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بالعربي كاظمة ينشد الوصافة والقادسية في مهمة سهلة مع التضامن
في انطالق الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز

جاسم اخلرافي يتسلم درعا تذكارية من بدر فهاد

كاظمة يتطلع لالقتراب من الصدارة على حساب العربي

)هاني الشمري(جنم القادسية عبداهلل الصراف يقتحم سلة الكويت

فهد الدوسري
تنطلق مساء اليوم منافسات 
السادس����ة عشرة من  اجلولة 
الدوري املمتاز مبباراتني يلتقي 
في األولى القادسية مع التضامن 
على ستاد الصداقة والسالم وفي 
الثانية يواجه كاظمة العربي على 

ستاد علي صباح السالم.
ومتث����ل مب����اراة األصف����ر 
الليلة بال ش����ك أهمية خاصة 
ل����ه وجلماهيره عل����ى اعتبار 
أنها تأتي ف����ي األمتار األخيرة 
من رحلة الس����باق على اللقب 
واحلفاظ عليه، ويدخل القادسية 
املباراة برصيد 32 نقطة متصدرا 
الدوري على الرغم من خوضه 
عدد مباريات أكثر من الكويت 
الذي ينافسه بضراوة على اللقب 

كعادتهما في آخر 9 مواسم.
 وإذا ما متكن جنوم القادسية 
من حتقيق الفوز وهو أمر متوقع 
إذا ما وضعنا في االعتبار احلالة 
السيئة للتضامن منذ انطالقه 
املوسم فإنه سيكون في وضعية 
مريحة للغاي����ة في انتظار أي 
عرقل����ة ملالحق����ه الكويت، كما 
يخوض األصفر اللقاء بعد عودته 
من مدينة حلب السورية حيث 
واجه فريق االحتاد وتعادل معه 
سلبيا في إطار منافسات كأس 
الذي يحاول  االحتاد اآلسيوي 
الفني بقي����ادة اخلبير  اجلهاز 
املنافس����ة على  إبراهيم  محمد 
اللقب وإبق����اء الكأس بالكويت 
بعد ان حقق����ه غرميه األبيض 
في املوسم املاضي، إال ان وضع 
القادسية أفضل، خصوصا في 
ظل تواضع مستوى التضامن 
أمام كاظمة  القادم من خسارة 
1-3، والتي ابقته على رصيده 
السابق 5 نقاط في املركز قبل 

األخير.
 ويضم األصفر خط هجوم 
قوي بوجود الس����وري فراس 
اخلطيب وخلف السالمة وحمد 
العنزي وب����در املطوع واحمد 
عجب وسعود املجمد وهذا ما قد 
يدعو مدرب التضامن الروماني 

يحيى حميدان
القادس����ية نقطتني  اقتن����ص 
ثمينتني من ام����ام الكويت بعدما 
تغلب عليه 71 � 68، وحق اجلهراء 
فوزا مثيرا عل����ى كاظمة 95 � 93 
ضمن اجلولة الثانية للمربع الذهبي 
لدوري كرة الس����لة والتي اقيمت 
امس في صالة يوس����ف الشاهني 

بنادي كاظمة.
وتصدر القادسية ترتيب الفرق 
بعدم����ا أصبح رصي����ده 4 نقاط، 
وأصبح الكوي����ت ثانيا واجلهراء 
ثالثا برصيد 3 نق����اط، فيما جاء 

