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الصليبخات تفوق على الشباب وحقق فوزا قاده للصدارةمشاري العتيبي فند اسباب خروج ازرق اليد من االسياد

 العتيبي: نتائج »اليد« في اآلسياد طبيعية

القادسية يوضح لـ »الهيئة«
مالحظاته على ستاد جابر 

64 جوادًا وفرسًا في اجتماع »الصيد«

»غارة« أحرزت كأس محافظ الفروانية في الهجن

بعث مجلس إدارة نادي القادسية املعني مذكرة 
الى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد 
الفالح متضمنة املالحظات التي مت رصدها على ستاد 
جابر خالل جتربة اإلعداد والتجهيز إلقامة نهائي كأس 
االحتاد اآلسيوي التي جمعت القادسية مع االحتاد 
الس����وري في 6 اجلاري. وقد تضمنت املذكرة عدم 
وجود مدخل مباشر للستاد من جهة طريق الدائري 
السادس، واقترحت بناء عموديا ملواقف السيارات، 

وزيادة اللوحات اإلرشادية خارج وداخل الستاد.
ولفتت الى عدم وجود قواطع بني املدرجات للفصل 
بني اجلماهير وعدم مالءمة نوعية الكراسي املستخدمة 
وكثرة وجود احلواجز احلديدية، وأوصت باالهتمام 
بالنظافة لتشمل مواقف السيارات فضال عن املدرجات 
إضافة الى حاجة ارضية امللعب الى التغيير الكلي 

لسوء حالتها واالهتمام بتجهيزات الستاد اخلاصة 
بكراسي االحتياط، وغرف فحص املنشطات، وغرف 
جتمع االشبال جلمع الكرات، وتوسعة غرف تبديل 
املالبس لالعبني. واقترحت املذكرة إنشاء مركز أمني 
متخصص إلدارة اجلانب األمني للستاد واإلشراف على 
التنظيم املروري خارجه، وتسهيل دخول وخروج 
اجلماهير وسهولة السيطرة على حاالت الشغب في 
حال حدوثها، وضرورة توافر اجلوانب التقنية املتعلقة 
بخدمات االتصاالت واالنترنت. ومتنى مجلس إدارة 
القادس����ية في املذكرة على الهيئة، استحداث جلنة 
تنظيمية دائمة تتواجد في الستاد بصفة مستمرة. 
من جانب آخر نفى امني السر وليد االنصاري االخبار 
الت����ي تناولتها بعض الصح����ف حول تقدمي مدرب 

الفريق االول محمد ابراهيم استقالته.

يش����هد مضمار س����باق اخليل في نادي الصيد 
والفروسية في الرابعة من بعد عصر اليوم االجتماع 
الثالث لسباق اخليل الذي قيد فيه 64 جوادا وفرسا 
من مختلف الدرجات منها 16 جوادا وفرسا من الدرجة 
الثالثة تتنافس على ال����كأس املقدم من عبدالعزيز 

سعود البابطني وأوالده على مسافة 1800 متر.
كم����ا تتنافس جياد الدرج����ة الثانية على كأس 
الش����هداء املقدم من نادي الصيد على مسافة 1600 

متر والذي قيد فيه 9 جياد.
وقد أعرب أمني السر العام لنادي الصيد والفروسية 
الش����يخ صباح الفهد عن س����عادته لعودة سباقات 
رياض����ة اآلباء واألجداد بعد التوقف في االس����بوع 
املاضي بسبب عيد االضحى املبارك أعاده اهلل على 
الكويت واألمة االسالمية باخلير والبركات. وشكر 
عبدالعزيز البابطني وأوالده على دعمهم املس����تمر 

لرياضة الفروس����ية، وقال ان مجلس ادارة النادي 
بقيادة الش����يخ ضاري الفه����د حريص على إجناح 
سباقات املوسم وتطوير منشآت النادي واالرتقاء 
بالس����باقات، وأضاف انه من الصعب حتديد هوية 
الفائز بكأس التفوق لهذا املوسم نظرا لوجود عدة 
اس����طبالت قوية جلبت جيادا طيبة ستظهر خالل 

االجتماعات املقبلة.
أما عن بقية االشواط فقد قيد في الشوط االول 
املخصص للنتاج احمللي على مس����افة 1000 متر 6 
جياد، والش����وط الثاني خصص للخي����ل العربية 
االصيلة على مس����افة 1400 متر وقيد فيه 7 جياد، 
والشوط الثالث خصص جلياد الدرجة االولى على 
مسافة 1600 متر وقيد فيه 10 جياد، والشوط الرابع 
خصص للمبتدئات على مسافة 1800 متر وقيد فيه 

16 جوادا وفرسا.

