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العالمة الكاملة لكاظمة ونتائج غير متوقعة لألبيض واألصفر
بعد انقضاء جولتين من كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

فهد العنزي تألق بشكل الفت أمام العهد وكان مفتاح الهجمات من اجلهة اليسرى 

إيقاف الشمري 8 مباريات آسيوياً
عبدالعزيز جاسم 

أوقف����ت جلنة االنضباط في االحتاد اآلس����يوي لكرة القدم مدافع 
كاظمة خالد الشمري 8 مباريات لسوء سلوكه امام اجليش السوري 

في اجلولة األولى من كأس االحتاد اآلسيوي.
وجاء القرار بسبب قيام الالعب بالبصق على العب الفريق اخلصم 
في املباراة االفتتاحية ضمن منافس����ات املجموع����ة الثالثة في كأس 
االحتاد اآلس����يوي أمام اجليش السوري 24 فبراير املاضي وتغرميه 

مبلغ 3 آالف دوالر.
وتبني للجنة االنضباط أن الش����مري تعرض للطرد نتيجة قيامه 
بالبصق على العب اجليش، وهو ما يش����كل مخالفة بحسب املادة 47 
الفقرة السابعة لقانون االنضباط القاري، وكرر املخالفة بالبصق على 

العبني آخرين، وبالتالي يتوجب إيقافه 6 مباريات.
ووجد أعضاء اللجنة أيضا أن الشمري خالف املادة 48 في الفقرة 
اخلامس����ة، واملادة 57 من قانون االنضباط، وبالتالي يتوجب إيقافه 

مباراتني إضافيتني لتكرار أفعاله.
وغاب الشمري عن مباراة كاظمة التي حقق خاللها الفوز على العهد 
اللبناني 1-0، ويغيب عن املباريات األربع املتبقية في الدور األول من 
البطولة إلى جانب ثالث مباريات في األدوار التالية من البطولة في 

حال تأهله، وميتلك الالعب حق االعتراض على هذا القرار.
وف����ي اول ردة فعل م����ن كاظمة قال عضو مجل����س االدارة جهاد 
الغربللي ان النادي سيس����تأنف القرار قبل انتهاء املهلة وهي 3 ايام 
م����ن وقت صدور القرار الذي لم يتوقع����ه 8 مباريات بل 4، على اقل 
تقدير، لكن 8 مباريات يعني ان الالعب تقريبا لن يكمل املش����وار في 
البطولة، وبالتالي فإن مجلس االدارة س����يخاطب االحتاد اآلس����يوي 
لتخفي����ف العقوبة، خصوص����ا ان النادي س����يوضح فيها انه جرى 
اس����تفزاز الالعب، كما سيرفق مع الكتاب توضيحا ان الالعب يعتبر 
من الالعبني املميزين سلوكيا سواء في صفوف االزرق او مع كاظمة 
وليس لديه اي سوابق، مشيرا، الى انه يرفض هذا السلوك الذي قام 
به الش����مري ويحترم في نفس الوقت قرارات االحتاد اآلسيوي، الفتا 

الى انها ظاملة ويجب تخفيفها.
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عبدالعزيز جاسم 
بعد انقضاء جولتني من كأس 
أثبت كاظمة  االحتاد اآلسيوي 
علو كعبه في مجموعته الثالثة 
بعد ان حصل على العالمة الكاملة 
من مباراتني، االولى كانت خارج 
ارضه امام اجليش الس����وري، 
والثانية على ارضه على حساب 
العهد اللبناني وبنفس النتيجة 
1-0، اال ان����ه حل وصيفا خلف 
ناساف االوزبكي بفارق االهداف، 
أم����ا الكويت متصدر املجموعة 
الثاني����ة بنقطتني من مباراتني 
فل����م يكن في افضل حاالته في 
اجلولتني، ففي االولى تعادل مع 
الهالل الس����احلي اليمني 2-2، 
وفي الثانية مع اخوة تشرشل 
في الهند ايضا 2-2 لكنه يزيد 

مباراة على منافسيه.
اما االصفر الذي يحتل املركز 
الثالثة  الثالث في املجموع����ة 
فيعتبر االضع����ف في ترتيب 
املراكز ب����ني الفرق الثالثة وقد 
امام االحتاد  قدم مباراة رائعة 
السوري اول من امس وتعادل 
سلبا ولكنه لم يكن في افضل 

حاالته في اجلولة االولى وتعادل 
ايجاب����ا مع النجم����ة اللبناني 
متصدر املجموعة مناصفة مع 
االحتاد السوري 1-1 على ارضه 
بسبب النقص الكبير في صفوفه 
في تلك املباراة النضمام 10 العبني 

من صفوفه الى االزرق.

