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هجوم قدساوي على مرمى خيطان

العب كاظمة أحمد البلوشي يخترق سلة الكويت للتسجيل 

ناصر بوخضرا من العناصر البارزة في القادسية

عبداهلل العدواني وعبدالرضا الغريب مع صاحبي املركزين األول والثاني

النصر والتضامن نجحا في خطف بطاقة التأهل

القادسية والكويت تأهال إلى نصف نهائي كأس االتحاد
مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم

تأهل القادسية والنصر الى الدور نصف 
النهائي لبطولة كأس االحتاد لكرة القدم 
ع����ن املجموعة االولى بع����د فوز األصفر 
على خيطان 4-1 وس����جل لألصفر احمد 
البلوشي وعلي الشمالي وفيصل العنزي 
وسعود املجمد، بينما أحرز هدف خيطان 
الوحيد محمد يوسف. وفاز العنابي على 
اليرموك 3-0، عبر احمد مطر )24( وفيصل 
العدوان����ي )65( و)87(، ليرتفع رصيد 
القادس����ية الى 26 نقطة في املركز االول 
فيما رفع النصر رصي����ده الى 25 نقطة 
في املركز الثان����ي وذلك في اجلولة قبل 

االخيرة والتي جرت مساء امس. 
وفي املجموعة الثانية متكن الكويت 
من حسم تأهله بالرغم من سقوطه في فخ 
التعادل اإليجابي أمام اجلهراء 1 � 1 ورافقه 
التضامن الذي لم يشارك في هذه اجلولة 
بعد أن خس����ر مطارداهما الس����احل امام 
الشباب 1 � 4، والصليبخات امام الفحيحيل 
1 � 3، ليتجمد رصيد الساحل عند النقطة 
15 والصليبخات عن����د النقطة 14 ولهما 
مباراة واحدة متبقية س����تكون حتصيل 
حاصل بعد ان رفع الكويت رصيده إلى 
21 نقطة ووصيفه التضامن إلى 20 نقطة 
وسيلتقيان في اجلولة األخيرة لتحديد 
املتصدر من ه����ذه املجموعة. وكاد خطأ 
اداري ان يكلف القادس����ية الكثير حيث 

تأخر نزول الالعب����ن الى ملعب املباراة 
ملدة 10 دقائق بحج����ة ان احتاد الكرة لم 
يخطر ادارة الفريق باملوعد اجلديد النطالق 
املباراة وهو ال����� 4.15 حيث أمهل احلكم 
مشعل العسعوس����ي الفريق القدساوي 
املدة القانونية وهي ربع ساعة للدخول 
الى امللع����ب واال اعتبر الفريق خاس����را 
للمباراة اال ان اداريو األصفر س����ارعوا 
بتهيئة العبيهم قبل انتهاء الوقت احملدد. 
ولم يجد األصفر صعوبة في الوصول الى 
مرمى خيطان عبر التمرير السلس للكرة 
وحسن انتشار العبيه ولم متض الربع 
س����اعة االولى حتى تقدم القادسية عبر 
احمد البلوش����ي )17( الذي تلقى متريرة 
عرضية من علي الش����مالي ليس����تقبلها 
البلوشي بتمكن ويسقط الكرة لوب من 
فوق احلارس نايف املطيري وبعد مرور 
دقيقة واحدة اضاف الشمالي الهدف الثاني 
بعد ان أرس����ل عرضية خدعت احلارس 
املطيري وس����كنت الشباك )19( ليتخلى 
بعدها خيطان عن حذره وحاول الوصول 
الى املرمى القدساوي اال ان العارضة والقائم 
األمين للح����ارس صالح مهدي تكفال برد 

كرتن للخطر محمد راكان.
القادسية  الثاني واصل  وفي الشوط 
أفضليته ليعم����ق فيصل العنزي جراح 
خيطان بإحرازه اله����دف الثالث لفريقه 
)53( بعد ان ارتقى لعرضية الش����مالي 

ويضع رأسية في مرمى املطيري اخلالي، 
واضاف سعود املجمد الهدف الرابع )63( 
بعد اس����تغالله خلطأ احلارس املطيري 
وأحرز محمد يوسف هدف الشرف خليطان 

)89( من تسديدة قوية. 

