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يتواجهان اليوم في المبارة النهائية

القادسية والساحل.. »يستاهل كاس السلة من يشيله«
يحيى حميدان

الى احراز ثنائية  القادس����ية  يتطلع 
البطوالت احمللية في كرة الس����لة عندما 
يواجه الس����احل في ال� 7 مس����اء اليوم 
في نهائ����ي كأس االحتاد في صالة نادي 

الكويت.
وتس����بق املباراة النهائي����ة مواجهة 
العربي  ب����ن  الثالث والرابع  املركزي����ن 
وكاظمة وكالهما يس����عى للمركز الثالث 
للحصول على نقطة ف����ي كأس التفوق 

العام للعبة.
وفي املباراة النهائية سيكون الصراع 
على أشده بن القادسية والساحل املليء 
باحلماس واالثارة، خاصة أن بريق الكأس 
يجذب كال الطرفن، ف� »األصفر« يسعى 
للحصول علي����ه وبقوة لرفع عدد القابه 
في البطول����ة الى 23 وخلط����ف ثنائية 
املوس����م بعد حصوله على لقب الدوري، 
في حن الرغبة والطموح سيكونان أكبر 
لدى أبناء ابوحليفة للتتويج، الس����يما 
أن العبي����ه قادرون عل����ى ذلك اذا حتلوا 

بالروح والهدوء.
وف����ي احلقيقة فإن كليهما يس����تحق 
احلصول عل����ى اللقب بعد االداء اجلميل 
الذي قدماه طوال املوس����م وكانا األفضل 
من ناحية الثبات على املستوى والنتائج 

االيجابية.
ويتفوق القادسية على منافسه بعامل 
اخلبرة، خاصة أن أغلب العبيه ميتلكون 
خبرة كبيرة في املباريات النهائية بتواجد 
قائد الفريق وعقله املدبر فهاد السبيعي 
وعبداهلل الصراف ال����ذي دائما ما يظهر 
في االوقات احلرج����ة، اضافة الى صقر 
عبدالرضا وأحمد سعود صاحبي املهارة 
الفائقة في تسجيل الرميات الثالثية، وهو 
س����الحهما متى ما وجد زمالؤهما املنافذ 

مغلقة نحو سلة الساحل.
ول����دى م����درب القادس����ية املقدوني 
جوردانكو ديڤيدنكوڤ عدد من الالعبن 
الذين يعتمد عليه����م أبرزهم عبدالعزيز 
احلميدي صاحب املجهود الطيب في االدوار 
الدفاعية وكذلك في الهجومية ودائما ما 
يشكل احلميدي عالمة فارقة في صفوف 

فريقه خالل املباريات الكبيرة.
ويدرك جوردانكو أكثر من غيره مكامن 
القوة والضعف في الس����احل وعلى اثر 
ذلك سيرمي بكل أوراقه في املباراة ولن 
يجازف بالدفع بعناصر ال يستفيد منها 

الصراف يطلب 10 آالف من الكويت
أكدت مصادر مطلعة أن العب سلة القادسية عبداهلل الصراف 
طلب مبلغ 10 آالف دينار م���ن ادارة نادي الكويت لكي يوافق 
على اللعب م���ع االبيض في البطولة العربي���ة ال� 23 لألندية 
والتي س���تقام في االسكندرية خالل الفترة من 5 وحتى 16 من 
الشهر املقبل. وكانت ادارة الكويت قد تقدمت بطلب لالستعانة 
بخدمات الصراف في البطولة العربية دون مقابل.في غضون 
ذلك، أكد أمن الس���ر املس���اعد في نادي الكويت ومدير اللعبة 
بدر العصيمي أن الفريق حصل على موافقة رسمية من العب 
اجلهراء عبدالعزيز ضاري لك���ي يلتحق بالفريق في البطولة 

وانضم أمس الى تدريبات االبيض استعدادا للبطولة.
وأشار العصيمي الى انه لم يحصل على موافقة العبي الساحل 
شايع مهنا وصالح يوسف والعب كاظمة أحمد البلوشي حتى 
هذه اللحظة والتي رمبا قد تتضح الصورة حول استعارتهما 
في اليومن القادمن. وذك���ر العصيمي أن ادارة النادي عينت 
مساعد املدرب الصربي توماس بديال عن املدرب الصربي زوران 
زوبيس���يفيك بش���كل مؤقت، وجتري االن مفاوضات مع احد 
املدربن لقي���ادة الفريق في البطولة العربية وفي حال لم يتم 
االتفاق فان توماس سيقود الفريق. وأوضح العصيمي أنه لم 
يتم االنتهاء من موعد اقامة املعسكر التدريبي الذي سيقام في 
تركيا حتى االن وذلك لعدم االنتهاء من اعتماده من قبل الهيئة 

العامة للشباب والرياضة.

