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الشيخ باسل الصباح

مهاجم اجلهراء محمد دهش سيكون حتت رقابة مدافعي الساحل

حصر أعداد املسجلني سيفتح الباب أمام انتخابات »شرسة«

الكاظمي وقع مع روجيرو 

8 غرز في حاجب الفضلي

عبداهلل العنزي
ظفر رئيس النادي العربي جم���ال الكاظمي بتوقيع العقد مع 
الالعب البرازيلي روجيرو )24 عاما( قبل س���اعات من اغالق باب 

االنتقاالت الشتوية.
وس���بق لالعب ان لعب مع احد فرق دوري السوبر الصيني. 
ولعل افضل ما في الصفقة انها تأتي ملدة شهر على سبيل التجربة 
حيث وقع العقد ملدة 4 اشهر ولكن يحق إلدارة العربي فسخ عقد 
روجيرو قبل مرور شهر على التوقيع من دون دفع أي مبلغ مالي 

واال فان النادي ملزم بتسديد كامل املبلغ املتفق عليه.
وستكون الفرصة متاحة امام مدرب االخضر الكرواتي دراغان 
سكوسيتش في جتربة الالعب على مهل في ظل وجود 4 محترفني 
آخرين بالفريق وهم السوري محمد زينو واجلزائري امير سعيود 
والس���لوفيني روك والبوليڤي خواكني بوتيرو فاكو وفي حال ما 
اذا كان الالع���ب البرازيلي جيد من الناحية الفنية فان العربي لن 
يقوم بفسخ عقد أي العب محترف بل ستكون اولوية لعبه بالفريق  
على حساب روك بعد ان طالب الكاظمي في اجتماعه االخير اجلهاز 

الفني بالتركيز على الهجوم.
وس���يكون روجيرو والبوليڤي فالكو متاحان لالستخدام من 
قبل اجلهاز الفني للفريق في املباراة امام القادس���ية يوم االربعاء 

املقبل.

عبدالعزيز جاسم
تعرض حارس مرمى كاظمة أحمد الفضلي إلصابة في حاجبه 
خالل التدريبات نقل على اثرها الى املستشفى، وأجريت له 8 
غرز إليقاف النزيف. وقال الفضلي الذي خرج من املستشفى، 
انه تعرض لإلصابة بعد مش���اركته في كرة هوائية من املدافع 
البرازيلي س���اندرو الذي اصطدم به دون قصد، مشيرا الى ان 
س���اندرو حرص على متابعة اصابته لالطمئنان على صحته، 
الفتا الى ان حراس���ة مرمى كاظمة بخير في ظل وجود حسني 

كنكوني وعبدالعزيز كميل.

مبارك الخالدي
تبدأ الهيئة العامة للش����باب والرياضة 
اعتبارا من الساعة ال� 5 مساء اليوم، عملية 
قيد الراغبني لالنتساب الى عضوية اجلمعيات 
العمومية لالندية الشاملة واملتخصصة التي 
تس����تمر ملدة شهرين وتنتهي في 31 مارس 

املقبل.
وتبرز اهمية التسجيل احلالية ألنها تأتي 
في ظل اجواء مش����حونة متر بها الرياضة 
الكويتية، الس����يما بعد ق����رار الهيئة بحل 
مجالس ادارات 10 اندية في 14 نوفمبر املاضي، 
وما تبع ذلك من جلوء االندية املتضررة الى 
احملاكم التي اص��درت احكاما متفاوتة بني 

التأييد لقرار احلل ورفضه، حيث التزال تلك 
امللفات معروضة امام القضاء ليقول كلمة 
الفصل فيها. كما سادت خالل هذه االجواء 
العديد من االطروحات التي تناولت بالشك 
في رغبة بعض االطراف في اجراء تعديالت 
واس����عة على تركيبة اجلمعيات العمومية 
لالندية عبر دع����م القوائم املضادة متهيدا 
لوصولها الى مقاعد مجالس ادارات االندية 
املنحلة، العتقادها انه����ا الوصفة الناجعة 
إلبعاد من تراهم سببا فيما تعانيه الرياضة 

من ازمات وبشكل دميوقراطي.
ولم تغفل مجالس ادارات االندية املنحلة 
عن هذا السيناريو، وباتت تراقب كل ما يطرأ 

