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السالمية يكرم المطيري والعازمي

اختيار الفائزين في »أفضل الالعبين«
يعقد في الثامنة والنصف مساء اليوم اجتماع اللجنة 
الفنية الختيار أس���ماء الالعب���ن والالعبات الفائزين في 
مهرجان تك���رمي افضل الالعبن الذي يق���ام حتت رعاية 

الشيخ احمد الفهد.
وسيعقد االجتماع في ديوان عاشور مبنطقة الدسمة قطعة 

5 شارع املنقف منزل 32 مقابل االمانة العامة لالوقاف.

فوز كارديف ببطولة اتحاد بريطانيا

دورة »كاسكو« تنطلق اليوم
قامت إدارة نادي الس���املية بتك���رمي الالعبن نواف 
املطيري ومش���اري الع��ازمي وذل���ك لوج���ودهما ضمن 
فريق األس���بوع الذي تختاره »األنباء« بعد نهاية كل 
جولة من جوالت الدوري املمتاز، وذلك أسوة بزمالئهم 

الذين كرموا في األسابيع املاضية.
وقد حضر التكرمي د.عبداهلل الطريجي رئيس مجلس 
إدارة النادي وأمن السر حامد الوسمي وامن الصندوق 
سامي اجلدعان واجلهازان الفني واالداري وجميع العبي 

الفريق.

محمد المجر
برعاية شركة التفوق العاملي لإلطفاء أقام االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا دورة لكرة القدم في مالعب جول 
الكائنة في منطقة بنيد الق���ار. وذكر رئيس اللجنة املنظمة فيصل 
العقل انه مت تسجيل 24 فريقا للمشاركة في الدورة وجرت املنافسة 
بنظام خروج املغلوب، وطغت الندية واحلماس على املباريات وتأهل 
الى املباراة النهائية فريقي ش���خصيا وكاردي���ف وقد فاز كارديف 
بالبطولة وحصل على جائزة نقدية مقدارها 500 دينار، بينما حصل 
فريق املركز الثاني على 200 دينار مقدمة من شركة التفوق العاملي. 
من جهته، أشاد نائب رئيس اللجنة املنظمة حمد السميط بالشركة 
الراعية التي بادرت لدعم االحتاد في هذا النشاط الرياضي، كما حث 
الشركات واملؤسسات للمساهمة في دعم أنشطة االحتاد املتنوعة ملا 

يعود بالفائدة للطالب والطالبات في شتى املجاالت.

تنطلق في السابعة مساء اليوم على صالة فجحان هالل املطيري 
بنادي القادسية دورة »كاسكو« األولى لكرة الصاالت والتي تنظمها 
ش����ركة خدمات الطيران حتت رعاية خالد الدويسان رئيس مجلس 
ادارة الش����ركة ويش����ارك فيها 7 فرق متثل شركات اخلطوط اجلوية 
الكويتية وشركة طيران اجلزيرة ومركز ناشيونال خلدمات الطيران 
والشركة الكويتية للتزويد بالوقود والوطنية للطيران وإدارة الطيران 
املدني، باالضافة الى ش����ركة كاس����كو املنظمة. من جهته، أكد فيصل 
الشعالن رئيس اللجنة االجتماعية والثقافية ان جميع االستعدادات 
مت اتخاذها النطالق الدورة، مشيدا بجهود مجلس ادارة الشركة لدعم 
البطولة وتوفيرها كل العوامل الالزمة لنجاحها، وقال الشعالن: نحن 
م����ن منطلق الدور املنوط بنا جتاه املجتمع فقد مت االتفاق على اقامة 
هذه الدورة تشجيعا للمواهب الرياضية وصقلها وكذلك قضاء أوقات 
ممتعة فيما هو مفي����د. واضاف: نحن حريصون ايضا على ان تترك 
البطولة انطباعا جيدا لدى كل املشاركن واملتابعن للمباريات من خالل 
تقدمي وجبات كروية فنية دس����مة للجماهير مليئة باملهارات الفردية 
واخلط����ط التكتيكية، وطالب اجلماهير باحلض����ور الى صالة نادي 
القادسية لالس����تمتاع بهذه األجواء الرياضية، مشيرا الى ان اللجنة 
املنظمة للدورة ستقدم العديد من املفاجآت للجماهير من خالل اجراء 

سحوبات على األرقام وتقدمي جوائز قيمة للحضور.

