فهو 
مختلف في هذا املوسم اال ان ابرز ما يعيبه هو عدم 
مقدرته على احلفاظ على تقدمه، ومن املتوقع ان يكون 
اللقاء مثيرا بني الفريقني المتالكهما عناصر تعرف 
التعامل مع مجريات االحداث كمحمد عثمان ومحمد 

يوسف ولويس واديرسون في خيطان ورودريغو 
ومبارك النمش واحمد هاني في اليرموك.

اما لقاء الفحيحيل والشباب فهو لقاء اجلريحني، 
فالش��باب واجه ظروفا ادارية اس��تثنائية ويتولى 
قيادت��ه جهاز فني جديد بقي��ادة محمد ادهيليس 
الذي عقد عدة اجتماع��ات مع العبيه بهدف اعادة 
الروح للفريق الذي لم يقدم شيئا بصفته قادما من 
الدوري املمتاز، وفي املقابل فان الفحيحيل مطالب 
بالوثوب مجددا، فبعد فوز وحيد في بداية املرحلة 
تلقى الفريق خسارتني وتعادل في واحدة وهي نتائج 

ال تتناسب مع روح الفريق املعروفة عنه.

الساحل يصطدم بالجهراء في ختام الدور األول من »الدرجة األولى«

ترجمه الكرة الى هدف، وس���ط 
تراج���ع من العبي خط وس���ط 
الصليبخات واعتماد الفريق على 
املرتدة والتي كاد من  الهجمات 
ارثر تسجيل  البرازيلي  خاللها 
هدف في أول 5 دقائق إثر انفراده 
بوليد وارد ولكن األخير أبعدها 
إلى ركنية، وكان ابرز الالعبني في 
هذا الشوط هو العب التضامن 

حمد أمان.
الثاني استطاع  وفي الشوط 
البرازيل���ي برونو إضافة الهدف 
الثاني لفريقه اثر متابعته لتسديدة 
مواطنه ارثر الذي سدد كرة قوية 
ارتطمت ف���ي العارضة وتابعها 
برونو في املرمى اخلالي »49««، 
وبعده قلل أمان النتيجة اثر لعبه 
لركلة ركنية »سكروب دخلت مرمى 
علي طالب بعد ان احدثت دربكة 
ف���ي منطقة ج���زاء الصليبخات 
»54« وعزز ارثر النتيجة لفريقه 
بتسجيله الهدف الثالث من تسديدة 
قوية خارج منطقة اجلزاء سكنت 
في املقص األمين لوليد وارد »63« 
ولم ينفع الهدف الثاني للتضامن 
الذي س���جله أمان »88« لتنتهي 
املباراة بفوز الصليبخات بثالثة 

أهداف مقابل هدفني.
أدار اللق���اء احلك���م محمود 
البلوش���ي وان���ذر كال من حمد 
ام���ان م���ن التضام���ن وعل���ي 
طالب م���ن الصليبخات وطرد 
البرازيل���ي ماركوس حلصوله 

على انذارين.

الكويت عينه على النصر في »الشباب«
مبارك الخالدي

تدخل بطولة دوري الشباب مرحلة مهمة اليوم بإقامة 7 لقاءات 
تنطلق في السادسة إال الثلث مساء أبرزها لقاء املتصدر الكويت 
)30 نقطة( مع النصر)21( على ستاد صباح السالم بالنادي العربي 
حيث يأمل األبيض مواصلة زحفه نحو اللقب وبال خسارة حتى 
اآلن، فاألبي���ض فاز على جميع الفرق التي واجهها وهذا ما يعطي 
النص���ر دافعا قويا لعرقلته وانعاش آمال���ه وأمل العربي املطارد 
املباش���ر)22 نقطة( الذي يصطدم بكاظمة )11 نقطة( على ملعب 
التضام���ن. وفي اللقاءات األخرى يلتق���ي اجلهراء )19 نقطة( مع 
القادسية )15 نقطة( على ستاد الصداقة والسالم، والتضامن)16 
نقطة( مع الس���املية )16 نقطة( على س���تاد علي صباح السالم، 
والصليبخات صاحب النقطة الوحيدة مع اليرموك )6 نقاط( على 
س���تاد محمد احلمد، والفحيحيل )9 نقاط( مع الساحل )8 نقاط( 
على ستاد ثامر، والش���باب )9 نقاط( مع خيطان )15 نقطة( عل 

ملعب الساحل.