على الس����احة الرياضية مبا فيها عمليات 
التسجيل التي تبدأ اليوم، وذلك من خالل 
تفعيل دور املفاتيح االنتخابية للمحافظة على 
قواعدهم االنتخابية وزيادة اعداد منتسبيه 
حتسبا للسنوات املقبلة. وسينتظر اجلميع 
انتهاء حملة التسجيل للوقوف على نتائجها 
ودراستها وحتليلها، ملعرفة عما اذا ك���ان 
هن���اك تدخل الظهار هذه النتائج بشكل يخدم 
اهداف السيناريو ام ان النتائج ستضع حدا 

لتلك االشاعات وتبرهن على نزاهتها.
اجلدي����ر بالذكر ان اعض����اء اجلمعيات 
العمومية لالندية والذين يحق لهم احلضور 
حتى نهاية ش����هر يونيو 2009 لالندية هم 

عل����ى النح����و التالي: كاظم����ة 717 عضوا، 
خيطان 2300 عضو، اليرموك 1720 عضوا، 
النصر 1155 عض��وا، الكويت 1526 عضوا، 
الق����ادسية 1577 عضوا، الفحيحيل 2097 
عضوا، العربي 4020 عضوا، الصليبخات 
3738 عضوا، الشباب 1481 عضوا، الساملية 
1214 عضوا، الساحل 6989 عضوا، اجلهراء 
2656 عضوا، التضامن 3973 عضوا، املعاقني 
364 عضوا، الفتاة 340 عضوا، الصم 285 
عضوا، السيارات 766 عضوا، الرماية 122 
عضوا، البحري 148 عضوا، الصيد والفروسية 
250 عضوا، البولين����غ 89 عضوا والهجن 

1432 عضوا.

المفاتيح االنتخابية تلعب دورًا كبيرًا إلعادة تشكيل القوائم المتصارعة

»الهيئة« تبدأ تسجيل األعضاء الجدد لألندية اليوم

مؤتمر صحافي لباسل الصباح اليوم

»طائرة« القادسية تلتقي الصليبخات
تقام في ال� 7 مس���اء اليوم 3 مباريات ضمن اجلولة الثالثة من 
املجموعة األولى لدوري الكرة الطائرة، فيلتقي القادسية املتصدر )4 
نقاط( مع الصليبخات )نقطتني( على صالة فجحان هالل املطيري 
في القادسية، ويستضيف اليرموك )نقطتني( على صالته الساحل 
)3 نقاط(، كما يستضيف الفحيحيل )3 نقاط( على صالته كاظمة 

شريك الصدارة )4 نقاط(.
وتعتبر املباريات شبه محسومة، حيث لن يعاني األصفر في 
حس���م اللقاء امام الصليبخات، واحلال نفسه ينطبق على كاظمة 
وذلك لفارق املس���توى واالعداد اجليد عل���ى النقيض من الفرق 
االخرى التي تشارك ألجل املش���اركة فقط واحلصول على مبالغ 
االحتراف اجلزئي، وقد تشهد املباراة التي جتمع اليرموك والساحل 

تكافؤا نوعا ما.

يعقد رئيس مجلس ادارة 
امليل  الكويت���ي لربع  النادي 
للس���يارات والدراجات اآللية 
الشيخ باسل الصباح مؤمترا 
صحافيا في ال���� 3:30 عصر 
اليوم في ديوان قصر املسيلة 
النادي  للحديث عن برام���ج 
للمرحلة املقبلة واستعدادات 
املتس���ابقني للمش���اركة في 
املدرج���ة عل���ى  البط���والت 
الرزنامتني احمللية والدولية.

كما سيكون اللقاء هو األول 
للشيخ باس���ل مع االعالميني 
والسائقني واملتسابقني في كل 
الفئات للسيارات والدراجات 
اآللية وذلك بعد اشهار نادي 
ربع امليل لبحث سبل دعمهم 

التي  النتائج  لتحقيق افضل 
اللعبة في  تعك���س تط���ور 

البالد.

