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العبو القادسية يأملون في حتقيق أول فوز

الشيخ صباح الفهد يسلم مفتاح السيارة الشيخ علي اجلابر يسلم الكأس إلى يوسف الكندري

العب الشباب مشعل نشمي إحدى األوراق الرابحة

»سلة« الصليبخات تعسكر في سورية أو القاهرة

السالم: تصرفات »الجهراء« ال تمت للرياضة بصلة

يحيى حميدان
قررت إدارة نادي الصليبخات إقامة معسكر تدريبي للفريق 
األول لكرة السلة بالنادي ابتداء من غد اخلميس وحتى الثالث 
من الشهر املقبل في العاصمة السورية دمشق.  من جهته، قال 
مش���رف س���لة الصليبخات أنور العنزي إنه من املمكن ان يتم 
تغيير وجهة املعسكر الى القاهرة وذلك بسبب صعوبة احلصول 
عل���ى حجوزات للفريق في الفنادق، مضيفا انه الى اآلن نحاول 
احلصول على فندق مالئم للفريق إال اننا جند صعوبة في ذلك 
لزحم���ة احلجوزات هناك. وبني العنزي ان املعس���كر التدريبي 
للفريق يأتي استعدادا النطالق بطولة كأس االحتاد في 7 الشهر 
املقبل، حيث يلعب الصليبخات ضمن املجموعة األولى الى جانب 

فرق الكويت والقادسية والساحل والنصر والشباب.

تعقيبا على األحداث التي صاحبت مباريات املربع الذهبي لدوري 
السلة قال رئيس مجلس إدارة احتاد السلة الشيخ حمد السالم: تابع 
احتاد الس����لة باهتمام بالغ األحداث املؤسفة التي وقعت في ختام 
املباراة التي أقيمت مؤخرا بني اجلهراء والقادسية في املربع الذهبي 
لبطولة الدوري العام لكرة الس����لة، وق����د هاله ما صدر عن العبي 

وإداريي اجلهراء من تصرفات مشينة ال متت للرياضة بصلة.
ومن املؤسف ان يصدر عن مسؤولي اجلهراء مثل هذه التصريحات 
الصحافية غير املسؤولة والتي اساءوا فيها لالحتاد وجلانه وحكامه 
دون ان يتحل����وا باحلد األدنى من الروح الرياضية الس����ائدة بني 
الرياضيني في الكويت. وإذ يستنكر االحتاد هذه التصرفات وتلك 
التصريحات ليؤكد ثقت����ه املطلقة في جميع حكامه وبوجه خاص 
احلكمني محمد العميري وعبدالرحم����ن العنزي، كما يؤكد تقديره 
واعت����زازه بالدور الذي تقوم به جلان االحتاد عامة واللجنة الفنية 
خاصة في حتقيق اهداف االحتاد. ويشير االحتاد الى ان تعيني حكام 
املباريات وتش����كيل جلان االحتاد امر يختص به وحده ال يقبل ان 
ينازعه فيه غي����ره او يتدخل فيه احد مؤكدا ان جميع االندية امام 
االحتاد سواء ال فرق بني ناد وآخر، فالقانون هو الذي يحكم عالقته 
باألندي����ة دون مجاملة او محاب����اة. ولئن كان االحتاد يحرص على 
عالقته بجميع األندية مبا فيها اجلهراء إال انه يرفض اإلساءة إليه 
كما ال يقبل املس����اس بلجانه وحكامه مؤكدا انه سوف يتعامل بكل 
حزم مع هذه األحداث وغيرها مما قد يقع في املس����تقبل وذلك مبا 

يحفظ حقوقه ويكفل محاسبة املسؤولني عنها وفقا للقانون.

»يد« الشباب إلزاحة النصر عن التأهل

حامد العمران
تقام اليوم مباراتان على صالة الشهيد فهد األحمد 
في الدعية في االسبوع ال� 11 لدوري الدمج لكرة اليد 
فيلتق����ي اليرموك )11 نقطة( مع كاظمة )7( في ال� 5 
عصرا فيما يلعب الشباب )11( مع النصر )9( في لقاء 

مهم للطرفني في ال� 6:30.
ويعتبر اللقاء الثاني األهم على اعتبار ان للفريقني 
فرصة للتأهل الى دوري الكبار، ويس����عى الشباب 
للفوز وازاحة النصر عن طريقه ويضعف امله بدرجة 
كبي����رة في التفكير بالتأهل أما في حال فوز العنابي 
فإنه سيكون قريبا جدا من التأهل وميلك مباراة مع 
اليرم����وك وفوزه في املباراتني يعني تأهله رس����ميا 
الى دوري الكبار وهذا ما ال يريده الشبابيون الذين 
سيدخلون املباراة بكامل اس����لحتهم بقيادة املدرب 
التونسي شهاب الدرديري الذي لم يقدم فريقه عروضا 
جيدة في األس����بوعني املاضيني لدرجة ان اجلماهير 
ساورها الشك في ان الفريق كان في معسكر خارجي، 
حيث ظهر الالعبون مبستوى مهزوز واللياقة البدنية 
غير مكتملة وهذا ما قد يس����بب عائقا في لقاء اليوم 
وخاصة مع مرور الوق����ت لذلك على الدرديري عدم 

