
الجمعة 5 فبراير 2010  35رياضة
في ختام الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز

كاظمة »بالعشرة« يهزم الصليبخات.. والكويت بالتضامن إلى المركز الثاني

عبدالعزيز جاسم - عبداهلل العنزي
تقدم الكويت خطوة مهمة في سباق 
اللحاق بالقادسية »متصدر الدوري بـ 
25 نقطــــة« بعد فوزه علــــى التضامن 
أمــــس بثالثية نظيفة في ختام اجلولة 
الـــــ 11 ليرفــــع رصيده الــــى 23 نقطة 
فــــي املركز الثاني بفــــارق األهداف عن 
النصر، وظل التضامن بنقطة وحيدة، 
وهي الهزمية العاشــــرة له بالبطولة. 
فيمــــا حــــّول كاظمة بعشــــرة العبني 
 تأخره بهدفني الى فوز بشــــق األنفس 
3ـ  2 علــــى مضيفه الصليبخات ليرفع 
رصيده الى 19 نقطة في املركز الرابع، 
وبقي الصليبخات في املركز قبل األخير 

بـ 3 نقاط. في املباراة األولى لم ينتظر 
الصليبخات كثيرا لتهديد مرمى كاظمة، 
وكاد ان يفتتح التســــجيل في الدقيقة 
األولى بعد انفراد مشعل ذياب باحلارس 
احمد الفضلي الذي ســــدد الكرة خارج 
املرمى، ثم عاد ذياب مرة أخرى وأصاب 
املرمى هذه املرة بعد ان استغل متريرة 
من البرازيلي برونو هسيفي مررها من 
بني قدمي الفضلي مفتتحا التسجيل )7(. 
ورغم سيطرة البرتقالي إال ان الكرات 
اخلطرة متثلت في تسديدات الصليبخات 
وهجماته املرتدة. وفاض الكيل مبدرب 
البرتقالي الروماني ايلي بالتشي الذي 
أجرى تبديال في الدقيقة 30 بإدخال جراح 

الظفيري بدال من الصربي الكسندر، ولكن 
لم يتعدل احلال، وقبل نهاية الشوط بـ 
5 دقائق اخرج املدافع علي املشموم وزج 
باملهاجم فهد الفهد، وبقي احلال على حاله. 
وفي الشوط الثاني،طرد املدافع الصربي 
ساشا الذي يشارك ألول مرة،وكان من 
املفترض ان يواصل الصليبخات ضغطه 
بسبب النقص العددي في كاظمة، لكن 
األخير هاجم بضراوة وقلص الفارق عن 
طريق يوسف ناصر الذي سدد كرة قوية 
بسقف املرمى لم يتمكن طارق الكندري 
من التصدي لها )55(. وواصل كاظمة 
زحفه نحو مرمى الصليبخات بحثا عن 
التعادل، وكان له ما اراد بعد ان ســــدد 

فهد العنزي كــــرة على »الطاير« متكن 
فيصل دشــــتي من ابعادها عن املرمى 
ووصلت الى عبــــداهلل الظفيري الذي 
ســــددها في املرمى )68(. وفي الوقت 
بدل الضائع جــــاء هدف الفرج لكاظمة 
اثر تســــديدة من نواف احلميدان على 

ميني الكندري )91(.

الكويت والتضامن

وكان افضل ما في الشوط األول من 
لقاء الكويت والتضامن هو هدف السبق 
الذي سجله محترف الكويت البرازيلي 
روجيريو فــــي الدقيقة 16 بعد مجهود 
فردي أكثر من رائع حيث تسلم الكرة 

