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العربي والقادسية.. من يُسقط اآلخر اليوم؟

)عادل يعقوب( العب الساملية فهد صالح مينع العب الشباب محمد جاسم من التسجيل  

عادل بورسلي مع عادل الغريب

العربي والقادسية.. الموعد في كيفان الليلة

عبدالعزيز جاسم
املمتاز  ال����دوري  تعود عجلة 
للدوران من جديد بعد توقف دام 
45 يوما بسبب مشاركات املنتخبات 
الوطني����ة، حيث تنطل����ق اليوم 
مباريات اجلولة الرابعة وستكون 
ال����ذي يجمع  بالديربي  البداي����ة 
قطبي الك����رة العربي »املتصدر« 
مع القادسية »الثالث«، وستكون 
التي ستستضيف  منطقة كيفان 
املباراة مكتظة باجلماهير خصوصا 
ان القمة س����تكون للمنافسة على 
الصدارة، فجماهير الزعيم عودوا 
العبيه على احلضور حتى في أسوأ 
حاالته فكي����ف وهم في املقدمة؟! 

امللكي فدائما تزحف  أما جماهير 
للمس����اندة حتى ولو في مباراة 
ودية فكيف إن كانت أمام الغرمي 
التقليدي؟! ويبقى أن يقدم الالعبون 
ما يرضي هؤالء واولئك خالل ال� 90 
دقيقة. وفي نفس اجلولة يستضيف 
كاظمة »الوصيف« بفارق األهداف 
عن العربي على س����تاد الصداقة 
والسالم اجلهراء »األخير«. يدخل 
العربي مواجهة اليوم وهو كامل 
العدد ورمبا يكون الغياب الوحيد 
املؤثر هو املدرب البرازيلي مارسيلو 
كابو الذي أوقف ل� 6 مباريات من 
قبل جلنة املسابقات باحتاد الكرة، 
لكن على مستوى الالعبني فالكتيبة 

اخلضراء جاه����زة بتواجد جميع 
الذين متكنوا من حصد  الالعبني 
النقاط ال� 9 الكاملة في 3 جوالت 
سابقة ولن تتغير التشكيلة عن 
سابقاتها فاحلارس خالد الرشيدي 
في أوج عطائ����ه واخلط اخللفي 
متواجد بقيادة أحمد الرشيدي وعلي 
مقصيد والبرازيلي واالس ومساعد 
عبداهلل بينما خط الوسط سيكون 
عب����داهلل الش����مالي وعبدالعزيز 
الس����ليمي ومحمد جراغ ولينون 
نيلسون »رونالدينيو« والهجوم 
للبرازيلي فابيو سانتوس ومعه 
هداف الدوري حس����ني املوسوي. 
وي����درك األخضر أن مباراة اليوم 

ليست مثل باقي املباريات فهو ان 
فاز فس����يكون ضرب عصفورين 
بحجر واحد ألن الفوز س����يمنحه 
األفضلية بفارق 6 نقاط عن غرميه 
وكذلك س����يضمن ل����ه االحتفاظ 

بالصدارة جلولة أخرى.
األصفر ودفعة معنوية

وعلى اجلبه����ة األخرى يعلم 

املدرب محم����د إبراهيم أنه ليس 
هناك دفعة معنوية أفضل من الفوز 
على العربي اليوم متهيدا للمواجهة 
احلاسمة مع الرفاع البحريني في 
إياب الدور نصف النهائي من كأس 
االحتاد اآلس����يوي فاألصفر عانى 
األمرين في الفترة السابقة من غياب 
عدد من العبيه إما للمشاركة مع 
األزرق أو لإلصابة وحتى اآلن لم 

تكتمل صفوفه في مباراة واحدة. 
ولم يكن أداء القادسية مقنعا في 
أغلب املباريات التي خاضها فهو 
خسر في انطالق الدوري 0 � 1 من 
كاظمة ولكنه عاد وانتفض على 
حساب النصر واجلهراء متذيلي 
الترتيب ويعلم أن القادم أصعب 
لكن مواجه���ة اليوم والفوز بها 
ستغير الكثير من األمور بالنسبة 
إليه، وسيحاول إبراهيم الوصول 
لتشكيلة متجانسة بسبب إصابة 
أبرز العبيه ط���الل العامر الذي 
حتوم شكوك كبيرة حول مشاركته 
والسوري فراس اخلطيب الذي 
تأكد غيابه ورمبا لن يغير كثيرا 

