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كاظمة يتخطى التضامن ويشارك الكويت بالصدارة
يحيى حميدان

حقق كاظم����ة فوزا مهما على 
التضامن 79 � 60 في املباراة التي 
جمعتهما امس األول في صالة نادي 
التضامن ضمن مباريات اجلولة 
ال� 20 لدوري كرة السلة.وتساوى 
كاظمة في نفس الرصيد مع الكويت 
املتص����در برصيد 23 نقطة، فيما 
التضامن عل����ى نقطته  حص����ل 

ال� 15 ليحتل املركز العاشر.
بدأ البرتقالي املباراة بش����كل 
متزن وهادئ ما أعطى األفضلية 
للتضامن الذي أنهى الربع األول 
ملصلحته 15 � 11، وفي الربع الثاني 
نشط العبو البرتقالي من خالل 
حتركات العبيه اجليدة ومتكنوا 
من قلب النتيجة ملصلحتهم عند 
نهاية الربع الثاني 30 � 25، وتسيد 
البرتقالي املباراة بش����كل تام في 
الربع����ن الثالث الذي انتهى 55 � 
41، وكذلك األمر في الربع الرابع 
لينهي املباراة فائزا وبفارق كبير 
من النقاط بفضل معدل التسجيل 
اجليد لالعبيه عبدالعزيز الربيعة 
)14 نقطة( وحسن علي )12 نقطة( 
واالميركي اوماي ويسلي ومواطنه 
جون اويدن )11 نقطة( لكليهما. 
فيما كان األفضل على اجلانب اآلخر 
نواف الظفيري ب� 17 نقطة واملغربي 
امير عاشق وعلي احمد )13 نقطة( 
لكليهما وحس����ن االبراهيم )10 
نقاط(. قاد اللقاء طاقم حتكيمي 
مكون من عبداهلل السبتي وحافظ 

احللبي وعيسى احلمد.
وفي مباراة اخرى فاز الساحل 
على اليرموك 88 � 63 في مباراة 
جاءت متكافئة في البداية ولكن 
حسمها ابناء ابوحليفة في النهاية. 
ليرفع الساحل رصيده الى 22 نقطة 
في املركز الرابع، فيما بات لليرامكة 

15 نقطة في املركز التاسع.
وتغلب اجلهراء على الشباب 107 
� 61، ليرفع اجلهراويون رصيدهم 
الى 22 نقطة ف����ي املركز الثالث، 
فيما أصبح للشباب 14 نقطة في 

املركز ال� 11 قبل األخير.
وفي مب����اراة من طرف واحد، 
حق����ق النصر فوزا س����هال على 
الس����املية 94 � 67 نظرا للفوارق 
الفني����ة ب����ن اجلانب����ن وافتقاد 
الس����ماوي احملترف����ن األجانب 
الذي����ن يس����اعدون الفري����ق في 
مباريات بالدوري. وارتقى النصر 
برصيده الى 19 نقطة محتال املركز 
الس����ادس فيما صار للساملية 14 
نقطة بهزميته في جميع مبارياته 

التي خاضها حتى اآلن.

ضمن مباريات الجولة الـ 20 لدوري كرة السلة

)عادل يعقوب(العب الساحل احمد فالح يسجل في سلة اليرموك

»السلة« لن يجدد لزوران

إيقاف الصراف وسحب بطاقة لويس

ق��ررت جلنة التدري��ب واملنتخب��ات الوطنية عدم 
التجدي��د للصربي زوران كريكوفيتش مدرب املنتخب 
الوطني ال��ذي ينتهي عقده في منتصف مارس املقبل. 
ويرغب احتاد السلة في التعاقد مع طاقم تدريبي أجنبي 
مكون من مدير فني ومساعديه على مستوى فني عال 

لقيادة ازرق السلة في املشاركات املقبلة وأبرزها بطولة 
اخلليج التي ستقام في دبي اكتوبر املقبل. ويأتي قرار 
احتاد الس��لة بعدم التجديد ل��زوران منطقيا ومنتظرا 
وذلك ألنه لم يقدم اي شي يذكر رغم مكوثه 6 سنوات 

على رأس اجلهاز الفني للمنتخب.

قام طاقم حكام مباراة اليرموك والساحل بسحب 
بطاقة محت��رف االول النيجيري لويس ايدمي وذلك 
الحتكاك��ه بقوة م��ع احد احلكام.وينتظ��ر ان تقوم 
جلنة املسابقات وشؤون الالعبني بإيقاف لويس عن 

مباريات فريقه املقبلة.

