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)هاني الشمري(نواف احلميدان طائرا وماجد مصطفى يراقبه وفي اإلطار مدرب كاظمة ايلي بالتشي يتابع املباراة من املدرج)عادل يعقوب(البرازيلي كاريكا يسيطر على الكرة وسط حصار من طالل نايف ومحمد عبداهلل

في انطالقة الجولة الثامنة للدوري الممتاز

األبيض »يشرب« من الجليب وكاظمة يكتسح التضامن بالستة

ناصر العنزي ـ عبداهلل العنزي
واصل الكويت سلسلة نتائجه اجليدة وحقق 
امس فوزا ثمينا على النصر بهدفني مقابل هدف 
في املباراة التي جرت على ملعب علي صباح 
الس����الم بجليب الش����يوخ في اجلولة الثامنة 
للدوري املمتاز ورفع رصيده الى 13 نقطة في 
املركز الثالث وله مباراة مؤجلة مع كاظمة بعد 
غد في حني بقي النصر ثالثا ب� 14 نقطة وسجل 
للفائز اسماعيل العجمي وكاريكا )6 و67( وسجل 

للخاسر البرازيلي سوزا سيلفا )7(.
واكتسح كاظمة التضامن بستة اهداف مقابل 
هدف في مباراة من طرف واحد ورفع البرتقالي 
رصيده ال����ى 14 نقطة في املركز الثاني بفارق 
االهداف من النصر، ام����ا التضامن فمازال في 

املركز االخير بنقطة واحدة.

الكويت ـ النصر

عندما تكون البداية اهدافا فانتظروا مباراة 
جيدة املستوى فالكويت لم يتأخر في تسجيل 
هدف مبكر في الدقيقة )6( بإمضاء العماني 
اس���ماعيل العجمي بعدما تلقى كرة متقنة 
من البرازيلي كاريكا )غرسها( برأسه هدفا 
في مرمى محمد الصالل، وافس���د البرازيلي 
سوزا س���يلفا فرحة االبيض بالهدف وادرك 
التعادل س���ريعا بعد تسديدة مباغتة داخل 
منطقة اجلزاء )7( وواصل الفريقان نهجهما 
الهجومي بفضل كثرة العناصر التي ميكنها 

التحضير للهجمات املنظمة.
لعب الكويت بتش���كيلة مكونة من خالد 
الفضلي واحمد العيدان وعبداهلل املرزوقي 
وحسني حاكم واحمد صبيح وجراح العتيقي 
القحطاني  ووليد عل���ي واندريه وناص���ر 
واسماعيل العجمي وكاريكا، واعتمد االبيض 

على تبادل الكرات القصيرة ومباغتة خصمه 
باأللعاب العرضية التي يجيد العجمي وكاريكا 
التعامل مع مثل هذه الكرات ومنها جاء الهدف 
األول، وحاول وليد علي فتح ثغرة في اجلهة 
اليسرى لكنه اصطدم بعائق دفاعي كما واجه 
كاريكا رقابة دائمة من العماني عصام فايل، 
ولم تكتمل هجمات الكويت في بعض االحيان 

بسبب عدم التركيز.
لعب النصر بتش���كيلة مكونة من محمد 
الصالل واحمد الرشيدي وعصام فايل ومحمد 
عبداهلل وغازي القهيدي وعبدالرحمن املوسى 
وطالل نايف ومحمد راشد وبيدرو مورا وسوزا 

سيلفا ولويس فابيانو، وتكمن قوة العنابي 
في الثالثي البرازيلي الذي يحس���ن التفاهم 
في اختراق دفاع اخلصم، كما لعب افراد خط 
الوسط دورا جيدا في مؤازرة الدفاع ومساندة 
الهجوم فكان النصر بحالة جيدة تسمح له 

في مواجهة خصمه احلجة باحلجة.
وفي الش���وط الثاني دفع امل���درب ارثر 
مبهاجمه روجي���رو بدال م���ن اندريه االمر 
الذي ضاعف من قوة هجوم االبيض واضاع 
روجيرو كرة خطرة مبجرد دخوله ومتكن 
االبيض من تسجيل الهدف الثاني عن طريق 
البرازيلي كاريكا من ضربة جزاء صحيحة بعد 

عرقلة عمر يوسف لوليد علي )21( وحاول 
العناب���ي معادلة النتيجة دون جدوى وزج 
مدربه باملهاجم سعود سويد بدال من غازي 
القهيدي ولكن لم يغير من احلال شيئا ولنا 
مالحظة على حارس مرم���ى النصر محمد 
الصالل وهو من احلراس الشباب اجليدين 
ولكن يكون متوترا طوال املباراة االمر الذي 

قد يفقده تركيزه.
ادار املباراة احلكم ثامر العنزي وساعده 
ياس���ر حمد وحمود الس���هلي وظهر احلكم 
بحالة جيدة ووجه عدة انذارات الى عبداهلل 
املرزوقي وروجيرو وكاريكا وناصر القحطاني 

وغازي القهيدي وطالل نايف ومحمد الصالل 
ولويس فابيانو.

