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في ختام الجولة السادسة من الدوري الممتاز

 النصر يعزز الوصافة.. والعربي يا »زينو« أمام الصليبخات !

صورة من كتاب االحتاد الدولي للمالكمة

مواجهة مهمة بني اجلهراء وخيطان

شعار البطولة

السوري محمد زينو محترف العربي يسدد الكرة مبراقبة مدافع الصليبخات

اليمنى لوارد )56(، بعد ذلك 
حاول ابن���اء الفروانية ادراك 
التع���ادل وألغى احلكم وليد 
الشطي هدفا سجله صالح وليد 

فهد الدوسري ـ عبداهلل العنزي
 عزز النصر مركز الوصيف 
بعد ان حقق فوزا مهما وصعبا 
على التضامن بهدف دون رد 
امس في ختام اجلولة السادسة 
من ال���دوري املمت���از، رافعا 
رصيده الى 13 نقطة بفارق 5 
نقاط عن القادسية املتصدر، 
وايضا ع���ن كاظمة صاحب 
املركز الثالث برصيد 8 نقاط، 
البرازيلي  وس���جل للعنابي 

باتريك فابيانو )56(.
وحقق العربي اول فوز له 
في الدوري وكان على حساب 
الصليبخات بثالثية نظيفة 
ليرفع رصي���ده الى 7 نقاط، 
فيما جتمد رصيد اخلاسر عند 

3 نقاط.
وفي لقاء النصر والتضامن 
دخ���ل الفريق���ان بطموحات 
ف���األول يأمل في  مخ���تلفة 
احلفاظ على مركز الوصيف 
في انتظار تعثر املتصدر في 
اجلوالت القادمة، فيما سعى 
م���درب التضام���ن الروماني 
الكس���ندر مولدوفان الخراج 
النفس���ية  فريقه من احلالة 
الس���يئة ج���راء خس���ائره 
املتتالية والتي ابقته في ذيل 

الترتيب.
 وبقيت الكرة في الشوط 
االول ح���بي���س���ة دائ������رة 
الوس���ط، دون خطورة على 
مرم���ى ولي���د وارد حارس 
التضام���ن او محمد الصالل 
حارس مرمى النصر، وحافظ 
العنابي على متاسك خط وسطه 
من خالل وجود عبدالرحمن 
املوسى وطالل نايف وباتريك 

ولويس.
 وفي الشوط الثاني ضغط 
النصر على مرمى وارد وأحدث 
العديد من االخطاء التي جاء 
الوحيد بتوقيع  الهدف  منها 
البرازيلي باتريك بعد أن اودع 
العرضية من  الكرة  بسهولة 
مواطنه لويس سكنت الزاوية 

الش���طي وانذر م���ن النصر 
باتريك وط���الل نايف، ومن 
التضامن محمد س���الم وفهد 
دابس وصالح وليد وحمد امان 

ووليد سالم.
وف���ي الش���وط األول من 
مباراة العربي والصليبخات، 
جنح األخضر في تسجيل هدف 
السبق بخالف مجريات اللعب 
عبر علي مقصيد الذي تلقى 
الكرة من حس���ن املوسوي 
داخل منطقة ال� 18 فس���ددها 
مباش���رة على يسار حارس 
مرمى الصليبخات علي طالب 

.)31(
الرغم م���ن تقدم  وعل���ى 
العربي إال ان األفضلية كانت 
للصليبخات الذي حاول العبوه 
خطف هدف السبق خصوصا 
في الدقائق ال� 20 االولى التي 
شهدت أكثر من محاولة جادة 
كان أخطرها لتركي الش���ايع 
بعد تسديدة قوية من داخل 
منطقة اجلزاء أبعدها حارس 
الى  األخضر شهاب كنكوني 

ضربة ركنية )14(.
وفي الشوط الثاني، سيطر 
األخضر على امللعب بشكل تام 
التحركات املثمرة  مستغلن 
حملمد ج���راغ وعلي مقصيد 
والسوري محمد زينو، وجنح 
االخير بترج���مة هذه االفضلية 
الى هدف بع���د تل���قيه كرة 
الكروات���ي ذاي باك ليضعها 
زينو على يسار طالب مسجال 
الهدف الثاني لفريقه واالول له 
في مباراته االولى مع االخضر 

.)64(
وأض���اف زين���و اله���دف 
الثالث للعربي بعد ان حول 
عرضية البديل علي اشكناني 
بش���كل جيد الى داخل مرمى 

الصليبخات )87(.
أدار اللقاء احلكم علي احلداد 
وانذر نواف الشويع ومساعد 
العربي، وسامي  عبداهلل من 

عناد من الصليبخات.

