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حامد العمران
شهدت مباراة الكويت واليرموك أول من أمس 
في األسبوع األخير من دوري الدمج لكرة اليد 
أحداثا مؤسفة، فبعد نهاية املباراة التي انتهت 
بف���وز الكويت 35 � 32، توج���ه الالعب هادي 
نصير الى ح���ارس األبيض احمد الفرحان في 
محاولة للتهج���م عليه وتلفظ ببعض األلفاظ 
النابية، ما دفع ثالثي اليرموك صالح املوسوي 
وفيصل العسعوسي وعبداهلل نصير للتدخل 
في محاولة لالشتباك مع بعض العبي الكويت 
واالعتداء عليهم، اال ان اجلهازين الفني واإلداري 
بالفريقني كان لهما دور كبير في احتواء األمر، 
خاصة مس���اعد مدرب اليرموك رائد السكران، 
وقد رفع احلكمان علي عباس وسامي عبداجلليل 
تقريرا باألحداث مت رفعه الى جلنة املسابقات 
باحتاد اليد التي بدورها س���تتخذ عقوبات في 
حق الرباعي املذكور. وبفوز الكويت اكتمل عقد 
الفرق الستة املتأهلة الى الدوري املمتاز لكرة 
اليد )دوري الكبار( بعد ان تغلب الكويت اول 
من امس على اليرموك 35-32 )الشوط اال ول 

14/16(. ورف���ع الكويت بهذا الفوز رصيده الى 
17 نقط���ة ليحتل املركز اخلام���س ويأخذ بيد 
الشباب الذي احتل املركز السادس برصيد 16 
نقطة بعد فوزه على القادسية 24-27 )11/13( 
فيما يعتبر اليرموك اخلاسر االكبر بعد هزميته 
ليبقي على رصيده الس���ابق 15 نقطة ويخرج 

من املولد بال حمص.
وتقام اليوم مباراتان حيث يلتقي كاظمة مع 
التضامن في لقاء ترتيب املراكز في اخلامس���ة 
عصرا فيما يلعب الوصيف العربي )20 نقطة( 

مع الصليبخات )18( في السادسة والنصف.

إيقاف الحداد سنة

من جهة اخرى، قرر مجلس إدارة احتاد كرة 
اليد في اجتماعه األخير إيقاف العب القادس��ية 
علي احلداد سنة ميالدي��ة كاملة تنتهي في 12 
مارس املقبل بناء على توصية من جلنة املسابقات 
التي كتبت فيه تقريرا بعد تلفظه أمام مشاهدي 
التلفزي���ون بألفاظ نابية خالل لقاء فريقه مع 

العربي في بطولة دوري الدمج.

مهمتها األساسية وهي توجيه 
الدعوات النتخاب اعضاء مجالس 
اإلدارات اجلدي���دة وفق النظام 
األساسي املعتمد وإرسال هذه 
الدعوات واإلعالن عنها كإجراء 

أساسي.
وأوضح عايش ان األعضاء 
املعين���ني ال يتقاضون أجرا أو 
مكافأة نظير إدارتهم لهذه األندية 
بحسب النظام األساسي املوحد 
الرياضية  لألندية واالحتادات 
املنظم لهذا الشأن وامنا يقومون 
ل���ذا فإنهم  بعملهم متطوعني، 
يس���تحقون كل الشكر والثناء 
لقيامهم بأعباء هذه املهمة، اضافة 
الى أعمالهم الرئيسية كموظفني 
ف���ي الهيئ���ة العامة للش���باب 

والرياضة كل في موقعه.