 العربي تخطى السالمية 

وفي املباراة الثالثة وهي غير مؤثرة 
في ترتيب فرق املجموعة فاز العربي على 
الساملية 3-2 حيث تقدم السماوي عبر 
يوسف دندن )41( واضاف مشعل حميد 
الهدف الثاني )53( وقلص الفارق لألخضر 
حسن املوسوي )56( وأحرز عبداهلل احلداد 
هدف التع����ادل )58( وأحرز هدف الفوز 

لألخضر عبدالعزيز احلداد )90(.
وفي مواجهة الكويت واجلهراء عانى 
األبيض كثيرا خصوصا في الشوط األول 
الذي تلقى فيه الكويت هدفا من ركلة جزاء 
نفذها مشعل عويد بنجاح )22( ولم يكن رد 
األبيض قويا بل استمر على املنوال نفسه، 
وفي الش����وط الثاني دخل بشار عبداهلل 
بدال من عبدالرحمن العوضي وأعطى نكهة 
هجومية للكويت وسيطر على وسط امللعب 
لكن دون فرص خطرة، إال أن املهاجم خالد 
عجب أنقذ األبيض برأس����ية على يسار 
احلارس سطام احلسيني )89( وبعدها 
طرد احلكم ثام����ر العنزي العب اجلهراء 

أحمد حسن لتعمده إضاعة الوقت.

ضمن مباريات الجولة قبل األخيرة للدور التمهيدي في الجولة الثانية من دوري الدمج

األبيض يلحق الهزيمة األولى بكاظمة في »السلة« القادسية يلتقي الصليبخات والشباب مع اليرموك في »اليد«
يحيى حميدان

أحلق الكويت الهزمية األولى 
بكاظمة 85-77 ضمن مباريات 
اجلولة ال���� 16 قبل األخيرة من 
الدور التمهيدي لدوري كرة السلة 
التي أقيمت أمس األول في صالة 
الشهيد قشيعان املطيري بنادي 

النصر.
وحافظ األبيض على سجله 
خاليا من الهزائم بفوزه هذا بعدما 
رفع رصيده الى 18 نقطة من 9 
مباريات، فيما حصل البرتقالي 
على نقطة واحدة رفعت رصيده 

الى 19 نقطة من 10 مباريات.
وكان األداء متوازنا نسبيا في 
الربع األول الذي انتهى لصالح 
كاظمة 21-15، قبل أن تتساوى 
كفة الفريقان في الربع الثاني الذي 
اتسم بالندية من قبل الفريقن 
واستطاع كل طرف استغالل كل 
الفرص التي سنحت للتسجيل 
ليستمر التقارب في النتيجة حتى 

انتهى بالتعادل 41-41.
وفي الربع الثالث تفوق كاظمة 
عل���ى الكويت بفضل التحركات 
االيجابية لألميركي فونتن الرون 
الذي أجاد في التسجيل ومواطنه 
مايكل س���ونال ال���ذي تألق في 
االستحواذ على الكرات العائدة 
من السلة دفاعا وهجوما باإلضافة 
الى حتركات صانع األلعاب أحمد 
البلوشي لينهي البرتقالي الربع 
الثالث والنتيجة لصاحله بفارق 

6 نقاط )55-56(.
الكويت م���ن قلب  ومتك���ن 
الطاولة في الرب���ع األخير بعد 
اخلطأ الفني الذي ارتكبه العب 
كاظمة أمن عبدالرحمن ليحصل 
االبيض على 4 رميات حرة سجلها 
جميعها األميركي بوني واتسون 
ليعادل النتيج���ة باالضافة الى 
أفضلية االس���تحواذ على الكرة 

حامد العمران
تقام اليوم 3 مباريات في إطار 
منافسات األسبوع الثاني لدوري 
الدمج لكرة اليد، حيث يلتقي 
على صالة الشهيد فهد األحمد 
في مقر احتاد كرة اليد بالدعية 
القادسية مع الصليبخات في 
الرابعة والنصف، فيما يلتقي 
في املباراة الثانية الساملية مع 
التضامن في السادس���ة مساء 
ويلعب ف���ي املب���اراة الثالثة 
الش���باب مع اليرموك في لقاء 

قوي في السابعة والنصف.
املب���اراة األولى التي جتمع 
القادسية صاحب النقطتن مع 
الصليبخ���ات صاحب النقطة 
الواحدة مهمة للفريقن باعتبار 
انهما مرشحان لبلوغ الدوري 
املمتاز مع الكبار وفوز احدهما 
اليوم يعني انه أزاح حجر عثرة 
في الطريق نحو املمتاز. وكان 
القادسية قد فاز في لقائه األول 
على اليرموك بعد عرض جيد 
فيما تع���ادل الصليبخات امام 
اجلهراء ليفقد نقطة مهمة قد 
تكلفه الكثير في األمتار األخيرة 

من دوري الدمج.
ومن الناحي���ة الفنية جند 
القادس���ية األفضل ألنه يضم 
مجموعة م���ن النجوم القادرة 
عل���ى وضع الفري���ق في قمة 
اليوم  الترتيب ولكن اخلصم 
مختلف كليا فالصليبخات ال 
يعرف الي���أس بوجود العبن 
يلعبون بإخالص طوال الستن 
دقيقة. ويقودهم املدرب الوطني 
خالد غلوم ومس���اعده عباس 
ط���ه فيما القي���ادة في امللعب 
تكون لصانع األلعاب حس���ن 
جابر واملتألق مشاري طه إلى 
جانب فواز عباس وخالد عوض 
وحامد الصليلي وعمران حاجيه 
احدى مفاجآت الصليبخات هذا 

التي س���جل منها األبيض أيضا 
لتنقلب األمور رأسا على عقب 
رغم محاوالت كاظمة قلب النتيجة 
دون جدوى حتى نهاية املباراة. 

