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املدرب عبدالعزيز الهاجري قرر الرحيل عن أزرق الناشئني

فوز القادسية وكاظمة والشباب ضمن الجولة الـ 25 للدوري

الكويت يتخطى العربي بسهولة في »السلة«
بعد العودة من معسكر القاهرة

الهاجري يطلب إعفاءه من قيادة أزرق الناشئين

قمة بين القادسية وكاظمة
يخ��وض القادس��ية اختب��ارا صعبا عندم��ا يحل ضيف��ا على كاظمة في صالة يوس��ف الش��اهني

 في السابعة مساء اليوم في مباراة مؤجلة من اجلولة ال� 12. ويلعب اليوم ايضا الشباب مع اليرموك 
في صالة االول. وتستحوذ مواجهة االصفر والبرتقالي على اهتمام متابعي ومحبي كرة السلة نظرا لقوة 
الفريقني وتواجد نخبة من الالعبني اصحاب املستويات املرتفعة لدى اجلانبني اضافة الى تواجد محترفني 

اجانب على مستوى عال، ما يعطي انطباعا بأن املباراة ستكون مثيرة وحماسية بكل تفاصيلها.

يحيى حميدان
متك���ن الكويت من حتقيق 
فوز سهل على العربي 77-90 
في املباراة التي جمعتهما اول 
من امس في صالة عبدالعزيز 
العربي  بال�ن���ادي  اخل���طيب 
ضمن اجلولة ال���� 25 لدوري 
الس���لة. وحافظ الكويت بذلك 
عل���ى صدارت���ه لترتيب فرق 
الدوري بعدما رفع رصيده الى 
32 نقطة، فيم���ا تلقى العربي 
السادس���ة ليصبح  هزميت���ه 
املركز  رصيده 26 نقط���ة في 

السادس.
وجاءت املباراة سريعة من 
جانب الفريق���ن عند بدايتها، 
واس���تطاع األخضر ان يحكم 
قبضته عل���ى مجريات الربع 
انته���ى 14-22  ال���ذي  االول 
التحركات  ملصلحته بفض���ل 
اجلي���دة لالعبيه محمد محزم 
وفهد الرباح، في حن وضحت 
رغبة العبي االبيض في اللعب 
بأقل مجه���ود خالل هذا الربع 
وادخار مجهودهم ملا تبقى من 

املباراة.
وف���ي الربع الثان���ي أظهر 
الكويت وجهه احلقيقي وقلب 
الكف���ة لصاحله بعد ان مارس 
الع����بوه ضغطا كبيرا متكنوا 
م���ن خالله م���ن انه���اء الربع 
لصاحله���م 42-36، ووس���ع 
األبي���ض النتيجة ف���ي الربع 
العربي  الثالث واجتهد العبو 
كثيرا لتقلي���ص الفارق ولكن 
من دون ج���دوى حتى انتهى 
الربع 66-56 ملصلحة الكويت. 
وفي الربع األخير بدت املباراة 

العربي مس���ؤولية كبيرة في 
عملي���ة اخ���تي���ار احملترفن، 
حي���ث ال���ى اآلن اس���ت����بدل 
ال���عربي ما يف�وق 7 محترفن 
رغم اقتراب املوسم من نهايته 
وعدم استقرارهم على محترفن 
منذ بداية املوسم كحال الفرق 

االخرى.
ويدين الكويت بفوزه للثالثي 
راشد رياض واالميركين ايرا 
كالرك واندريه بيتس بتسجيلهم 
19 نقطة، فيما اضاف زميلهم 
حس���ن عبدالرحمن 15 نقطة. 
وعلى اجلانب اآلخر أحرز محمد 
محزم 20 نقطة واألميركي سن 
كولس���ن 13 نقطة ومواطنه 
ويلسون ألول 12 نقطة وفهد 