كاظمة ـ التضامن

وفي لقاء كاظمة والتضامن جنح البرتقالي 
في االجهاز على خصمه مبكرا وحتديدا في 
الربع ساعة االول عندما تقدم بهدفني نظيفني، 
جاء االول عبر العبه املميز فهد العنزي الذي 
تلقى كرة جميلة من طارق الش���مري داخل 
منطقة جزاء التضامن وضعها العنزي بسهولة 
على يس���ار حارس مرم���ى التضامن نواف 
املنصور )2(، وبعد الهدف واصل كاظمة اداءه 

الهجوم���ي القوي معتمدا على فهد الفهد في 
املقدمة والعنزي والشمري ونواف احلميدان 
في خط الوسط وجنح االخير في اضافة الهدف 
الثاني لفريقه اثر تسديدة من على مشارف 
منطقة اجلزاء س���كنت في شباك املنصور 
)12(، وبع���د الهدف واص���ل التضامن اداءه 
السيئ ولم يقدم الفريق أي هجمة تكتيكية 
تذكر وكأن الفريق كل���ه بانتظار حمد امان 
ان يفعل ش���يئا اال ان امان لم يكن في يومه 
فتواصلت اخلطورة الكظماوية واس���تطاع 
فهد الفهد اضافة اله���دف الثالث بعد تلقيه 
كرة عرضية من فهد العنزي في ظل خروج 
خاطئ من حارس التضامن املنصور فلم يجد 
الفهد صعوبة في وضعها برأسه باملرمى )32( 
وبعدها مباشرة سجل التضامن هدفه الشرفي 
من متابعة لعبداهلل ش���بيب لكرة عرضية 
اخطأ دفاع وحارس كاظمة في التعامل معها 

ليضعها شبيب باملرمى اخلالي )33(.
وفي الشوط الثاني استطاع فهد العنزي ان 
يعيد الكرة ويسجل الهدف الثاني له والرابع 
لفريقه بعد ان ارتدت له الكرة من مش���ارف 
منطقة جزاء التضامن ووضعها بسهولة على 
يسار املنصور 47، واستمر التضامن في تقدمي 
ادائه السلبي وكان الفريق اكمل املباراة كتأدية 
واجب فكافأه عبداهلل الظفيري بهدف خامس 
اثر متريره بني املدافعني ووضعه الكرة من 
حتت املنصور )89(، واختتم الشاب محمد 
ال���داود مهرجان االهداف من متابعته لركلة 
اجلزاء التي سددها طارق الشمري وارتدت 
من املنصور فتابعها الداود باملرمى في الوقت 
بدل الضائع. ادار اللقاء احلكم سليمان امليل. 
وتابع مدرب كاظمة ايلي بالتشي املباراة من 
املدرجات بسبب طرده في املباراة السابقة.

 )عادل يعقوب(النيجيري لويس ايدمي يسجل في سلة العربي

فوز الكويت وكاظمة والنصر في الجولة الـ 18 لدوري السلة

 العربي خرج منتصرًا من »معركة اليرموك« 
النصر أوقف المفاوضات الستقراره فنيًا

رزوقي: ندا باق مع القادسية
عبدالعزيز جاسم

»لقد قرر اجلهاز الفني لفريق النصر السعودي عدم حاجته ملساعد 
ندا، وذلك حرصا على االستقرار الفني للفريق«، هذا ماجاء في نهاية 
الكتاب املوجه من النصر الى ادارة القادسية صباح امس بعد ان وافق 
االخير على انتقال الالعب. وقال رئيس نادي القادسية محمود رزوقي 
انه ال يعرف ملاذا وصل هذا الكتاب بعد موافقة القادسية على انتقال 
ن����دا، رمبا يرجع للتصريحات االخيرة التي قالت ان ندا مصاب، ولم 
يشارك امام كاظمة في املباراة االخيرة في الدوري. واضاف ان االدارة 
حرص����ت على انتقال ندا ملصلحته، وخاطبت النصر حول ما يتعلق 
باملبلغ املال����ي وحقوق الالعب، وكان املبلغ املطروح 350 الف دوالر.  
واكد رزوقي ان هذا الكتاب لن يؤثر على ندا النه من الالعبني املميزين 
مع االصفر واملنتخب، مبينا انه يحترم قرار ادارة النصر التي اوضحت 
اسباب عدم التعاقد مع ندا وايقاف املفاوضات. من جهة اخرى، اشار 
رزوقي الى ان مجلس االدارة يتابع جتربة بدر املطوع في ملقة االسباني 
وانه يدعمه حتى وان طلب االخير متديد فترة التجربة، الفتا الى ان 

