
االحد 4 ابريل 2010   51رياضة

القادسية والكويت »رأسان« في الصدارة

الذياب: حكام أوروبيون وخليجيون 
بـ»الطلب« لـ »يد الممتاز«

د ديونه الظفيري: الجهراء سدَّ
أكد رئيس مجلس إدارة نادي اجلهراء د.الفي الظفيري أنه ال توجد أي 
التزامات ماليه إطالقا على النادي وذلك بعد سداد جميع الديون بالكامل 
ومببلغ 56 ألف دينار حيث شمل السداد ديونا لبعض األفراد والشركات، 
موضحا أن هذه اخلطوة جاءت من منطلق حرص أعضاء مجلس اإلدارة 
في النادي على عدم دخوله في دوامة الديون. وأعرب الظفيري عن رضاه 
التام عن الفترة التي يترأس فيها النادي، مضيفا أن املدة الزمنية قصيرة 
جدا وال تكفي لتحقيق اإلجناز وإمنا رفع الروح املعنوية لالعبني واإلداريني 
وإصالح األخطاء وترتيب العديد من األمور وسداد الديون هي أبرز النقاط 
اإليجابية التي حققها مجلس اإلدارة خالل فترة وجوده في النادي. وأشار 
الى أن العام املقبل سيش����هد تزايدا كبيرا في عملية التسجيل للجمعية 

العمومية واملتوقع أن يسجل أكثر من 2000 شخص ألول مرة.

النصر فاجأ األصفر واألبيض »غربل« كاظمة والعربي سحق التضامن والسالمية هزم الصليبخات في الدوري الممتاز

بدر الذياب

د.الفي الظفيري

اإلش���اعات يحاولون خلق الفنت 
داخل أسرة كرة اليد املتماسكة، 
مبينا انه في حال عدم طلب أي 
ناد حلكام أجانب س���يتم إسناد 
املباريات ال���ى احلكام احملليني، 
مؤك���دا ان حكامنا يعتبرون من 
أفضل احلكام على املس���تويني 

اخلليجي واآلسيوي.
وأض���اف ان دوري الدرج���ة 
األولى سيسند للحكام احملليني 
وال ينطبق ش���رط جلب احلكام 
األجانب على الدوري نظرا لقلة 
أهمية هذا الدوري وعدم دخوله 
في نقاط كأس التفوق الى جانب 
إعطاء احل���كام احملليني الفرصة 
الدارة مباري���ات قوية، مش���يرا 
الى ان النظ���ام احلالي ادى الى 
زيادة عدد املباريات للفرق وهذا 
املطلوب لزيادة االحتكام بني الفرق 
والالعبني، مؤكدا انه ستتم دراسة 
الس���لبيات وااليجابيات للنظام 
اجلدي���د والعمل عل���ى تطوير 
الس���لبيات  االيجابيات وتقليل 
حتى تصل في املوسم املقبل الى 
نظام أفضل يفيد األندية ويعطيها 
حقه���ا ويفيد املنتخب واألجهزة 

الفنية في االحتاد.
الذياب األندية على  وش���كر 
جتاوبها الكبير مع االحتاد متمنيا 
للجمي���ع التوفيق ف���ي املراحل 

املقبلة.

حامد العمران
أعلن أمني سر احتاد كرة اليد 
ب���در الذياب ان ال���دوري املمتاز 
)دوري الكبار( الذي يضم الفرق 
الستة األوائل س���ينطلق في 19 
أبري���ل اجلاري ويس���تمر حتى 
20 مايو املقبل حيث س���تجري 
اللقاءات يومي االثنني واخلميس 
من كل أس���بوع على ان ينطلق 
دوري الدرج���ة األولى 20 أبريل 
اجلاري، وينتهي بعد يومني من 
ال���دوري املمتاز عل���ى ان يضم 
الثمانية األخيرة  الفرق  الدوري 

في دوري الدمج.
الذياب في تصريح  وأش���ار 
ل� »األنباء« الى انه للمرة األولى 
في تاريخ اللعبة يوافق االحتاد 
على طلب ف���رق الدوري املمتاز 
باالستعانة بحكام أوروبيني أو 
خليجيني خالل املباريات العشر 
التي يلعبها كل فريق على ان تكون 
تكلفة طاقم احلكام على حساب 
النادي الذي يفضل احلكام األجانب، 
إلدارة مبارياته وذلك شريطة ان 
يحدد كل فري���ق املباريات التي 
يرغب في استقدام حكام إلدارتها 
قبل اسبوعني من موعدها حتى 
يتسنى لالحتاد مخاطبة االحتاد 
الدولي لطلب احلكام األوروبيني 
وإصدار تأش���يرات الدخول الى 
الب���الد ومخاطب���ة االحت���ادات 