الوحدة السعودي يطلب ندا لنهاية الموسم
عبدالعزيز جاسم

تقدم نادي الوحدة الس���عودي لكرة الق���دم بطلب للتعاقد 
مع مدافع منتخبنا الوطني ونادي القادس���ية مساعد ندا على 
سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم احلالي مقابل 200 ألف دوالر، 
وتتجه النية لدى إدارة القادس���ية للموافقة على إعارة ندا في 
حالة موافقة اجلهازين الفني واإلداري، الس���يما في ظل تألق 
ط���الل مجيد الذي يلعب في نفس مركز ندا واثبت جدارته مع 

القادسية في كأس االحتاد.

»الكيوكشن« تنظم 
البطولة الثالثة للعمومي

تقيم جلنة الكيوكش���ن كاي 
التابعة للجنة االوملبية بطولة 
الكيوكشن كاي الثالثة للعمومي 
15 اجل���اري وملدة ي���وم واحد 
مبشاركة 25 العبا ميثلون األندية 
املنظمة للجنة على صالة احتاد 
اجل���ودو والتايكوندو مبنطقة 

صباح السالم.
وقال مقرر جلنة الكيوكشن 
كاي فراس العثمان إن البطولة 
تأتي ضمن جدول أعدته اللجنة 
لتنظيم بطوالت هذا املوسم بعد 
زيادتها نظرا الرتفاع مس���توى 
اللعب���ة وزي���ادة جماهيريتها 
واملنتس���بني له���ا م���ن الرجال 

والنساء وحتى األطفال.

عبداهلل العنزي
رفض مدير الك���رة بالنادي 
العرب���ي أحمد ناص���ر التقليل 
م���ن حظوظ فريقه ف���ي احراز 
لقب الدوري املمتاز بعد تعادل 
األخضر م���ع الكويت 1 � 1 أمس 
الفريق أسوأ  األول وتس���جيل 
بداية له بإحرازه 4 نقاط من 5 
مباريات ما أدى الى اتساع الفارق 
بينه وبني القادسية املتصدر الى 
11 نقط���ة، عازيا تفاؤله هذا مبا 
حدث في املوسم املاضي ووصول 
الفارق إلى نفس ما هو عليه هذا 
املوس���م، ولكن القادسية تعثر 
في القسمني الثاني والثالث وكاد 

يفقد اللقب.
وأشار الناصر الى ان عودة 
الالعب���ني املصاب���ني تدفعن���ا 
التفاؤل واملض���ي قدما في  الى 
تس���جيل انطالقة جديدة بدءا 
أمام  املقبل  من مباراة اخلميس 
الصليبخات، معربا عن أمله في 
ان يض���ع األخضر حدا للنتائج 
السلبية وان يحقق فوزه األول 

في املسابقة.
ونفى الناصر ان تكون هناك 
اإلدارة إلقالة  نية من مجل���س 
مدرب الفريق الكرواتي دراغان 
البداية  سكوس���يتش بعد هذه 
السيئة، فالكل يعلم مدى الظروف 
الصعبة التي واجهت الفريق هذا 
املوس���م من إصابات وغيابات 
طالت معظم العناصر األساسية 
واملؤث���رة للفريق، وعلى الرغم 
من ذل���ك إال ان املدرب أثبت بني 
احلني واآلخر انه ميلك فكرا كرويا 
عاليا وس���يكون له باع طويل 
في مج���ال التدريب، مضيفا انه 
شخصيا يتمنى التجديد له بعد 

تسجيله في كشوفات األخضر، 
لكنه سيكون جاهزا في مباراة 
الصليبخات. وأضاف الناصر 
ان النية موجودة للتعاقد مع 
محترف آخر في خط الوسط 
الفريق  حس���ب رغبة مدرب 
ونحن ندرس عددا من السير 
الذاتية ألكثر من العب متهيدا 
جللب األكثر كفاءة وإخضاعه 

للتجربة قبل التعاقد معه.