وراوغ 4 مدافعــــني مــــن التضامن قبل 
ان يســــدد الكرة في مرمى وليد وراد، 
وفي مجمل الشوط لم يتغير احلال عن 
املباريات األخرى التي لعبها التضامن، 
فكانت املباراة من طرف واحد هجمات من 
الكويت ودفاع مستميت من التضامن، 
ولم يظهر الشوط بالشكل املطلوب فنيا 
وكان املستوى دون املتوسط. واعتمد 
األبيض الذي شارك معه جنمه اجلديد 
بشار عبداهلل للمرة األولى هذا املوسم 
قادما من الساملية على الثالثي الهجومي 
البرازيليان كاريكا وروجيريو وبشار 
إضافة إلى إسماعيل العجمي، وبخالف 
الهدف لم يشكل الكويت أي خطورة تذكر 

على مرمى وليد وارد وان استحوذ على 
الكرة في اغلب اوقات الشوط ولكن من 
دون فعالية تذكر. وفي الشوط الثاني 
استمر احلال على ما هو عليه هجوم ابيض 
ودفاع ازرق وان اختلف الوضع قليال حيث 
بدأ الكويت يشن عددا من الهجمات املركزة 
ولكن كانت كل اخلطورة البيضاء التي 
تأتي من روجيريو الذي فعل كل شـــيء 
عبر صناعته الهدف الثاني )62( وذلك من 
خالل ارساله عرضية على طبق من ذهب 
الى اسماعيل العجمي املنطلق داخل منطقة 
اجلزاء فسددها األخير داخل شباك وليد 
وارد. وبعد هذا الهدف نشط التضامن قليال 
وكاد يقلل الفارق في الدقيقة 80 عندما 

سدد محترفه عثمان عبداهلل كرة قوية 
من داخل منطقة جزاء الكويت تصدى لها 
خالد الفضلي بصعوبة لتتهيأ الى زكريا 
الـــذي اخطأ التعامل معها واملرمى خال. 
واضاع البديل علي الكندري فرصة إضافة 
الهدف الثالث لألبيـــض بعد ان تصدى 
وليد وارد لتسديدة قوية لكاريكا فتهيأت 
الكرة للكندري امام املرمى اخلالي إال انه 
أطاح بالكرة في العارضة. وأبى كاريكا ان 
تنتهي املباراة دون إضافة بصمته وذلك 
عبر تســـجيله الهدف الثالث في الوقت 
بدل الضائع من تسديدة قوية جدا خارج 
منطقة اجلزاء لم يستطع وارد التعامل 

معها من قوتها.

)عادل يعقوب(البرازيلي كاريكا محاوال املرور من احد مدافعي التضامن

الجماهير المصرية تحتفل بأبطال أفريقيا في ستاد القاهرة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

حتتفل اجلماهير املصرية الليلة بتكرمي منتخبها 
الوطنـــي الفائز ببطولـــة االمم االفريقية األخيرة 
بأنغوال وذلك في جتمع جماهيري كبير بســـتاد 
القاهـــرة يزيد على 60 الفا، ويحييه الفنان عمرو 
دياب، بحضور كل جنوم املنتخب. وأعلن حسن 
صقر رئيس املجلـــس القومي للرياضة عن اقامة 
احلفل في ستاد القاهرة على ان يكون تذكرة الدخول 
بـ 10 جنيهات فقط من اجل مشاركة أكبر عدد على 
ان يخصص جزء كبير مـــن ايراد احلفل لصالح 
ضحايا الســـيول التي تعرضت لها البالد مؤخرا 
وسيبدأ احلفل في السادسة مساء، ويتوقع ان يكون 
ايـــراد احلفل 6 ماليني جنيه، اضافة الى العائدات 

من رعاة احلفل.
وقد عقد حسن صقر مؤمترا صحافيا لالعالن 
عن حفل تكرمي املنتخب الوطني الفائز بكأس االمم 
االفريقية حيث حضر املؤمتر الصحافي أحمد حسن 
قائد املنتخب الوطني باالضافة الى ســـمير زاهر 
رئيس احتاد الكـــرة باالضافة الى حازم الهواري 

ومحمود الشامي اعضاء مجلس ادارة االحتاد.
من جانب آخر اتفق حسام البدري املدير الفني 