الرباح 9 نقاط.
اللق���اء طاقم حتكيمي  قاد 
العميري  مكون م���ن محم���د 
 وحافظ احللبي وخالد الشايجي.
وفي بقي���ة لقاءات اجلولة فاز 
القادسية بسهولة على النصر 
93-60 ليرفع رصيده الى 28 
نقطة في املرك���ز الرابع، فيما 
بات للنص���ر 22 نقطة محتال 

املركز السابع.
وتغلب كاظمة على اليرموك 
82-59، ليصب���ح رصيده 29 
نقطة في املركز الثالث ورصيد 
اخلاس���ر 18 نقطة ف���ي املركز 

العاشر. 
وفي قمة القاع، حقق الشباب 
ف���وزا عريضا على الس���املية 
75-54، ليرفع رصيده الى 19 
نقطة في املركز التاسع، واصبح 
للساملية 18 نقطة قابعا في املركز 

الثاني عشر واألخير.

العب الكويت سالم الهذال يرتقي  للتسجيل  في سلة العربي  

سلطان صلبوخ ينقذ مرماه من هدف محقق في الشوط األول وليد علي يسدد الكرة من فوق حائط الصد القدساوي 

 )عادل يعقوب(

 )هاني الشمري(

فتحي إلى ألمانيا األحد
يغادر صباح االحد املقبل الى أملانيا الالعب الدولي السابق فتحي
 كمي���ل وذلك في طائرة طبية خاصة ق���ام نائب رئيس نادي 
القادسية السابق فواز احلساوي بتأمينها له، وكانت حالة كميل 
الصح��ية وهو الذي يرقد في املس��تش���فى العسكري منذ 3 ايام 
نتيجة تعرض���ه جللطة في الدماغ، كان���ت ح���الته قد تعرضت 
صباح االمس الى انت���كاسة ج�ديدة عبر اصابته بجل���طة ثانية 
ولكنها كانت أخف وطأة من س���ابقتها وق���د تعامل معها االطباء 

بالشكل السليم. 
والقس���م الرياضي في »األنباء« يتضرع الى الباري عز وجل 
ان مين على الفارس األس���مر بالشفاء العاجل ويناشد اجلماهير 

الرياضية وأهل الكويت كافة الدعاء له.

العبو السالمية يطالبون ببقاء عبدالرضا
عبدالعزيز جاسم 

علمت »األنباء« ان عددا من الالعبن توجهوا الى مجلس إدارة 
الس���املية وطلبوا منه���م اثناء مدير الفريق عل���ي عبدالرضا عن 
اس���تقالته خاصة انه كان الس���بب وراء التعاقد م���ع اغلبهم هذا 
املوسم، وكذلك هو من قام باختيار احملترفن الذين تربطهم عالقة 

مع عبدالرضا.  
وقد اتخذت األمور منحنى آخر عكس ما توقعه مجلس اإلدارة 
حيث تذمر عدد م���ن الالعبن وأوصلوا وجهة نظرهم عن املدرب 
البلجيكي وليام توماس بأنه ال يصلح لقيادة الفريق بسبب تعامله 
وطريقة تعاطيه مع املباريات ما تسبب في وضع الفريق في املركز 

اخلامس بالدوري.

كأنها حصة تدريبية خاصة في 
دقائقها االخي���رة بعدما افتقر 
العربي للطموح واحلافز لتعديل 
النتيجة وأصبحت املباراة رتيبة 

حتى نهايتها.
وبات عل���ى العبي العربي 
مراجعة حساباتهم بعد سلسلة 
من العروض الهزيلة، فهل يعقل 

ان يكون هذا الفريق هو الذي 
لق���ب كأس االحتاد في  أحرز 

املوسم قبل املاضي
وتق���ع ايض���ا عل���ى ادارة 

مبارك الخالدي
طلب مدرب منتخب الناشئن 
اعفاءه من  الهاجري  عبدالعزيز 
مهمة االستمرار في قيادة املنتخب 
الوطني للناش���ئن في املرحلة 
الهاجري  القادمة السباب يراها 
في مصلحة املنتخب الذي يستعد 
خلوض نهائيات كأس آسيا في 