نهاية املوسم حتى يبني فريقا 
جيدا للعربي في السنوات املقبلة 
فمثل ه���ذا املدرب من الصعوبة 

التفريط به.
وعن عدم مش���اركة املهاجم 
الس���وري اجلديد محسن زينو 
مع األخضر في املباراة السابقة 
أم���ام الكويت ب���نينّ الناصر ان 
بطاقته الدولية تأخرت ولم تصل 
اال بع���د املباراة ما أدى الى عدم 

كاظمة بطل تنس 
تحت 12 سنة

فاز كاظمة باملركز األول في 
بطول����ة الدوري العام حتت 12 
س����نة للتنس الت����ي تقام على 
مالع����ب مركز التن����س باحتاد 
التنس وف����از اليرموك باملركز 
الثاني وفاز نادي الكويت باملركز 
الثالث وفاز خيط����ان باملركز 
الرابع وجاء الساملية في املركز 
املركز  اخلامس والقادسية في 

السادس.
وحض����ر املب����اراة النهائية 
الفائزين  وش����ارك في تتويج 
كل من الش����يخ احم����د اجلابر 
رئي����س احتاد التن����س وأمني 
الصن����دوق املس����اعد ورئيس 
اللجن����ة الفنية أحم����د القالف 
وعدد من مديري ومشرفي اللعبة 
باألندية الرياضية وأولياء أمور 

الالعبني.

69 جوادًا تتنافس في »الصيد«
يش����هد مضمار سباق اخليل بنادي الصيد والفروسية في الثالثة 
بعد ظهر اليوم االجتماع الثاني عشر لسباق اخليل لهذا املوسم الذي 
قيد فيه 69 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منها 13 جوادا وفرسا 
م����ن جميع الدرجات تتنافس على كأس املرحوم محمد عبداحملس����ن 

اخلرافي على مسافة 2000 متر. 
وقد اعرب رئيس فروسية نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري 
الفهد عن سعادته باالقبال الكبير من اصحاب االسطبالت ومالك اخليل 
على املشاركة في سباقات املوس����م والدعم املقدم من الشركات الذي 

يساهم في زيادة الندية واحلماس للجميع.

)53(، وأدرك بالتش���ي خطورة 
املوقف وحاجة فريقه الستعادة 
نشاطه الهجومي فأشرك مهاجم 
املنتخب الش���اب يوسف ناصر 
مكان جراح الظفيري ولكن ذلك 
لم يثن العبي العنابي عن زحفهم 
ملرم���ى البرتقالي ف���ي اكثر من 
مناسبة وفي كرة رد عبدالرحمن 
املوسى اجلميل لباتريك بعد ان 
أهداه كرة بينية وجد نفسه داخل 
منطقه اجلزاء ليس���ددها قوية 

الفهد فرصة التعادل بعد ان اخفق 
ف���ي التعامل مع عرضية زميله 
عبداهلل الظفيري على خط الستة 
)84(، أدار اللقاء احلكم محمد بو 
جروة وانذر من النصر عمر قمبر 

وعبدالرحمن املوسى. 

التضامن والصليبخات

وفي الش���وط األول من لقاء 
التضام���ن والصليبخات عرف 
األخير كيف تؤكل الكتف عندما 

الروماني  واجرى مدرب كاظمة 
بيالتشي تبديال اجباريا الصابة 
مهاجمة ناصر شافي ليحل مكانه 
العباد، من جانبه حاول  محمد 
مدرب النصر البرازيلي مارسيلو 
كابو تنش���يط فريقه من خالل 
اش���راكه كال من زب���ن العنزي 
وفيصل العدوان���ي مكان دغيم 
الرشيدي ومسعود فريدون في 

الدقيقة )35(.
وف���ي الش���وط الثاني كثف 

سجل هدف التقدم بهذا الشوط 
ف���ي الدقيقة »36« عبر محترفه 
البرازيلي ماركوس الذي وضع 
كرة رأسية من ركلة ركنية على 
يس���ار حارس مرمى التضامن 

وليد وارد، 
وبالعودة إلى مجريات الشوط 
كان التضام���ن هو األفضل أداء 
وانتشارا في امللعب ووصل في 
أكث���ر من كرة الى مرمى حارس 
التضامن وليد وارد ولكن من دون 

العنابي من حمالته الهجومية بحثا 
عن تعديل النتيجة في وقت مبكر 
للتفكير بشكل جدي بعد ذلك في 
كيفية حتقيق الفوز والظفر بنقاط 
املباراة الثالث وكان للنصراوية ما 
أرادوا بعد ان متكن العب الوسط 
عبدالرحمن املوسى من تسجيل 
هدف التعادل بعد ان تلقى متريره 
ذكية من البرازيلي باتريك انفرد 
على اثرها املوسى وأودعها على 
ميني احلارس حس���ني كنكوني 