م��ن جانب آخر اعتمدت جلنة املس��ابقات إيقاف 
الع��ب اليرموك احم��د الصراف مباراتني بعد ش��د 
وج��ذب حيث كان م��ن املفترض مضاعف��ة عقوبته 
نظرا لتهجمه على ح��كام مباراة فريقه أمام العربي 

في اجلولة املاضية.

القادسية »صاحب القمة« في مواجهة التضامن

القادسية   ويحتاج مدرب 
محمد ابراهي���م الفوز بنقاط 
املباراة كامل���ة حتى يحافظ 
على الفارق بينه وبن مالحقيه 
وليكون في مأمن من اي هفوات 
او مطب���ات ق���د تصيبه في 
اجلوالت املقبلة التي ستشهد 
صراعا محموما على جتميع 
اكبر عدد من النقاط وبالتأكيد 
الطم���وح مختلف بن  ف���ان 
الفريقن فاالول يسعى للحفاظ 
على الصدارة واآلخر يأمل في 
الهروب من شبح الهبوط الذي 

البرازيل���ي باتريك في ايجاد 
ثغرة في دفاع الصليبخات الذي 
عادة ما يكون في افضل حاالته 

على ملعبه وبن جماهيره.
أما اصحاب االرض فيدخلون 
املباراة برصيد 3 نقاط ويسعون 
امام  املمي���ز  ادائهم  لتك���رار 
القادسية في اجلولة املاضية 
والتأكيد على ان املباراة التي 
ستكون على ملعبهم سيكون 
لهم كلم���ة فيها ولكن يكونوا 
ضيوف ش���رف عل���ى دوري 

االضواء.

بدأ يالحقه وال احد سواه.
ويدخل النصر مباراة اليوم 
امام الصليبخات وفي جعبته 
14 نقطة في املركز الرابع بفارق 
االهداف عن كاظمة وسيسعى 
البرازيلي مارس���يلو  املدرب 
لتجاوز اثار الهزمية التي تلقاها 
الفريق على ي���د الكويت في 
اجلولة املاضية والنهوض من 
جديد من الكبوة واعتبارها كأن 
شيئا لم يكن. ويأمل العنابي 
ان يحقق االستفادة القصوى 
الهداف  من حتركات مهاجمه 

فهد الدوسري
اليوم منافس���ات  تنطلق 
التاس���عة للدوري  اجلول���ة 
املمتاز مبباراتن، حيث يحل 
النصر في االولى ضيفا على 
الصليبخات 3:20 عصرا، فيما 
يواج���ه القادس���ية املتصدر 
التضامن متذيل الترتيب على 

ستاد محمد احلمد 5:50.
يبحث األصف���ر في لقائه 
امام التضامن الليلة عن تعزيز 
صدارته للدوري بعد ان متكن 
من حتقي���ق فوز صعب على 
الصليبخات على أرضه وبن 
جماهير 2-1 وبلغ األصفر اثر 
هذا الفوز النقطة 21 والتي كفلت 
له االبتعاد بالصدارة بفارق 5 

نقاط عن الكويت الثاني.
القادس���ية جهود   ويفقد 
العبيه بدر املطوع خلضوعه 
الختبار في جتربة احترافية 
بن���ادي ملقة االس���باني، كما 
سيفقد خدمات مدافعه الدولي 
الذي وقع رسميا  مساعد ندا 
للعب للش���باب الس���عودي، 
الدولي  كما سيغيب مهاجمه 
حمد العن���زي حلصوله على 
البطاقة احلم���راء في مباراة 
الصليبخات األخيرة والسوري 
جهاد احلسن املوقوف، فيما 
ستشهد املباراة عودة مهاجمه 
السوري فراس اخلطيب بعد 
متاثله للشفاء من اإلصابة التي 
حلقت به في مباراة فريقه أمام 

كاظمة.
وم���ن املنتظر ان يحس���م 
القادس���ية اللقاء مبكرا نظرا 
الفن���ي اجليد  الى مس���تواه 
باملقارنة مع مستوى ضيوفه 
أبناء الفروانية الذين لم يقدموا 
ما يشفع لهم للبقاء في دوري 
األضواء، حيث تكبد 7 هزائم 
وتعادل م���رة واحدة، وتذيل 
الترتي���ب فضال عن  قائم���ة 
احلالة الفنية السيئة للفريق 
الثالثة  وابتع���اد خطوط���ه 
البعض وس���وء  عن بعضها 
مس���توى محترفيه األجانب 
الذين يفترض ان يكونوا عونا 

للفريق ال عالة عليه.