البرتقالي وال أروع

من شاهد كاظمة في املباراة 
االولى امام اجليش السوري في 
دمش����ق بالتأكيد كان سيراهن 
عليه انه س����يصل الى االدوار 
النهائية دون اي مشاكل اذا ما 
اس����تمر على ادائ����ه الذي ظهر 
به في تل����ك املباراة، ألن الفوز 
على فريق سوري على ارضه 
وبني جماهي����ره يعتبر اجنازا 
في حد ذات����ه لصعوبة املباراة 
هناك دائما، وفي مباراة اول من 
انه قادم  البرتقالي  اثبت  امس 
بقوة الى البطولة، بعد ان تالعب 
بالعه����د اللبناني، ولكنه خرج 
بهدف وحيد واضاع »درزن« من 
الفرص حتى ان احداها كانت من 
قدم فهد الفهد وهو قريب من خط 

املرمى وال يوجد لديه مضايقة 
وسددها فوق العارضة ولو اراد 

ان تخرج ملا خرجت.
وما متيز به كاظمة هو اللعب 
اجلماع����ي املتميز وس����يطرته 
على اخلصم ووصوله السلس 
الى املرمى، لك����ن يعيبه دائما 
انهاء الهجمة بطريقة صحيحة 
واضاعته����ا برعونة كما حدث 
امام العهد. والقاسم املشترك في 
املباراتني هو تألق جنم اجلولتني 
فهد العنزي الذي يصول ويجول 
اليس����رى ويتالعب  باجله����ة 
باملدافعني ولكن كراته ال جتد من 
يستثمرها باستثناء عرضيته 
التي سجل  في مباراة اجليش 
منها الفهد الهدف الوحيد، لكن 
يتبقى لكاظمة أصعب مهمتني في 
اجلولتني  املقبلتني حيث سيلتقي 
املتصدر ناساف االوزبكي ذهابا 
23 اجلاري باوزبكستان ثم في 
7 ابريل املقبل هنا في الكويت 
واذا ما حقق نتيجتني ايجابيتني 
بتعادل وفوز فسنقول له مبروك 
التأه����ل مبكرا الن املنافس����ني 
اآلخرين وهما اجليش والعهد 

اما سيصعد احدهما على حساب 
اآلخ����ر او يوقف احدهما اآلخر 

لصالح كاظمة وناساف.

األصفر والظروف

العذر  ميك����ن ان نلتم����س 
للقادس����ية بوجوده في املركز 
الثالث في مجموعته بس����بب 
الظروف التي مر بها في انطالق 
البطولة الن����ه اضطر ملواجهة 
الثاني فكانت  النجمة بالصف 
النتيجة منطقية بالتعادل اال انه 
كان قريبا من الفوز بعد تقدمه 
ثم خاض مب����اراة صعبة امام 
االحتاد احللبي في ضيافة االخير 
اظهر فيها قدرته وقوته، اال ان 
اضاعة الفرص السهلة واصابة 
فراس اخلطيب في اول 30 دقيقة 
س����اهمتا في خروجه متعادال 
بالرغم من انه يستحق الثالث 
نقاط كاملة، لكن تلك الظروف 
ميكن ان تتحسن في االيام القليلة 
املقبلة خصوصا في اجلولتني 
املقبلتني ومن املمكن ان يتصدر 
املجموعة ألنه سيلتقي ايست 
بنغال الهندي ذهابا وايابا وال�6 

نقاط ستكون شبه مضمونة، 
كما ان منافسيه سيصطدمون 

مع بعضهما البعض.
 ولكن ظروف االصفر املتكامل 
الصفوف على الورق املفكك داخل 
امللعب دائما ما تقف عائقا امامه 
ابرز  الى اصابة  ألنه باالضافه 
العبي����ه تأتي االعت����ذارات من 
باقي الالعبني اما لظروف عمل 
او دراسة او غيرها، ولكن ذلك 
ال يعني ان����ه ان خرج او حقق 
نتائج سلبية اخرى فلن يحاسب 
بل بالعكس لن ترحمه جماهيره 
ألنها تعلم ان من في دكة البدالء 
ليسوا اقل ممن يبدأ بهم املدرب 

محمد ابراهيم املباراة دائما.