األردن اكتوبر املقبل.
وقال الهاجري ل� »األنباء«: لقد 
طلبت اعفائي من املهمة املسندة 
اثناء تواجدنا في معسكر القاهرة، 
مفضال االبتعاد في هذا التوقيت 
ملصلح���ة الالعب���ن والبرنامج 
االعدادي لألزرق وإتاحة الفرصة 
ادغار  البرتغالي  كاملة للمدرب 

ملواصلة املشوار مع الالعبن.
واضاف ان من األمور األساسية 
لنجاح العمل الفني مع الالعبن 
املدرب  التواصل بن  هو سرعة 
التدريبات او  ف���ي  والالعب���ن 
املباريات الرسمية خاصة من حيث 
اللغة، ما يتطلب تواجد مساعد 
للم���درب على قدر م���ن الدراية 
واإلملام باللغة وسرعة رد الفعل 

ونقل املعلومة الفنية بالشكل الدقيق لالعبن 
الس���يما ان التفريط في تلك األمور قد يكلفنا 
خسارة مباريات في حال عدم وصول املعلومة 
بالش���كل الصحيح لالعب وهو ما دفعني الى 
الطلب من ادارة املنتخب ترشيح زميلي انور 
بوطيبان لتولي املهمة ملعرفته التامة بالالعبن 
منذ ان كان معهم في منتخب البراعم وخلبرته 

الكافية للتعامل مع املنتخبات السنية.
 وقال الهاجري ان فرصة قيادة اى منتخب 
في النهائيات تعتبر فرصة تاريخية ألي مدرب 
لكنني آثرت التضحية بذلك ملصلحة منتخبنا 
وحرصا على ضمان توفير اكبر استفادة فنية 
في مرحلة اإلعداد احلالية وهي بال شك مرحلة 

مهمة يجب ان تتضافر فيها كل اجلهود.
وامتدح معسكر القاهرة قائال انه من اجنح 

املعسكرات من حيث التزام الالعبن باحلصص 
التدريبية املقررة واملباريات التي خاضها االزرق 
اذ كانت مفيدة من الناحية الفنية حيث واجهنا 
املنتخب املصري مرتن وهو من خيرة املنتخبات 
املعدة اعدادا جيدا وكذلك بعض الفرق القوية، 
وهو ما منح العبينا فرصة االحتكاك مع العبن 
ذوي بنية قوية ستنعكس فوائدها االيجابية 

على العبينا مستقبال.
وشكر الهاجري رئيس جلنة املنتخبات مبارك 
النزال واعض���اء االنتقالية، وقال: لقد منحنى 
اجلميع ش���رف قيادة االزرق املرحلة الفائتة 
وال����تي كللت بالنج����اح بالتأهل للنهائيات 
وامتنى ان يتك���رر ذلك مع منتخب مواليد 98 
الذي يبدأ التجمع اعتبارا من االول من مارس 

املقبل.

األبيض وحيدًا في الصدارة.. والعنابي يواصل تألقه

ناصر العنزي ـ عبداهلل العنزي ـ فهد الدوسري ـ عبدالعزيز جاسم
لم يفز الكويت على القادسية فقط امنا انتزع 
منه الصدارة التي لطاملا تشبث بها، وقفز األبيض 
الى صدارة الدوري املمتاز في جولته الثالثة عشرة 
برصيد )27( نقطة بعد تغلبه املس���تحق على 
خصمه اللدود األصفر 2 � 1 في املواجهة املثيرة 
التي جمعتهما أمس وبقي اخلاسر على رصيده 
السابق )26( نقطة، وسجل األهداف كيتا )28( 
وأحمد العيدان )42( واسماعيل العجمي )62(.