مبارك الخالدي
اجتمع رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة نادي الصليبخات مس���اعد 
العازمي مساء اول من امس باملدرب السابق للفريق ثامر عناد حيث 
أبدى رغبة االدارة اجلديدة في عودة عناد الى قيادة الفريق وانقاذ ما 
ميكن انقاذه، فيما تبقى من جوالت من عمر الدوري املمتاز للموسم 
اجلاري. وتناول العازمي وعن���اد االمور الفنية واالدارية املتعلقة 
بالفريق والتراجع الكبير في املس���توى، حيث يقبع الصليبخات 
ف���ي ذيل قائمة الترتيب برصيد 3 نقاط ودخل مرماه حتى اآلن 49 
هدفا خلف التضامن الذي ميلك 5 نقاط، كما تناوال احتماالت بقاء 

الفريق في دوري االضواء واحلس���ابات املتعلقة بهذه الفرص. كما 
استعرضا الئحة املسابقات املعمول بها هذا املوسم واجلزئية املتعلقة 
مبباراة صاحب املركز السابع في الدوري املمتاز مع ثاني الترتيب 
في الدرجة االولى التي س���تقود الفريق الفائز الى دوري االضواء 

وحظوظ الفريق فيما اذا وقع ضمن دائرة هذا االحتمال.
اجلدير بالذكر ان اللجنة السابقة إلدارة النادي قد اقالت عناد بسبب 
س����وء النتائج وأوكلت املهمة الى املدرب احلالي عبداهلل اليرموك كما 
قامت بإيقاف عدد 6 العبني هم: قائد الفريق فيصل دشتي وكل من سامي 

عناد وبدر عناد ومشاري عناد ومشعل سعد وجراح صباح.

الس���احة حاليا،  السائدة على 
مش���يرا الى ان اللجان السابقة 

أدت عملها بكل كفاءة.
ولفت ال���ى ان الهيئة كانت 
حريصة عل���ى متابعة عمليات 
انتقال الوالي���ة القانونية لهذه 
اإلدارات م���ن خالل فتح قنوات 
اتصال مباش���رة تسهيال لهذه 
املرحلة وللرد على اي استفسارات 
متعلقة به���ا حيث متت عملية 

التسليم والتسلم بنجاح.
واض���اف اننا نتطلع الى ان 
متارس اللجان اجلديدة مهامها 
املوكلة إليها باتخاذ الالزم نحو 
تصري���ف العاجل م���ن األمور 
املعلقة في هذه األندية وتسيير 
شؤونها االدارية واملالية وفق 
أداء  اللوائح ولتباش���ر بعدها 

الصالحيات واملهام وفق احملاضر 
املعدة س���لفا لهذا الغرض، ولم 
تكن هناك أي عوائق فالكل مؤمن 
باملصلحة العامة ومدرك للظروف 

مبارك الخالدي
أش���اد مدي���ر إدارة الهيئات 
الرياضية بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة احمد عايش بعمليات 
تسليم وتسلم األندية التي متت 
مساء اول من امس بني اللجان 
املعينة مؤخرا ونظيراتها املنحلة، 
مضيفا ان األمور جرت مبرونة 
ويس���ر ف���ي أندية القادس���ية 
وخيطان والس���احل واليرموك 
والنصر والصليبخات والتضامن 
ولم تس���جل اي حاالت تعوق 

انتقال الصالحيات.
وق���ال عايش ف���ي تصريح 
ل� »األنب���اء« ان روح التعاون 
س���ادت جميع اعض���اء اللجان 
املنحلة واللجان اجلديدة حيث 
التسليم وانتقال  متت عمليات 

يحيى حميدان
انتزع العربي فوزا صعبا من أمام اليرموك 87-86، وفاز اجلهراء 
بسهولة على الصليبخات 104-66 أمس في انطالق مباريات املجموعة 

الثانية ضمن بطولة كأس احتاد السلة.
ووضع العربي واجلهراء أول نقطتني في رصيديهما، فيما حصل 

اليرموك والصليبخات على نقطة.
في املباراة االولى الت���ي جمعت العربي واليرموك والتي اقيمت 
في صالة نادي التضامن، واجه العربي صعوبة بالغة قبل ان يحقق 
الفوز على اليرموك والذي كان املتقدم في جميع فترات املباراة ولم 
يتمكن األخضر من الفوز اال في الثواني االخيرة من املباراة بعد اداء 