امللعب، وألغى لهم الش���طي 
هدفا ثانيا لباتريك ايضا بداعي 

التسلل)81(.
اللق���اء احلكم وليد  أدار   

مبارك الخالدي
تقام اليوم اجلولة األولى من 
الدرجة  الثاني لدوري  القس���م 
االولى لك���رة القدم، ويس���عى 
الس���احل )10 نقاط( الستعادة 
توازنه عندما يس���تضيف الشباب 
)نقطتان(، فيما يس���ت���ضيف 
اجله���راء )9 نق���اط( خيطان 8 
نقاط ويقام اللقاءان في الساعة 
4:20 مس���اء، اما اللقاء ال���ثالث 
بن اليرموك 7 نقاط والفحيحيل 
تأجل حتى اش���عار أخر بسبب 
وفاة ح���ارس مرمى الفحيحيل 

عبداهلل سنعوسي.
ويعتبر لقاء الساحل والشباب 
فرصة ألبناء الساحل الستعادة 
توازنهم بعد اخلسارة املوجعة 
التي تع���رض له���ا الفريق من 
اجلهراء في ختام القسم االول، 
والتي منحت جميع الفرق فرصة 
املنافسة من جديد لتقارب فارق 

النقاط بينهم. 
وكان الساحل قد تغلب على 
الش���باب في القس���م األول 1 � 
0، إال ان جل ما يخش���اه اليوم 
انتفاضة قد تكون متوقعة  هو 
لكتيبة محم���د ادهيليس املدير 
الفني اجلديد للف���ريق والذي لن 
يرض���ى لفريقه تذيل ال���قائمة 
في ظل تواج���د مجموعة جيدة 

وب���در ابراهيم مكان عبداهلل 
ش���بيب ومحمد سالم، ولكن 
شيئا لم يتغير الحكام العبي 
النصر قبضتهم على وس���ط 

بداعي التس���لل )64(، ودفع 
مولدوفان بتبديلن بحثا عن 
الهجومي،  ال��شق  تن���شيط 
فأش�����رك البرازيلي رافائيل 

إصابة جديدة لخلف تبعده اسبوعين عن المالعب
تعرض مهاج��م العربي خالد خلف إلصابة جديدة س��تبعده 
عن املالعب ملدة اس��بوعني. فقد اصيب خلف العائد لتوه من 
االصابة بتمزق في الفخذ اليمنى خالل مباراة العربي مع الكويت 
)1-1( في اجلولة اخلامسة من الدوري املمتاز علما ان خلف سجل 

هدف التعادل لألخضر.
وكان خلف قد غاب عن املالعب ملدة 3 شهور الصابته بشرخ 
في الس��اق، وكانت املباراة مع األبيض هي الظهور األول له بعد 

شفائه.

الكويت تلتقي اإلمارات اليوم
في بطولة الخليج للكرة الشاطئية 

العنزي: »األولمبية الخليجية«
تكّرم الشخصيات الرياضية

كاظمة يتعاقد مع ساسا رسميًا

الفليج: سنعوسي كان مثااًل للرياضي

يلتقي املنتخبان االماراتي والكويتي اليوم في دبي ضمن بطولة 
كأس اخلليج لكرة القدم الشاطئية على الشاطئ املفتوح.

وقال األمن العام ملجلس دبي الرياضي ورئيس اللجنة املنظمة 
ملهرجان دبي لأللعاب الشاطئية د.أحمد الشريف أن هذه البطولة الودية 

تقام ضمن مهرجان دبي لأللعاب الشاطئية )بيتش ستايل(.
وأضاف »ان البطولة يشارك فيها 4 منتخبات هي االمارات والكويت 
وقطر وعمان، وينظمه���ا مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع احتاد 

االمارات العربية لكرة القدم«.
وبن ان املنتخبن االماراتي والكويتي سيفتتحان البطولة الودية 
التي تقام للمرة االولى وتنظم حس���ب قوانن االحتاد الدولي لكرة 
القدم، تعقبها مباراة منتخبي قطر وعمان. وأش���ار الشريف الى ان 
املنتخب���ن الفائزين يتأهالن من املباراتن للعب في نهائي البطولة 
الذي سيقام غدا السبت، فيما يلعب اخلاسران على املركز الثالث في 
اليوم ذاته. وقال »ان اللجنة املنظمة حرصت على جمع املنتخبات 
اخلليجية في بطولة ودية في مسعى ألن تكون نواة ملزيد من اللقاءات 
الرسمية والودية بن الدول اخلليجية«، وتابع »ان ابناء دول اخلليج 
لعبوا كرة القدم على الش���واطئ منذ عشرات السنن دون أن تسمى 
كرة قدم ش���اطئية، وكانت تلك بداية ممارسة كرة القدم في اخلليج 

ثم انتقلت الى ممارستها على املالعب العشبية احلديثة«.