علي عبدالرضا يقدم درعا إلى مشاري العازمي

تحديد مواعيد نصف نهائي
ونهائي بطولة األندية الخليجية

المنامة ـ ناصر محمد
رحب االحتاد البحريني لكرة القدم باقامة مباراة 
ودية لألزرق في البحري����ن 22 فبراير املقبل ضمن 
معسكر االزرق في البحرين الذي يستمر ملدة اسبوع 
في اطار االس����تعداد ملواجهة منتخب عمان 3 مارس 
املقبل في اجلولة االخيرة من املجموعة الثانية لتحديد 

املتأهل لنهائيات كأس آسيا 2011 في قطر.
هذا ويواصل منتخب البحرين تدريباته بالالعبن 
احمللين اس����تعدادا ملواجهة اليمن 20 اجلاري، حيث 
غادر الى صنعاء عضو مجل����س االدارة عبدالرزاق 
محم����د للترتيب اخلاص باملنتخ����ب واحلرص على 
تأمن وص����ول املنتخب الى صنع����اء. وقرر املدرب 
التشيكي ميالن ماتشاال استدعاء العب االهلي محمود 
عباس لالنضمام الى املنتخب، حيث سيغادر الثالثاء 
املقبل، ولن يتدرب الفريق هناك، خاصة ان املنتخب 
البحريني قد ضمن تأهله الى النهائيات واملتوقع ان 
يعطي ماتش����اال الفرصة لبعض الوجوه الشابة او 
االحتياطين للمش����اركة في اللقاء، ومباراة اليابان 
التي ستقام 3 مارس املقبل، خاصة ان مباراة اليمن 
ل����ن تكون معتمدة ضمن ايام »فيفا« من جانب آخر، 

اعتم����دت اللجنة التنظيمية ب����دول مجلس التعاون 
اخلليجي مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي ونهائي 
بطولة اندية مجلس التع����اون ال� 25 االبطال وذلك 
خالل االجتماع الذي عقد في البحرين برئاسة الشيخ 
سلمان بن ابراهيم، وسيلعب احملرق البحريني مع 
قطر ذهابا في البحرين 8 مارس وايابا في قطر يوم 
23 منه، فيما سيلتقي النصر السعودي مع الوصل 
االماراتي ذهابا يوم 25 منه في الرياض وايابا في 30 
منه بدبي، فيما ستقام املباراة النهائية يومي 13 ابريل 
ذهابا و27 منه ايابا، وقررت اللجنة تخصيص كأس 
ثانية للبطولة ال متتلك على ان تقدم كأس تذكارية 
اقل حجما من النسخة االصلية لتقدم للفائز بالبطولة، 
اضافة التباع نظام جديد حيث سيتم توزيع االندية 
ال� 12 املشاركة الى 4 مجموعات يتأهل االول والثاني 
الى الدور ربع النهائي الذي س����تقام مبارياته بنظام 
خروج املغل����وب من مرة واحدة، فيما تقام مباريات 
نصف النهائي بنظام الذهاب واالياب. واعتمدت اللجنة 
مواعيد بطوالت الفئات، حيث ستقام بطولة املنتخبات 
االوملبية الثانية في الطائف 28 يوليو وبطولة الناشئن 

السادسة في الكويت ملواليد 1993.

3 مباريات في »تنشيطية اليد«

إلغاء دورة ألعاب
التضامن اإلسالمي

يعقوب مديرًا للهيئة بالوكالة

تقام اليوم 3 مباريات في إطار منافسات 
األسبوع الرابع من املجموعة األولى للدورة 
التنشيطية لكرة اليد حيث يلتقي النصر 
)3 نقاط( مع الشباب في الرابعة والنصف، 
فيما يلعب الصليبخات مع خيطان في 
السادسة ورصيدهما نقطتان، فيما يلتقي 
املتصدر القادسية )5 نقاط( مع الساحل 
)نقطتان( في السابعة والنصف، وتقام 
جميع املباريات على صالة الشهيد فهد 

األحمد في الدعية.