الفحيحيل واليرموك يستضيفان الشباب وخيطان في ختام القسم الثاني لدوري »األولى«

 الساحل إلحكام قبضته على الصدارة أمام الجهراء 
مبارك الخالدي

يختتم اليوم القس���م الثاني 
م���ن دوري الدرج���ة االول���ى، 
باقام���ة 3 مباري���ات، ويحاول 
الس���احل املتصدر )20 نقطة( 
احكام س���يطرته على الصدارة 
عندما يستضيف اجلهراء )14(، 
ويحل خيطان )15( ضيفا على 
اليرموك )9(، وتقام املباراتان في 
الساعة 5:55 مساء، وفي اللقاء 
الفحيحيل )5(  الثالث يواج���ه 
على ملعبه الشباب )6( الساعة 

3:20 عصرا.
الس���احل  وتعتب���ر مباراة 
واجلهراء االبرز اليوم لرغبة ابناء 
ابوحليفة في احكام قبضتهم على 
الصدارة، وابعاد ابرز املرشحني 
وهو اجلهراء والثأر خلس���ارته 

امامه في القسم االول 2-0.
وميتل���ك الس���احل ال���روح 
العالية بعد سلس���لة  املعنوية 
الع���روض اجلي���دة التي قدمها 
العبوه، وفي املقابل يأمل اجلهراء 
استعادة توازنه والعودة الى سكة 
االنتصارات على حساب خصم 
قوي، واضافة نقاط املباراة الى 
رصيده، وايقاف تقدم الساحل.

 خيطان للثأر من اليرموك 

ويخوض خيطان مواجهته 
مع اليرموك بروح معنوية عالية 

بعد فوزه الكاسح على الفحيحيل 
5-1 ف���ي اجلولة املاضية، عاد 
من خاللها لسكة االنتصارات 
ومحت���ال املركز الثاني. ويأمل 
الثأر م���ن اليرموك الذي اذاقه 
كأس املرارة في القس���م االول 

وهزمه 0-1.
من جهته، يخوض اليرموك 
املباراة عل���ى ملعبه بعد غياب 

عدة مواسم، وهي فرصة مواتية 
له لتكرار فوزه على منافسه في 

القسم االول.

صراع الشباب والفحيحيل

ويأمل الشباب في حتقيق فوزه 
االول على حس���اب الفحيحيل، 
التطور  وحتس���ني مركزه بعد 
امللح���وظ بادائه ف���ي املباريات 

االخي���رة بفضل جه���ازه الفني 
الوطني محمد  اجلديد بقي���ادة 

دهيليس.
من ناحيته، يسعى الفحيحيل 
الى االبتعاد ع���ن املؤخرة عبر 
حتقيق فوزه الثاني، قد يساهم 
في ارتفاع الروح املعنوية للفريق، 
متهي���دا لدخول القس���م الثالث 

بعزمية قوية.

خلف السالمة يسدد الكرة وطالل نايف وأحمد الرشيدي ومحمد عبداهلل يراقبونه )هاني الشمري(البرازيلي كاريكا يسقط على األرض وخالد الشمري يحرس الكرة

ناصر العنزي ـ فهد الدوسري ـ عبداهلل العنزي ـ عبدالعزيز جاسم
وأخيرا خسر القادسية وتلقى أولى هزائمه 
على يد النصر بنتيجة 2-3 في اجلولة العاشرة 
من الدوري املمتاز لك����رة القدم وبقي االصفر 
رغم خس����ارته في الصدارة برصيد 24 نقطة، 
وتألق العنابي ف����ي حتقيق الفوز على ملعبه 

ورفع رصيده الى 20 نقطة.
وتعادل الكويت مع كاظمة 2-2 في مباراة 
هجومية ورفع األبيض رصيده الى 20 نقطة 
ثانيا بفارق األهداف عن النصر وأصبح للبرتقالي 

16 نقطة.
وشهدت اجلولة العاشرة جملة أهداف حيث 
سجل الساملية فوزا عريضا على الصليبخات 
بأربعة مقابل ال شيء ورفع رصيده الى 15 نقطة 
فيما بقي الصليبخات على نقاطه الثالث، وفاز 
العربي بس����هولة على التضامن بثالثة أهداف 
دون رد وأصبح رصيده 12 نقطة واخلاسر في 

املركز األخير بنقطة واحدة.
أكد النصر علو كعبه الهجومي في الشوط 
األول وس����جل ثالثة أه����داف اصابت خصمه 
القادس����ية مبقتل وبعث����رت خطوطه وجاءت 
األهداف كالصاعقة بسبب اخطاء فادحة للدفاع 
القدساوي وسجلها البرازيلي مارسيلو سانتوس 
بعدما احس����ن في اسقاط الكرة فوق احلارس 
اخلال����دي املتقدم )14(، وأضاف محمد راش����د 
العتيبي الهدف الثاني بعد انفراد تام باملرمى 