املجازفة بدفاع متقدم في وقت مبكر حتى ال يستنزف 
اللياقة البدنية ويدخرها للنهاية فيما قد يفاجئ العنابي 
خصمه في محاولة الستنزاف لياقته البدنية سريعا 
عن طريق تنفيذ الهجوم املرتد السريع وعدم تهدئة 
اللعب في الهج����وم وهذا قد ينصب ملصلحة النصر 
الذي يعتمد على فيصل واصل ومحمد العازمي وفالح 
الزعبي ونواف الشمري وامجد مقبل وفرهود مهلي 

الى جانب احلارسني خلف جهيم وبحر االبراهيم.
وميلك الشباب جانبني قادرين على فتح اللعب هما 
يوسف الشاهني ومبارك الزيد اذا لعب في اجلناح وقد 
يعطي اخلط اخللفي فرصة الن يخترق دفاع العنابي 
عن طريق علي البلوش����ي الذي يقدم مستوى ثابتا 
وسعد احليدري ومشعل املطيري الى جانب احلجز 
من العب الدائرة مشعل نشمي وما مييز الشباب هو 
وجود احلارس املخضرم عبدالرزاق البلوشي الذي 

يبث الطمأنينة الى زمالئه في الدفاع.
وكان خيطان قد حقق فوزا معنويا على التضامن 
32 � 28 في افتتاح االسبوع ال� 11، ورفع خيطان رصيده 
الى 9 نقاط، محافظا على املركز التاس����ع. فيما بقي 

التضامن على رصيده السابق بنقطتني.

»حميدان« يستعيد كأس األمير برقم قياسي في »الصيد والفروسية«
برعاية صاحب السمو األمير 
الذي أناب عن سموه الشيخ علي 
اجلابر محافظ العاصمة وبحضور 
جماهير غفيرة تخطت ال� 10 آالف 
مشاهد، يتقدمهم رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف والشيوخ علي احلمود 
وفهد اجلابر وصباح الفهد ومالك 
احلمود وعبداهلل احلمود ومشعل 
العبداهلل وفهد  احملمد وخال���د 
األحمد وفهد اخلالد وخالد العلي 
وعبداهلل السلمان وجابر العلي، 
متكن اجلواد حميدان السطبل 
دسمان بقيادة جو من الفوز بكأس 
صاحب السمو األمير برقم قياسي 
السباق  قدره 2.32.01ق ملسافة 
2400 متر وبفارق نصف طول 
عن اجلواد كوون وبس للنصف 
ليستعيد اسطبل دسمان الكأس 

التي غاب عنها منذ 30 عاما.
وقام الش���يخ عل���ي اجلابر 
بتقدمي الكأس الى املدرب املخضرم 
يوسف الكندري وعمداء اسطبل 
دسمان وهنأهم بالفوز وأعرب 
عن سعادته وتشرفه باإلنابة عن 
صاحب السمو األمير في تسليم 

الكأس.

وقام الشيخ علي احلمود نائب 
رئيس نادي الصيد بتقدمي درعا 
تذكارية الى صاحب السمو األمير 
ودرعا أخرى الى الش����يخ علي 

اجلابر محافظ العاصمة.

وعلى الس����يارة املقدمة من 
الشيخ صباح الفهد واملخصصة 
جلياد الدرجة الثالثة على مسافة 
1600 متر ت����وج اجلواد البطل 

غالهم السطبل النشاما.

وعلى السيارة فورد غراند 
املقدمة م����ن ورثة  ڤيكتوري����ا 
املغفور له الشيخ حمود الفيصل 
واملخصص����ة للمبتدئات على 
مس����افة 2200 متر فاز اجلواد 

جفير السطبل الفنار.
وعلى الس����يارة املقدمة من 
س����عود املطيري واملخصصة 
للجياد املسنة على مسافة 2400 
متر فاز اجلواد على اهلل حملمد 

جاسم احلملي.
وعلى السيارة املقدمة من نادي 
الصيد والفروسية واملخصصة 
ألبطال املناطق على مسافة 2400 
متر ف����از اجل����واد الغالي على 

اسطبل خالد العتيبي.
وعلى الكأس املقدمة من الشيخ 
الفهد واملخصصة للنتاج  خالد 
احمللي على مسافة 1200 متر فاز 
اجلواد مريان السطبل دسمان.