اخلليجية في ح���ال طلب طاقم 
حتكيم خليج���ي، مؤكدا انه لن 
يسمح ألي نادي بأن يطلب حكاما 
متواجدين في الكويت الدارة مباراة 
معينة حيث انه من اهم الشروط 
التحديد مسبقا قبل أسبوعني ألن 
احل���كام األوروبيني دقيقون في 
موعد الوصول واملغادرة اللتزامهم 

بأعمالهم في بلدانهم.
وأكد الذياب ان االحتاد يتعامل 
مع جميع األندية على مس���توى 
واحد م���ن األهمية وال يفرق بني 
ناد كبير في اللعبة وآخر صغير، 
مش���يرا الى ان بع���ض أصحاب 
النفوس الضعيفة يحاولون ان 
يثيروا اإلش���اعات بالتحيز الى 
أندية ضد أخرى وأصحاب هذه 

 »المسابقات« تحسم
لقب البراعم

مبارك الخالدي
تبحث لجنة المسابقات 
باللجنة االنتقالية التحاد 
الكرة فض االشتباك بين 
القادسية والكويت على 
لقب دوري البراعم بعد ان 
تساوى الفريقان في عدد 
النقاط 24 لكل منهما وكذلك 
باأله���داف 37 لكل منهما 
بانتهاء الجولة األخيرة من 
المسابقة ظهر امس. ولم 
تقرر »المسابقات« مصير 
درع البطولة إذ من المرجح 
ان تتجه إلقام���ة مباراة 
فاصلة بين الفريق�ين بعد 
خلو الئحة المس��ابق��ات 
المن��ظمة للمس���ابقة من 
الموقف.  بند يعالج ذلك 
وكان الفريق���ان قد أصرا 
على أحقية كل منهما في 
اللقب علما ان القادس���ية 
ان لدي���ه نقاطا 3  يدعي 
لم تحسب اثر االحتجاج 
المقدم منه���م ضد نادي 
التضامن إلشراكه العبين 
موقوفين في وقت سابق 
إال ان لجنة المسابقات لم 
تصدر قرارا بهذه الواقعة. 
الجدي���ر بالذكر ان فريق 
خيطان قد انس���حب من 

المسابقة ألسباب فنية.

سلة العربي تتعاقد 
مع أونتاريو

النادي  ادارة  تعاقدت 
المحترف  العرب���ي م���ع 
االميركي اونتاريو لتدعيم 
صفوف الفريق االول لكرة 
السلة استعدادا لخوض 
كأس االتحاد التي ستنطلق 
6 الجاري. ويلعب اونتاريو 
في مركز السنتر ويمتاز 
الفارع، وس���بق  بالطول 
له اللع���ب مع فريق زين 

األردني.

ناصر العنزي ـ فهد الدوسري ـ مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي
تساوت الرؤوس في صدارة الدوري املمتاز في ختام جولته ال� 17 بعد 
تعادل القادسية مع النصر 1-1 وفوز الكويت على كاظمة 3-0 فأصبح 
لهما 36 نقطة م����ع فارق االهداف لالصفر، ومباراة مؤجلة لالبيض مع 
النصر االربعاء املقبل وبذلك ستكون اجلوالت املقبلة على صفيح ساخن 
لتحديد بطل الدوري. وظن االصفر انه سيفوز على النصر بعدما تقدم 
بهدف مبكر لس����عود املجمد )4( فرد علي����ه العماني عصام فايل بهدف 
التع����ادل )77(، وكعادته فإن الكويت صاحب نف����وذ فني على كاظمة 
وغالبا ما يفوز عليه فدك مرماه امس بثالثة اهداف بعد س����يطرة شبه 
كاملة وسجل له بشار عبداهلل )47( والعماني اسماعيل العجمي )52( 
والبرازيلي كاريكا )88(. وسحق العربي التضامن بأربعة اهداف سجلها 
روك )24( وحس����ني املوسوي )70( ومحمد زينو )78( وعلي اشكناني 
)90(. وفاز الساملية على الصليبخات 4-2 وسجل له اليكس دوس )20( 
وعبداهلل البريكي )35( ونواف املطيري )78( ومحمد جواد )93(، وسجل 
للصليبخات مشعل ذياب من ضربة جزاء )10( وحمد فهيد )69(، وطرد 

احلكم محمود املتروك العب الساملية سعد سرور.

