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عبـدالرحمن البـراك

الثويني يقود مباراة 
قطر والمحرق

 مشاركة أولى لربع 
الميل في اإلمارات

كلف االحتاد اآلسيوي لكرة 
م احلكام اآلس���يوي  القدم مقيِّ
حسني شعبان مراقبا فنيا ملباراة 
الس���عودي واجلزيرة  األهلي 
اإلماراتي والتي ستقام في جدة 
في 23 اجل���اري ضمن دوري 

أبطال آسيا.
الس���ياق نفسه كلف  وفي 
االحتاد اآلسيوي طاقم حتكيم 
كويتي���ا مكونا م���ن محمود 
البلوشي وياسر احمد وناصر 
الكرامة  الشطي لقيادة مباراة 
السوري وأهلي صنعاء اليمني 
في مدينة حمص في 23 اجلاري 
ضمن كأس االحتاد اآلسيوي.

واختارت اللجنة التنظيمية 
التع���اون طاقم  لدول مجلس 
حتكي���م كويتيا مكون���ا من: 
يوسف الثويني وفارس الشمري 
وسليمان الشمري وعلي محمود 
إلدارة مب���اراة قطر واحملرق 
البحرين���ي في ال���دور نصف 
النهائي لألندية األبطال لدوري 

مجلس التعاون اخلليجي.

الكويتي  الوفد  أشاد رئيس 
صالح ب����ن عيدان باملش����اركة 
الكويتية الفاعلة في س����باقات 
)مهرجان سيارات الدراج( على 
ابوظبي  حلبة مرسى ياس في 

الذي انطلق أمس.
وقال بن عي����دان ل� »كونا« 
»ان الكويت تشارك في السباق 
الربع ميل  ممثلة بنادي سباق 
للسيارات والدراجات الذي يتكون 
من 64 شخصا ميثلون 22 فريقا 
موزعني بني السيارات والدراجات 
النارية على فئات السباق الثماني 
التي يشارك فيها متسابقو دول 
مجل����س التع����اون اخلليجي«. 
وأعرب عن أمل����ه في أن تكون 
تلك املشاركة الكويتية التي تعد 
األولى بعد إنشاء حلبة مرسى 
ياس للس����يارات »فاحتة خير 
على الشباب الرياضي الكويتي 
من محبي الدراجات والسيارات 
لتحقيق نتائج ايجابية بها«. وقال 
»ان جميع املتسابقني على أهبة 
االستعداد للدخول بقوة في هذه 
البطولة التي تعتبر واحدة من 
أهم وأقوى البطوالت اخلارجية 
على اإلطالق وذلك لتوافر جميع 
االستعدادات اجليدة املسبقة التي 

تهيأت لهذه املشاركة«.

الخريطيات يريد استعارة كيتا

ابراهيما كيتا مطلوب في اخلريطيات

كش���ف وكي���ل الالعب���ني 
االقليمي املعتمد من قبل االحتاد 
الدولي لكرة القدم محمد العنزي 
النقاب عن دخوله في مفاوضات 
جادة مع نادي القادسية إلعارة 
الالعب العاجي ابراهيما كيتا 
إلى اخلريطي���ات القطري في 
واحدة من أهم الصفقات التي 
من املمكن ان تعزز من قدرات 
احملترفني في الكويت لالنطالقة 
الت���ي تطبق  ال���ى الدوريات 

االحتراف في املنطقة.
ولفت العن���زي الذي مثل 
الكويت في مؤمتر دبي الرابع 
ان  الى  الرياض���ي  لالحتراف 
النادي القطري قدم عرضا مغريا 
لالعب وللقادسية، في حني لم 
يرد مجلس إدارة نادي القادسية 
املعني برئاسة محمود الرزوقي 
على الع���رض من اجل وضع 
اللمسات النهائية على انتقال 

الالعب إلى اخلريطيات.