وعل����ى ال����كأس املقدمة من 
الشيخ فهد اجلابر واملخصصة 
للخيل العربي����ة األصيلة على 
مس����افة 2000 متر فاز اجلواد 

حليو للنشاما.

كاظمة »نسف« ناساف واقترب من التأهل
عبدالعزيز جاسم

حقق كاظم����ة فوزا ثمينا على 
مضيفه ناساف االوزبكستاني 1-2 
امس على اس����تاد »سنترال« في 
مدينة قرشي ضمن اجلولة الثالثة 
من املجموعة الثالثة لكأس االحتاد 
اآلسيوي في كرة القدم، واقترب من 

التأهل الى الدور الثاني.
وحقق كاظمة فوزه الثالث على 
التوالي رافعا رصيده الى 9 نقاط، 
ومني ناساف بخسارته االولى وبقي 

على 6 نقاط.
وتقدم ناس����اف عب����ر ايلهوم 
ش����امرادوف )38(، وادرك كاظمة 
التعادل بواسطة البوسني الكسندر 
انديتش )64(، ومنح يوسف ناصر 
النقاط الثالث الثمينة الى فريقه 

باحرازه هدف الفوز )80(.
وغاب عن كاظمة املهاجم فهد 
الفهد لظروف خاصة، واملدافع خالد 
الشمري املوقوف 8 مباريات اسيويا، 
وقد غاب ايضا عن املباراة السابقة 

مع العهد اللبناني )0-1(.
القادس����ية  من جانبه، يدخل 
مواجهته اليوم امام ايست بنغال 
الهن����دي في اجلول����ة الثالثة من 
املجموعة الثالثة وعينه على نقاط 
املباراة الثالث، وهو ما سيمهد له 
الطريق نحو احياء آماله في التأهل 
بقوة، لذلك على جنوم األصفر ان 
يحاولوا جهدهم للظهور مبستواهم 
احلقيقي ويعودوا بالنقاط الثالث 
بعد ان سبق وتعادلوا مع متصدري 
املجموع����ة النجم����ة اللبناني في 
الكويت 1-1 وكذل����ك مع االحتاد 
السوري في حلب سلبا، وبالتالي 
بات لدى القادسية نقطتان، وعلى 

الطرف اآلخر ستكون مباراة اليوم 
اليس����ت بنغال مبثابة االنتعاش 
في حال الفوز النه سبق ان خسر 
مباراتني االول����ى على ارضه من 
الس����وري 1-4 والثانية  اجليش 

في لبنان امام النجمة 3-0.
وفي نف����س املجموعة يلتقي 
اليوم النجمة اللبناني مع االحتاد 

السوري في حلب.
وع���ن تش���كيلة االصفر فلن 
يتوقع احد ما س���يفعله املدرب 
محم���د ابراهيم النه دائما عودنا 
على املفاجآت سواء على مستوى 
التش���كيلة او على طريقة االداء 
واخلطة، ولكنه اليوم س���يكون 
مجبرا على تش���كيلة معينة الن 
اغلب العبيه غير موجودين معه 
وبالتالي لن تخرج تشكيلته عن: 
علي العيسى في حراسة املرمى 
وفي الدفاع: علي الشمالي او )علي 
النمش( وفايز بندر ونهير الشمري 
ومحمد راشد، وفي الوسط كيتا 
العامر،  العنزي وطالل  وفيصل 
وفي الهجوم بدر املطوع وخلف 
السالمة، ولكن من املمكن ان تكلفه 
هذه الطريقة الكثير الن االصفر 
القادرين على  ال ميتلك الالعبني 
تغيير مجرى املباراة ان س���اءت 
النتيجة الن املتواجدين على دكة 
البدالء هم من الش���باب واثنان 
منهم في خط الدفاع وهما ضاري 
سعيد وعامر معتوق وفي الهجوم 
سعود املجمد، وجميعهم قليلو 
اخلب���رة وبالتالي لن يكون امام 
االصفر في الش���وط االول سوى 
الهجوم املس���تمر بغية تسجيل 
الهدف االول الذي سيفتح الطريق 

ملزيد من االه���داف امام مهاجمي 
االصفر الذين دائما ما يفرضون 
س���يطرتهم على اي دفاع وخير 
دليل مباراة االحتاد االخيرة لكنهم 
الفرص ويسجلوا  لم يستثمروا 
االهداف، ولك���ن الظروف اليوم 
تختل���ف الن املنافس ليس بذلك 
احلجم الكبير وسبق له ان خسر 