في مراكز الالعبني فسيشرك في 
حراسة املرمى نواف اخلالدي وفي 
الدفاع مساعد ندا وحسني فاضل 
ومحمد راش���د وعامر املعتوق 
والوسط لفهد األنصاري وصالح 
الشيخ والسوري جهاد احلسني 
وعبدالعزيز املشعان واملقدمة لبدر 
املطوع العائد من اإلصابة وحمد 

العنزي )احمد عجب(.
كاظمة واقتناص الفرص

الذي يجمع  اللقاء اآلخر  وفي 
كاظم����ة مع اجله����راء فالبرتقالي 
يعلم ان مهمته اليوم ليست بتلك 
الصعوبة وأن الفوز رمبا يجعله 

على عرش الصدارة في حال خسارة 
أو تعادل العربي لذلك س����يدخل 
املدرب التش����يكي ميالن ماتشاال 
بكل أوراقه الرابحة لكي يقتنص 
الفوز. ويعتمد كاظمة كثيرا على 
حتركات الثالثي نواف احلميدان 
وفهد العنزي ويوسف ناصر الذي 
يثبت يوما بع����د يوم أنه مهاجم 
من طراز عال أما اجلهراء فيسعى 
لتحسني صورته الباهتة التي ظهر 
عليها ف����ي اجلوالت ال� 3 املاضية 
والتي خسرها جميعا وسيحاول 
على األقل احلص����ول على نقطة 
تعينه للبقاء موسما آخر في دوري 

األضواء.

كاظمة في مهمة سهلة أمام الجهراء في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

»سوبر مان« يوقف كابو 6 مباريات

عاشور يشيد بدور فاضل 

 رمضان مدربًا لـ »أزرق السلة«

عبدالعزيز جاسم 
أوقفت جلنة املس��ابقات التابعة الحت��اد الكرة مدرب العربي البرازيلي 
مارس��يلو كابو 6 مباريات ومنعه من دخول امللعب مع غرامة قدرها 800 
دينار بس��بب دخوله أرضية امللعب بع��د مباراة العربي والنصر في كأس 
االحتاد أول الش��هر اجلاري والتي انتهت بالتعادل اإليجابي 1-1 وتشاجره 
مع العب النصر محمد عبداهلل.  وقد علمت »األنباء« أن املشكلة بدأت بعد 
أن قال كابو ملدافع النصر محمد عبداهلل خالل مجريات املباراة وإثر دخوله 
القوي على أحد العبي العربي هل أنت »س��وبر مان« وكان وقتها العربي 
متقدم��ا بهدف وقبل نهاية املب��اراة وفي الوقت بدل الضائع متكن النصر 
من تعديل النتيجة فذهب عبداهلل للمدرب وقال له نعم أنا سوبرمان وفور 
إطالق احلك��م صافرة النهاية قام كابو بالدخ��ول للملعب وحاول التهجم 
عل��ى الالعب، إال أن قرار جلنة املس��ابقات جاء مفاجئ��ا للعربي واملدرب 
السيما قبل مباراة القمة مع القادسية حيث لعب العربي مباراة أخرى أمام 
اليرموك قبل 5 أيام في كأس االحتاد، ورفض كابو التعليق على املوضوع 
وقال ان إدارة العربي هي الوحيدة التي لها احلق في الرد.  من جهة أخرى 
تن��وي إدارة العربي االحتجاج على القرار وتخفي��ف العقوبة التي تعتبر 

مبالغا فيها من خالل كتاب سترسله الى احتاد الكرة. 

أش��اد عضو اجلمعية العمومية للنادي العربي حسني عاشور بالدور 
الكبي��ر الذي قام به العب الفريق األول لك��رة القدم بالعربي عبدالعزيز 
فاضل خالل مش��واره مع النادي على مدار الس��نوات التي ارتدى فيها 
الفانل��ة اخلضراء، جاء ذلك خالل اس��تقبال الالعب مبناس��بة مهرجان 
تكرميه الذي سيقام اليوم على هامش لقاء العربي والقادسية حتت رعاية 

رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد.