تعادل القادسية والنصر

وعلى ستاد ثامر بنادي الساملية، خطف املهاجم سعود املجمد هدفا 
مبكرا في الدقيقة )4( بعدما س����دد كرة مباغتة بيس����راه، سكنت مرمى 
احلارس محمد الصالل وأعطى هذا الهدف افضلية لالصفر الذي هاجم 
خصمه مس����تغال حالة االرتباك في صفوفه وخصوصا اجلهة اليسرى 
التي تواجد بها الظهير ناص����ر الهاجري، وكاد ان يضيف طالل العامر 

هدفا ثانيا من تسديدة متقنة طار لها الصالل وصدها بجسارة.
لعب القادسية بتشكيلة مكونة من نواف اخلالدي وفايز بندر وعلي 
النمش ونهير الشمري ومحمد راشد وطالل العامر وجهاد احلسني وصالح 
الشيخ والعاجي كيتا وخلف السالمة وسعود املجمد، ومكن خط وسط 
االصفر فريقه من شن هجمات متالحقة وكسب مهاجمه املجمد الذي يجيد 
التمركز وحسن التهديف، ولعبت خبرة دفاع القادسية دورها بتواجد 
نهير الش����مري وفايز بندر وعلي النمش ومحمد راش����د وطالل العامر 
وجهاد احلسني وصالح الشيخ وكيتا وخلف السالمة وكانت السيطرة 

الهجومية له واالقرب الى التسجيل في كل مرة.
ولعب النصر بتشكيلة ضمت محمد الصالل وعصام فايل واحمد ناصر 

الدفاعية في الركلة الركنية التي نفذها زميله حسني حاكم ليسددها 
س���ريعة لم يتمكن احمد الفضلي من االمساك بها )54(. وبعد الهدف 
الثان���ي فقد احملترف الكيني في صف���وف البرتقالي اعصابه في كرة 
مشتركة مع ناصر القحطاني وتعمد ضربه بشكل واضح مما اضطر 
حكم اللقاء الى طرده في قرار س���ليم جدا.  وبعد ان اطمأن البرازيلي 
ارثر لنتيجة املباراة س���حب صاحبي الهدفني بشار والعجمي وادخل 
مكانهم���ا وليد عل���ي والبحريني عبداهلل املرزوق���ي لتأمني منطقتي 
الوسط والدفاع، بعد ذلك سعى مدرب كاظمة الروماني ايلي بيالتشي 
لتنشيط الشق الهجومي لفريقه باشراكه فهد الفهد محل ناصر فرج 
وعبداهلل الظفيري محل املدافع عبدالرحمن الزمامي ولكن ظل الوضع 
على ماهو عليه ولم يتغير كثيرا باستثناء بعض احملاوالت اخلجولة 
لالعبي البرتقالي وابرزهم في خط الوس���ط اسكندر وتالعب العبو 
الكويت بالكرة كيفما شاؤوا ذهابا وايابا في ظل غياب العبي كاظمة 
الواض���ح وتباعد خطوطهم. وأضاف البرازيلي كاريكا الهدف الثالث 
لفريقه بعد ان س���دد كرة قوية من داخل منطقة اجلزاء لتس���تقر في 

الزاوية اليسرى للفضلي)87(.
ورد القائم االيس���ر ايضا تس���ديدة وليد علي لتحرمه من اضافة 

الهدف الرابع.
أدار اللقاء احلكم يوس���ف الثوين���ي وأنذر من الكويت فهد حمود 

وناصر القحطاني وحسني حاكم وطرد من كاظمة محمد جمال. 

العربي يكتسح التضامن

أما على س���تاد علي صباح السالم بنادي النصر، فلم يجد العربي 
صعوبة في تخطي منافسه التضامن بأربعة أهداف نظيفة، حيث تقدم 
بالهدف االول عبر مدافعه السلوڤيني روك ليستر بعد ان ارتقى للكرة 
الثابتة التي نفذها املتألق محمد جراغ ليضعها روك غير املراقب على 
يس���ار احلارس نواف املنصور )24( ووسع حسني املوسوي الفارق 

بعد ان لعب الكرة لوب في مرمى املنصور )70(.
وأضاف الس���وري محمد زينو الهدف الثالث من كرة انفرادية لم 
يج���د صعوبة في ايداعها على يس���ار احل���ارس )78(، واختتم علي 
اش���كناني مهرجان االهداف بعد ان تبادل الكرة خذ وهات مع جراغ 
لينفرد اش���كناني باملرمى ومير من املنصور ويضع الكرة في املرمى 

اخلالي )90(.