اعلن امن الس����ر العام للجنة األوملبية عبيد العنزي 
ان املكتب التنفيذي ملجلس رؤساء اللجان األوملبية بدول 
مجلس التعاون اخلليجي اقر عدة مشاريع أهمها تكرمي 
الشخصيات الرياضية التي خدمت الرياضة اخلليجية.

وقال العن����زي ل� »كونا« عقب انتهاء االجتماع ال� 63 
للمكتب التنفيذي ملجلس رؤس����اء اللجان األوملبية الذي 
عقد امس ان هذه القرارات سترفع لالجتماع ال� 24 ملجلس 
رؤساء اللجان األوملبية املقرر عقده بالكويت خالل مارس 

املقبل متهيدا إلقرارها.
واضاف العن����زي الذي ترأس االجتماع ان على رأس 
الشخصيات املكرمة املغفور له الشهيد الشيخ فهد االحمد 
الرئيس السابق للجنة االوملبية واملغفور له االمير فيصل 
بن فهد الرئيس السابق للجنة االوملبية السعودية اضافة 
الى عدد من الشخصيات التي لعبت دورا بارزا في احلركة 

االوملبية اخلليجية في جميع دول املجلس.
وقال ان املجتمعن وافقوا على انضمام اللجنة العمانية 
للكراتي����ه والتايكوان����دو لعضوية تنظيمي����ة الكراتيه 
ليكتمل عقد دول مجل����س التعاون اخلليجي في اللجنة 

املذكورة.

عبدالعزيز جاسم
تعاقد مجلس ادارة نادي كاظمة رسميا مع املدافع الصربي ساسا 
بالغوڤتيش )20 عاما( حتى نهاية املوسم احلالي بعد اقتناع الروماني 
ايلي بالتشي مدرب الفريق بامكانياته ليكون آخر محترف تتعاقد 
معه ادارة النادي بعد مواطنه الكس���ندر والكيني جمال محمد في 
فترة االنتقاالت الشتوية ليكونوا بديلن للثالثي البرازيلي الذي 

استغنى عنهم الفريق وهم ساالس وتياغو وارنستو فيريرا.
هذا ويجيد ساس���ا اللعب في قلب الدفاع وكظهير أمين والعب 
وسط ما أدى الى سرعة اختياره من قبل بالتشي والتعاقد معه.

قال رئيس نادي الفحيحيل السابق وليد الفليج: مبزيد من االميان 
بقضاء اهلل وقدره وبقلوب مطمئنة تلقينا نبأ وفاة املغفور له بإذن 
اهلل تعالى عبداهلل سنعوس����ي ابن نادي الفحيحيل الذي خدم ناديه 
على مدار عقدين من الزمن، حيث لعب في صفوف األشبال والناشئن 
مرورا بالشباب وصوال الى الفريق األول لكرة القدم وقدم ما بوسعه 
من جهد ووقت وكان مثاال للرياضي بكل ما تعنيه الكلمة من معان.

وأض����اف: املغفور له بإذن اهلل تعالى كان يتمتع بخلق ووفاء جم 
وحسن سيرة وال يختلف اثنان على دماثة خلقه وتواضعه وتعامله 
مع اخوانه الالعبن واالدارين والفنين وحبه خلدمة اجلميع، كما انه 
كان على جانب كبير من الطيبة، حتى استطاع ان يكتسب مودة اجلميع 
دون استثناء سواء داخل النادي او خارجه، لذا فإنني لن أوفيه حقه 

مهما قلت عنه، وستبقى ذكراه خالدة في وجدان ابناء النادي.
وتاب����ع الفليج: ويعد املغفور له بإذن اهلل تعالى خس����ارة كبيرة 
للرياضة الكويتية بشكل عام ونادي الفحيحيل على وجه اخلصوص 
مل����ا كان له كبير األثر على زمالئه الالعبن في الفريق األول واملراحل 
السنية، ورغم رحيل سنعوسي فإن مآثره ستظل باقية يتذكرها كل 
املقربن منه ألنه اكتس����ب محبة الكل ولذلك سيظل في ذاكرة كل من 

تعاملوا معه.