على ارض���ه باربعة اهداف لذلك 
سيكون العبو القادسية مطالبني 

بالتسجيل.
القادسية  وبالتالي س����يكون 
اليوم على احملك في هذه املباراة 
الن اي نتيجة غير الفوز ستصعب 
موقفه كثيرا في ترتيب املجموعة 
خاصة انه ال يسعى الى التأهل فقط 

بل الى تصدرها حتى يتمكن من 
اللعب في دور ال� 16 على ارضه وبني 
جماهيره والتي تقام بنظام خروج 

املغلوب من مباراة واحدة. 
من جهته ال ميلك ايست بنغال 
اي حلول س����وى الف����وز وان لم 
يتحقق فه����ذا معناه خروجه من 
الباب الضيق، لذلك سيسعى الى 

الضغط على القادس����ية من اجل 
الظفر بالنقاط الثالث ويعتمد على 
عاملي االرض واجلمهور، لكنه يعلم 
ان الفريق الذي س����يلتقيه اليوم 
صع����ب املن����ال اال اذا كان اداؤهم 
اعلى من امكاناتهم وكرة القدم ال 
تعترف باالسماء بل مبن يقدم في 

ارض امللعب.

القادسية يأمل كسر حاجز التعادالت أمام إيست بنغال في الجولة الثالثة من كأس االتحاد اآلسيوي

القادسية ايست بنغال
12:30

الكويت الرياضية

بالتشي: 3 نقاط ثمينة

الخسارة ممنوعة على الوحدة واالتحاد

أبدى الروماني ايلي بالتشي مدرب كاظمة سعادته بحصد فريقه 
3 نقاط ثمينة على أرض ناس���اف رغم انه لم يكن راضيا عن األداء، 
رافضا االدالء برأيه اخلاص عن أس���باب خس���ارة خصمه. وقال ان 
فريق���ه بحاجة الى 3 نقاط أخرى حت���ى يتأهل واألمر ذاته ينطبق 
على ناس���اف. من جهته، أش���اد فيكتور كوميكوف مدرب ناساف 
بكاظمة وقال انه فريق جي���د ارتكب القليل من األخطاء، خصوصا 
في متريراته، مضيفا انه مازال مؤمنا بتأهل فريقه الى الدور الثاني 

في املركز األول أو الثاني.

يلتقي الوح���دة االماراتي ضيفه االحتاد الس���عودي اليوم على 
س���تاد آل نهيان في ابوظبي حتت شعار »اخلسارة ممنوعة« ضمن 
اجلولة الثالثة من منافس���ات املجموعة الثانية لدوري ابطال آسيا 

في كرة القدم.
وفي مب���اراة ثانية، يلتقي ذوب آه���ان االيراني مع بونيودكور 

االوزبكستاني.
ويتصدر بونيودكور ترتي���ب املجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 
4 لذوب آهان ونقطة واحدة لالحتاد، ويحتل الوحدة املركز االخير 

دون رصيد.
وحتتم وضعية الوحدة واالحتاد في املجموعة عدم التفريط في أي 
نقطة، ألن ذلك قد يضعف آمالهما في سباق التأهل الى الدور الثاني، 

لذلك من املتوقع ان تأتي املباراة على قدر عال من االثارة.
وفي املجموعة الرابعة، يبحث الهالل السعودي عن فوزه الثالث 
على التوالي عندما يستضيف االهلي االماراتي على ستاد امللك فهد 

الدولي في الرياض.
ويخوض الس���د القطري اختبارا صعبا أيضا عندما يستضيف 

ميس كرمان االيراني ضمن املجموعة ذاتها.
يتصدر الهالل الترتيب برصيد ست نقاط، يليه السد )3( وميس 

)3(، ويأتي االهلي رابعا من دون أي نقطة.

شكر وتقدير
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وليــد خليفــة الفــليـج

وخالد �سريـع الهــاجري

املحامي القدير / خالد علي احلمدان

املحامي القدير / حمود فهد الهاجري

رئي�س جمل�س اإدارة نادي الفحيحيل الريا�ضي

نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي الفحيحيل الريا�ضي

يتقدمون بوافر ال�سكر والتقدير لكل من :

على جهودهما الطيبة التي تكللت بالنجاح ب�سدور حكم الرباءة

اأمام حمكمة التمييز والغاء حكم اال�ستئناف ال�سادر بحقهما

كما نوجه التحية والتقدير واالإعتزاز بالق�ساء الكويتي ال�سامخ والعادل 

ولكافة و�سائل االإعالم ولكل من �ساندنا ووقف اىل جانبنا وبارك لنا ، 

لندعو اهلل العلي القدير اأن يوفقنا خلدمة وطننا احلبيب يف ظل قائد 

م�سريتنا وراعي نه�ستنا ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى 

و�سمو ويل عهده االأمني حفظهما اهلل ورعاهما