السبيعي: نسعى للثنائية 
أكد قائد سلة القادسية فهاد السبيعي سعي فريقه للفوز على 
الس���احل وحتقيق بطولة الكأس واضافتها الى لقب الدوري لكي 

يحقق األصفر ثنائية املوسم.
وبن الس���بيعي أن الساحل فريق جيد ولديه العبون اصحاب 
امكانيات عالية ونأمل في مباراة اليوم أن يحالفنا التوفيق ونتمكن 
من الظفر باللقب، موضحا أن املباريات النهائية ال تخضع للمقاييس 

والتوقعات ويفوز بها من يكون اكثر تركيزا من الطرف االخر.

مهنا: نستحق النهائي
شدد صانع العاب سلة الساحل شايع مهنا على جهوزية فريقه 
ملواجهة القادس���ية بطل الدوري، مش���يرا الى أن صفوف الفريق 

ستكون مكتملة اليوم.
وأشار مهنا الى انه يصعب التكهن بهوية الفائز، ففريقنا لديه 
حافز كبير لتحقيق اللقب خاصة أن سلة الساحل لم حتقق أي بطولة 

على صعيد فرق الدرجة االولى منذ فترة ليست بالقصيرة.

في بعض أوقات املباراة.

آمال الساحل قائمة

في اجلهة املقابلة، سيكون األمل موجودا 
لدى الساحل لتحقيق اللقب األول له في 
بطولة الكأس وعدم تفويت الفرصة الذهبية 
بالوصول للمباراة النهائية ومواجهته ل� 
»األصفر« الذي يعرفه ابناء ابوحليفة جيدا 
خاص����ة أن الفريق كان دائما مصدر قلق 

الساحل فنيا  وازعاج للقادسية. ويقود 
املدرب س����الم الداود وهو مدرب طموح 
وميتلك فكرا تكتيكيا عاليا، وكان ومازال 
مساهما رئيسيا في النتائج االيجابية التي 
يحققها الفريق مبساعدة العبيه وبالذات 
في املراحل السنية، حيث كان الداود مدربا 
للعناصر احلالية نفسها املتواجدة والتي 
احرزت ع����ددا كبيرا من بطوالت املراحل 
الس����نية. وأهم ما مييز أبناء ابوحليفة 

التهاون  العالية واحلماس وعدم  الروح 
واالستسالم بس����هولة، وتضم صفوف 
الداود  الفريق عناصر موهوب����ة يعتبر 
محس����ودا عليها بوجود صانع االلعاب 
ش����ايع مهنا والذي يستحيل ان يحصل 
فريقه على الكرة دون ان متر بن يديه ومن 
ثم يقوم بتوزيعها لزمالئه صالح يوسف 
وعبداهلل الشمري وأحمد فالح في منطقة 
العمليات حتت السلة، وبخالف املذكورين 

هناك العبون مميزون كذلك وهم شعيب 
وشعالن مهنا وكذلك احملترفان االميركيان 

توماس كريستوفر وويني هيوسنت.
لكن مع كل ذلك، فإن ما يعيب الفريق 
سرعة النرفزة واخلروج من جو املباراة، 
وهذا العامل كان س����ببا رئيسيا في عدم 
تأه����ل الفريق ملنافس����ات املربع الذهبي 
للدوري، وهو الذي كان يستحق خاصة بعد 

املستويات الكبيرة التي قدمها الفريق.

كل فريق يسعى للتقليل قدر اإلمكان من دخول الكرة
 في سلته حتى وإن اتجه الالعبون لاللتحام العنيف

ريال مدريد يتفوق على ڤالنسيا وروما يتصدر »الكالشيو«

العب روما املونتينغري ماركو ڤوسينيتش يناطح العب التسيو الروماني ستيفان رادو                )أ.پ( 