قرر احتاد التضامن اإلسالمي خالل 
اجتماعه الطارئ امس في الرياض إلغاء 
دورة ألعاب التضامن اإلسالمي الثانية 
والتي كانت مقررة في إيران بن 10 و25 
ابريل املقبل، وذلك نظ���را لعدم التزام 
اللجنة املنظمة للدورة بأنظمة ولوائح 

االحتاد.
إلغاء هذه  التضام���ن  وبرر احت���اد 
الدورة مبخالف���ة اللجنة املنظمة لقرار 
اجلمعية العمومية املتخذ في اجتماعها 

السادس.

اصدر رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف قرارا مت مبوجبه تفويض جاسم 
يعقوب نائب املدير العام لشؤون الشباب 
مديرا عاما للهيئة بالوكالة وذلك الى حن 

عودة اجلزاف من اجازته الدورية.

سيارة القطري 
ناصر العطية 

خالل رالي دكار 
)رويترز(

ساينز يتوج برالي دكار
فشل القطري ناصر العطية )فولكس فاغن( 
في كسب احلرب مع االسباني كارلوس ساينز 
)فولكس فاغن( في ختام رالي دكار 2010 رغم 
فوزه في اجلول����ة ال� 14 االخيرة التي اقيمت 
بن سانتا روزا والعاصمة االرجنتينية ملسافة 

703 كلم منها 202 كلم مراحل خاصة.
وكان يتعن على العطية ان يذيب الفارق 
الذي وصل الى 2.48 دقيقة كي يتوج باللقب، 
لكنه احرز املرك����ز االول في اجلولة االخيرة 
بزمن 1.19.42 ساعة بفارق 36 ثانية فقط امام 

ساينز )47 عاما( صاحب املركز الثاني الذي 
استفاد من خبرته في الراليات حيث توج بطال 

للعالم مرتن )1990 و1992(.
وكسب ساينز الرالي رقم 26 خالل مسيرته، 
وحل امام سائقي بي ام دبليو الفرنسين غيرالن 
شيشيري وستيفان بيترهانسل بفارق 7 و32 
ثانية على التوالي. واحتفظ س����اينز باملركز 
االول في الترتيب العام بزمن 47.10.00 ساعة 
بفارق 2.12 دقيقة امام العطية و32.51دقيقة 

االميركي مارك ميلر )فولكس فاغن(.

92 جوادًا في االجتماع الـ 12 بـ »الصيد«

القعود تفوز بذهبية أبوظبي لقفز الحواجز

يشهد مضمار نادي الصيد والفروسية في الثالثة 
بعد ظهر اليوم االجتماع الثاني عشر لسباق اخليل 
لهذا املوسم الذي قيد فيه 92 جوادا وفرسا من مختلف 
الدرجات منهم 7 جياد من ابطال الدرجة األولى تتنافس 
على الكأس املقدمة من مجموعة مبارك احلساوي على 
مس����افة 2400 متر وهي لعيون سارة لألبرق وانكل 
سام ألبناء الش����هيد وإخالص ألبناء نايف الدبوس 
وسفير للسفير وقسورة للعومير واخلديوي وعلى 
كيفك وبس للنص����ف، والتوقعات صعبة والصراع 

على اشده بن جياد االبرق املتصدر وجياد النصف 
الذي دفع بعدة جياد قوية للحاق باالبرق.

وعلى كأس شركة زين لالتصاالت املخصص جلياد 
الدرجة الثالثة على مس����افة 1000 متر قيد 11 جوادا 
وفرسا. من جانبه، اشاد الشيخ ضاري الفهد بأصحاب 
االسطبالت ومالك اخليل وحرص اجلميع على إجناح 
السباقات وزيادة عدد اخليل املشاركة كما شكر العاملن 
بشركة زين لالتصاالت بقيادة عميد اسطبل السفير 

اسعد البنوان رئيس نادي كاظمة.

فازت الفارسة عائشة القعود بامليدالية الذهبية 
في فئة الناشئن في بطولة أبوظبي الدولية لفروسية 

قفز احلواجز التي اختتمت اول من امس.
من جانبه، قال رئيس مركز الكويت للفروسية 
خليفة اخلرافي ل����� )كونا( ان القعود متكنت من 
الفوز على ارتفاع 125 س����نتيمترا بعد منافس����ة 
مثيرة مع الفارس القط����ري محمد العطية الذي 

نال امليدالية الفضية فيما حل س����لطان العواني 
في املركز الثالث.

واضاف ان املنافسة في البطولة التي انطلقت 
اخلميس املاضي كانت قوية بن الفرسان والفارسات 
املش����اركات، التي تعد احدى أه����م البطوالت في 
املنطقة العربية التي يحرص الفرسان الكبار على 

املشاركة فيها.