القادسية لن يقف في مصلحة أي العب في جميع االلعاب.

القادسية للنهوض في الصليبخات وصراع الوسط بين العربي والسالمية اليوم
فهد الدوسري

تختت��م اليوم اجلول��ة الثامنة مبواجهتني، يحل القادس��ية في 
االولى ضيفا ثقيال على الصليبخات 3.20 عصرا، فيما يستضيف 

العربي الساملية على ملعبه في 5.45.
في املباراة االولى يسعى مدرب القادسية محمد ابراهيم للملمة 
ش��تات فريقه واستعادة توازنه بعد ان اجبر االصفر على التوقف 
عن جمع النقاط في اجلولة املاضية اثر خسارته على يد كاظمة 1 � 
2 وجتمد رصيده عند النقطة 18، محاوال املضي قدما نحو مواصلة 
املس��يرة للحفاظ على صدارة الدوري التي ظل متمس��كا بها منذ 

اجلولة االولى.
وسيغيب عن االصفر محترفه السوري جهاد احلسني حلصوله 
على البطاقة احلمراء في لقاء فريقه امام كاظمة، كما سيفتقد جهود 
مهاجمه اخلطير بدر املطوع خلوض��ه جتربة اختبار احترافية في 
نادي ملقة االس��باني منذ االحد املاضي، وكذلك احملترف السوري 
ف��راس اخلطيب لالصابة. وكان االصفر قد تلقى خس��ارة موجعة 

بعد ان احس��ن خصمه كاظمة اغ��الق منطقة الدفاع واس��تخدام 
اس��لوب الضغط على حامل الكره وحتديدا خط الوسط الذي وجد 
صعوب��ة في صن��ع العديد من الفرص رغم تواف��ر بعض منها في 
الش��وط االول. وتكمن اهمية مباراة اليوم ف��ي انها تأتي لالصفر 
بعد خس��ارته االولى بالدوري وسيكون بحاجة ماسة لنقاط املباراة 
للنهوض من جديد والعودة ملسلس��ل االنتصارات واستعادة ثقته 
بنفس��ه وبجماهيره. ف��ي املقابل يحاول ابن��اء الصليبخات اثبات 
وجودهم واعاقة تقدم االصفر وحتقيق التعادل معه على أقل تقدير 
ليبرهنوا انهم لن يكونوا ضيوف شرف في الدوري املمتاز، ويأمل 
اجلهاز الفني واالداري ان يستغل الالعبون عامل االرض واجلمهور 
لتحقيق نتيجة تس��جل له في مش��وار البطولة بعد خسارتهم لقاء 
الذهاب 1 � 4. وعلى ملعب صباح السالم يستضيف العربي الساملية 
وكالهما يبحث عن اكتساب مزيد من النقاط بعد ان فرطا في عدد 
كاف منها حيث اختتما مبارياتهما في القسم االول برصيد 8 نقاط 
لالخض��ر و9 للس��ماوي، وكانت مباراتهم��ا االفتتاحية قد انتهت 

بالتعادل السلبي وعادة ما تشهد مبارياتهما اثارة وندية من الطرفني 
ملا يضمانه من مجموعة مميزة من الالعبني الذين سيكون لهم دور 
بارز في س��ماء الكرة الكويتية. ويسعى الفريقان إلى حتقيق نقاط 
املباراة كاملة بحثا عن دفعة معنوية كبيرة س��تكون كفيلة بدخول 
الفائز لدائرة املنافس��ة بقوة بعد تقارب النقاط وتقليص الفارق بني 
الفرق املتنافسة خاصة ان هناك القسم الثالث الذي ينتظر ان يكون 
مثيرا. ويعول االخضر كثيرا على محترفه الس��وري محمد زينو 
لزيارة مرمى حميد القالف وترجيح كفة فريقه الذي اليزال ينتظر 
املزيد، فيما سيكون للخبرة املتمثلة في مهاجم الساملية فرج لهيب 
دور حيوي في حس��م املواجهة للس��ماوي اذا م��ا جاءت الظروف 
مواتية لهم، ومما يزيد من اهمية املباراة انها تأتي الليلة في ظروف 
استئنائية بس��بب وجود الفريقني في منطقة الوسط ومحاوالتهما 
اجلادة للدخ�ول للمنافس��ة من جديد بعد سلس��لة من التعثرات، 
اذ تع��ادل االخض��ر في 5 مباريات وخس����ر واح��دة في���ما 