لألهلي مع هادي خشـــبة مدير الكرة على تكرمي 
خماسي الفريق الذي شرف النادي األهلي بأداء راق 
في أنغوال وهم وائل جمعة وأحمد فتحي وســـيد 

معوض وأحمد حسن وعماد متعب.
وقد استأنف األهلي تدريباته اليومية استعدادا 
الســـتئناف الدوري مبباراة غزل احمللة التي تقام 
االثنـــني املقبل في اجلولة الـ 16 ويســـعى األهلي 

ملواصلة تصدره للبطولة بفارق خمس نقاط.
وفي االسماعيلي قرر اجلهاز الفني بقيادة املدير 
الفني عماد ســـليمان تأجيل إعالن قائمة الفريق 
املســـافرة إلى كينيا ملواجهة فريق ســـوفباكا في 
الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى 
ما بعد مباراة األسبوع السادس عشر بالدوري امام 

املنصورة األحد املقبل في اإلسماعيلية.
على جانب آخر قال االحتاد االفريقي لكرة القدم 
ان مراسم سحب قرعة تصفيات كأس االمم االفريقية 
2012 تأجلت الى وقت الحق من الشهر اجلاري ولم 
يكشف االحتاد االفريقي عن سبب التأجيل ويخطط 
اآلن لسحب القرعة في مدينة لوبومباشي بجمهورية 
الكونغو الدميوقراطية في 21 فبراير على هامش 

مباراة كأس السوبر االفريقية.

الساحل واليرموك ضيفان على الشباب والفحيحيل

الجهراء للثأر من خيطان واالنفراد بوصافة »األولى«
مبارك الخالدي

تنطلق عصـــر اليوم مواجهات 
القســـم الثالث من دوري الدرجة 
االولى بإقامة ثالث مباريات، حيث 
يحل املتصدر الساحل )21 نقطة( 
ضيفا على الشباب )7 نقاط( كما 
يســـتضيف الفحيحيل )6 نقاط( 
اليرموك )12 نقطة( وتقام املباراتان 
3.30 عصرا، وفي اللقاء االخير الذي 
سيقام في 5.55 يستضيف اجلهراء 
خيطان وفي رصيـــد كل منهما 15 
نقطة. ويســـعى الساحل للتمسك 
بصدارته عندمـــا يحل ضيفا على 
الشباب املتطور ويأمل اجلهاز الفني 
ألبنـــاء ابوحليفة بقيادة الروماني 
اوريال تسيليو اقتناص نقاط املباراة 
واحملافظة على فارق النقاط مع اقرب 
مطارديه منتظرا نتائج املواجهات 
االخـــرى لعلها تصب في صاحله، 
والساحل يضم مجموعة متجانسة 
من الالعبني في مقدمتهم مرزوق زكي 
ومحمد احمد ومحمد فريح وعبيد 
منور وحماد العبيدلي. وفي املقابل 
يأمل الشباب ان يحقق فوزه االول 
في املســـابقة، خاصة انه تعادل 7 
مباريات وخسر في 3 وميني النفس 
باخلروج من مسلســـل التعادالت 
وتصحيـــح موقعه فـــي الترتيب 
العام للفرق باالعتماد على خدمات 
جنومه يعقوب سعد وعقيل جابر 
واملصري عبداهلل عاصم. ويعتبر 
لقـــاء اجلهـــراء وخيطـــان االبرز 
ألسباب منها تساويهما في النقاط 
ورغبة اجلهراء في الثأر لنفسه من 
خسارتني تلقاهما من ضيفه 0-1 في 
املواجهتني اللتني جمعتهما، ويدرك 
الفريقـــان انه ال مجال للتعويض 

في القســـم الثالث من املســـابقة، 
فاالقتـــراب من الصـــدارة يحتاج 
الى جمع نقاط مباراة اليوم، ومن 
املتوقع ان يكون اللقاء مثيرا كعادة 
الفريقني لوجود جنوم مثل عادل 
حمود ومحمد دهش واحمد حواس 
والبرازيليان توبانغو وويلسون 
في اجلهراء ومحمد يوسف ومحمد 