الهالل تأهل لمواجهة الشباب في نهائي كأس فيصل

الشباب لوقف النزيف أمام الحزم
الرياض ـ خالد المصيبيح

بلغ الهالل نهائي كأس االمير 
فيصل وس���يواجه الش���باب 
اخلميس املقبل في الرياض بعد 
ان جتاوز االهلي بصعوبة 3-4 
في الوقت االضافي وش���هدت 
املباراة ضربتي جزاء وحالتي 

طرد.
من جهة اخرى، تقام اليوم 3 
مباريات في افتتاح اجلولة ال�18 
من الدوري الس����عودي فيلعب 
الشباب ثاني الترتيب مع احلزم 
التاسع، وبعد ان اهدر الشباب 
عدة نقاط في اجلوالت االخيرة 
بعد تعادله في 4 لقاءات متتالية 
ادت الى اتساع الفارق بينه وبن 
الهالل املتصدر البد للشباب من 
الفوز الي����وم اذا ما اراد االبقاء 
على حظوظه وان كانت ضعيفة 
وعانى الفريق كثيرا من غياب 
محترفي����ه االجان����ب لإلصابة 

وهدافه ناصر الشمراني وكذلك 
احلال بالنسبة للحزم الذي اهدر 
عدة نقاط ادت الى تراجعه في 
الترتيب والزال يسعى الى التأهل 

ملسابقة كأس امللك.
ويلعب االهلي في جنران 
للمرة الثانية بعد ان لعب اللقاء 
األول ذهابا نتيجة العقوبة على 
جماهيره وخسر اللقاء االول 
وكان الفوز الوحيد لنجران في 
املسابقة. ويأمل األهلي التمسك 
بحظوظه للوصول الى املركز 
الرابع بينم���ا يحاول جنران 

اخلروج من قاع الترتيب.
وفي اخلبر يلتقي الفتح مع 
القادس���ية على ملعب الثاني 
وكالهما يأمل في تعديل الوضع، 
الفتح من اج���ل ضمان مركز 
يؤهل���ه ملس���ابقة كأس امللك، 
والقادسية للهروب من خطر 

الهبوط.

فوز الكويت والسالمية على الصليبخات والتضامن في الجولة السابعة للدوري الممتاز

كاظمة أوقف المد األصفر والنصر متشبث بالثاني

خالد خلف ودغيم الشمري في كرة مشتركة خلف السالمة ينطلق بالكرة وخلفه خالد الشمري وبدر املطوع

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي
عبداهلل العنزي

وبعد سبع جوالت من الدوري 
املمتاز سقط القادسية املتصدر )18 
نقطة( في أول هزمية على يد كاظمة 
املعتاد دائما على مقارعة خصمه 
احلجة باحلجة في مباراة مثيرة 
انتهت بفوز البرتقالي 2 � 1 وسجل 
للفائز محمد داود والغيني محمد 
جمال )45 و64( وسجل للخاسر 
خلف الس����المة )51( وبذلك قفز 
كاظم����ة الى املرك����ز الثالث ب� )11 

نقطة( من ست مباريات.
وحاف����ظ النصر عل����ى املركز 
الثاني بعد تعادله مع العربي دون 
أهداف ورفع رصيده الى )14 نقطة( 

واألخضر )18 نقطة(.
وحقق الكوي����ت فوزا مطلوبا 
على الصليبخات 2 � 0 س����جلهما 
البرازيلي كاريكا )55 و91( ورفع 
األبيض رصيده الى )10 نقاط( من 
ست مباريات وبقي الصليبخات 

على نقاطه الثالث.
وفاز الس����املية على التضامن 
بهدف وحي����د ملهاجمه فرج لهيب 
)63( ورفع رصيده الى )9 نقاط( 
في حن بقي اخلاس����ر في املركز 

األخير بنقطة واحدة.
أجبر كاظمة القادس���ية على 
االحتماء في ملعبه بعدما بادله 
الهجمات حتى كاد ان يسجل في 
مرماه مبكرا فكان له ما أراد متأخرا 
بعدما سجل املهاجم الشاب محمد 
داود في أول مشاركة له مع الفريق 
من تس���جيل هدف السبق بعد 
متريرة من فهد العنزي جنح داود 
في تسديد الكرة مبهارة في زاوية 
صعبة للحارس نواف اخلالدي 
)45( وكعادة املدرب املثير للجدل 
ايالبالتشي زج بعنصر جديد وهو 
الداود الذي كان يبحث عن فرصته 
الثبات وجوده، كما لعب احملترفان 