)28(، ثم اضاف البرازيلي باتريك الهدف الثالث 
بعد انفراد راشد بالكرة وحتضيرها الى باتريك 

سددها في املرمى اخلالي )44(.
ولعب العنابي بتشكيلة مكونة من محمد 
الصالل وعصام فايل وأحمد الرشيدي ومحمد 
عبداهلل وغازي الفهيدي ورودريغو وطالل نايف 
وعبدالرحمن املوس����ى ومحمد راشد العتيبي 
ومارسيلو وباتريك، وأحسن املدرب مارسيلو 
كابوني رسم خطته وهاجم خصمهم منذ البداية 
ووصل املرمى من عدة طرق وكان بالفعل األفضل 
انتشارا وساهم خط وسط العنابي في فرض 
سيطرة فريقه بعدما احسن في واجباته الدفاعية 
والهجومية واستغل محمد راشد اجلهة اليمنى 
افضل استغالل وكانت مفتاح انطالق الهجمات 

واألهداف.
ولعب القادسية بتشكيلة مكونة من نواف 
اخلالدي وعلي النمش وحس����ني فاضل وفهيد 
الشمري ومحمد راش����د وطالل العامر وجهاد 
احلسني وكيتا وفراس اخلطيب وبدر املطوع 
وخلف السالمة، وس����قط القادسية كثيرا في 
اخط����اء دفاعية حي����ث كان الرباعي في حالة 
س����يئة ومن كرة ثابتة استطاع نهير الشمري 
تسجيل هدف القادسية خدعت احلارس محمد 
الصالل فيما اضاع فراس اخلطيب انفرادا جنح 

الصالل في صد الكرة.
وفي الشوط الثاني دفع محمد ابراهيم بالعبيه 

حمد العنزي واحمد عجب بعدما قلص الفارق 
فراس اخلطيب بتس����جيله الهدف الثاني اثر 
تسديدة قوية من داخل املنطقة، وعبثا حاول 
األصف����ر تعديل النتيج����ة، ولكن دون جدوى 
حيث اتسمت ألعابه بالتعجل، اضف الى ذلك 
الروح القتالية التي كان عليها دفاع النصر مما 
صعب مهمته كثي����را، اما العنابي فقد كان في 
حالة يقظة وش����ن هجمات مرتدة كادت تسفر 
ع����ن اهداف اخرى وبرز م����ن العبيه احلارس 
الصالل وعصام فايل ورودريغو وطالل نايف 

وباتريك والعبي خط الدفاع.
ادار املباراة احلكم سليمان امليل وجنح في 
قيادتها باقتدار وجاءت قراراته سليمة وخرجت 
املباراة دون انذارات وش����هدت املباراة تكرمي 

العب النصر حكيم طراد.

تعادل مثير

وسعيا لالحتفاظ بالوصافة وأمال في عرقلة 
القادسية املتصدر دخل الكويت لقائه امام كاظمة 
للمرة الثانية في اسبوع بعد ان انتهت مباراة 
الذهاب لصاحله بهدفني نظيفني ووسط حتفظ 
الفريقني لم تسنح فرصا حقيقية لكليهما حتى 
تدخل خالد الش����مري ليسجل خطأ في مرماه 
)26(، بعدها سعى البرتقالي لتعديل النتيجة 
ولكن استمرار وجود يوسف ناصر وحيدا في 
خط املقدمة حال دون وجود اي خطورة تذكر 

على مرمى خالد الفضلي ليلجأ العبا الوسط 
الغين����ي محمد جمال والبرازيلي س����اندرو دا 
سيلفا للتسديد من خارج منطقة اجلزاء أمال 
في الوصول ملرمى األبيض، بدوره عمد األخير 
للعودة للوراء حفاظا على تقدمه باستثناء بعض 