كاظمة أخيرا برصيد نقطتني.
وكانت املب����اراة األولى مثيرة 
ابعد احلدود من  إلى  وحماس����ية 
اجلانب����ني خاص����ة ف����ي ثوانيها 
القادسية  األخيرة، ووضح تفوق 
في الربع األول من خالل فرض العبي 
القادسية رقابة لصيقة على العب 
الكويت األميركي ايرا كالرك للحد 
من خطورته في االختراق، إضافة 
الى تألق محترف القادسية األميركي 
جويل بوكس ف����ي املتابعة حتت 
السلة هجوميا ودفاعيا األمر الذي 
أعطى فريقه أفضلية واضحة خاصة 
مع تألق زميله عبداهلل الصراف في 
التسجيل بإحرازه 13 نقطة لينتهي 
الربع األول لصالح القادسية بنتيجة 
20 � 13، وفي الربع الثاني ضاعف 
العبو القادسية من جهودهم ومتكنوا 
من توسيع الفارق حتى وصل الى 
17 نقطة )32 � 15(، ولكن عاد العبو 
األبيض بقوة ليقلصوا الفارق بعد 
ابتعاد العبي القادسية عن املتابعة 
حتت السلة خاصة بعد أن اخرج 
املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف 
مدرب القادس����ية احملترف بوكس 
وزج مبواطنه مايكل كريستنسن 
الذي لم يكن موفقا، لينتهي الربع 
الثان����ي بنتيج����ة 40 � 29 لصالح 
الكويت بصورة  األصفر، وظه����ر 
أكثر من رائعة ف����ي الربع الثالث 
وباألخص من خالل تألق حس����ني 
عبدالرحمن في التسجيل وحاول 
هو زمالؤه قلب النتيجة دون جدوى 
وذلك لثبات القادسية على مستواه 
وليواصل الفريق تفوقه عند نهاية 
الربع الثالث بنتيجة 56 � 47، وقدم 
الربع  األبيض مباراة بطولية في 
الرابع واألخير ووصلت اإلثارة الى 
ذروتها من اجلانبني، خاصة بعد ان 
قلب الكويت النتيجة من خالل إحراز 
راشد رياض نقطتني جعلت النتيجة 
67 � 65، إال ان الص����راف رد عليه 
برمية ثالثية ناجحة، وبعدها تبادل 
الفريقان التقدم في النتيجة حتى 

حسمها األصفر بصعوبة بالغة.

وكان للصراف الدور األبرز في 
ترجيح كفة فريقه من خالل تسجيله 
38 نقطة منها خمس ثالثيات، فيما 
أحرز فهاد السبيعي 9 نقاط وصقر 
عبدالرضا 8 نقاط واحمد سعود 5 
نقاط. ومن جهة الكويت كان حسني 
عبدالرحمن األفضل تسجيال ب� 23 
نقطة، وجاء خلفه بيتس 16 نقطة 
ورياض 10 نقاط والبحريني احمد 

املطوع 8 نقاط.
وحصل الص����راف على جائزة 

أفضل العب في املباراة.
قاد املباراة طاقم حتكيمي مكون 
من محمد الصالح واحمد الصالح من 

السعودية وعبداهلل السبتي.

وفي املباراة الثانية، بدأ اجلهراء 
املباراة بحماس كبير حملو الصورة 
الباهتة التي ظهر عليها الفريق في 
املباراة األولى امام الكويت في اجلولة 
األولى، ومتكن »اجلهراويون« من 
السيطرة على املباراة في بدايتها، 
وضغ����ط العبو كاظم����ة لتحقيق 
الفوز ولكن حسمت خبرة اجلهراء 
املباراة لصاحلهم. وكان الفريقان 
قد تبادال التقدم في النتيجة طوال 
ارباع املباراة، حيث أنهى اجلهراء 
الربع االول لصاحله 24 � 20، والربع 
الثاني جاء لصالح كاظمة 48 � 43، 
وواصل افضليته في الربع الثالث 
76 � 60، وتع����ادل الفريق����ان 82 � 

82 في الربع الرابع، ليتجها لوقت 
إضافي مدت����ه خمس دقائق متكن 
اجلهراء من خالله باخلروج فائزا 

بنتيجة 95 � 93.
أدار املباراة احلكام ماجد عيسى 
وفاضل غلوم من البحرين وحافظ 

احللبي.
وف����ي مباريات اليوم يس����عى 
اجلهراء وكاظمة للنهوض من جديد 
في اجلولة الثالثة للمربع الذهبي في 
دوري السلة عندما يلتقي األول مع 
القادسية في اخلامسة مساء اليوم، 
في حني يواجه الثاني الكويت في 
السابعة في صالة يوسف الشاهني 

بنادي كاظمة.