مصدر في االتحاد اآلسيوي يؤكد عدم
مشاركة النجف وأربيل بكأس االتحاد

مبارك الخالدي
أكد مصدر مسؤول في االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم، ان الناديني العراقيني النجف واربيل لن يسمح 
لهما باملشاركة في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
احلالية، رغم صدور قرار االحتاد الدولي )فيفا( 

اول من امس، برفع اإليقاف عن الكرة العراقية.
وأضاف املصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان 
قرار رفع اإليقاف لن يسري بأثر رجعي، واألمثلة 
على ذلك كثيرة ومتعددة، وأشار الى ان الفريقني 
العراقيني سيبقيان خارج منافسات البطولة التي 

مضى عليها جولتان حتى اآلن.
وكانت قرعة النس���خة احلالية التي أجريت 
في 7 ديس���مبر املاضي، قد اوقعت فريق النجف 

في املجموعة الثانية الى جانب الكويت والهالل 
الساحلي اليمني واخوة تشرشل الهندي، بينما 
وقع اربيل في املجموعة الثالثة مع كاظمة والعهد 
اللبناني واجليش السوري، شريطة رفع قرار جتميد 
النشاط الرياضي، قبل انطالق البطولة على ان 

يحل مكانهما فريقان من قطر واوزبكستان.
وكان االحتاد الدول���ي قد قرر في 20 نوفمبر 
املاضي، جتميد عضوية العراق على خلفية قرار 
اللجنة االوملبية العراقية بحل احتاد كرة القدم.

وكانت مبارات���ا املجموعتني الثانية والثالثة، 
قد انطلقتا في 23 فبراير املاضي، حصل الكويت 
على نقطتني من تعادلني، بينما جنح كاظمة في 

إحراز 6 نقاط من فوزين.

كاظمة إلى أوزبكستان اليوم
عبدالعزيز جاسم

تغادر البالد في التاسعة صباح اليوم، 
بعثة فريق كاظمة على منت طائرة خاصة 
متوجهة إلى اوزبكستان استعدادا ملواجهة 
فريق ناساف االوزبكي في إطار منافسات 
اجلولة الثالثة من املجموعة الثالثة لبطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي.
ويرأس البعثة التي تضم 34 شخصا، 

رئي���س مج���لس إدارة الن���ادي اس���عد 
البن���وان. ومن املتوقع تخل���ف املهاجم 
فهد الفهد لظروف خاصة، كما س���يغيب 
املدافع خالد الش���مري املوقوف آسيويا 

8 مباريات.
 يذكر ان ناس���اف يتصدر املجموعة 
برصي���د 6 نق���اط بفارق األه���داف امام 

كاظمة.

رسائلي..
قبل شهر تقريبا وجهنا رسائل قصيرة الى املعنيني بالشأن 
الرياضي القت استحسان بعض القراء الذين عادة ما يفضلون 
املقالة ذات النف���س القصير اخلالية من االنتقاد »الدس���م« 
واملصحوبة باالرقام والتواريخ، فمن حق القارئ ان نريحه 
م���ن عناء القراءة املكثفة بني فينة وأخرى ونأخذه في جولة 
قصيرة بني الرسائل فمن يجدها مناسبة لقناعاته فليحتفظ 
بها في صندوق احلفظ، ومن يرى انها تخالف توجهاته فعليه 

ان يضغط على زر »مسح« وال غالب وال مغلوب.
ومن الرسائل السابقة التي اس���عدتني شخصيا بعدما اتت 
ُأكلها هي التي وجهتها الى االزرق قبل مواجهة عمان، وطلبت 
منه الرد بقوة على توقعات سابقة بصعوبة تأهل االزرق  في 
ظل الظروف القاسية التي تعيشها كرتنا فكان اجمل رد على 

كل الرسائل السابقة.
الرس�الة األولى إلى االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«: رفعتم االيقاف عن 
العراق املفروض على احتاده بسبب التدخل احلكومي ونطلب 
منكم حلحلة مشكلتنا القائمة حتى اآلن معكم، فانتم تقولون ان 
العراق بات لديه خريطة طريق نحو اجراء انتخابات الختيار 
اعضاء االحتاد احمللي، ونحن ايضا نريد حال ينقذنا من اللجان 
االنتقالي���ة املتعاقبة على احتادنا الكروي ونريد ايضا ادارة 

باالنتخاب كي ال يقولوا عنكم »على ناس وناس«.
الرس�الة الثانية إلى الش�يخ س�لمان احلمود رئيس اللجنة املؤقتة في النادي 
العربي: عندما يتحدث مثلك »وش���رواك« فلنجلس ونستمع، 
وعندما حتلل الس���احة الرياضية بواقعية وجترد فال منلك 
اال االستماع، فمثلك ال يبحث عن كرسي واقالم واعالم بعدما 
هجر الس���احة الرياضية في عزها وعاد اليها في ضعفها من 

اجل االصالح.
الرس�الة الثالثة إلى البيت البرتقال�ي »كاظمة«: ال بأس عليكم فما يحدث 
عندكم هو تأصيل للدميوقراطية التي تكفل لكل فرد االنتساب 
الى من يرغب من االندية ويبقى البيت البرتقالي قائما شامخا 
بابنائه واجنازاته فعندما يرأسه اسعد البنوان فهو فخر له، 