يحيى حميدان
 وافقت ادارة ن��ادي كاظمة على اعارة مدرب الفريق 
األول لكرة الس��لة البحريني س��لمان رمض��ان لقيادة 
املنتخ��ب الوطني في دورة األلعاب اآلس��يوية في مدينة 

غوانزو الصينة املقررة من 12 الى 27 نوفمبر املقبل.
وجاءت موافقة ادارة البرتقالي على اعارة املدرب بعد 
االتفاق الذي حصل بني عضو مجلس ادارة نادي كاظمة 
ومدير اللعبة صالح امليال وأمني سر احتاد اللعبة ضاري 
برجس على جميع الش��روط التي وضعه��ا املدرب قبل 

موافقته على قيادة »أزرق السلة«.
وواف��ق احت��اد الس��لة عل��ى تعي��ني امل��درب خالد 
العميري مس��اعدا لرمضان حس��ب طلب��ه، اضافة الى 
اس��ناد مهمة قيادة املنتخب في بطول��ة اخلليج املقررة 
ف��ي البحري��ن فبراي��ر املقب��ل، وكذلك تأجي��ل بعض 
املباري��ات لفريقه عق��ب عودته من املش��اركة في دورة 
 األلعاب األس��يوية، ليتمكن من جتهيز فريقه من جديد.

 وستنطلق تدريبات أزرق السلة في 24 اجلاري، وستكون 
على فترتني صباحية ومسائية بطلب من املدرب رمضان، 
قبل التوجه الى العاصمة الفلبينية مانيال القامة معسكر 

تدريبي ملدة 7 ايام قبل التوجه الى غوانزو.

الفهد يلتقي وفد الجامعة البريطانية

»الكويتية« تشارك في بطولة العالم لإلسكواش 

 فضية للكويت في »األلعاب العسكرية«
حصل العب املنتخب الوطني العسكري سلطان 
املطيري على امليدالية الفضية في منافسات لعبة 
التايكون���دو لوزن 74 ضمن منافس���ات الدورة 
الرياضية العسكرية العربية االولى املقامة حاليا 

في سورية.
وقال رئيس الوفد االعالمي للبعثة العسكرية 
الكويتية املشاركة في الدورة النقيب انور السلمان 
ان منافسات التايكوندو شهدت تنافسا قويا بني 
الدول املشاركة واستطاع املطيري احلاصل على 
فضية البطولة العس���كرية العاملية إحراز املركز 

الثاني.
وفي منافس���ات كرة الس���لة قال السلمان ان 

املنتخب متكن من الفوز على نظيره الس���عودي 
57/63. وأش���ار الى ان املنتخب سيلتقي مجددا 
نظيره القطري الذي خس���ر في اللقاء االول امام 
املنتخ���ب الوطني، معربا عن االمل في ان يتمكن 
العبو الكويت من جتديد فوزهم على القطريني.

وفي منافسات املالكمة قال السلمان ان العب 
املنتخب سالم الشمري خسر أمام منافسه االردني، 
مشيرا الى ان الش���مري سيشارك في املنافسات 

قبل النهائية.
وأضاف ان العب منتخب التايكوندو مس���فر 
العجمي سيشارك في منافس���ات البطولة وهو 

مرشح بقوة للحصول على ميدالية للكويت.

اس���تقبل رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد اول من أمس وف���د اجلامعة البريطانية 
في الكويت برئاس���ة د.عبدالعزيز س���يد علي 
وعضوية كل من البروفيسور اي.ب.ام جادونر 
رئيس جامعة »بانغور« بوالية »ويلز« اللندنية 
والبروفيس�����ور واي. آر كولني جارونر املدير 
العام واخلبي�����ر في شؤون اإلدارة التعليمية 
واألكادميية وم. محمد العلي عضو مجلس إدارة 
اجلامع���ة وخالد البدر مدي���ر العالقات العامة 
والتسويق باجلامعة وتناول اللقاء البحث في 
مسيرة الكرة الكويتية وتبادل اآلراء حول مدى 
إمكانية إنشاء أقسام متخصصة باألداء احلرفي 
للرياضة وكيفية تنشئة األجيال من خالل تربية 

رياضية وصحية وقد حتدث »الفهد« عن وجهة 
نظره حول األفكار واآلراء التي ميكن أن تنهض 
باجلامعة وأن تقوم بها األقس���ام التخصصية 
للرياضة والس���ياحة واإلدارة مشددا على أنه 
من الضروري وض���ع خطط وبرامج ومناهج 
دراسية منذ الصغر الستكشاف املواهب والقدرات 
واللياقة البدنية والصحية للدارس بحيث تكون 
هناك أهداف محددة للمخرجات التعليمية وأبدى 
»الفهد« اس���تعداده لتقدمي كل عون ومساعدة 
لهذه اجلامعة وتزويدها بالبيانات والدراسات 
واألبح���اث التي تخدم الش���باب والرياضيني 
وتسعى إلى االرتقاء بلعبة كرة القدم إلى املكانة 

املأمولة.