تع��ادل السامل�ية في 3 مباري��ات وخسر اثن���تني.

اليوسف: »االنتقالية« باقية حتى والدة مجلس جديد
أكد أن شبح اإليقاف بعيد عن »الكرة«

عبداهلل العنزي
قال رئيس اللجن���ة االنتقالية الحتاد الكرة 
الشيخ احمد اليوس���ف ان اجتماعه مع رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( السويس���ري 
جوزي���ف بالتر كان مثم���را للغاية واطلع على 
آخر تطورات ملف الكويت في »فيفا«، خصوصا 
بعد االحداث االخيرة التي جرت وناقشت معه 

التطورات املستقبلية لالزمة الرياضية.
وطمأن اليوس���ف، بعد عودته من زيوريخ، 
الشارع الرياضي الكويتي بابتعاد شبح االيقاف 
خالل الفترة املقبلة عن كرة القدم، وقال: ما ملسناه 
من قبل املس���ؤولني في »فيفا« امر جيد ويبشر 
باخلير ف���ي املرحلة املقبلة، لك���ن يجب علينا 
العمل من اجل اجراء انتخابات لالحتاد واغالق 
هذا امللف نهائيا، مش���يرا الى ان هذه االزمة في 
املراحل االخيرة من عمرها ويجب استغالل كل 

الفرص النهائها. 
وعن قرب انته���اء املهلة التي حددها »فيفا« 

ال���ى اللجنة االنتقالية وهي 2 فبراير املقبل من 
اجل اجراء انتخابات جديدة، افاد اليوسف بأن 
اللجنة االنتقالي���ة باقية حلني اجراء انتخابات 
جديدة وهي س���تنهي عملها فور تسلم مجلس 
ادارة جدي���د مهام ادارة االحت���اد، ومن ال يريد 
اس���تمرارنا في االحتاد فعليه العمل والتعاون 
معنا من اجل س���رعة اجراء االنتخابات وانهاء 
عمل االنتقالية، فاالحداث اآلن تغيرت مع وجود 
قضية في محكم���ة التحكيم الرياضية الدولية 
)كاس(، ونحن باقون حتى موعد انتخاب مجلس 
ادارة جديد وليس بانتهاء املهلة. وكان اليوسف 
قد عاد الى البالد مساء اول من امس بعد ان قام 
بزيارة الى االحتاد الدول���ي لكرة القدم )فيفا( 
رافقه نائب رئيس اللجنة االنتقالية اس���د تقي 
واملترج���م في االحتاد محم���ود فياض، والتقى 
الوفد بالتر ملدة س���اعة وعقد اجتماعا موسعا 
مع اللجنة القانونية لبحث آخر التطورات في 

ازمة احتاد الكرة.

يحيى حميدان
نفد العرب���ي أول من أمس من هزمية 
كارثية أمام اليرموك كانت ستحدث وقعا 
مدويا في »القلعة اخلضراء«، وذلك ضمن 
مباريات اجلولة ال� 18 لدوري كرة السلة في 
صالة نادي اليرموك، حيث متكن االخضر 
من ان ينتزع ف���وزا صع��با 98 � 88 بعد 
التمدي���د اثر تعادلهما 80 � 80 عند نهاية 
العربي  ارتق���ى رصيد  املباراة، وبفوزه 
الى 19 نقطة محتال املركز السادس، فيما 
صار رصيد اليرموك 14 نقطة في املركز 

التاسع.
وكان اليرموك هو االفضل واألنشط في 
جميع فترات املباراة وكان الطرف املهيمن 
على مجريات اللعب بشكل تام وسط ضياع 
كبير من العبي العربي الذين باتوا مطالبني 
بإعادة حساباتهم بعد سلسلة العروض 
الضعيف���ة واملتذبذبة التي يقدمونها هذا 