)عادل يعقوب(

حس����م ري����ال مدري����د الثاني 
ووصيف البطل مواجهته القوية 
مع ضيفه ڤالنسيا الثالث بالفوز 
عليه 2 - 0 على ملعب »سانتياغو 
برنابي����و« ف����ي املرحل����ة الثالثة 
والثالثن من الدوري االس����باني 
لكرة القدم. واكد »النادي امللكي« 
تألقه في معقله حيث حقق فوزه 
السادس عشر من اصل 17 مباراة 
خاضها بن جماهيره هذا املوسم، 
علما ان املباراة التي لم يفز فيها 
على ملعب »سانتياغو برنابيو« 
كانت موقعة ال� »كالسيكو« التي 
خسرها امام برشلونة )0 - 2( في 

املرحلة احلادية والثالثن.
واس����تفاد ريال مدريد � الذي 
تنازل عن الصدارة بعد خسارته 
مباراة ال� »كالسيكو« بالذات � من 
سقوط برشلونة في فخ التعادل مع 
جاره اسبانيول )0 - 0( ليضيق 
اخلناق علي����ه ويصبح على بعد 
نقطة من النادي »الكاتالوني«، فيما 
جتمد رصيد ڤالنسيا عند 59 نقطة 
في املركز الثال����ث بفارق 5 نقاط 
عن اشبيلية الرابع الذي فاز على 

سبورتينغ خيخون 3 - 0.
وعلى ملعب »ريازور«، فشل 
ديبورتيڤ����و الكورونا، الذي كان 
ينافس مع انتصاف املوسم على 
املركز الثال����ث، في حتقيق الفوز 
للمرة الثامنة على التوالي بعدما 

تعادل مع ضيفه امليريا 0 - 0.
وخس����ر ديبورتيڤو نقطتن 
ثمينتن في معركة احلصول على 
مركز مؤهل الى مسابقة »يوروبا 
ليغ« املوسم املقبل، كما هي احلال 
بالنسبة التلتيك بلباو الذي تعادل 
م����ع ضيف����ه سرقس����طة 0 - 0، 
وخيتافي الذي سقط بدوره امام 
مضيفه اجلريح تينيريفي بهدفن 
لبدرو ليون )10( وفرانشيس����كو 
كاسكيرو )75( مقابل ثالثية خلوان 

نينو )30 و69 و76(.
وانتهت مواجهة القاع بن ملقة 
وبلد الوليد بالتعادل 0 - 0، وتعادل 
راسينغ سانتاندر وخيريز متذيل 

الترتيب 2 - 2.
إيطاليا

استعاد روما صدارة »الكالشيو« 
من انتر ميالن حامل اللقب بعدما 
ح����ول تخلفه امام ج����اره اللدود 
التس����يو الى ف����وز 2 - 1 بفضل 
املونتينيغري ميركو ڤوسينيتش 
في ختام املرحلة الرابعة والثالثن 

من الدوري االيطالي.
فعل����ى امللع����ب االوملب����ي في 
العاصمة، حسم روما الدربي رقم 
132 مع جاره ومضيفه التس����يو 
بفضل ڤوس����ينيتش الذي سجل 

انتزاع املرك����ز الثالث املؤهل الى 
دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل 
بعدما اكتفى بالتعادل مع ضيفه 
هوڤنهامي 1 - 1 في املرحلة احلادية 
والثالثن من الدوري االملاني. ورفع 
دورمتون����د رصيده الى 53 نقطة 
مقابل 54 ل����كل من ڤيردر برمين 
وباي����ر ليڤركوزن الثالث والرابع 
اينتراخت  التوالي. وتعادل  على 
فرانكفورت مع ضيفه هرتا برلن 
صاحب املركز االخير بهدفن للتركي 
اوميت قرقماز )37( وماركو روس 
)63( مقابل هدفن للصربي غويكو 
كاكار )17( والبرازيل����ي رافائيل 
)43(. واهدر برمين شفيغلر ركلة 
جزاء الينتراخت قبيل نهاية الشوط 

االول )42(.
فرنسا

الى  صع����د مونبليي����ه وليل 
املركزين الراب����ع واخلامس على 
حس����اب بوردو اثر تعادل االول 
مع ضيف����ه تول����وز 1 - 1، وفوز 
الثاني على ضيفه موناكو 4 - 0 
ف����ي املرحلة الثالثة والثالثن من 

الدوري الفرنسي.