برعاية محافظ الفروانية الفريق متقاعد عبداحلميد 
احلجي الذي ناب عنه املستشار اللواء متقاعد احمد 
االبراهيم، وبحضور جماهير غفيرة يتقدمهم رئيس 
نادي الهجن حسني مانع الدواس وامني السر العام 
ربيح العجمي وعضو مجلس االدارة عبداهلل املطيري 
االمني العام لالحتاد العربي توجت الذلول »غارة« 
لربيح العجمي بطال للكأس املقدمة من الفريق احلجي 
واملخصصة للثنيان قعدان على مسافة 6 كيلومترات 

بعد سباق مثير وممتع.
كما فازت الذلول شديدة لصالح املري بكأس النادي 

املخصصة للحيل على مسافة 6 كيلو بعد منافسة 
قوية مع الذلول هتاش����ة لس����الم املري والنصيبة 
لصالح املري ايضا. اما بقية االش����واط فقد اسفرت 
عن النتائج التالية: في الشوط األول للثنيان قعدان 
ف����از الذلول متعب لناصر مب����ارك العجمي باملركز 
االول، وفي الشوط الثاني املخصص للسودانيات، 
فازت الذلول غادة البناء الشهيد فهد االحمد باملركز 
االول، وفي الش����وط الثالث فاز الذلول كفو لعفاس 
الكريبي باملركز االول، وفي الش����وط اخلامس فاز 

بطاش لعفاس الكريبي باملركز االول.

»العربي« يحدد اإلجراءات»البحري« يحتفل بالعيد الوطني 
الخاصة بدوري األبطال مببادرة من الهيئة العامة للش����باب والرياضة، 

 وفي إطار مش����اركتها في احتفاالت العيد الوطني
ال� 50 وعيد التحرير ال� 20 قررت الهيئة بالتعاون 
مع النادي البحري إقامة سباق الهيئة العامة للشباب 
والرياضة للجت سكي. وقد اعتمد النادي البحري 
السباق ليكون اجلولة األولى لبطولة الكويت التي 
تشتمل على 3 جوالت. وثّمن أمني السر العام للنادي 
خالد الفودري هذه املبادرة من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، مشيرا الى انها متثل تكرميا ودعما لرياضة 
اجلت سكي الكويتية بعد اجنازاتها الكبيرة واملتميزة 
ف����ي احملافل اإلقليمية والدولي����ة والتي كان آخرها 
بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بأريزونا بالواليات 
املتحدة األميركية ومتكن أبطال الكويت من احتالل 

املركز الثاني على مستوى العالم.
واض����اف الفودري ان توج����ه الهيئة إلقامة هذا 
الس����باق كان له مردود طي����ب على جميع الالعبني 
ومحبي ومنتسبي رياضة اجلت سكي، مشيدا بدعم 
د.فؤاد الفالح رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة للش����باب والرياضة جلميع أنشطة النادي، 
الس����يما إقامة هذا الس����باق الذي ميثل دعما مميزا 
للعبة، كما قدم الش����كر لنائب املدير العام لشؤون 
اإلنش����اءات والصيانة عصام جعفر في ترجمة هذا 
الدعم بإقامة س����باق الهيئة كجولة أولى في بطولة 
الكويت، وتوفير جميع اإلمكانيات إلجناح هذا احلدث 
السيما انه يقام في إطار احتفاالت كويتنا احلبيبة 

بالعيد الوطني وعيد التحرير.