مولدوفان ال����ى محاولة إغالق 
املنطقة اخللفي����ة في ظل عدم 
قدرة فريقه على مجاراة األصفر 
املتخم بالنجوم. اجلدير بالذكر 
ان القادس����ية متكن من هزمية 
التضامن مرتني في القس����مني 

األول والثاني 2-0 ثم 0-5.

 كاظمه والعربي

ويدخل البرتقالي لقاء اليوم 
برصي����د 28 نقطة ف����ي املركز 
الثالث وعلى مقربة من املتصدر 

وسعيهم لتقدمي مستوى فني 
القلعة اخلضراء  يليق بسمعة 

بزوال الضغوط النفسية.
 ويدخ���ل العرب���ي املباراة 
برصيد 21 نقطة ويعول مدربه 
الكرواتي دراغ���ان على مهارة 
وموهبة مهاجمه الشاب حسني 
املوس���وي الى جان���ب كل من 
الس���وري محمد زين���و وعلي 

اشكناني ومبارك البلوشي. 
في املقابل قدم كاظمة مباراة 
جيدة امام التضامن في اجلولة 

ووصيفه وينتظر بشوق تعثرهما 
حتى ينقض على الصدارة ولكن 
قبل ذلك عليه إدراك ان مباراته 
أمام العربي لن تكون سهلة في 
ظل استعادة األخضر جزءا من 
بريقه وتقدميه مباريات جيدة 

بف���وزه األخير على الس���املية 
برباعي���ة نظيفة وتأهله للدور 
قبل النهائي لبطولة كأس ولي 
العهد وقد يرجع السبب في ذلك 
الى ان الالعبني أحسوا بعد فقدان 
األمل في املنافسة على الدوري 

املاضية وتغلب عليه 3-1 وحقق 
البق���اء ضمن دائرة  مراده في 
الضوء، ويأمل مدربه الروماني 
بيالتشي من خالل اشراك مهاجمه 
الدفاعي  يوسف ناصر خلخلة 
العرباوي وحتقيق الفوز بأقصر 
الط���رق املؤدية ملرمى ش���هاب 
كنكوني، كما ميثل العب الوسط 
جراح الظفيري عمقا دفاعيا مميزا 
اذا ما كان في قمة مستواه وهو 
ما قد يفس���د جمي���ع احلمالت 

الهجومية للعربي.

الخرافي يشيد بمسيرة فهاد

بالتشي يطالب بسفر جميع 
العبي البرتقالي إلى ناساف

استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي العب الفريق االول 
لكرة القدم في نادي التضامن بدر فهاد مبناسبة مهرجان تكرميه 
الذي سيقام اليوم امام القادس���ية ضمن منافسات القسم الثالث 
للدوري املمتاز حتت رعاية رئيس حترير جريدة »الوطن« الشيخ 

خليفة العلي.
وقد اشاد اخلرافي مبسيرة فهاد خالل السنوات التي قضاها في 
املالعب، وحتليه باالخ���الق الرياضية، وطالبه بعدم االبتعاد عن 
املجال الرياضي، حتى تس���تفيد االجيال القادمة من اخلبرة التي 

اكتسبها في املالعب.