حماس����يا من الفريقن خاليا من 
الهجمات الفنية اذ سيطر األبيض 
على مجريات اللقاء اال انه لم يتمكن 
التسجيل. وكاد الصليبخات  من 
ان يح����رز هدفا مبكرا في الدقيقة 
األولى اال ان كرة مهاجمه مشعل 
ذياب علت عارضة الفضلي ليسيطر 
بعدها الكويت، اال ان كاريكا أهدر 
كل الفرص املتاحة، خصوصا تلك 
التي سددها بيد احلارس علي طالب 
)45( ولم يكن زميله اس����ماعيل 
العجمي أفضل ح����اال منه، وكان 
بعيدا عن مستواه فيما برز الثنائي 
القحطاني في  روجيريو وناصر 

حركتهما وسط امللعب.
وفي الشوط الثاني زاد الكويت 
من ضغطه ليحاصر خصمه طوال 
الوقت من اجلهتن اليمنى حلسن 
حاكم والعجمي واليسرى من جهة 
وليد علي والعتيقي واس����تطاع 
كاريكا ان يهز الش����باك )58( من 
ضربة حرة مباشرة سكنت الزاوية 
اليمنى العليا للحارس علي طالب 
لتتوال����ى بعدها الفرص لألبيض 
اال انه����ا ذهبت أدراج الرياح فيما 
اعتمد الصليبخ����ات على الكرات 
املرتدة ملش����عل ذي����اب الذي كان 
ان  حتت سيطرة املرزوقي وقبل 
تلفظ املباراة أنفاسها أضاف كاريكا 
هدف االطمئنان والثاني لفريقه من 
تس����ديدة قوية من داخل املنطقة 
س����كنت الزاوية اليمنى للحارس 

البديل طارق الكندري.
أدار اللقاء صادق مختار وأنذر 
كال من حس����ن حاك����م والعتيقي 
وكاري����كا من الكوي����ت وارثر من 

الصليبخات.
الساملية والتضامن  وفي لقاء 
متكن الساملية من اجتياز التضامن 
بهدف ملهاجمه فرج لهيب )63( من 
تسديدة مباغتة من داخل منطقة 

اجلزاء.

محمد جمال والكسندر ساسا دورا 
الوسط  كبيرا في إحكام منطقة 
ومنعا العبي القادسية من تداول 
كراتهم مما أّخر هجماتهم التي لم 
تكتمل ولم تسنح لألصفر سوى 
هجمة واحدة س���دد فيها جهاد 
احلس���يني الكرة بشكل ضعيف 

أبعدها الفضلي الى ركنية.
ولم تك���ن ألحد أفضلية على 
اآلخر، لكن كاظمة اس���تطاع ان 
يصمد أم���ام »الدف���ع« الرباعي 
الهجومي لألصفر املكون من بدر 
وخلف وجهاد وف���راس وأبعده 
عن مناطق اخلطر، وشّن كاظمة 
هجمات سريعة لم تكتمل لكنه كان 
منظما في حتركاته خصوصا خط 
الوسط الذي كان األبرز في الشوط 
األول. ولم يخدم القادسية كثرة 
العبيه األساس���ين حيث »نام« 
خط الوس���ط الذي لعب به كيتا 
العامر وجهاد احلس���ن  وطالل 

وبدر املطوع وصحا على فترات 
لكن بشكل عام فإن القادسية لم 
يكلف نفسه عناء تسجيل هدف 
بانتظار ان يسجل العبو كاظمة 

هدفا في مرماه.