ختام »ذهاب« الدوري 
اإلماراتي اليوم

الصليبخات يستعيد
عافيته بـ »اليد«

من الالعبن.

الجهراء يصطدم بخيطان

ويعتبر اجله���راء وخيطان 
قمة فنية بح���ق لتميز خيطان 
امللعب  بالتنظيم اجلي���د داخل 

وبالتح���رك ككتلة واحدة دفاعا 
وهجوما ما س���هل مهمة مدرب 
إبراهيم بادارة  الفريق ف���وزي 
املباريات ملصلحته باالعتماد على 
خط هجومه الفعال لتواجد محمد 
عثمان ومحمد يوسف والبرازيلي 

لويس فيليب. أما اجلهراء فيتمنى 
رد الدين والثأر خلس���ارته في 
القسم األول 0 � 1، وهو قادر على 
ذلك متى ما استطاع خط وسطه 
إيصال الكرات الى املهاجمن محمد 

دهش وويلسون انطونيو.

تفتتح اليوم املرحلة احلادية 
عشرة االخيرة ذهابا من الدوري 
االمارات���ي لكرة القدم، فيلعب 
اجلزيرة مع الوصل والشباب 

مع عجمان.
وكان اجلزيرة اهدر فرصة 
ثمينة إلحراز لقب بطل الذهاب 
في املرحلة املاضية عندما تعادل 
مع عجمان االخير 1-1 ليرفع 
رصيده الى 26 نقطة، ويعطي 
فرصة ثمينة للوحدة لتشديد 
اخلناق عليه وتقليص الفارق 

معه الى نقطتن.
ولن تك���ون مهمة اجلزيرة 
س���هلة في حتقيق هدفه امام 
الوصل الذي صعد الى املركز 
الرابع برصيد 17 نقطة ولديه 
دوافع كبيرة للفوز على املتصدر 
إلعادة احياء آماله في املنافسة 

على اللقب.

حامد العمران
استعاد الصليبخات عافيته بتغلبه 
على الش���باب 40 � 27 ف���ي اللقاء الذي 
جرى أمس األول ضمن األسبوع الثالث 
للمجموعة األولى في البطولة التنشيطية 
لكرة اليد والتي تقام على صالة الشهيد 
فه���د األحمد في الدعي���ة، وبذلك حصل 
الصليبخات على أول نقطتن بعد تعثره 
املفاجئ في اللقاء األول أمام الساحل، فيما 
بقي الش���باب دون رصيد بعد خسارته 
الثانية على التوالي. وفي مباراة ثانية 
حق���ق خيطان ف���وزه األول وكان على 
الساحل 25 � 22 بعد لقاء متكافئ تفوق 
فيه خيطان بسبب انسجام الالعبن أكثر 
من العبي الساحل وبذلك تساوى خيطان 
مع الساحل برصيد نقطتن لكل منهما. 
وفي اللقاء الذي جرى أمس في املجموعة 
الثانية تغلب اليرموك على التضامن 36 � 
24 في لقاء من طرف واحد، وبذلك تصدر 

اليرامكة مؤقتا املجموعة.

الظفيري يناشد الحكومة والمجلس 
إنقاذ الرياضة من اإليقافات

جلانه املختصة الى حن االنتهاء 
من االزم����ة الدائرة بن االوملبية 
الدولية واحلكومة الكويتية حول 
مسألة التدخل املشار اليها. وابدى 
الظفيري اسفه للحال الذي وصلت 
اليه الرياضة الكويتية وقال ان 
ه����ذا القرار س����يؤدي الى عزلها 
عن املشاركة في احملافل الدولية 

واالكتفاء باملشاركات احمللية.

ناشد امن سر احتاد املالكمة 
ورف����ع االثقال ناي����ف الظفيري 
احلكوم����ة ومجل����س االمة إنقاذ 
الرياضة الكويتية من االيقافات 
املتتالي����ة لالحت����ادات املختلفة 
والعم����ل على تعدي����ل القوانن 
الرياضي����ة احمللية مب����ا يتالءم 
الدولية  املواثيق والعه����ود  مع 
واالوملبية النها السبيل الوحيد 
 للخروج من املأزق والنفق املظلم.
 وأشار الظفيري الى ان االحتاد 
الدولي  تلقى كتابن من االحتاد 
للمالكم����ة في 13 اجل����اري يفيد 
األول بتعلي����ق نش����اط احت����اد 
املالكمة بق����رار اتخذ من املكتب 
التنفيذي الحتاد اللعبة بناء على 
مطالب اللجنة االوملبية الدولية 
باستقاللية الرياضة في الكويت 
مبنأى عن اي تدخ����ل حكومي، 
ام����ا الثاني فيفي����د مبنع عضو 
املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي 
محسن جنم من حضور اجتماعات 
االحتاد الدولي واجتماعات اي من 