اوليفيرا في  عثمان والبرازيلـــي 
خيطان. وفـــي اللقاء الثالث يأمل 
اليرامكة استثمار فوزهم األخير على 
خيطان 2-1 باالطاحة مبضيفهم 
اليـــوم واالقتراب من فرق املقدمة 
بانتظار النتائج االخرى واليرموك 
قـــادر على الفوز متى كان العبوه 
في يومهم كأحمـــد هاني ومبارك 

النمش وهاشم الرامزي والبرازيلي 
رودريغـــو، وفـــي املقابـــل يأمل 
الفحيحيل بالظهور بشكل مختلف، 
السيما ان املسابقة في اجتاهها نحو 
مراحلها االخيرة والفريق لم يحقق 
سوى فوز وحيد وتلقى 5 هزائم 
في مؤشر على ضعف احلالة الفنية 

والبدنية لالعبني.

اجلهراء يسعى لتعويض خسارتيه اليوم

)سعود سالم(العب الصليبخات خالد محجم يسدد الكرة برأسه وخلفه طارق الشمري

 )عادل يعقوب(العب الكويت حسني عبدالرحمن يتطاول إلى الكرة

انتصار غال للكويت على النصر في »السلة«

موسز في »سلة« السماوي

األبيض في اختبار صعب أمام الساحل

تعاقدت إدارة نادي الســـاملية مع احملترف 
النيجيري موسز افودكو لتدعيم صفـــــوف 
الفريق االول لكرة السلة بالنادي في مباريات 
الدوري. وكان موسز )205 سم( والــــذي يلعب 

في مركز الـ »سنتر« حتــــــت السلة قد وصل 
الى البــــالد االسبـــوع املاضي وخضـــع لتجربة 
قصيرة نال خاللها استحســـان مدرب الفريق 

وليد الهندي.

يخوض األبيض املتصـــدر اختبارا صعبا 
عندما يتوجه الى أبوحليفة للقاء الساحل 
في الساعة 7 مساء ضمن مباريات اجلولة الـ 12 
املؤجلة بسبب تزامن موعدها السابق مع يوم 
عاشـــوراء. ويلعب اليوم ايضا ضمن اجلولة 
ذاتها، اجلهراء اخلامس )24 نقطة( مع النصر في 
صالة نادي اجلهراء. ويدرك الساحل املستضيف 

انه ال مجال للتفريط بالنقاط اذا ما أراد حجز 
مقعد له ضمن الـ 4 الكبار الذين سيخوضون 
منافسات املربع الذهبي. وعلى اجلانب اآلخر 
يأمل األبيض في احلفاظ على صدارته وتأكيد 
أحقيته ببلـــوغ املربع الذهبي مبكرا من خالل 
سلسلة انتصاراته في الدوري إذ لم يتعرض 

سوى خلسارة وحيدة.

فوز القادسية وكاظمة والساحل ضمن الجولة الـ 23 للدوري

يحيى حميدان
عاد الكويت من »اجلليب« بنقطتني 
ثمينتني بعد فوزه بصعوبة بالغة على 
النصر 88ـ  85 أمس االول ضمن مباريات 
اجلولة الـ 23 لدوري السلة.واستطاع 
االبيض بفضل خبرته ان يحسم املباراة 
في الثواني االخيرة ليحافظ على صدارته 
لترتيب فرق الدوري بعدما رفع رصيده 
الى 27 نقطــــة، فيما اصبح للنصر 20 
نقطة في املركز الســــابع. وقدم النصر 
مباراة كبيرة امام الكويت بعد ان كان 
العنابي قريبا من حتقيق كبرى مفآجات 
الدوري بإسقاطه األبيض لوال قلة خبرة 
العبيه في التعامل مع الثواني االخيرة 