عبدالعزيز جاسم
قال مشرف الفريق االول بنادي كاظمة عبداهلل الدوسري ان املدرب 
الروماني ايلي بالتشي طالب بتواجد جميع الالعبني وعددهم 24 
العبا مع الوفد املتجه الى اوزبكستان ملالقاة فريق ناساف الثالثاء 
املقبل ضمن منافس���ات اجلولة الثالثة من كأس االحتاد اآلسيوي 
باستثناء خالد الشمري املوقوف من االحتاد اآلسيوي 8 مباريات 
وكذلك محمد اخلميس املصاب والعبي حتت 19 و17 سنة الرتباطهم 
مع فرقه���م. مضيفا ان ادارة النادي خصصت طائرة خاصة لنقل 

الوفد الى اوزبكستان صباح غد.
وبني الدوس���ري ان املهاجم يوس���ف ناصر يعاني من اصابة 
خفيفة عبارة عن كدمة بسيطة لن حترمه من املشاركة مع الفريق 
وس���يكون ضمن الوفد، مبينا ان البرتقالي سيلعب وعينه على 
النقاط الثالث، وتبقى النتيجة غير معروفة الن الفريقني هما االقوى 
حاليا في املجموعة حلصولهما على النقاط الكاملة، ومن سيتمكن 
من ايقاف االخر سيضمن الوصول الى الدور الثاني بنسبة كبيرة، 
الفتا الى ان بالتش���ي حتدث مع الالعبني ووجه اليهم لوما شديدا 

بشأن اضاعة الفرص الكثيرة في املباراة السابقة.

فوز مثير للجهراء على كاظمة
والقادسية تخطى الكويت بصعوبة في »ذهبي السلة«

13 العبًا يغيبون عن األصفر أمام إيست بنغال

رزوقي تفوز بالبندقية الهوائية في رماية السالم 

بيان دعم وتأييد من أندية »التكتل« للسريع

عبدالعزيز جاسم
يبدو ان الظروف كتبت على القادسية 
ان يغيب عنه ابرز العبيه دائما في بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي، ولكن املباراة املقبلة 
االربعاء املقبل بالهند امام ايست بنغال أخف 
وطأة من املباراتني السابقتني اللتني كانتا 
امام النجمة اللبناني واالحتاد الس���وري 
اللذين يتصدران املجموعة الثالثة مناصفة، 
ورمبا تضع الظروف الراهنة املدرب محمد 
ابراهيم في موقف ال يحس���د عليه، حيث 
يعاني م���ن اصابة وغياب اكثر من العب 
بارز، حتى اذا اعتمد على العب بديل فإنه 
يصاب هو اآلخر. وحتى اليوم س���يغيب 
عن القادس���ية 13 العبا عن مباراة ايست 
بنغال حيث لم يتعاف من االصابة كل من 
احمد عجب وفهد االنصاري ومجيد طالل 
وصالح اجلمعة ونواف اخلالدي، اضافة 

الى فراس اخلطيب وحمد العنزي اللذين 
أصيبا بعد مباراة االحتاد السوري، ورمبا 
يتزايد العدد بعد مباراة التضامن ان حدثت 

اصابة لبعض الالعبني.
وال تقتصر هذه الظروف على االصابات 
فقط فهناك العبون سبق ان اعتذروا عن 
املباراة لظروف خاصة مثل صالح الشيخ 
وأحمد البلوش���ي وانضم اليهما لظروف 
الدراسة كل من عبدالعزيز املشعان ومحمد 
القطان وبدر بوحمد، كما اعتذر في وقت 
سابق عمر بوحمد لظروف العمل، اما حسني 
فاضل فمن املنتظر سفره. ويحاول اجلهازان 
الفني واإلداري اقناع من اعتذروا مسبقا 
لظروف الدراسة والعمل وكذلك اخلاصة 
باحملاول���ة مرة اخرى م���ع جهات عملهم 
ملرافقة الوفد نظرا للظروف القاهرة التي 

مير بها الفريق.