الجولة األولى لـ »الكارت« تنطلق اليوم

تنطلق مس���اء اليوم اجلولة األولى من بطولة الكويت لسباق 
الكارت بعد أن أغلق باب االشتراك مساء أمس حيث شهدت عملية 
التس���جيل إقباال كبيرا من محبي هذا النوع من الرياضة املشوقة 
من الش���باب والفتيات. وأشاد رئيس نادي السيارات والدراجات 
اآللية الشيخ أحمد الداود باإلقبال الكبير على املشاركة بالبطولة 
األولى للكارت هذا املوس���م مما يعنى جناح خطط مجلس اإلدارة 
جلذب الشباب الكويتي حتت مظلته ليتمكنوا من ممارسة هوايتهم 
في س���باقات السرعة في جو تنافسي وحتت إشراف متخصصن 
يطبقون شروط األمن والس���المة املعتمدة من االحتادات الدولية 
املعنية برياضة السيارات والدراجات. وأضاف ان املسؤولية تزداد 
في تطوير مس���توى رياضة السيارات والدراجات على املستوى 
احمللي ليتم تأهيل املتميزين من الش���باب الكويتي للمنافسة في 

البطوالت اإلقليمية والدولية.

 )محمد ماهر(

تأجيل مباراة اليرموك والفحيحيل والجهراء يواجه خيطان في الدرجة األولى

 الساحل الستعادة توازنه أمام الشباب

جنومية بدر املطوع  وضعته حتت مجهر ملقا اإلسباني

القادسية ينتظر رد الوحدة السعودي إلعارة ندا

ملقا اإلسباني يطلب تجربة المطوع ألسبوع

عبدالعزيز جاسم
أكد أمن سر نادي القادسية محمد املكيمي أن إدارة األصفر 
تلقت عرضا كبيرا وجديا من نادي ملقا اإلسباني الذي ينافس 
في دوري الدرجة األولى للموسم احلالي، يطلب فيه بكتاب 
رسمي جنم القادسية واملنتخب الوطني بدر املطوع خلوض 
جتربة ملدة أسبوع تبدأ في 17 اجلاري وتستمر حتى 24 منه، 
قبل البت في قبوله أو رفض����ه. وأفاد املكيمي بأن العرض 
اإلسباني يعتبر مهما ومكسبا لسمعة النادي والالعب ألنه 
في حال متت املوافقة على املطوع فسيكون جنما كما عهدناه، 
وسفيرا مهما للكرة الكويتية. وبن املكيمي انه في حال طلب 
النادي اإلس����باني التعاقد معه ضمن شروط مالئمة تكون 
بقدر الالعب والنادي فإن اإلدارة لن تقصر في فتح األبواب 
أمام النجم الكبير ملغادرة األصفر في عّز املوسم احلالي رغم 
تفوقه ودوره احملوري في املباريات التي خاضها القادسية 
وس����يخوضها. وكان املطوع محط قب����ول وإعجاب األندية 
اخلليجية وتلقى في السابق عروضا لكنها لم ترتق ملا يريده 
ويعتبر من الالعب����ن النجوم في الكرة الكويتية وصاحب 
السمعة الطيبة مع القادسية واألزرق. وفي السياق نفسه، 
أرسل القادسية ردا الى نادي الوحدة السعودي بخصوص 
التعاقد مع مساعد ندا جنم الدفاع القدساوي واألزرق، يطلب 
فيه حتديد انتقال ندا على س����بيل اإلعارة وليس لالنتقال 
النهائي وحتى نهاية املوسم احلالي، لكن النادي السعودي 
لم يرد حتى اآلن على طلب وكتاب القادسية. وذكر املكيمي 
انه في حال وصل الرد فإن اجتماعا مقبال إلدارة النادي مع 
اجلهازين الفني واإلداري س����يبحث العقد ملا فيه مصلحة 
الالعب لتحديد مصيره في االستغناء عنه على سبيل اإلعارة 

أم رفض الصفقة من أساسها.