الهدفن في لقاء تخلف خالله فريق 
املدرب كالوديو رانييري في الشوط 
االول، وكادت تتعق����د مهمته لوال 
البرازيلي جوليو  تدخل حارسه 
سيزار لينقذ ركلة جزاء في الثواني 

االولى من الشوط الثاني.
ورفع روما رصيده الى 71 نقطة 
واس����تعاد الصدارة بفارق نقطة 
واحدة عن انتر ميالن الذي كان تربع 
عليها يوم اجلمعة املاضي بعد فوزه 

على غرميه يوڤنتوس 2 - 0. على 
صعيد اخر، أعلنت احملكمة الوطنية 
ملكافحة املنشطات في إيطاليا أنها 
أوقفت الدول����ي الروماني أدريان 
موتو، مهاج����م فريق فيورنتينا، 
9 أش����هر بعد ثبوت تناوله مادة 

»سيبوترامن« املنشطة.
ألمانيا

فشل بوروسيا دورمتوند في 

 شغب بين جماهير روما والتسيو 
اضطر رجال الشرطة للتدخل إليقاف االشتباكات التي وقعت 
خارج الس��تاد األوملبي في أعقاب املباراة التي انتهت بفوز روما 
على ضيفه التسيو 1/2. وذكرت وكالة أنباء أنسا االيطالية، أن ثالثة 
من مش��جعي التسيو نقلوا إلى املستشفى بعد تعرضهم للطعن 
بالس��كاكني، وتردد أن حالة أحدهم خطيرة. وتردد أن الشرطة 
ألقت القبض على أربعة من مثيري الشغب )هوليغانز( من جماهير 
روما، والذين يش��تبه في أنهم هاجموا مشجعي الفريق املنافس 
خارج امللعب. وف��ي مواجهات أخرى جنحت امرأة وطفالها في 
الهروب قبل أن تش��تعل النار في سيارتهم بعد أن ألقيت عليها 

ألعاب نارية، وتردد أن احلريق التهم السيارة بالكامل.

الفحيحيل يحصد أول نقطتين في »ممتاز اليد«

حامد العمران
حصد الفحيحي����ل أول نقطتن في الدوري املمتاز لكرة اليد بعد فوزه املس����تحق 
على الشباب 26-23 )الشوط األول 13-10( في اللقاء املثير الذي جرى أمس في إطار 

منافسات األسبوع األول.
جاءت املباراة متوس����طة املستوى واستطاع الفحيحيل بخبرته أن يحسم املباراة 
لصاحله وإن كان الشباب قد متكن من أن يكون ندا طوال شوطي املباراة وخاصة في 
الشوط األول عندما دافع بطريقة 2/4 بخروج علي البلوشي ومشعل املطيري باجتاه 
اخلط اخللفي في محاولة إلبعاد عبداهلل احمد وصانع األلعاب عبدالرحمن نشمي وهذه 
الطريق����ة في واقعها جيدة ولكن قد ال تكون صحيحة على اعتبار ان احمد ونش����مي 
ليسا بالقوة الضاربة.لكن على ما يبدو ان مدرب الشباب شهاب الدريدي وضع اخلطة 
على أساس وجود الغائبن فهد ربيع واحمد سرحان وعندما فوجئ بعدم وجودهما لم 
يس����تطع تغيير اخلطة الدفاعية وهذا ما اعطى فرصة للفحيحيل لفتح اللعب باجتاه 
اجلناح األيس����ر خالد عوض الذي اخترق بإجادة إلى جانب وجود مس����احات واسعة 
على دائرة الستة أمتار ما أعطى فرصة لالعب الدائرة سعد العازمي للتحرك بحرية مع 
وجود العب ضارب في الباك األمين سعد سالم الذي كان متوازنا في أدائه وسجل في 
األوقات املناس����بة مع تأدية فيصل العازمي الدور املطلوب منه الى جانب عبدالرحمن 

نشمي وهذا ما ادى الى خروج الفحيحيل فائزا في الشوط األول بفارق 3 أهداف.
وكان اجلناح األيسر للشباب يوسف الشاهن غير موفق الى جانب تأثر العب اخلط 
اخللفي سعد احليدري بالدفاع املتقدم باجتاهه، وحاول صانع األلعاب علي البلوشي 
فت����ح ثغرات في دفاع الفحيحيل ولكن التماس����ك الدفاعي للفحيحيل ادى الى هبوط 
األداء الهجومي عند الشباب. من جانبه احسن مدرب الفحيحيل التعامل مع معطيات 
املباراة بغياب احمد س����رحان لظروفه اخلاصة وربيع لإلصابة قبل املباراة مباش����رة 
ليس����تعن بعبداهلل احمد واحيانا مبشاري صيوان الذي اجاد في االوقات التي شارك 
فيها باخلط اخللفي وال ميكن اغفال دور احلارس املتألق مبارك س����لطان الذي سجل 
اسمه كأحد جنوم املباراة، كما يحسب ملدرب الفحيحيل حجازي إراحته لالعبيه عندما 
وصل الفارق الى ثالثة واربعة اهداف ليكمل الفريق املباراة دون خلل بدني فيما ظهر 
حارس الشباب بصورة جيدة في الشوط الثاني ولكن املساحات الكبيرة بن املدافعن 