املوسم.
ووضحت رغبة »اليرامكة« في حتقيق 
الفوز مبكرا في الربع االول الذي مال لهم 
بالكامل لينهوه 20 � 13 ملصلحتهم، وأكملوا 
تفوقهم في الربع الثاني مع افضلية نسبية 
طرأت على اداء العربي الذي قلص العبوه 
الف���ارق عند نهاية الربع 37 � 34 لصالح 

اليرموك.
 واس���تمر نش���اط العبي العربي في 
الربع الثالث ايضا لكن دون جدوى لقلب 
النتيجة بعد االداء املنضبط من »اليرامكة« 
ليحافظوا على تقدمهم ايضا 58 � 55، وفي 
الربع االخير كانت االثارة حاضرة وبقوة 
بعد ان أحس العبو العربي بأن املباراة بدأت 
تخرج من ايديهم وحاولوا مرارا وتكرارا 
قلب النتيجة من دون فائدة مع احلماس 
الكبير الذي اب���داه العبو اليرموك بغية 
حتقيق الفوز في املباراة اال ان خروج ستة 
العبني منهم لالخطاء اخلمسة الشخصية 
ساهم في هبوط مستوى الفريق بشكل 
نس���بي، وبالرغم من ذلك سنحت فرصة 

ثمينة لليرامكة خلطف نقطتي املباراة بعد 
ان حصل الع���ب اليرموك احمد الصراف 
على رميتني حرتني في الثانية االخيرة من 
املباراة وبعد ان كانت النتيجة تشير الى 
التعادل 80 � 80، ولكن الصراف الذي لم 
يشارك بانتظام في املباراة اضاع الرميتني 
ليذهب الفريقان الى وقت اضافي سيطر 
عليه العربي بش���كل تام وانتزعوا فوزا 
صعبا وشاقا من اليرموك االفضل واالحق 

بنقطتي املباراة.
وس���اهم كل من االميرك���ي دومينيك 
ومحم���د محزم في ف���وز العربي بعد ان 
س���جل االول 31 نقطة والثاني 25 نقطة، 
وجاء خلفهما زميلهما فهد الرباح 15 نقطة، 
وعلى اجلانب االخر كان النيجيري لويس 
ايدمي 40 نقطة واحمد صفر 17 نقطة وعلي 
صفر 13 نقطة االبرز في التسجيل ملصلحة 

اليرموك.
أدار اللقاء احلكام سالم الهزاع وحافظ 
الش���ايجي، وقام مراقب  احللبي وخالد 
املباراة بس���حب بطاقة الع���ب اليرموك 
احمد الصراف بسبب احتكاكه مع احلكم 
س���الم الهزاع وينتظر ان يتم ايقافه من 
قبل جلنة املس���ابقات وشؤون الالعبني 

في احتاد اللعبة.
وف���ي بقية اللق���اءات واصل الكويت 
تصدره ترتيب ف���رق الدوري بعد فوزه 
السهل على الس���املية 102 � 48، ليرتقي 
االبيض برصيده الى 23 نقطة، فيما حصل 
الس���املية على نقطته ال� 13 بهزميته في 
جميع مبارياته قابعا في املركز الثاني عشر 
واالخير في ترتيب الدوري. وقفز كاظمة 
الى مركز الوصافة بعد تخطي��ه الشباب 97 
� 59، ليصبح لكاظمة 21 نقطة، وللشباب 
13 نقطة في املركز احلادي عشر، وحقق 
النصر فوزا منطقي��ا على الصليبخ��ات 
84 � 70 ليحافظ على مركزه السابع بعدما 
رفع رصيده ال���ى 17 نقطة، فيما اصبح 

للصليبخات 16 نقطة في املركز الثامن.

»نشوى« يفوز 
بسيارة المبارك

فاز اجلواد »نشوى« السطبل 
األزرق بالس���يارة املقدمة باسم 
املغفور له الشيخ عبداهلل املبارك 
ضمن االجتماع ال� 13 لفروسية 
اجله���راء اول من ام���س، وفي 
الشوط الرابع على مسافة 2000 
متر مسجال 2.07.34، وجاء في 
املركز الثاني اناش���يد السطبل 

األزرق ايضا.
وقام الشيخ مبارك العبداهلل 
بتس���ليم مفتاح السيارة لعميد 

اسطبل األزرق.
 وف���ي الش���وط الثالث على 
مس���افة 1400 متر ف���از اجلواد 
غياضة السطبل الرهيط بالكأس 
الش���يخ عبداهلل  املقدمة باسم 

املبارك.