زاحفة س���كنت الزاوية اليمنى 
ملرمى كنكوني هدفا ثانيا )63(، 
انحصر اللعب بعد ذلك في وسط 
امللعب مع أفضلية للبرتقالي الذي 
التعادل  س���عى العبوه إلدراك 
مستغلني وجود يوسف ناصر 
في املقدمة ولك���ن العنابي ظل 
يشكل خطورة كبيرة على مرمى 
كنكون���ي باعتماده على الكرات 
التي أرهقت  الس���ريعة  املرتدة 
مدافعي كاظمة كثيرا وأضاع فهد 

فهد الدوسري ـ عبداهلل العنزي
متك���ن النصر م���ن االنفراد 
بالوصافة بعد فوزه على كاظمة 
2 � 1 في ختام اجلولة اخلامسة 
من الدوري املمتاز وبهذه النتيجة 
ارتفع رصيد العنابي الى 10 نقاط 
وظل كاظمة على رصيده السابق 
ب� 7 نقاط، وفي املباراة الثانية 
حقق الصليبخات أول فوز وأول 
3 نقاط بعد تغلبه على التضامن 
3 � 2 ليصب���ح التضامن أخيرا 
برصيد نقطة واح���دة ويرتفع 
الصليبخات الى املركز قبل األخير 

ب� 3 نقاط.
املب���اراة مفتوحة من  بدأت 
اجلانبني وحتديدا من البرتقالي 
ال���ذي وضحت رغب���ة العبيه 
في حس���م اللقاء مبكرا ودانت 
السيطرة امليدانية لالعبي وسطه 
محمد جمال وج���راح الظفيري 
ونواف احلميدان وناصر الوهيب، 
ووقفت العارضة في وجه تسديدة 
املهاجم الشاب عبداهلل الظفيري 
في الدقيقة )10( اال ان الظفيري 
نفسه متكن من االنفراد بعد دقيقة 
فقط وسدد في الزاوية اليسرى 
للحارس محم���د الصالل معلنا 
الهدف الول لفريقه )12( ليترجم 
السيطرة الفعلية لفريقه كنتيجة 

ايجابية للبرتقالي.
في املقابل، سعى طالل نايف 
والبرازيليان باتريك وبيدرو اعادة 
التوازن لوسط العنابي الذي عاش 
حالة من الضي���اع بعد الهدف، 

الناصر: سكوسيتش باٍق مع العربي
تأخر وصول بطاقة زينو حال دون مشاركته أمام الكويت

دراغان سكوسيتش غير مسؤول عن نتائج العربي املتواضعة في الدوري

د.محسن العنزي خالل مناقشته رسالة الدكتوراه في جامعة الزقازيق

دكتوراه للعنزي في اإلعالم الرياضي

الصليبخات يكّرم »الجودو والسلة«

أنهى حارس مرمى املنتخب الوطني ونادي القادس���ية السابق 
محسن العنزي دراسته العليا بحصوله على اجازة الدكتوراه من 
جامعة الزقازيق مبصر بعد ان قدم رسالته عن دور االعالم الرياضي 

التربوي في حتقيق اهداف التربية البدنية في الكويت.
وقد نالت رسالة العنزي قبول واستحسان األساتذة والدكاترة 
الذين أشرفوا على مناقشة الرسالة وهم د.همت حسن عبداملجيد 
ود.ياسر عبدالعظيم ملا ضمته من توصيات مرتبطة بطالب املرحلة 
الثانوي���ة بالكويت وأخرى مبعلمي التربي���ة البدنية وتوصيات 

مرتبطة مبسؤولي التوجيه الفني للتربية البدنية.

اقام نادي الصليبخات اول من امس حفال تكرمييا لفريقي اجلودو 
والسلة بعد العروض الطيبة التي ظهر بها الفريقان خالل الفترة 
املاضية. حضر حفل التك���رمي رئيس النادي ناصر العلي ونائب 
الرئيس يوسف الهاجري وامني السر العام منصور الراشد وامني 
الصندوق عبدالكرمي املطوع واعض���اء اجلهازين الفني واالداري 

لفرق السلة واجلودو باالضافة الى الالعبني.
يأتي هذا التكرمي ضمن اخلطة التي وضعها املجلس للنهوض 
مبس���توى جميع الفرق للظهور بصورة مشرفة خالل املنافسات 

املستحقة مستقبال.
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