بطولي من قبل العبي اليرموك.
وكان اليرموك الطرف املتقدم بالنتيجة في األرباع الثالث االولى 
)22-17(، )48- 36(، )72- 56(، بيد ان ش���عور العبي العربي بأن 

الهزمية سيكون وقعها مدويا فقلب املوازين في الثواني األخيرة.
وفي مباريات أم���س االول، عانى الكويت االمرين قبل أن يحقق 
فوزا صعب���ا على التضامن 73-71 في افتت���اح مباريات املجموعة 
االولى بكأس احتاد السلة التي اقيمت على صالة عبدالعزيز اخلطيب 

بالنادي العربي.
وعلى الرغم من تفوق الكويت حامل لقب البطولة في جميع ارباع 
املباراة )20-16(، )37-30(، )56-50(، )73-71(، اال ان املباراة كادت 
تفلت من بني يديه في الثواني االخيرة منها لوال أن الكرة التي سددها 

العب التضامن نواف الظفيري ضلت طريقها نحو سلة األبيض.
وفي مباراة أخرى في املجموعة نفسها، تغلب القادسية بسهولة 
على الشباب 101-55، ليتصدر األصفر ترتيب فرق املجموعة االولى 
برصيد نقطتني متساويا مع الكويت والساحل، أما الشباب والتضامن 
والنص���ر فيمتلكون نقطة واحدة من هزميتهم في مباريات اجلولة 

االولى.

مواجهة صعبة للكويت

الى ذلك، تقام اليوم مباريات اجلولة الثانية ضمن املجموعة االولى 
التي تشهد اقامة مباراة من الوزن الثقيل جتمع الكويت مع الساحل في 
صالة عبدالعزيز اخلطيب بالنادي العربي في السابعة مساء، وتسبقها 
في نفس الصالة مباراة القادس����ية مع التضامن في اخلامسة، في حني 
تقام مب����اراة واحدة في صالة الصليبخات يلتقي خاللها الش����باب مع 

النصر في اخلامسة.

أحمد عايش

العب الكويت يعقوب الطاهر مينع برازيلي النصر باتريك فابيانو من الوصول إلى الكرة

رجل شرطة وحيد لفض االشتباك

األبيض في مواجهة من العيار الثقيل أمام الساحل اليوم عايش: ال يتقاضون أجرًا أو مكافأة ولكنهم متطوعون

العربي فاز على اليرموك بشق األنفس في »كأس السلة« المعينون الجدد تسلموا أنديتهم دون عوائق

محاوالت إلعادة عناد لتدريب الصليبخات

)عادل يعقوب(العب اجلهراء نايف الصندلي يسدد الكرة على سلة الصليبخات

مبارك الخالدي
اعتلى الك��ويت صدارة ترتيب 
فرق الدوري املمتاز لكرة القدم 
بالرغ��م من تع���ادله سلبيا مع 
النصر في م���باراة م���ؤجلة من 
اجلولة ال� 15 وجمعتهما على 

ستاد ثامر مساء امس.
وبهذا التعادل ارتفع رصيد 
االبيض الى 37 نقطة في املركز 
االول، فيما ارتفع رصيد النصر 
الى 32 نقطة متقدما الى املركز 

الثالث.
وجاء الشوط االول ضعيف 
املستوى بني الف���ريقني وغلب 
على االداء احل���ماس الزائد اذ 
اخذت املب���اراة ط���ابع مباريات 
الكؤوس، باستثناء الربع الساعة 
االول اذ جاء س���ريعا ضاعت 
خالل���ه فرصتان محققتان من 
االبيض لم يحس���ن البرازيلي 

روجيرو التعامل معه.
النص���ر  مهاج������م  ورد 
البرازيلي مارسيلو بعد تلقيه 
متريرة رائعة من طالل نايف 
وضعته في مواجهة احلارس 
خالد الفضلي اال ان كرته علت 

العارضة.
 وافتق���ر الكويت للمس���ة 
االخيرة حيث ذهبت تسديدات 
روجيرو وكاري���كا بأحضان 

احلارس محمد الصالل.