يعقد االحتاد العربي لكرة القدم اجتماعا يوم 
12 ديسمبر املقبل بالعاصمة السورية دمشق 
لتحديد اإلجراءات اخلاصة بدوري أبطال العرب 

في نسخته اجلديدة.
وكانت جلنة املسابقات باالحتاد العربي التي 
يترأسها اجلزائري محمد روراوة أعلنت خالل 
اجتماعها بالعاصمة القطرية الدوحة 2 اجلاري، 
عن عودة دوري أبطال العرب بداية من موسم 

.2012/2011
ف���ي موقعه  وأك�����د االحت�����اد اجلزائري 

اإللكترون��ي أن النس���خ��ة اجلدي��دة ل��دوري 
أبط�����ال الع�����رب س���تقام عل���ى مرحلتي��ن 
وستش���ه��د مش���اركة 12 ناديا عن عرب آسيا 
و10 أندي���ة ميثلون عرب أفريقي���ا إضافة إلى 
الترجي الرياضي التونسي حامل لقب النسخة 

السادسة األخيرة.
يذكر أن االحت���اد العربي قرر في 14 يونيو 
2009 تأجيل النس���خة السابعة لدوري أبطال 
العرب بسبب ما وصفه ب� »أجندة االرتباطات 

املكثفة للغاية«.

حامد العمران
 تعرض العب منتخب الشواطئ 
والفريق األول لنادي الكويت لكرة 
اليد مشاري العتيبي لتمزق في 
عضلة البطن قد متنعه عن التدريب 
ملدة أسبوع حلاجة العضلة للراحة 
املكثفة  إلى جان����ب اجللس����ات 
ليس����تطيع العتيبي الدخول في 
التدريبات في املعس����كر التركي 
ملنتخب الش����واطئ الذي يستعد 
للمش����اركة في بطولة اآلس����ياد 

للشواطئ في الشهر املقبل.
 واعتبر العتيبي أن عدم تأهل 
املنتخب الوطني إلى الدور نصف 
النهائي في اسياد غوانزو نتيجة 
طبيعية في ظ����ل الظروف التي 
الدورة،  أثن����اء  صاحبت األزرق 
بتعرض أكثر من العب لإلصابة 
الذي  الغربللي  وخاصة محم����د 
تعرض لكس����ر في اصبعه قبل 
البطولة مباش����رة أدت إلى خلط 
أوراق اجله����از الفن����ي إضاف����ة 
الى النق����ص الكبير في صفوف 
الالعبني  املنتخب العتذار بعض 
األساسيني، ما أدى إلى اختيار عدد 
كبير من العبي منتخب الشباب 
ابتع����اد األزرق عن  فضال ع����ن 
املشاركات الرسمية أكثر من عام، 
ما افقد الالعبني احساس املباريات 
الرس����مية، وهذه العوامل أثرت 
بشكل مباشر على أداء املنتخب، 
وعدم التأهل كان متوقعا السيما 
ان مجموعة الكويت تضم أقوى 
املنتخب����ات اآلس����يوية، وتوقع 
أن يص����ل إلى املب����اراة النهائية 
منتخبا كوريا اجلنوبية وإيران 
لظهورهما مبستوى مميز في الدور 

التمهيدي. 
 وأكد العتيبي أن األزرق سيعود 

ملنصات التتويج مستقبال لوجود 
العبني شباب قادرين على اعادته 
إلى وضعه الطبيعي بشرط عدم 
التوقف عن املشاركة الرسمية في 
املقبلة،  االستحقاقات اخلارجية 
متمنيا من الالعبني عدم االستسالم 
لإلحباط من املش����اركة احلالية، 
معتبرا اآلس����ياد كبوة لن تطول 
وس����ينهض منها املنتخب بقوة 

ليعود إلى املقدمة مستقبال.
 وعن املش����اركة في أس����ياد 
الشواطئ، أثنى العتيبي على اهتمام 

االحتاد مبنتخب الشواطئ، مؤكدا 
أن الالعبني يطمحون لتحقيق اجناز 
جديد لكرة اليد الشاطئية، مشيرا 
الى ان ازرق الش����واطئ وصيف 
البطولة األخيرة التي أقيمت في 
مدينة بالي االندونيس����ية، وهذا 
ما يجعل املهمة صعبة للمحافظة 
على االجناز، متمنيا من الالعبني 
نسيان نتائج البطولة اخلليجية 
للشواطئ التي أقيمت في الشهر 
املاضي في البحرين واحتل فيها 

املنتخب املركز األخير. 