تختتم على مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحم����د األوملبي للرماية 4:30 مس����اء اليوم 
مسابقات كأس املغفور له الشيخ علي صباح 
الس����الم التي نظمها نادي الرماية على مدى 
ثالثة أيام اعتبارا من اخلميس املاضي بحضور 
الشيخ سلمان احلمود رئيس االحتادين الكويتي 
واآلسيوي للرماية والشيخ ثامر العلي نائب 
رئيس جهاز األمن الوطني. واشتملت البطولة 

على كل ألعاب الرماية االوملبية.  وعلى صعيد 
املس����ابقات فقد جاءت النتائ����ج االولية على 
النحو التالي: في رماية البندقية 10م سيدات: 
االولى مرمي رزوق����ي، الثانية طيبة ارزوقي، 
وفي رماية البندقية 10م ناشئات فازت باملركز 
األول عائشة قاسم، كما فاز محمد العصيمي 
برماية املس����دس 10 م ناشئني، ومي رزوقي 

برماية املسدس 10م ناشئات.

اندية »التكتل«  اصدرت 
العش���رة بيان���ا امس جاء 
فيه: »س���اءنا ما تعرض له 
نائب رئيس نادي الفحيحيل 
اللجن���ة االعالمية  وعضو 
الندية التكتل خالد السريع 
من سهام النقد غير املوضوعي 
وال املنطقي ازاء التصريحات 
التي يطلقها في ظالل االزمة 
الرياضية. وهي التصريحات 
التي تخرج معبرة عن موقف 
موحد الندية التكتل العشرة 
التي تقف صف���ا واحدا في 
مواجهة الفساد السياسي الذي 
يتغلغل في القطاع الرياضي 
وتق���وده بع���ض االطراف 
العديد من  ويدور في فلكه 
الى زعزعة مكانة  الساعني 
االغلبية الساحقة وتقويض 
كيانها. فالسريع الذي اجتهد 
التص���دي لكل  ف���ي  وثابر 
االلسنة التي راوغت وضللت 
وسوفت وتالعبت في االزمة 
الرياضية وحاولت النيل من 
املواق���ف الثابتة واالصيلة 

التي رفضت  التكتل  الندية 
الرضوخ واالنصياع لرغبات 
االستحواذ والسيطرة التي 
البعض فرضها على  حاول 
القطاع الرياضي كان يتحدث 
بلسان اندية التكتل وليس 
بلس���ان السريع وحده وان 
كان ق���د اصاب او اخطأ فله 
االجر والشكر ويستحق منا 
الدعم والثناء النه اثبت ان 
معدن الرجال يلمع في اوقات 
الشدة وان ديدن الشجعان هو 
املواجهة والتصدي في الوقت 
الذي يتوارى فيه االخرون 
خوفا وضعف���ا وطمعا في 

كسب أني او مستقبلي.
اننا كأندية تكتل رياضي 
متثل االندية العش���رة ذات 
الش���رعية ملجالس  الصفة 
ادارات ه���ذه االندية نؤكد 
دعمن���ا املطل���ق وتأييدنا 
ل���كل التصريحات  الكامل 
واالراء الصادرة على لسان 
الس���ريع ونربأ  االخ خالد 
بأي ش���خص ينتمي لهذه 

االندية التقليل من شأن تلك 
التصريحات او سحب الصفة 
الرسمية عنها خاصة ان مثل 
هذه احملاوالت من شأنها ان 
تضر مبسيرة االندية وتفتح 
ابوابا للمتربصني للتصيد 
وزرع الفتنة في وقت نحن 
بأمس احلاجة فيه للتوحد 
في وجه موجة الفساد التي 
الرياضي  حتيط بالقط���اع 
والتي كان���ت من تداعياتها 
حل املجالس الشرعية الندية 
التكتل بقرار جائر مت ابطاله 
في نادي���ني هما الفحيحيل 
والشباب وبأذن اهلل سيكون 
مصير االندية االخرى مشابها 
طامل���ا اننا نرفع راية احلق 
ومنلك اشخاصا ورجاال على 
قدر املسؤولية والتحدي ال 
ب���اهلل لومة الئم  يخافون 
ومنهم االخ خالد الس���ريع 
ال���ذي من املفارق���ة انه من 
نادي الفحيحيل الذي استعاد 
ش���رعيته بفض���ل من اهلل 

وقضائنا العادل.