أدت الى انفراد العبي الفحيحيل باملرمى الشبابي.
أدار اللقاء الطاقم القطري املكون من صالح بامطرف ومنصور السويدي وقدما مستوى 
الفتا. وتقام الي����وم مباراتان في بداية دوري الدرجة األولى حيث يلتقي اليرموك مع 
الساحل في اخلامسة عصرا فيما يتقابل النصر مع التضامن في السادسة والنصف.

رماة الكويت يوّدعون كأس 
العالم للسكيت

فقد رماة املنتخب الوطني فرصة التأهل 
للجولة النهائية ملس���ابقة »السكيت« في 
بطولة كأس العالم لألطباق الطائرة وأسلحة 
الرص���اص امس بعد خوضهم منافس���ات 
املرحلة الثانية للمسابقة الشاملة 75 طبقا 
واملقسمة على 3 جوالت.ولم يوفق ناصر 
الديحاني الذي كان اقرب املرشحن للمشاركة 
في اجلولة اخلتامية بفارق طبق واحد بعد ان 
توقف مجموع إصاباته اإلجمالية في اجلوالت 
اخلمس عند 119 طبقا من اجمالي 125 طبقا. 
وخرج زيد املطيري من املنافسة في اجلولة 
ذاتها بفارق طبقن بإصابة إجمالية بلغت 
118 طبقا اضافة الى زميله عبداهلل الرشيدي 
الذي بلغ مجموع إصاباته 113 طبقا. وحصل 
النرويجي بروفولد تورو صاحب امليدالية 
الفضية في اوملبياد بكن 2008 على امليدالية 
الذهبية بإصابته 149 طبقا من اجمالي 150 
طبقا فيما أحرز األوكراني مايكوال مالشيف 

بصعوبة امليدالية الفضية.

»دربي مثير«  بين النصر والهالل
 الرياض ـ خالد المصيبيح

تبدأ اليوم لقاءات الذهاب في الدور نصف 
النهائي ملسابقة كأس امللك حيث سيلتقي في 
الثامنة والنصف مساء اليوم الهالل والنصر 
على ذكرى لقائهما املوسم املاضي ولكن في 
الدور ربع النهائي والذي تأهل فيه الهالل 
للدور نصف النهائي بعد تعادلهما ذهابا 
1-1 على ملعب النصر وس����لبا ايابا على 
ملعب الهالل.  من جهتها اخرى نفت جلنة 
املنشطات باالحتاد السعودي لكرة القدم 
امكانية مشاركة العب النصر املصري حسام 
غالي مع فريقه بقية لقاءات هذا املوسم حيث 
سيكون ماثال امامها للتحقيق في25 اجلاري 
على الرغم من خروج نتيجته سلبية في 

حتليل املختبر االملاني االخير.

األهلي إلى ليبيا.. وعرض بلجيكي 
لـ »شيكاباال«

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تطير اليوم بعثة النادي االهلي لكرة 
القدم الى العاصمة الليبية طرابلس استعدادا 
ملواجهة االحتاد الليبي اجلمعة املقبل في 
ذهاب دور ال� 16 لدوري االبطال االفريقي. 
وكانت تدريبات األهلي قد ش����هدت عودة 
حارس مرمى الفريق ش����ريف إكرامي اول 
من امس بعد شفائه من اإلصابة التي حلقت 
به في الفترة األخيرة، وأدى تدريبا قويا 
بصحبة زميليه أحمد عادل عبداملنعم ورمزي 
صالح. من جهة اخرى، تلقى نادي الزمالك 
عرضا رسميا من نظيره غنت البلجيكي 
للحصول على خدمات جنم الفريق االبيض 
واملنتخ����ب املصري محم����ود عبدالرازق 
»شيكاباال« ابتداء من املوسم املقبل مقابل 

1.5 مليون يورو.

مشعل نشمي يصوب على مرمى الفحيحيل 