سيطرة لألبيض

الس���يطرة  الرغم من  على 
امليداني���ة لالبي���ض وتنويع 
اله��جومي���ة عبر  طلع���ات���ه 
اليمنى املتمركز فيها  اجلهتني 
العمان���ي اس���ماعيل العجمي 
مبعاونة النشط ناصر القحطاني 
واجلبهة اليسرى املتمركز فيها 
وليد علي وم���ن خلفه جراح 
العتيقي ال���ذي مارس هوايته 
بقذيف���ة في وقت مبكر اال انها 
علت العارضة، فيما تفرغ رباعي 
خط وسط النصر إلغالق منافذه 

ومن مجهود فردي للبرازيلي 
روجيرو تعرض لالعاقة على 
املن��طقة نف���ذها وليد  حدود 
علي بش���كل رائع تكفل القائم 
االمين للحارس مح��مد الص���الل 
بردها لترتد الكرة بشكل سريع 
وتشكل دربكة امام مرمى النصر 
التعامل  ولم يحس���ن كاريكا 

معها.

تحرر النصر من الدفاع

وفي املقابل حترر النصر من 
حذره الدفاعي في هذا الشوط 
وبادل خصمه الهجمات واجرى 

مدربه البرازيلي مارسيلو كابو 
تبديال بإشراك محمد راشد بدال 

من عمر قنبر.
والبرازيل���ي باولو بدال من 
مواطنه مارسيلو، وكاد باولو 
ان يسجل في املرمى اال ان كرته 
ذهبت بعيدا عن مرمى الفضلي 

.)86(
الدولي  الل��قاء احل�كم  أدار 
علي محم���ود وان��ذر كال من 
كاريك������ا وولي���د علي وفهد 
حم��ود من الك���ويت وعصام 
فاي���ل ومحم���د عب���داهلل من 

النصر.

م���درب الكوي���ت البرازيل���ي 
ارثر تبديال تكت��يكيا بإخراج 
اندري���ه ماكن���غا  االنغول���ي 
البحرين���ي عبداهلل  ون���زول 
املرزوقي لينتق���ل املدافع فهد 
حمود للمس���اندة عبر اجلبهة 

اليمنى.
 وفي الدقيقة 55 ارسل حسني 
حاكم قذيفة من خارج املنطقة 
املرمى تبعها  ذهبت بعيد عن 
كاريكا بإرس���ال كرة عرضية 
قوية كاد مدافع النصر العماني 
عصام فايل ان يودعها في مرماه 

باخلطأ )63(.

واالكت���فاء بالدور الدفاعي االمر 
الذي قلل من خطورة مهاجمه 
البرازيلي باتريك فابيانو الذي 
تواجد وحيدا معظم اوقات هذا 
الشوط مما سهل مراقبته عبر 
املدافعني يعقوب الطاهر وفهد 

حمود. 

تحسن األداء

الثاني،  الش������وط  وف���ي 
ارتفع���ت وتي���رة االداء ب���ني 
االداء حيث  الفريقني وحتسن 
الرغبة املش���تركة في  ك��انت 
كس���ب نقاط املباراة، وأجرى 

عبداهلل العنزي
فرط كاظمة في فرصة اإلعالن عن 
تأهله مبكرا الى الدور الثاني لكأس 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بعد ان 
تعادل مع ضيفه ناساف االوزبكي 
0-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء 
امس على ستاد الصداقة والسالم 

حلساب املجموعة الثالثة.
وبذلك ارتفع رصيد كاظمة الى 
10 نقاط وبقي في صدارة املجموعة 
فيما اصبح لناساف 7 نقاط في مركز 
الوصيف، وكان اجليش السوري 
قد حق���ق فوزا عريضا على العهد 
اللبناني ب� 6 اهداف مقابل 3 ليحيي 
اجليش آماله بعد ان ارتفع رصيده 
الى 4 نقاط فيما فقد العهد اي أمل 
ف���ي التأهل بعد بقائه على نقطته 

الواحدة فقط.
وفي الشوط األول لم ينجح اي 
من الفريقني سواء كاظمة او نظيره 
ناس���اف في هز شباك اآلخر على 