احملاوالت اخلجولة للبرازيلي كاريكا.
وفي الشوط الثاني سيطر كاظمة على وسط 
امللعب وركز العبوه على الكرات األرضية من 
خالل التمرير على األطراف ومن االختراق في 
العمق وأبى احمد العيدان اال ان يرد الدين لنظيره 
خالد الشمري حيث سجل هدف التعادل لكاظمة 
خطأ في مرماه )59( بعد عرضية سلطان صلبوخ 
األرضية، وواصل البرتقالي فرض س����يطرته 
امليداني����ة من خالل تناقل الك����رة وانطالقات 
فهد العنزي م����ن اجلهة اليمنى وزميله نواف 
احلميدان من اجلهة اليس����رى وترجم يوسف 
ناص����ر افضلية فريقه باضافته للهدف الثاني 
لفريقه بعد عرضية فهد العنزي التي سددها 
طارق الش����مري لترتد م����ن احلارس الفضلي 
لتع����ود لناصر الذي س����ددها في حلق املرمى 
)82(، وس����رعان ما ادرك الكويت التعادل بعد 
ركن مهاجمه العماني اسماعيل العجمي الكرة 
التي أس����كنها له علي الكندري على مش����ارف 
منطقة اجلزاء ليسددها بذكاء على ميني احمد 
الفضلي )87(، ادار اللقاء احلكم محمود البلوشي 
وأنذر من الكويت ناصر القحطاني وطرد زميله 

البرازيلي اندريه حلصوله على انذارين.

فوز األخضر

وفي لقاء العربي والتضامن تنفست اجلماهير 
اخلضراء الصعداء بع����د ان متكن فريقها من 
حتقيق فوزه الثاني باملس����ابقة على حس����اب 

التضامن بثالثة اهداف نظيفة.
االخضر استطاع االجهاز على خصمه منذ 
الشوط االول بفضل الثالثي اخلطير السوري 
محمد زينو وخالد خلف ومحمد جراغ، وجنح 
االخي����ر في ترجمه افضلي����ة فريقه مبكرا في 
الدقيقة )6( عبر احرازه لهدف السبق من تسديدة 
خ����ارج منطقة اجلزاء لم يتعامل معها حارس 
التضامن وليد وارد بشكل سليم، وبعد الهدف 
استطاع العربي احملافظة على سيطرته على 
اللقاء وحتقيق املطلوب ولم يتراجع الى الوراء 
كثيرا فيما واصل التضامن اداءه السيئ ليس 
في املباراة فحس����ب وامنا في البطولة بشكل 
عام، وكان للعرب����ي ما اراد عبر تعزيز تقدمه 
في الدقيقة )43( عبر السوري زينو الذي تلقى 
كرة عرضية من خالد خلف داخل منطقة اجلزاء 

وضعها زينو بسهولة في شباك وارد.
وفي الش���وط الثاني لم يتغير احلال كثيرا، 
س���يطرة عرباوي���ة ولعب مش���تت تكتيكيا من 
التضامن، واطلق زين���و رصاصة الرحمة على 
التضامن عبر اضافته للهدف الثاني له والثالث 

لفريقه من ركلة جزاء تس���بب فيها بنفس���ه في 
الدقيقة )72(، وش���ارك في هذا الشوط محترف 
العربي اجلديد اجلزائري أمير سعيود وقدم حملات 

فنية نالت استحسان متابعي اللقاء.

»هاتريك« للبلوشي

وفي مباراة الس����املية والصليبخات، تألق 
السماوي في الشوط االول وأنهاه بهدفني دون 
رد سجل االول مشاري العازمي بعد تسديدة 
قوية من فرج لهيب ارتدت من الدفاع وضعها 
العازمي قوية على ميني طارق علي )27(، ثم 
واصل الس����املية ضغطه ومتكن من مضاعفة 
النتيجة بعد ان استغل جراح عبداللطيف خطأ 
مدافعي الصليبخات مررها الى احمد البلوشي 

الذي سددها داخل املرمى )42(.
وفي الش����وط الثاني، استمر اداء الساملية 
القوي وأتيحت له عدة فرص ولكنه لم يستغلها، 
ثم مرر ناصر العثمان كرة عرضية الى البلوشي 
الذي وضعها في مرمى طارق علي )72(، وقبل 
نهاية املباراة ب� 5 دقائق عاد البلوشي للتألق مرة 
اخرى وسجل الهدف الرابع للسماوي والثالث 
له )هاتريك( بعد ان استغل عرضية العثمان 

وسددها قوية على ميني احلارس.
ادار املب����اراة احلكم محمد احل����داد، وانذر 
من الصليبخات دانيللو، ومن الس����املية احمد 

البلوشي.

فوز السالمية والعربي على الصليبخات والتضامن في الجولة العاشرة للدوري الممتاز

النصر أذاق القادسية الخسارة.. واألبيض لحق بـ »كاظمة«