النصر لتضميد جراحه أمام الصليبخات في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز

القادسية يسعى لتجاوز التضامن وتعزيز الصدارة

قدم نائب رئيس مجلس إدارة نادي التضامن ومدير الكرة 
املعني ناصر اخلرينج اس��تقالته من منصبه بس��بب انش��غاله 
لظروفه الدراسية وحتضير شهادة املاجستير. من جانب آخر، 
أع��رب عضو مجل��س اإلدارة بالتضامن عب��داهلل البغيلي عن 
أسفه الشديد لهذه االس��تقالة، وقال ان النادي سيفتقد جهود 

اخلرينج، السيما انه من أبناء النادي املخلصني.

الخرينج يستقيل من التضامن

الغربللي: الفضلي ال يسأل عن هدفي األبيض

عبدالرضا: معسكر للسالمية في أبوظبي

عبدالعزيز جاسم
قال عضو مجلس ادارة نادي كاظمة جهاد الغربللي ان اخلس����ارة 
التي تلقاها البرتقالي ام����ام الكويت اول من امس بالدوري املمتاز ال 
تقلل من مس����توى ومكانة كاظمة النها ج����اءت امام فريق من الفرق 
املنافس����ة على اللقب ولكن االخطر ان تتعث����ر امام الفرق الضعيفة، 
الفتا الى ان احلارس احمد الفضلي ال يتحمل اي خطأ في املباراة وان 
الهدفن جاءا بس����بب سوء التمركز من املدافعن والعبي الوسط ولم 

يراقبوا العبي االبيض جيدا.
واضاف الغربللي ان اخلسارة تعتبر امتدادا الخطاء السنوات 
السابقة وهي اخطاء س���هلة نقع فيها وتفقدنا النقاط الن كل من 
شاهد املباراة يعتقد ان نتيجة التعادل على اقل تقدير هي النتيجة 
الواقعية للمباراة الن كاظمة اس���تحوذ على شوطي املباراة، لكن 
الكويت لعب بذكاء كبير واغل���ق املنطقة بأكبر عدد من الالعبن 
الذي���ن عرفوا ان خطورة البرتقالي في وس���ط امللعب، باالضافة 
الى ان العبينا لم يكونوا في مس���تواهم املعهود باستثناء نواف 

احلميدان.
وعن جتديد اعارة احلارس شهاب كنكوني مرة اخرى للعربي 
ق���ال الغربللي ان املوضوع لم يط���رح حتى اآلن على مجلس 
االدارة وانه سابق الوانه لعدم تشتيت الفريقن وكذلك احلراس، 
مش���يرا الى ان اخطاء احلراس حتدث في اي مكان وان الفريق 
لديه حارس���ان وهم���ا ميثالن االزرق احمد الفضلي وحس���ن 
كنكون���ي باالضافة الى احلارس الواعد وقائد ازرق الش���باب 

عبدالعزيز كميل.
من جانب آخر يتدرب مع الفريق االول لكاظمة الكيني باتريك الذي 
وصل قبل يومن متهيدا للتوقيع معه ليكون اخر صفقات البرتقالي 
بعد الرباعي الصربيان ساشا والكسندر والبرازيلي ساندرو والكيني 

محمد جمال.
ويلعب باتريك في خط الوسط ويجيد اللعب في اجلهتن اليسرى 
واليمنى وفي حال اقتناع املدرب الصربي الروماني ايلي بالتش����ي به 

ستقوم االدارة بالتوقيع معه على الفور.

عبدالعزيز جاسم
قال مدير الفريق االول بنادي الس���املية علي عبدالرضا ان 
السماوي سيغادر الى ابوظبي القامة معسكر تدريبي 22 فبراير 
حتى 4 مارس املقبلن س���يتخلله عدد من املباريات الودية من 
اندية ابوظبي والعن، مش���يرا الى ان املعسكر سيكون مبثابة 
اعداد ملسابقة كأس س���مو ولي العهد التي ستنطلق 6 مارس 

وكذلك كاس سمو االمير وباقي جوالت الدوري املمتاز.
واضاف عبدالرضا ان االدارة قررت عدم التعاقد مع اي محترف 
جديد لعدة اسباب مالية وفنية وبذلك سيكون السنغالي احلاج 
دميبا مع الس���ماوي بعدما رفض تسوية العقد وطالب بقيمة 
العقد كاملة ما يعني ان اخلس���ارة ستكون للنادي وليس له، 
مضيفا ان الفريق لديه العديد من النجوم في خط الهجوم ابرزهم 
العماني سعد السعدي الذي سيعود خالل اسبوعن للمشاركة 
في املباريات الرسمية باالضافة الى الواعدين سليمان عبدالرضا 

واحمد البلوشي ليمثال قوة ضاربة مع فرج لهيب.
وبن عبدالرضا ان الفريق ال يعاني من الغيابات امام الكويت 
غدا باستثناء النيجيري اميانويل ايزوكام املوقوف حلصوله 

على 3 انذارات.

كاظمة يجرب الكيني باتريك