ترتيب الفرق بعد الجولة الـ 17
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

171133401336القادسية
161132321436الكويت
17944322131كاظمة
16943241631النصر
17593241324العربي
17557212920الساملية
1712148395التضامن

17101613493الصليبخات

)محمد ماهر(طارق الشمري مير بالكرة من أمام االنغولي ماكينغا )متين غوزال(صالح الشيخ يحاول املرور من برازيلي النصر رودريغو 

ومحمد عبداهلل وناصر الهاجري وطالل نايف ورودريغو وعبدالرحمن 
املوسى ومحمد راشد ومارسيلو دي سيلفا ولويس باتريك، ونظم النصر 
بعض الهجمات التي لم تسفر عن شيء بسبب قلة حيلة املهاجمني في 
التعامل مع دفاع القادس����ية ولم تكن للعنابي فرص خطرة في الشوط 
االول. وفرط القادسية في بعض فرصه في الشوط الثاني وكأنه ضمن 
الفوز فعاجله النصر بهدف تعادل قاتل في الدقيقة )77( بضربة رأسية 
للمدافع العماني عصام فايل بعد حتضير جيد من البديل فيصل العدواني، 
وجاء الهدف مبثابة الصاعقة على مدرب القادسية الذي زج باملهاجم حمد 
العنزي بعدما اشرك قبله احمد عجب بديال للمجمد، وظهر العنابي افضل 
حاال في الش����وط الثاني مما جعله يهدد مرمى خصمه اكثر من مرة، اما 
القادسية فقد ظن ان هدفه املبكر كافيا فخرج متعادال.ادار املباراة احلكم 

حمد بوجروة وانذر كيتا وحمد العنزي وعلي النمش من القادسية. 

سقوط كاظمة

وعلى ستاد محمد احلمد بنادي القادسية، انطلقت مباراة كاظمة 
والكويت س���ريعة من الطرفني رغبة منهما في حسمها مبكرا وبحثا 
عن هدف الس���بق اعتمد البرتقالي على حتركات طارق الشمري من 
اجلبهة اليس���رى وناص���ر الوهيب من اليمنى ف���ي املقابل لم يركن 

االبيض للدفاع بل عول مدربه البرازيلي ارثر على حتركات بش���ار 
عبداهلل ومن امامه اس���ماعيل العجمي والبرازيلي كاريكا ومواطنه 
روجيريو ولم تشهد محاوالت الفريقني ضياع اي فرصة محققه في 

الربع ساعة االول.
وشهدت الدقيقة )22( تألق حارس مرمى كاظمة احمد الفضلي بعد 
أن أخرج كرة كاريكا االنفرادية اثر عرضية متقنة من اسماعيل العجمي 
ليبعدها الفضلي الى ركنية، وتبادل الفريقان بعد ذلك السيطرة على 
وسط امللعب بعد س���جال كبير نظرا لكثرة الكرات املقطوعة نتيجة 

اندفاع العبي الفريقني لألمام مع ضرورة احلذر من الكرات املرتدة.
ومع انطالقة الشوط الثاني للقاء ظهر االبيض بصورة افضل وبدأ 
يشن هجمات متتالية على مرمى الفضلي بحثا عن هدف يطمئن قلوب 
جماهيره في البقاء ضمن دائرة املنافسة لكون اي نتيجة غير الفوز 
قد تعرقل مسيرته نحو حتقيق درع الدوري املمتاز لهذا املوسم، وكان 
لالبيض ما أراد بعد أن س���جل بشار عبداهلل هدف السبق لفريقه اثر 
تلقيه متريرة بينية عرضية جميلة من البرازيلي روجيريو سددها 

قوية بشار باملرمى )47(.
وواصل الكويت هجومه لتعزيز النتيجة بهدف اخر ومتكن العماني 
اسماعيل العجمي من اضافة الهدف الثاني بعد ان استغل سوء الرقابة 