الثويني يقود 
نصف نهائي »الخليج«

خالص العزاء

العربي والقادسية 
في قمة دوري الصاالت

يغادر احلكم يوسف ثويني 
الى قطر غدا الدارة مباراة قطر 
القطري واحملرق البحريني في 
الدور نصف النهائي من دوري 
ابط���ال اخلليج ال� 23 اجلاري 
ادارة  الثويني في  وسيساعد 
املباراة مس���اعد اول سليمان 
الشمري ومساعد ثان فارس 
الش���مري واحلكم الرابع علي 

محمود.

يتق���دم القس���م الرياضي 
بخال���ص العزاء م���ن املعلق 
الهش���ال  ابراهيم  الرياض���ي 
لوفاة والدته، تغمد اهلل الفقيدة 
بواسع رحمته وأسكنها فسيح 
جنات���ه وألهم أهله���ا وذويها 

الصبر والسلوان.

ف����از فري����ق الش����باب على 
الصليبخات 4-3 ضمن دوري 
الصاالت لكرة القدم في املباراة 
التي اقيمت على صالة اليرموك 
ليرفع رصيده الى 4 نقاط، فيما 
توقف رصيد الصليبخات عند 
نقطة واحدة، وسجل للشباب 
العجمي هدفني،  املتألق مناحي 
واضاف كل م����ن جمال صالح 
وعبداهلل عصام الهدفني الثالث 
والرابع، فيما سجل احمد كرامة 
هدفني للصليبخات وعلي البناي 
هدفا. كما فاز الساحل على النصر 
7-3 بعد عرض قوي ليحقق هو 
اآلخر اول فوز له في املجموعة 
الثانية ويجني اول نقطتني في 
البطولة. وتش����هد البطولة في 
الثامنة والنصف مس����اء اليوم 
مواجهة مثيرة جتمع القادسية 
والعربي ضمن املجموعة األولى. 
وستشهد صالة اليرموك حضورا 
جماهيريا كبيرا خاصة ان االصفر 
واالخضر يلتقيان ألول مرة على 
الى  مس����توى الصاالت اضافة 
وجود عناصر بارزة بالفريقني، 
حي����ث يقود العرب����ي االيطالي 
ادريانو صاحب لقب افضل العب 
في العالم للفوت س����ال في عام 
2007 وسبق ان فاز العربي على 
الشباب كما فاز القادسية على 
الساملية، ويتطلع كل طرف للفوز 
اليوم في القمة اجلماهيرية التي 

ستتميز بالقوة واإلثارة.

انتهاء مشكلة الصندلي وعبدالرحمن في المخفر
س��اهمت مح��اوالت أعض��اء مجل��س إدارة 
اجله��راء ف��ي ترطيب األج��واء م��ع إدارة نادي 
الكويت ف��ي تن��ازل االخير عن الش��كوى التي 
قدمه��ا عضو مجل��س ادارة الكويت ومدير لعبة 
السلة بدر العصيمي والالعب حسني عبدالرحمن 
ضد العب اجله��راء نايف الصندلي بعد االحداث 
املؤس��فة التي أعقبت مباراة الفريقني امس األول 

في اجلولة األولى للمربع الذهبي. وكان الصندلي 
قد وقع على تعهد في مخفر العديلية في س��اعة 
مبكرة من فجر امس، وكان اش��تباكا باأليدي قد 
وقع خارج صالة يوس��ف الشاهني بنادي كاظمة 
بني الصندلي وعبدالرحمن تطور الى اشتباك آخر 
بني إدارتي الفريقني وهو امر مؤس��ف لم نرغب 

في مشاهدته من قبل اجلانبني.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
6:25الصداقة والسالمالقادسية � التضامن

6:25علي صباح السالمكاظمة � العربي 