األبيض فرص ودفاع 

بعد اج����راء القرعة ووقوع 
الكويت مع اخوة تشرشل والهالل 
اليمني استبشرنا  الس����احلي 
خيرا بأن الكويت وعلى الراحة 
سيتصدر املجموعة دون عناء 
لكن جماهيره باتت تخشى ان 
يخرج البطل من التصفيات في 
مجموعة تعتبر االسهل بني كل 

املجموعات بعد تعادله مرتني، 
وعلى الرغم م����ن ذلك فنتائج 
االبيض كانت لها ايضا اسباب 
اولها عدم مشاركة ابرز العبيه 
ف����ي املباراتني، وع����دم توفيق 
العبيه حيث اضاع����وا فرصا 
كثيرة كانت كفيلة بخروجه ب� 

6 اهداف في كل مباراة.
 وما يعي���ب االبيض خط 
دفاع���ه الذي يتلق���ى االهداف 
بس���رعة ما يعن���ي ان املدرب 
البرازيلي ارثر يهتم بالهجوم 
على حساب الدفاع او ان العبي 
الدفاع في اسوأ حاالتهم فكيف 
يتلقى االبي���ض 4 اهداف في 
مباراتني وهو االفضل بينهم، 
اال ان ما يطمئن ان مجموعته 
تضم 3 فرق فقط وفي اجلولتني 
املقبلتني س���يلتقي الهالل مع 
اخوة تشرش���ل ذهاب���ا وايابا 
ما يعني انه س���يحدد مصير 
املجموع���ة بيده ويتحكم فيها 
ألنه سيلتقي الفريقني في آخر 
مباراتني وسيشاهد ماذا يفعالن 
في اجلولت���ني املقبلتني وعلى 

اثرها يحدد مصيره.

وافق مجلس إدارة نادي الكويت على إعارة حارس مرمى فريق
كرة اليد احمد الفرحان الى نادي اهلي سداب العماني للمشاركة 
مع��ه في البطول��ة اخلليجية لألندي��ة التي تنطلق غدا الس��بت في 
مسقط، وتستمر حتى 31 اجلاري، وبذلك سيغيب الفرحان عن لقاء 
األبي��ض في دوري الدمج م��ع اجلهراء الذي يق��ام األربعاء املقبل، 
وس��توكل املهمة الى الثنائي ناصر الهاجري ووليد احلوال. يذكر ان 
أهلي س��داب يلعب ضمن املجموعة الناري��ة في البطولة التي تضم 

أهلي جدة السعودي واألهلي البحريني واألهلي القطري.

أك��د عضو ادارة نادي الس��املية صقر في��روز ان مجلس ادارة 
الن��ادي قد ارت��أى رفع العقوب��ة التي فرضها عل��ى العبي الفريق 
االول لكرة اليد يوس��ف الفضلي وابراهيم صنقور وعبداهلل جاسم 
وعبدالعزيز جنيب بعد ان قام هؤالء بتقدمي كتب اعتذار رسمية الى 
مجل��س االدارة واعترافهم باالخطاء التي ارتكبوها وكانت الس��بب 
ف��ي إيقافهم ملدة مبارات��ن، حيث اكتفى مجل��س اإلدارة بتقليص 
العقوبة الى مباراة وبالتالي مش��اركتهم في لقاء األمس امام العربي، 
مش��يرا الى ان اعتراف الالعبن بأخطائهم ي��دل على انهم العبون 
كب��ار وفي النهاية مصلحة الن��ادي تهم اجلميع، ولذلك رفع مجلس 

االدارة العقوبة املفروضة عليهم.

الفرحان في األهلي العماني

السالمية يعفو عن موقوفي »اليد«

»يد« الصليبخات إلى دوري الكبار
حامد العمران

ثال��ث  الصليبخ��ات  ب��ات 
فريق يتأهل رس��ميا الى دوري 
الكب��ار لكرة اليد بعد تغلبه على 
القادس��ية 37-32 )الشوط األول 
17-15( ف��ي اللق��اء ال��ذي جرى 
امس األول على صالة الش��هيد 
فهد األحمد في االسبوع العاشر 
لدوري الدمج. ورفع الصليبخات 
ال��ى 17 نقط��ة تاركا  رصي��ده 
األصفر يندب حظه بعد ان تأكد 
من ضي��اع بصيص األمل الذي 
راوده للتأهل بعد جتمد رصيده 
عن��د 6 نقاط. وعل��ى الرغم من 
وجود بع��ض املقاومة في بداية 
املب��اراة م��ن القادس��ية اال ان 
الصليبخ��ات كان دائما األقرب 
الى الف��وز وهذا ما جعل الفريق 
واجله��از الفن��ي مطمئن��ا على 
املباراة حتى ف��ي األوقات التي 
يصل فيه��ا الف��ارق الى هدف 