وعندما يرأسه عبداهلل معيوف فهو ابن له.
الرس�الة الرابعة إلى القادسية: مرة في حلب ومرة في الهند، وقدرك 
انك تنافس على كل بطولة تخوضها، وقلوبنا معك في رحلتك 
الشاقة الى مدينة كالكوتا، وألول مرة نسمع عن فريق يسافر 

الجراء مباراة ويأخذ معه أكله وشربه وصابونه!
الرسالة اخلامسة إلى العبي كرة السلة: الى كل من تسبب في االحداث 
املؤسفة من املشاجرات نقولها لكم ترانا ملينا من مشاجراتكم 
الصبيانية، وكأنكم تالميذ في املرحلة املتوسطة، ضرب وسب 

ومخافر، يحدث هذا كله ومستوى اللعبة في انهيار.
الرس�الة السادس�ة إلى القناة الثالثة: حافظتم على تواجدكم في ظل 
االنفجار الفضائي الكبير، وحفظتم صورة االعالم احلقيقية 
بعدما وصل احلال في بعض القنوات الى درجة متدنية انتهت 
الى استضافة احد ضعاف العقول من اجلماهير للضحك عليه، 
حافظوا على برامجكم »الرزينة« مثل كافيه رياضي والشوط 
الثالث وسهرة الثالثة وراهم وراهم، فاجلماهير مازالت تفرق 

بني الغث والسمني.
ناصر العنزي

وستكون فرصة األبيض لتكرار فوزه 
واردة بنس����بة كبيرة، ف����ي ظل احلالة 
الفنية والنفسية السيئة التي يعيشها 
الساملية في الفترة األخيرة، والتي دفعت 
باجلماهير الى رفع الفتة كبيرة في امللعب 
برحيل املدرب البلجيكي وليام توماس 
ألنه احد أسباب تدني مستوى الفريق 
هذا املوسم والتي جعلته يحتل املركز 

السادس برصيد 17 نقطة.
يدخل النصر مباراته مع الصليبخات 
برصيد 27 نقطة، وميلك أبناء اجلليب 
أفض����لي����ة واض���حة بعد تفوقهم في 
القس����مني األول والثان����ي 1 � 0 و4 � 2، 
وتكمن أهمية املباراة للنصر باعتباره 
احد الفرق املنافس����ة على اللقب، وهي 
من األمور االيجابية للدوري في املوسم 
احلال����ي، وإذا ما متكن من حتقيق ذلك 
فإن درجة حرارة املنافسة سترتفع وقد 

حترق معها األخضر واليابس.

محمد زينو واحمد موسى فكان االخضر 
يس����ابق الوقت من اجل تسجيل هدف 

ولكن خصمه لم ميكنه من ذلك.
أدار املباراة احلكم علي محمود ووفق 
في إدارتها وأنذر يوس����ف ناصر وفهد 
الفهد من كاظمة واحمد الرش����يدي من 

العربي.

مباراتا اليوم

تختتم مساء اليوم منافسات اجلولة 
ال� 16 من الدوري املمتاز بلقاءين، يجمع 
األول الكويت والساملية على ستاد محمد 
احلمد في نادي القادسية، في حني يواجه 
النصر فري����ق الصليبخات على ملعب 
التضامن، وس����تكون ركلة البداية في 

املباراتني في ال� 6:20.
بعد ان اخرجه من بطوله كأس ولي 
العهد، يسعى االبيض لتكرار فوزه على 
الس����ماوي وتعقيد موقفه بشكل اكبر، 

الكرة تأتيهم طواعية بسبب متركزهم 
السليم ونشاطهم امللحوظ وبرز العنزي 
بصورة الفتة وهو العب ذو مجهود كبير 
ومتريرات متقنة، فكانت الكرة الكظماوية 
في أمت عافيتها وشكلت خطرا مستمرا 

على حارس العربي شهاب كنكوني.
أما العربي فلم تكن له خطورة في 
الش����وط األول وفوجئ بالهدف املبكر 
مما ش����تت اذهان العبيه فجاء الهدف 
الثاني في مرماه فأربكه كثيرا، وافتقر 
االخضر الى التماسك في خط الوسط 
فكانت الكرات تخترقه كالسكني دون ان 

جتد من يتصدى لها.
وفي الش����وط الثاني واصل كاظمة 
هجومه واضاع فرصا خطرة من يوسف 
ناصر والبديل عبداهلل الظفيري في حني 
حترر العربي بعض الشيء ووصل الى 
مرمى خصمه عدة مرات واضاع فرصا 
للتعديل بس����بب التعجل لم يوفق بها 

وساعده يوسف اخلباز وعبداهلل احلداد 
ووفق العنزي في ادارته للمباراة.