من املباراة. 
ومنذ انطالق املباراة تبادل الفريقان 
التقدم في النتيجة حتى متكن االبيض 
من انهاء الربع االول ملصلحته 22 ـ 19، 
واستمر تبادل النتيجة في الربع الثاني 
الذي قلب به النصر الطاولة وأنهاه بـ 
44ـ  41، وفي الربع الثالث فرض األبيض 
سيطرته على مجريات املباراة ومتكن من 
توسيع الفارق حتى وصل الى 9 نقاط 
)62ـ  53( بفضل تألق حسني عبدالرحمن 
الذي ســــجل 4 ثالثيات حاسمة أعطت 
فريقه األفضلية، لكن سرعان ما قلص 
العنابي الفارق عند نهاية الربع الثالث 
67 ـ 62، وفي الربع االخير كانت الكفة 
متساوية بني اجلانبني واتضح احلذر 
الكبير على أداء كل طرف قبل ان يحسمها 
محترف الكويت األميركي اندريه بيتس 
في الثواني االخيرة بعدما قلب النتيجة 
في آخر 15 ثانية من املباراة بتسجيله 
رمية ثالثية أهدت فريقه التقدم )86 ـ 
85( بعد ان كانت النتيجة تشــــير الى 
تقدم النصر )85 ـ 83(، وفشــــل العب 
النصر احمد العنزي في استغالل حيازته 
للكرة ليرتكب خطأ هجوميا على بيتس 
الذي حصل على رميتني حرتني سجلهما 
بنجاح واملباراة تلفظ انفاسها االخيرة. 
وكان راشد رياض ابرز املسجلني للكويت 
بتسجيله 22 نقطة فيما أضاف زمياله 
حســــني عبدالرحمن 18 نقطة واندريه 
بيتــــس 15 نقطة. وعلى اجلانب اآلخر 
احرز االميركي براندن مانسون 30 نقطة 
وبدر العتيبي 11 نقطة ويوسف النوت 9 
نقاط. أدار اللقاء احلكام محمد العميري 

ومحمد سبتي وعبدالرزاق سليمان.
وفــــي بقيــــة لقــــاءات اجلولة، دك 
القادسية سلة اليرموك 112ـ  52 ليرتفع 
رصيــــد االصفر الى 26 نقطة ويحافظ 
على مركزه ثالثا، فيما بات لليرموك 17 
نقطة في املركز التاسع.  وحافظ كاظمة 
على مركزه وصيفا للمتصدر برصيد 27 
نقطة بعد تخطيه الصليبخات 97ـ  59، 
واصبح للصليبخات 19 نقطة في املركز 
الثامن.  وفاز الساحل على الساملية 89 
ـ 65، ليصبح رصيد الفائز 26 نقطة في 
املركز الرابع واخلاسر 16 نقطة بهزميته 
في جميع مبارياتــــه. إلى ذلك، يواجه 
محترف كاظمة األميركي جون أويدن 
عقوبــــة اإليقاف بعد أن جرى ســــحب 
بطاقته، لتلفظه علــــى طاقم التحكيم 

في املباراة.

بدر والعنزي والسهلي 
في »سهرة الثالثة«

يس��لط برنام��ج س��هرة 
الثالث��ة الذي س��يعرض في 
الثانية عش��رة مس��اء اليوم 
الضوء عل��ى واقع الصحافة 
الرياضي��ة وطريق��ة تناولها 
الش��ارع،  تهم  التي  للقضايا 
حي��ث س��يتناول البرنام��ج 
الزمالء  القضي��ة م��ع  تل��ك 
االعالميني صادق بدر رئيس 
القس��م الرياض��ي بصحيفة 
الوطن وناصر العنزي الناقد 
»األنباء«  بصحيفة  الرياضي 
الصحافي  الس��هلي  وسطام 
بجريدة السياس��ة.  س��هرة 
الثالث��ة م��ن اعداد يوس��ف 
الديحاني  الكن��دري وحم��د 
وس��عد املطيري وتقدمي نادر 
ك��رم واخراج محم��د الطني 

واحمد كرم.
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