جهة اخرى.
وأكد أن املؤسس���ة لن تألو 
جهدا في دعم الفرق الرياضية 
التابع���ة لها والتي حققت عددا 
من االجنازات املهمة س���جلت 
باس���م املؤسس���ة والكوي���ت 
منوها بدور مسؤولي املؤسسة 
ودعمهم الالمحدود جلميع الفرق 

الرياضية.

ان يقدم العبو املؤسسة مستوى 
املتزايد  جيدا يعكس اهتمامها 

بالرياضة.
وأوضح بورسلي ان مشاركة 
اخلطوط الكويتية في مثل هذه 
الى توطيد  البطوالت ته���دف 
أواص���ر الصداقة والتعاون مع 
شركات الطيران العاملية من جهة 
وحتقيق نتائج طيبة فيها من 

أعلنت مؤسس���ة اخلطوط 
الكويتي���ة ان فريقا  اجلوي���ة 
تابعا لها سيش���ارك في بطولة 
الطي���ران  العال���م لش���ركات 
ف���ي لعب���ة االس���كواش التي 
تستضيفها سنغافورة بني 17 

و23 اجلاري.
وقال مدي���ر دائرة العالقات 
العامة واالعالم في املؤسس���ة 
التي  الدورة  ان  عادل بورسلي 
تستضيفها ش���ركة اخلطوط 
اجلوية السنغافورية هذا العام 
هي احد اهم االنشطة السنوية في 
مجال رياضة االسكواش وحتظى 
مبشاركة نخبة من أفضل العبي 
العالم في هذه اللعبة التي تقام 
وفق���ا ألنظمة االحت���اد العاملي 

لالسكواش.
وأضاف ان الوفد الذي يترأسه 
العامة  العالقات  خبير دائ���رة 
واالع���الم في املؤسس���ة عادل 
الغريب يض���م الالعبني طارق 
العويش وهشام رمضان وجاسم 
ذياب وصالح اخلضري، متمنيا 

السالمية يحقق فوزه األول في »السلة«
يحيى حميدان

حقق الساملية فوزه األول في بطوالت 
كرة السلة منذ مشاركته مع أندية الدرجة 
األولى في املوسم املاضي، على حساب 
الش���باب 69 - 67 أول من أمس ضمن 

اجلولة الرابعة من الدور التمهيدي.
وجاءت نتائج األرباع الثالثة األولى 
لصالح الشباب )20 - 14، 37 - 29، 50 
- 48(، وفي الربع األخير متكن الشباب 

من حسم املباراة )69 - 67(.
واستحق الساملية الذي رفع رصيده 
ال���ى 4 نق���اط الفوز ال���ذي حققه على 
الش���باب )نقطتان(، بع���د األداء اجليد 
الذي قدمه العبو الس���ماوي، خاصة في 
الثواني األخيرة من املباراة، حيث حسم 
النتيجة لصاحل���ه بصعوبة بالغة في 
اخر 5 ثوان بعد أن سجل ابراهيم املولد 
سلة الفوز لفريقه، ولم يستطع العبو 
الشباب تعويض النتيجة فيما تبقى لهم 
من وقت ليخرج السماوي بنصر عزيز 

استحقه دون أدنى شك.
وس���اهم محترف الساملية األميركي 
جيمس براين في حتقيق الفوز بعد أن 
سجل 27 نقطة، فيما احرز زميله سعود 

الفضلي 13 نقطة.
وفي املقابل، كان يعيب الشباب التركيز 
كثيرا على األميركي روجيريك سوادير في 
تسجيل النقاط، دون أن يتلقى املساندة 
املطلوبة من زمالئه، بدليل أن س���وادير 
سجل في الربع األخير احلاسم 13 نقطة، 
فيما اكتفى زمالؤه بتسجيل 4 نقاط فقط، 
ما يعني أن هناك خلال كبيرا وواضحا في 
الشباب، يحتاج لوقفة صارمة من قبل 
املدرب خالد القالف لتحس���ني مستوى 
تسجيل النقاط، لدى بقية الالعبني وعدم 

االعتماد على سوادير.
قاد اللقاء احلكام عبداهلل الس���بتي 

وسالم الهزاع ومشعل اخلضر.
وفي املباراة االخرى، فاز الصليبخات 
على اليرموك 80 - 77 بعد مباراة قوية 

ومتقاربة.
ومتكن الصليبخ���ات من التقدم في 
الربعني األول 24-18 والثاني 47 - 42، 
وانتهى الربع الثالث بالتعادل 64 - 64، 
وفي الربع األخير متكن الصليبخات من 

حسم املباراة لصاحله.
ورفع الصليبخات رصيده الى 6 نقاط، 

وأصبح لليرموك 4 نقاط.
ويدي���ن الصليبخات ف���ي الفوز الى 
محترفه األميركي يوس���ف عبدالعزيز 
الذي سجل 28 نقطة، فيما أضاف زمياله 
عادل نافع 19 نقطة، ومحمد الرش���يدي 

16 نقطة.
وفي اليرموك كان النيجيري لويس 
ايدمي األفضل بتس���جيله 19 نقطة، تاله 
علي صفر 17 نقطة، وأحمد الصراف )12 

نقطة(.
أدار املباراة س���عود اليوسف وعبد 

الرزاق سليمان ومحمد سبتي.