وكان العب اخلط اخللفي فيصل 
صيوان في قمة عطائه من خالل 
قيادة اجلانب الهجومي وش��كل 
ثنائي��ا ناجحا مع الع��ب الدائرة 
س��امح الهاجري الذي لم يخيب 
ظن صيوان م��ن خالل ترجمته 
التمريرات الى اهداف او رميات 
جزاء الى جانب جناح مش��اري 
ط��ه ف��ي التصوي��ب اخلارجي 
واالختراق احيان��ا وادى صانع 
األلعاب محس��ن الهاجري دوره 
التكتيكي على اكمل وجه، فضال 
عن بروز اجلناح االيس��ر احمد 

الكندري من خالل اختراقاته.
املرت��د  الهج��وم  وتنفي��ذه 
الس��ريع وهذه العوامل ادت الى 
تقدم الصليبخات طوال الشوط 
األول. وفي املقابل، كان التسرع 
ه��و العالم��ة البارزة ف��ي اداء 
القادس��ية وخاصة العب اخلط 
اخللفي محم��د احلمدان وطالل 

الياقوت، وعل��ى الرغم من عدم 
الصليبخات  مش��اركة ح��ارس 
االساس��ي تركي اخلالدي، اال ان 
بديله خالد مدوه كان متألقا في 
مرماه وكان عامال اساس��يا في 

محافظة فريقه على التقدم.
وف��ي الش��وط الثاني اعطى 
مدرب القادس��ية فرصة لبعض 
وكان  الناش��ئن  الالعب��ن 
ابرزه��م  املزي��ن  عبدالوه��اب 
ومحاولة  تصويبات��ه  من خالل 
اختراق��ه لدف��اع الصليبخ��ات 
وكان ناص��ر بوخض��را األبرز 
في االصف��ر بأدائه القوي وادى 
اجلن��اح االمين علي املس��تكي 
دوره عب��ر الطلع��ات الهجومية 
السريعة واش��رك املدرب سالم 
املذن في اجلناح االيسر واحيانا 
الناش��ئ مب��ارك اخلالدي  لعب 
وقدم مستوى جيدا. ادار اللقاء 
الدوليان علي عباس ووليد ابل.

القادسية رابعاً في »الطائرة الخليجية«

»أولي« يفوز بسيارة السالم في الجهراء

حل القادسية في املركز الرابع ببطولة أندية دول 
مجلس التعاون اخلليجي ال� 29 للكرة الطائرة التي 
انطلقت في الثامن من الشهر اجلاري مبدينة صحار 
العمانية واختتمت أول من أمس. وكان العربي القطري 
قد حسم اللقب بعد تغلبه على صحار العماني 3 - 0 في 

املباراة التي جرت باملجمع الشبابي بوالية صحار.
وجاء الهالل السعودي في املركز الثاني بفوزه على 
النص����ر 3 - 0 فيما حل احملرق البحريني في املركز 
الثالث، وجاء النصر االماراتي وصحار املستضيف 

في املركزين اخلامس والسادس على الترتيب.
يذكر ان بطولة االندي����ة اخلليجية انطلقت عام 
1982 وكان نظامها آنذاك عن طريق مباريات الذهاب 
واالياب ثم تغير نظ����ام البطولة ملا هو عليه بنظام 
الدوري من دور واحد واقامتها في كل سنة في احدى 

دول اخلليج العربية وفق تسلسل معني.
وجاء تتويج العربي بلقب هذه املسابقة التي تعد 
االولى لدولة قطر في بطولة االندية اخلليجية والتي 

توج االهلي السعودي بلقبها العام املاضي.

فاز اجلواد »أولي« السطبل احلسيني بالشوط الرابع 
الرئيس���ي في السباق ال� 11 لفروس���ية اجلهراء وتوج 
بالس���يارة املقدمة من الشيخ فهد السالم. وجاء اجلواد 
ازار السطبل أبوحجوم في املركز الثاني واجلواد كنان 
الس���طبل ابن هالل ثالثا، وقام ماجد العنزي بتس���ليم 

مفاتيح السيارة.
كما توج اجلواد »مع الناس«، الس���طبل احلريجي 

بكأس املرحوم ناصر املطيري في الشوط الثالث، وجاء 
اجلواد »الفيصلي« للحجر واملضيان في املركز الثاني 
والزاجر للسعيدي واجلنفاوي ثالثا. وقام فراح البدين 
بتس���ليم الكأس. وعلى كأس املرحوم سعود احمليسن 
فاز اجلواد »أناشيد« السطبل االزرق باملركز االول وحل 
اجلواد شبل س���لطان للبقمي ثانيا، واجلواد »وناس« 

ألصايل اجلهراء ثالثا.
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