الرغم م���ن الهجمات اخلطرة التي 
شنها الفريقان في اكثر من مناسبة 
في هذا الشوط حيث تبادل الفريقان 
اللعب والهجمات في اوقات عديدة 
من الشوط، وكانت اولى الهجمات 
اخلطرة عبر مهاجم ناساف االوزبكي 
كريوف في الدقيقة )25( الذي سدد 
كرة قوية من داخل منطقة اجلزاء 
تصدى لها ح���ارس كاظمة أحمد 

الفضلي بب�راعة،
وجاء رد كاظمة سريعا بهجمتني 
خطيرت���ني االولى عب���ر احملترف 
الكيني محمد جمال الذي سدد كرة 
قوية تصدى لها حارس ناس���اف 
)33(، وعقب���ها تس���ديدة ق���وية 
م���ن النجم طارق الش���مري مرت 
مبح����اذاة القائم )35(، وفي الدقيقة 
)42( شهد اللقاء هجمتني سريعتني 
للفريقني االولى عبر مهاجم ناساف 
نانتوف الذي توغل داخل منطقة 
كاظمة وس���دد كرة قوية تصدى 

لها ببراعة الفضلي، وقام الفضلي 
بسرعة بتحويلها الى مهاجم كاظمة 
الكرة  الذي أطاح  يوس���ف ناصر 
بس���هولة بيد حارس ناساف على 

الرغم من خطورتها.
وفي الش���وط الثاني لم يتغير 
احل���ال كثي���را عن س���ابقه فكان 
الهج���وم املتواصل م���ن الفريقني 
بغية حتقيق هدف السبق، وشهد 
ضياع اكثر من فرصة خصوصا عبر 
املهاجم يوسف ناصر الذي انفرد 
باحلارس ولكن األخير تصدى لها 
)68( وأهدر مهاجم ناس���اف كمال 
الدين اخطر كرات املباراة وهو على 
باب املرمى اخلالي بعد ان س���دد 
الكرة خارج املرم���ى )72(، وأنقذ 
البرتقالي سلطان صلبوخ  مدافع 
فريقه من اخلس���ارة بعد ان ابعد 
الكرة وهي في طريقها الى الشباك 
بعد ان سددها مهاجم ناساف كمال 

الدين )83(.

بعد تعادله السلبي مع ضيفه ناساف األوزبكي

 كاظمة يفرط في التأهل المبكر إلى ثاني »اآلسيوي«

الشباب ينجح في الفوز على القادسية

األبيض يتأهل إلى دوري كبار اليد
بعد »هوشة« مع اليرموك

الكويت يتعادل سلبيًا مع النصر ويعتلي صدارة الدوري الممتاز 

)متين غوزال(

اليرموك يسحق 
الفحيحيل في »األولى« 

مبارك الخالدي
حقق اليرموك فوزا عريضا 
بنتيجة  الفحيحيل  على ضيفه 
قوامه��ا 4-1 في املباراة املؤجلة 
من اجلولة ال� 6 لدوري الدرجة 

االولى لكرة القدم.
وارتفع رصيد اليرموك الى 23 
نقطة في املركز الرابع مقتربا من 
فرق الصدارة بينما جتمد رصيد 

الفحيحيل عند عشر نقاط.
ولم يشفع ل� »ابناء الفحيحيل« 
الفيلكاوي  تقدمهم عبر س��الم 
بتسديدة قوية )38(، حيث جاء 
رد اليرامك��ة قويا بعد ان عدل 
النتيجة بواسطة البرازيلي اليكس 
)50( ويضيف زميله محمد جاسم 
ثالثة اه��داف هاتريك )55 و56 

و65(.
اللق��اء احلك��م محمد  أدار 
البطاقة  الشعيبي الذي أش��هر 
احلمراء لالعب الفحيحيل نواف 
زياد بعد حصوله على البطاقة 

الصفراء الثانية.

)عادل يعقوب(طارق الشمري يحاول انتزاع الكرة من مدافع ناساف