بعد تغلبه على الشباب في الجولة الرابعة للدوري

مكافآت مادية
 لالعبي السماوي

مطر مدربًا 
لحراس الرديف

»عمومية الجمباز« 
اعتمدت التقريرين

الشرطة يتأهل 
في بطولة هولندا

قدمت ادارة نادي الساملية مكافآت 
مالية لالعبي فريق كرة السلة بعد 
الفوز على الش��باب، وذلك بحصول 
كل الع��ب على 30 دين��ارا، وحصل 
براين  جيمس  األميرك��ي  احملترفان 
واللبناني شربل داغر على 50 دينارا 
ل��كل منهما، تقديرا من مجلس ادارة 

النادي لتحقيقهم فوزهم األول.
من جهت��ه، عبر مدرب الس��املية 
وليد الهن��دي عن س��عادته الغامرة 
بتحقي��ق فريقه فوزا تأخ��ر كثيرا، 
بع��د اجلهود اجلب��ارة الت��ي قدمها 
الفري��ق في املبارات��ني األوليني امام 

الصليبخات واليرموك.
وأكد أن هذا االنتصار يعتبر بطولة 
بحد ذاته وكس��ر احلاجز النفس��ي 
لدى الالعبني مع االنتصارات، واعدا 
بتحقيق املزيد من النتائج املبهرة في 

بقية املباريات.

استدعت جلنة التدريب باحتاد 
الكرة مدرب حراس املرمى أحمد مطر 
لالشراف على تدريب حراس منتخب 
الرديف في آس����ياد غوانزو وشهد 
اجتماع جلنة التدريب إجماعا على 
مطر. يذكر انه سبق ان خاطب االحتاد 
القادسية لالستعاونة  ادارة نادي 
باملدرب احمد دشتي ولكنها رفضت 

حلاجة األصفر خلدماته.

 اعتم����دت اجلمعية العمومية 
املالي  التقريرين  الحتاد اجلمباز 
واإلداري لالحتاد وخطة املرحلة 
املقبلة، بحض����ور ممثلي 9 أندية 
وهي: النصر، اجلهراء، القادسية، 
كاظمة، الكويت، الساملية، خيطان، 
العرب����ي والتضامن.   وقد تغيب 
رئيس االحت����اد عن عدم حضور 
اجتماع اجلمعية العمومية، وترأس 
نائب الرئيس فهد الصولة االجتماع.   
من جانبه، أثنى أمني سر االحتاد 
سيف بوعدل على الدور الكبير الذي 
قام به أعضاء اجلمعية العمومية 
خالل املرحل����ة املاضية للنهوض 
باللعبة محليا، وكذلك الثقة الكبيرة 
التي وضعوها في مجلس اإلدارة، 
وأكد على ان مجلس اإلدارة وضع 
خطة طويلة األمد من أجل االرتقاء 
باملس����توى العام للعبة.  وشكر 
بوع����دل الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة على دعمها ألنش����طة 
االحت����اد خالل الفت����رة املاضية، 
وإزالة جميع املعوقات التي تقف 

أمام تطوير اللعبة.

تأهل منتخب الشرطة الى الدور 
الثاني في بطولة هولندا الشرطية 
الدولية لكرة القدم داخل الصاالت 
التي يس����تضيفها احتاد الشرطة 
الهولندي، وتقام حتت إش����راف 
االحتاد الدولي للشرطة مبشاركة 
64 فريقا من مختلف دول العالم 
وتصدر منتخبنا الفرق املشاركة 
في املجموع����ة الثامنة وحقق 20 
نقطة بفارق االهداف عن منتخب 
هنغاريا الذي حل في املركز الثاني 
باملجموع����ة. وجاء ه����ذا االجناز 
الالفت بعد تألق العبي منتخبنا 
رغم صعوبة املجموعة محققني 6 

انتصارات وتعادال واحدا.

مباراتا اليوم
5:50ستاد الكويتالعربي - القادسية
5:50ستاد الصداقة والسالمكاظمة - اجلهراء