وواص���ل النصر قفزاته ورف���ع رصيده الى 
)26( نقطة من املركز الثالث بفارق األهداف عن 
القادس���ية بعد فوزه على جاره التضامن بهدف 
وحيد للبرازيلي املتأل���ق باتريك ڤابيانو )35( 

وبقي اخلاسر على )4( نقاط.
ولقن كاظمة الساملية درسا في تسجيل األهداف 
وفاز عليه بثالثي���ة نظيفة وجاءت األهداف في 
الشوط الثاني عن طريق طارق الشمري )52( وفهد 
الفهد )82( وناصر الوهيب )88(، ورفع البرتقالي 

رصيده الى )25( نقطة والساملية إلى )16(.
وحقق العربي فوزا مستحقا قوامه أربعة أهداف 
على الصليبخات األخير، وسجل السوري محمد 
زينو هاتريك )37 و63 و65( وعلي مقصيد )21( 

ورفع األخضر رصيده الى )17( نقطة.
كان الشوط األول مواجهة ساخنة بن مدافعي 
الفريقن بعدما واجها ضغطا شديدا من املهاجمن 
وتص���دوا للكثير من الهجم���ات اخلطرة، ولكن 

»كثر الدق يفك اللحام« فجاء الهدف القدساوي 
في الدقيقة )28( بضربة رأس محكمة من العاجي 
ابراهيما كيتا بعد متريرة عرضية من بدر املطوع 
وجاء الرد األبيض في الدقيقة )42( بواس���طة 
املدافع املتقدم أحمد العيدان اثر حتضير رائع من 
البرازيلي روجيرو وذلك من كرة عرضية متقنة 
صعب على الدفاع القدس���اوي ابعادها فوضع 
العيدان قدمه فدخلت الكرة املرمى. لعب القادسية 
بتشكيل مكون من نواف اخلالدي ومحمد راشد 
وفايز بندر ومجيد ط���الل وعلي النمش وكيتا 
وصالح الشيخ وطالل العامر وجهاد احلسيني 
وب���در املطوع وأحمد عجب، وغاب عنه عدد من 
العبيه األساس���ين مثل نهير الشمري وحسن 
فاضل وفراس اخلطيب، وظهر األصفر في حالة 
نشطة مكنته من مهاجمة خصمه، خصوصا عن 
طريق اجلهة اليمنى بتواجد جهاد احلسيني وبدر 
املطوع، وكاد عجب ان يسجل من انفراد بالكرة 
ولكن طالت كرته، وأبلى دفاع األصفر بقيادة فايز 
بندر بالء حسنا في ردع هجمات األبيض وأحكم 
الرقابة على مصدر اخلطورة املتمثلة في كاريكا 
واسماعيل العجمي، فقد كانت الكرة القدساوية 
موجودة بشكل متكرر ولم تنقطع صلتها بأحداث 
املباراة بعدما تعاونت خطوط الفريق في احلفاظ 
على خطورتها. ولعب الكويت بتشكيلة مكونة 
من خالد الفضلي ويعقوب الطاهر وأحمد العيدان 
وفهد حمود وجراح العتيقي وحسن حاكم ووليد 

علي وروجيرو وكاريكا واسماعيل العجمي وناصر 
القحطاني، وأيضا كان األبيض في حضوره اجليد 
وانطلق في هجمات منظمة بقيادة اخلطر روجيرو 
وساعده القحطاني ووليد علي وواجه كاريكا رقابة 
من دفاع األصفر لم متكنه من اظهار امكانياته، 
فمثلم���ا كان يهاجم األصفر كان األبيض يعامله 

وكأنه يقول له »ال أحد أفضل من أحد«.