وفود البطولة الخليجية للقوى تصل غدًا 

 انطالق »أبطال الدورات« اليوم

تتواصل اس����تعدادات احتاد 
العاب القوى الس����تضافة بطولة 
اخلليج ال� 12 للشباب في الفترة من 
7 الى 9 اجلاري على مضمار كيفان، 
حيث تأكد من خاللها مشاركة جميع 
منتخبات دول مجلس التعاون ال� 
6 حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 
الدولة لش����ؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد. وفي هذا السياق، أكد 
امني صندوق احتاد العاب القوى 
البطول����ة اخلليجية  ومدير عام 
محسن العجمي ان كل االستعدادات 
الستضافة هذا احلدث اخلليجي 
الكبير تسير على قدم وساق بعدما 
بدأ العد التنازلي ملوعد انطالقته. 

وشدد على ان االحتاد يوفر كل االمكانيات من اجل استضافة متميزة 
لالشقاء اخلليجيني الذين يعودون بعد غياب فترة طويلة عن حلبات 
الكويت، وتنافس مثي����ر بني أبناء اخلليج الواحد، حتى يعود للعبة 
بريقها وتس����ترد مكانتها الطبيعية. مشيرا الى أن غدا سيشهد بداية 
توافد وفود الدول املش����اركة من جمي����ع دول مجلس التعاون حيث 
اعد اس����تقبال حافل لهم في املطار. ولفت العجمي الى انه بخصوص 
احلملة التي ش����نت على احتاد العاب القوى بشأن مشاركة منتخبنا 
للشباب في بطولة العالم الختراق الضاحية التي أقيمت قبل اسبوع 
في پولندا بوجود العبني اسرائيليني في نفس السباق فإن هناك حقيقة 

غائبة وهي ان االلعاب الفردية تختلف متاما وباالخص لعبة اختراق 
الضاحية عن االلعاب اجلماعية، حيث تكون مس����افة السباق توازي 
12 كلم وهي مس����افة طويلة وال يلتقي أي العب باآلخر اال في البداية 
وسبق ان شاركت اس����رائيل في عدد من املناسبات وفي دول عربية 
ومنها بطولة العالم الختراق الضاحية التي اقيمت املوسم املاضي في 
االردن وبطولة العالم للصاالت التي اختتمت قبل شهر في العاصمة 
القطرية »الدوحة«. وأشاد العجمي بالدعم الالمحدود املبذول واملقدم 
من الهيئة العامة للشباب والرياضة وجميع العاملني بها وعلى رأسهم 

رئيس مجلس االدارة فيصل اجلزاف.

تنطلق في السابعة مساء اليوم 
بطولة أبطال الدورات الرمضانية 
التاسعة لكرة القدم وتنتهي اخلميس 
املقبل مبشاركة 16 فريقا في مركز 
حسن ابل الرياضي مبنطقة الدسمة 
وتقام بنظام خروج املغلوب. ويشهد 
اليوم األول ملنافسات البطولة إقامة 
أربعة لقاءات األول بني فريقي املنيع 
بطل دورة الشهيد يوسف املشاري، 
وفريق مشاريع اخلير بطل دورة 
الوطنية لالتصاالت، بينما يليه في 
السابعة والنصف مباراة فريق فونو 
بطل دورة احلساوي، وفريق غزال 

للتأمني بطل دورة الزلزلة.
وفي ثالث اللقاءات والذي يقام 
عند الس����اعة الثامنة يلتقي فريق 
جمعي����ة القري����ن )ب( بطل دورة 

القرين مع فريق املرحوم مرزوق 
محمد بطل دورة جاسم الكندري، 
وتختتم منافسات اليوم األول بلقاء 
فريق التسهيالت بطل دورة الرائد، 
مع فريق الشهيد عادل بهمن بطل 
دورة الرميثي����ة ويبدأ اللقاء عند 
الثامنة والنصف. من جانبه ناشد 
محمد الرجيب رئيس اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة جميع الفرق املشاركة 
ضرورة االلتزام بقوانني املنافسات 
سواء من ناحية اكمال التجهيزات 
اإلدارية واملتمثلة في تسجيل أسماء 
وأرقام الالعبني لدى مسؤولي اللجنة 
الفنية قبيل موع����د بدء املباريات 
بوقت كاف، باإلضافة إلى ضرورة 
أثناء  الرياضية  بال����روح  التحلي 

البطولة ستشهد منافسات مثيرةاملباريات.

جانب من تدريبات العبي املنتخب الوطني أللعاب القوى