فوز مستحق للبرتقالي

كان لكاظمة نصيب األسد في الشوط 
األول ب����ل انه لم يترك خلصمه »لقمة« 
خفيفة تس����د جوع����ه وهاجمه من كل 
اجلهات وجنح في تس����جيل هدفني في 
أوقات مناسبة وجاء األول في الدقيقة 
12 عن طريق املهاجم يوسف ناصر بعد 
كرات متبادلة بإتقان بني طارق الشمري 
وفهد العنزي وسجل الهدف الثاني طارق 
الشمري من ركلة جزاء تسبب فيها املتألق 
العنزي بعدما تعرض لعرقلة من عبداهلل 
الش����مالي 25، ولعب مدرب البرتقالي 
ايلي بالتشي بعناصره األساسية وكان 
خلط وسطه دور كبير وبرز محمد جمال 
وطارق الشمري وفهد العنزي والكسندر 
في السيطرة على مجريات اللعب فكانت 

ناصر العنزي � فهد الدوسري � عبداهلل العنزي
واصل القادسية صدارته للدوري 
املمتاز في جولته ال� 16 بعد فوزه السهل 
امس على التضامن 2-0 سجلهما املتألق 
بدر املطوع )17 و44(. ورفع رصيده 
الى 35 نقطة في حني بقي اخلاسر في 

املركز قبل األخير برصيد 5 نقاط.
الثانية حقق كاظمة  املباراة  وفي 
فوزا مستحقا على العربي بهدفني مقابل 
ال شيء سجلهما يوسف ناصر وطارق 
الشمري )12، 25( وأصبح للبرتقالي 
31 نقطة في املركز الثاني مؤقتا ووقف 
األخضر على رصيده السابق 21 نقطة 

في املركز اخلامس.
في لقاء القادسية والتضامن جنح 
االصفر في اخل���روج متقدما بهدفني 
نظيفني في الشوط االول عبر جنمه بدر 
املطوع، جاء االول عبر استغالل املطوع 
خطأ فادحا من مدافع التضامن عبداهلل 
مشيلح الذي ارجع الكرة باخلطأ الى 
حارسه وليد املنصور ليخطفها املطوع 
وي���راوغ املنصور ويدعه���ا باملرمى 
اخلال���ي )17(، وبعد الهدف لم يتغير 
حال التضامن كثي���را وواصل االداء 
العش���وائي مع تراجع العبي الوسط 
للدفاع بش���كل مبالغ فيه، في املقابل 
واص���ل االصفر ضغط���ه على مرمى 
التضامن عب���ر انطالقات عبدالعزيز 
املشعان وجهاد احلسني، وجنح االخير 
في مراوغة اكثر من مدافع قبل ان يهيئ 
الكرة في منطقة اجلزاء لبدر املطوع 
الذي لم يجد صعوبة في ايداعها من 
حتت احلارس املنص���ور »44«. ولم 
يظهر الشوط الثاني بالشكل املطلوب 
فنيا فالقادس���ية اكتفى بالهدفني في 
احلصة االولى وظهر االرهاق واضحا 
على العبي���ه جراء كث���رة املباريات 
ف���ي الفترة االخيرة وج���اءت اصابة 
عبدالعزيز املشعان في منتصف الشوط 
لتقضي على خطورة القادسية في الثلث 
االخير من امللعب، في املقابل ظهر ان 
التضام���ن راض بالنتيجة التي آلت 
إليها املب���اراة ولم يقدم العبوه االداء 
الذي يدل على عزمهم التس���جيل في 
مرمى حارس القادس���ية البديل علي 
جواد الذي بدا مرتاحا طوال املباراة، 
وكانت اخطر كرات هذا الش���وط عبر 
تسديدة صالح الشيخ في الدقيقة »70« 

ابعدها املنصور ببراعة.
ادار اللق���اء احلكم ناصر العنزي 

في انطالقة الجولة الـ 16 للدوري الممتاز

القادسية يؤكد صدارته وكاظمة أسقط العربي

)عادل يعقوب(بدر املطوع يسيطر على الكرة بني زحمة العبني