الفارق لألبيض

وكان الفارق لألبيض في الشوط الثاني في كل 
النواحي وظهر الطرف األفضل، واستطاع ان يسجل 
الهدف الثاني والفوز بإمضاء العماني اسماعيل 
العجمي بع���د متريرة متقنة من جراح العتيقي 
طار لها وسددها برأسه على مين احلارس )62( 
وأضاع بعدها كاريكا كرة خطرة جدا وهو وحيد 
امام املرمى، وكانت الغلبة بشكل واضح لألبيض 
واستطاع ان يعزل خصمه عن منطقته ويهاجمه 
من كل األطراف بفضل تنوع ألعابه وصالبة دفاعه 
ومتكن حارسه الفضلي. اما القادسية فقد ظهر 
ضعيفا في الشوط الثاني فكان هجومه مبعزل 
عن وسطه، ولم تنفعه التغييرات التي أجراها 
املدرب محمد ابراهيم بإشراكه عبدالعزيز املشعان 
وعمر بوحمد وخلف الس���المة، فكيف يس���جل 
األصف���ر وكرته ال تصل ال���ى منطقة اجلزاء اال 
بطلعة الروح؟! أدار املباراة احلكم يوسف الثويني 
وساعده ياسر أحمد وناصر الشطي ويؤخذ على 

احلكم عدم احتسابه حاالت خطأ على الفريقن، 
وأنذر كال من ناصر القحطاني وكاريكا وحسن 
حاكم وكيتا وفايز بندر وجهاد احلسيني وعلي 
النمش، وطرد بن الشوطن مدير القادسية جمال 

مبارك ومشرف الكويت محمد الهاجري.

فوز العنابي واعتداء على الحكم

وفي مباراة النصر والتضامن ضغط العنابي 
كثيرا منذ بداية املباراة من اجل تس���جيل هدف 
التق���دم لكنه اصطدم بدفاع قوي من قبل العبي 
التضامن ما جعل النصر يعتمد على التس���ديد 
من خارج منطقة اجلزاء وكذلك الكرات العرضية 
لكنها لم تثمر عن فرص خطرة وباملقابل اعتمد 
التضامن عل���ى الهجمات املرتدة والتي لم متثل 
أي خطورة على دفاع النصر للقلة العددية من 
املنافس وكاد البرازيلي مارسيلو سانتوس ان 
يفتتح اول اهداف املب���اراة بعد ان وضع الكرة 
قوية برأسه بجوار القائم االمين لكنه عاد ومرر 
كرة سهلة امام املرمى الى مواطنه باتريك فابيانو 
الذي س���ددها داخل املرمى على مين وليد وارد 
)36(، ولم يتغير احلال في الشوط الثاني واستمر 
احلال كما هو عليه حتى الدقيقة 82 عندما طرد 
احلكم عباس الشمري الالعب طالل نايف لكثرة 
احتجاجه فقام شقيق نايف اجلالس على املدرجات 
بالنزول الى ارضية امللعب محاوال االعتداء على 
احلكم فأوقف���ت املباراة ل� 7 دقائق حلن اخراج 

املتفرج خارج امللعب، وانذر الش���مري كال من 
مشاري فيحان من النصر ووليد وارد وعبداهلل 

مشيلح من التضامن.

كاظمة سحق السالمية

وتقاسم كاظمة والساملية افضلية اللعب في 
الشوط االول من لقائهما، حيث ظهرت الرغبة في 
حتقيق الفوز واضحة على الفريقن، ولوال مدافع 
كاظمة سلطان صلبوخ لكان مشاري العازمي قد 
افتتح التسجيل لفريقه بعد ان لعب كرة اسقاط 
»لوب« من فوق حارس كاظمة احمد الفضلي اال 
ان صلبوخ ابعد الكرة من على خط املرمى، وبعد 
ذلك عدل كاظمة من اوضاعه وبدأ يشكل اخلطورة 
على مرمى الساملية فسدد طراق الشمري وفهد 
الفهد على مرمى حميد القالف الذي تألف في ابعاده 
للكرات، ول���م يلحق فرج لهب بالكرة العرضية 
اخلط���رة التي هيأها له ناص���ر العثمان بعد ان 
جتاوزت حارس ودفاع كاظمة من دون ان يغير 
اجتاهها احد داخل الشباك.وظهرت افضلية كاظمة 
جليا في الشوط الثاني حيث حقق الفريق افضلية 
في امللعب على منافسه، وهيأ علي املشموم كرة 
عرضية لم يتعامل معها القالف بالشكل املناسب 
لتسقط منه من دون أي متابعة من العبي كاظمة 
)50(، بعدها اثبت »الفنان« طارق الشمري علو 
كعبه بتسجيله لهدف جميل جدا من تسديدة قوية 
من خارج منطقة اجلزاء لم تنفع معها محاوالت 