 تعرض إلصابة تمنعه من التدريب أسبوعًا

الصليبخات يهزم الشباب ويعتلي صدارة »الثانية«

مبارك الخالدي
متكن فريق الصليبخات من اعتالء صدارة 
املجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس 
االحتاد بعد فوزه على الشباب 2 � 0 ليرفع 
رصي���ده الى 14 نقط���ة فيما جتمد رصيد 
الش���باب عند 5 نقاط وتش���بث التضامن 
باملركز الثالث بعد ان فاز على الفحيحيل 
2 � 1 ليرفع رصيده الى 11 نقطة فيما بقي 
رصي���د الفحيحيل عند 8 نق���اط وأحرز 
للتضام���ن فهد عبداهلل زي���د )43( وابيدا 
برنس )68( واحرز للفحيحيل محمد عدنان 
)90( وشهدت املباراة طرد مدافع التضامن 

عبداهلل مشيلح )65(.
وافلت اجلهراء من خسارة مؤكدة أمام 
الس����احل بعد ان ادرك التعادل في الدقيقة 
األخي����رة من الوقت ب����دل الضائع ليرتفع 
رصيد اجلهراء الى 8 نقاط والساحل الى 8 
نقاط ايضا، تقدم للساحل حماد العبيدلي 
)7( وأحرز العبيدل����ي الهدف اخلاطئ في 
مرماه )18( وتقدم الساحل بهدف ثان لزيد 
عيدان )87( وأدرك التعادل للجهراء خالد 
نايف. وبالعودة ال����ى مباراة الصليبخات 
والشباب فقد جنح الصليبخات في بسط 
سيطرته وتقدم في وقت مبكر بهدفه األول 

)20( عبر البرازيلي انطونيو ويلسون وكان 
الصليبخات األخطر بفضل حتركات مشعل 
ذياب وتركي شايع وحمد العازمي وباولو 
فيكتور وساعده سوء التنظيم الذي ظهر 
عليه الشباب خالل هذا الشوط وفي الشوط 
الثاني أضاف باولو اله����دف الثاني )47( 
ليحافظ الصليبخات على تقدمه فيما أجرى 
مدرب الشباب خالد الزنكي عددا من التغيرات 
بغية إدراك التعادل ومستغال النقص العددي 
للصليبخ����ات إثر طرد البرازيلي باولو اال 
ان تلك احملاوالت لم تفلح نظرا للتماس����ك 

الدفاعي اجليد للصليبخات.

الجهراء أفلت من الخسارة والتضامن تغلب على الفحيحيل في كأس االتحاد

عماد محمد: أرفض الحديث
عن العروض اإليرانية

أكد الدولي العراقي عماد محمد مهاجم الزمالك أن مش���كلته مع 
القلعة البيضاء لن تؤثر عليه في »خليجي 20«. وأشار املهاجم في 
تصريحات لصحيفة »أصوات العراق« إلى أن مشكلته مع الزمالك لن 
تؤثر عليه في البطولة، مؤكدا أنه مهيأ لتمثيل منتخب بالده والدفاع 
عن س���معة الكرة العراقية. ورف���ض العراقي التطرق ألي تفاصيل 
حول مفاوضات األندية اإليرانية معه، مؤكدا انه بعد بطولة اخلليج 

ستشهد حلول جذرية ملستقبله الكروي االحتراقي.
اجلدي���ر بالذكر أن الالعب قد وقع للزمال���ك في فترة االنتقاالت 
الصيفية املاضية على عقد مدته ثالث سنوات، ولكنه رفض استكمال 
تعاقد وقرر الس���فر إلى العراق واملش���اركة م���ع منتخب بالده في 

خليجي 20.