شوط مثير

وانقل���ب احلال في الش���وط 
الثاني وش���هد تس���جيل هدف 
التع���ادل للقادس���ية عن طريق 
خلف الس���المة من تسديد كرة 
ثابت���ة مرت من بن حائط الصد 
)51( وجنح كاظمة في تس���جيل 
هدف الفوز الثاني من ضربة جزاء 
اثر عرقلة جهاد احلسن للمنفرد 
يوسف ناصر متكن الغيني محمد 
جمال من تس���ديد الكرة باتقان 
)64( وطرد على اثرها احلسن من 
امللعب ثم طرد العب كاظمة علي 
املشموم بعد حصوله على انذارين 
واشتد الصراع بن الطرفن والحت 

لهما بعض الفرص وأجرى مدرب 
القادسية محمد ابراهيم تغييرات 
العنزي  هجومية بإشراكه حمد 
وأحمد عجب وصالح الشيخ ورد 
عليه بالتش���ي بإشراكه عبداهلل 
الفه���د وعبداهلل  دش���تي وفهد 
الظفيري وأضاع الفهد انفرادا تاما 

في آخر دقيقة من املباراة.

البلوشي »خّربها«

املب���اراة محمود  كاد حك���م 
البلوشي ان يفسد املباراة بعدما 
اتخذ قرارات غير صحيحة اثرت 
على نتيجة املباراة ومنها ضربة 
جزاء كاظمة حي���ث كان اخلطأ 
خارج منطقة اجلزاء، إضافة الى 
اغفاله طرد علي املش���موم بعد 
حصوله على االنذار الثاني لوال 
ان املساعد ناصر البلوشي نبهه 
الى ذلك رغم ان املشموم ال يستحق 
بنظرنا البطاقة الصفراء الثانية، 

كما أنذر احلكم طالل العامر ومحمد 
جمال وطرد ايضا مدرب كاظمة 

ايلي بالتشي.

تعادل سلبي

جاء الشوط األول من لقاء العربي 
والنصر مم����ال خاليا من اللمحات 
الفني����ة اال فيما ندر، وتفنن العبو 
الفريقن بالتمريرات اخلاطئة والبناء 
العش����وائي للهجمات مما أدى الى 
انحسار اللعب في منتصف امللعب 
وان كانت هناك أفضلية تس����جل 
في هذا الشوط فإنها للعربي الذي 
أضاع العبه محمد جراغ فرصتن 
التسجيل،  هما األخطر لفتح باب 
الفرصة األولى كانت في الدقيقة )11( 
بعد ان هيأ له خالد خلف كرة على 
مشارف منطقة جزاء النصر وسددها 
جراغ مبحاذاة القائم األيسر حلارس 
الص����الل والفرصة  النصر محمد 
الثاني����ة كانت ف����ي الدقيقة )37( 

عندما س����دد جراغ كرة من ضربة 
حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة 

النصراوية.
اما النصر فعمد مدربه البرازيلي 
مارس����لو على اغالق املنطقة أمام 
الهجم����ات العرباوي����ة م����ن دون 
تس����جيل أي مبادرة للهجوم في 

هذا الشوط.
وفي الش����وط الثاني لم يتغير 
احلال عن سابقه واستمر الفريقان 
في تقدمي أداء باهت متاما حتى من 
دون ان يفكر أي من الفريقن في بناء 
هجمات تكتيكية في أرضية امللعب 
وسط لعب عشوائي وكرات مقطوعة 
من اجلانبن، وان استمرت أفضلية 
العربي نسبيا اال ان التكتيك الدفاعي 
للنصر كان أفضل، حيث غاب مهاجما 
األخضر خالد خلف والسوري محمد 
زينو عن تسجيل أي خطورة على 
مرمى الصالل، وأجرى مدرب العربي 
دراغان سكوسيتش عدة تغييرات 

من اجل حتس����ن الوضع فأشرك 
نواف شويع بدال من علي مقصيد 
وعلي عمر بدال من عبداهلل احلداد 

ولكن دون جدوى.
اما النصر فاس����تمر في األداء 
الدفاع����ي البحت مع االعتماد على 
الهجمات املرت����دة، ولكن من دون 

أي فعالية.
أدار اللقاء احلكم حمد بوجروة، 
وانذر من النصر دغيم الرش����يدي 
وم����ن العربي محمد جراغ ونواف 

شويع.

كاريكا لألبيض

جن����ح الكوي����ت ف����ي تخطي 
الصليبخات بهدف����ن دون مقابل 
البرازيلي كاريكا )55(  احرزهما 
م����ن ضربة حرة مباش����رة و)90 
+1( من تسديدة من داخل املنطقة 
سكنت مرمى احلارس البديل طارق 
الكن����دري. وجاء الش����وط األول 

)هاني الشمري( )عادل اليعقوب(