القالف في صد الكرة لتدخل الشباك )52(. وبعد 
الهدف لم تظهر اجلدية على العبي الساملية من 
اجل تعديل النتيجة بل استمر احلال على ما هو 
عليه تقدم بالنتيجة وأفضلية في األداء للبرتغالي، 
وجنح فهد الفهد في اطالق رصاصة الرحمة على 
الساملية بتسجيله الهدف الثاني )82( بعد ان تلقى 
متريره متقنة من الكيني محمد جمال انفرد على 
اثرها الفهد بالقالف ووضع الكرة سهلة بشباك 
الس���املية، واختتم ناصر الوهيب اهداف فريقه 
بهدف »سيرك« بعد ان طار في الهواء ليستقبل 
عرضية طارق الشمري برأسه ويضعها مبرمى 
القالف، ويستحق ناصر العثمان ان يكون افضل 
الع���ب في صفوف فريقه بع���د ان تخاذل اغلب 

الالعبن عن تقدمي األداء اجليد.
أدار اللقاء احلكم سليمان امليل.

هاتريك لزينو

وجنح العربي في حتقيق فوزه الثالث باملسابقة 
وذلك بعد تغلبه على الصليبخات ب� 4 اهدف نظيفة 
في اللقاء الذي جمعهما على استاد صباح السالم، 
افتتح اهداف العربي عل���ي مقصيد في الدقيقة 
)21( ليضيف بعد ذلك احملترف السوري محمد 
زينو »هاتري���ك« )37، 63، 65( ليرفع األخضر 
رصيده الى 17 نقطة متقدما بها للمركز اخلامس 
في سلم الترتيب، فيما بقي الصليبخات اخيرا 

ب� 3 نقاط.

مبارك الخالدي
واصل فريق الس��احل صدارته لدوري الدرجة االولى بعد انتهاء منافسات 
اجلول��ة ال� 13 التي جرت عصر امس اثر فوز على الفحيحيل 2 � 0 من إمضاء 
محترف��ه البرازيلي هرنانديز تيكيرا وبذلك يرتف��ع رصيده الى 25 نقطة فيما 
جتم��د رصيد الفحيحيل عند 6 نقاط. وفي املب��اراة الثانية حافظ خيطان على 
مركزه الثاني بعد ان متكن من الفوز على الشباب 3 � 2 ليرفع رصيده الى 22 
نقطة فيما توقف رصيد الش��باب عند 13 نقطة. وجاءت املباراة مثيرة تخللتها 
الندية بني الطرفني حيث تقدم الش��باب بالدقيقة 20 بأقدام مهاجمه صالح فجر 

لينجح بعدها احملترف البرازيلي خليطان ايفرسن من معادلة النتيجة من ضربة 
اجلزاء )23( ثم ينجح نفس الالعب مبنح التقدم لفريقه )57( من تسديدها داخل 
املنطقة ولترتفع بعدها وتيرة األداء من اجلانبني ويتمكن عادل توفيق في الدقيقة 
66 من احراز هدف التعادل للشباب وفي الدقيقة 86 جنح الواعد احمد الدرباس 
في منح التقدم والفوز لفريقه خيطان من تس��ديدة مباغتة داخل املنطقة. وقد 
ش��هدت املباراة طرد العبي الشباب ذيب القحطاني واحمد النجار. وفي املباراة 
 الثالثة جنح اجلهراء من تخطي مضيفه اليرموك 2 � 1 ويرفع رصيده الى 21 نقطة

فيما جتمد رصيد اليرموك عند 15 نقطة.

كاظمة لّقن السالمية »دروسًا« والعربي هزم الصليبخات في الجولة الـ 13 للدوري الممتاز

الساحل يهزم الفحيحيل ويواصل صدارته لـ »األولى«