ماتشاال: كاظمة يعقد آمااًل على الناشئين في المستقبل

مبارك الخالدي
امتدح مدرب فريق نادي كاظمة التشيكي 
ميالن ماتشاال اداء العبيه الذي تكلل بفوز 
عريض على العربي 4 � 1 في ختام اجلولة 
السابعة من منافسات املجموعة االول لبطولة 
كأس االحتاد وقال ان النتيجة معبرة عما متيز 
به العبونا من سيطرة واستحواذ على الكرة 
طوال شوطي املباراة اال ان مكمن سعادتي 
احلقيقية هو الظهور الطيب لناشئي الفريق 

وهم محل رهاننا مستقبال.
واوضح ماتشاال ان تواجد احلارس مهدي 

باش الول مرة سيمنحه الثقة بنفسه كونه 
لعب امام فريق كبير بحجم العربي وكذلك 
االداء اجليد لعبداهلل الظفيري ومحمد الداود 
وطالل الفاضل وعبداهلل دشتي وعلي بومجداد 
الى جوار محترفي الفريق الذين ادوا مباراة 
مثالية من حيث االلتزام باخلطة والتكتيك 
الذاتي املتعلق بالتمرير واالستقبال واخذ 
املراكز كلها مؤش����رات تدل على ما يحمله 
هؤالء من فكر عال يحتاج ان يصقل بالتجربة 

واخلبرة وكثرة املباريات.
واضاف ماتش����اال ان محت����رف الفريق 

البرازيلي الكسندر سانتوس كان جيدا من 
حيث التحرك واملتابعة واستطاع التسجيل 
مرتني من خالل قراءته اجليدة للكرات التى 

تصل اليه.
واكد ماتشاال ان البرتقالي ليس بعيدا عن 
االلقاب وقال ان كل مدرب يأمل في حتقيق 
االنتصارات التى تق����ود دائما الى االلقاب 
وبالنسبة لي بعد سنني طويلة في التدريب 
ومع البطوالت املختلفة الش����ك انني اطمح 

للعودة مع كاظمة مجددا الى البطوالت. 
من جهته قال مساعد مدرب العربي فاضل 

مطر ان الفريق بكامله يتحمل النتيجة لعدم 
ظهور الالعبني بحالتهم املعروفة عنهم رافضا 
ان يتحمل احلارس يوسف الثويني مسؤولية 
هدفني على االقل دخال مرماه وقال ان الثويني 
جزء من كل وال يتحمل وحده مباراة كاملة. 
واضاف الثويني منتقدا جلنة املسابقات في 
االحتاد ان البطولة تنشيطية في األساس 
ومن اخلطأ ان يتم توقيف املباريات بحجة 
ارتباط����ات املنتخب فإذا كانت تنش����يطية 
بهدف جتربة الالعبني واعدادهم فلماذا يتم 

ايقافها؟

مطر يحّمل العبي العربي مسؤولية الخسارة

 )عادل يعقوب(

االسماعيلي يلّقن 
األهلي درسا 

في فنون اللعبة
لقن االسماعيلي ضيفه 
اللقب في  األهلي حامل 
األعوام الس���تة األخيرة 
درس���ا في فنون اللعبة 
وأحلق به خسارة مذلة 
هي األولى له هذا املوسم 
عندما تغلب عليه 3 � 1 
امس في املرحلة احلادية 
عشرة من الدوري املصري 
لكرة القدم. وسجل شادي 
محم���د )9( وعب���داهلل 
الشحات )33( والنيجيري 
غودوين تيدييسي ايزه 
)38( اهداف االسماعيلي، 
واحم���د فتح���ي )70( 
هدف األهل���ي. وارتقى 
االس���ماعيلي إلى املركز 
السابع برصيد 16 نقطة 
علما بأن���ه ميلك مباراة 
مؤجلة، فيما بقي األهلي 
ثانيا برصيد 18 نقطة مع 
مباراتني مؤجلتني. وفي 
مب���اراة ثانية، فاز انبي 
على االحتاد السكندري 
بهدفني نظيفني سجلهما 
الظاهر في  احمد عب���د 
الثانية و79.  الدقيقتني 
الى املركز  انبي  وصعد 
الثالث برصيد 17، وجتمد 
رصيد االحتاد السكندري 
عن���د 11 نقطة في املركز 
الرابع عش���ر. وتعادل 
مصر املقاصة مع اجلونة 
0 � 0 ليرفع األول رصيده 
الى النقطة 16 في املركز 
السادس، والثاني الى 11 
نقطة في املركز احلادي 

عشر.