قاد املباراة احلكام أحمد العصفور 
وعبداهلل السبتي وعبدالعزيز 

العجيمان.
وفي صالة نادي الس���احل، 

تغلب الساحل على الساملية 59-
42 ليرفع الفائز رصيده الى 19 
نقطة من 11 مباراة واخلاسر الى 

12 نقطة من 11 مباراة.

املوس���م إلجادته اللعب على 
الدائرة، ويتواجد في احلراسة 
الدوليان تركي اخلالدي ومبارك 

صالح.
ويقود القادس���ية املصري 
حازم عواض والى جانبه يتواجد 
املدير الفني غامن اخلالدي وهذا 
ما أعطى لألصفر روحا عالية 
في امللع���ب إلى جانب وجود 
العبن مميزي���ن في مقدمتهم 
الرش���يدي  احلارس���ان حمد 
وسلمان مزعل وصانعا االلعاب 
مهدي القالف وصالح اجليماز 
إلى جانب ناصر بوخضرا وعلي 
مستكي وباقر خريبط وفهد 
الهاجري والشقيقان عبدالرحمن 

وعبدالوهاب املزين وكل هؤالء 
جنوم يصعب وجودهم بهذا 
التكامل في فريق آخر ما يعني 
ان األصفر ميلك بدالء على دكة 
االحتياط قد يكونون أفضل من 
الالعبن األساسين وال يبقى 
إال القراءة الصحيحة للمباراة 
وتطبيق الالعبن للجانب الفني 
بالصورة الصحيحة للوصول 

إلى النتيجة االيجابية.
ويعتبر اللقاء الثالث الذي 
يجمع الشباب »نقطتن« مع 
اليرموك لقاء قوي ألن الشباب 
تأهل في املوس���م املاضي إلى 
الدوري املمتاز في آخر مباراة 
في الدمج بعد خسارة اليرموك 

لقاءه األخير وهذا يعني ان هناك 
ثأر عند اليرموك الس���يما انه 
خسر لقاءه األول في األسبوع 
املاضي أمام القادسية وخسارته 
اليوم تعني انه قد يرحل مبكرا 
عن املنافس���ة والفوز يجعله 
حاضرا وبقوة في املقدمة لذلك 
س���تكون هذه املباراة أش���به 
الكؤوس لليرموك  مبباريات 
الذي ميلك مقومات الفوز وكذلك 
الشباب بقيادة املدرب الوطني 
الذكي يوسف غلوم الذي يلعب 
بتنظيم جيد في امللعب وكل 
حركة لالعبيه محسوبة، وهذا 
ما سيجعل مباراة اليوم شرسة 

من اجل الظفر بالفوز.

القادسية والكويت 
في قمة دوري الرديف

 مبارك الخالدي
تنطلق في 4:40 مساء اليوم اجلولة الثامنة لدوري الرديف باقامة 
7 مباري����ات ابرزها مباراة القمة التي جتمع الكويت )16 نقطة( مع 
القادسية )15 نقطة( على ستاد الصداقة والسالم، ويسعى اجلهراء 
)21 نقطة( ملواصلة صدارته على حس����اب الساحل )3 نقاط( على 
ستاد محمد احلمد، فيما يلتقي النصر )15 نقطة( الساملية )5 نقاط( 
على ملعب الساحل، كما يلتقي العربي )13 نقطة( مع الصليبخات 
)9 نق����اط( على ملعب اليرموك، ويلع����ب التضامن )12 نقطة( مع 
الشباب )4 نقاط( على ستاد ثامر بالساملية، والفحيحيل )7 نقاط( 
مع اليرموك )4 نقاط( على ستاد صباح السالم، وخيطان )7 نقاط( 

مع كاظمة )6 نقاط( على ستاد نادي الكويت.

دورة لحكام الصاالت
أعلن سهو السهو سكرتير عام احتاد كرة القدم عن تنظيم 
دورة تدريبية لتأهي���ل حكام جدد لقدم الصاالت من 22 الى 
27 يناير املقبل، ودعا الراغبن في التقدم للمشاركة في هذه 
الدورة بشرط ان يكون كويتي اجلنسية ويتراوح العمر بن 
18 و 28 س���نة وان يكون الئقا طبيا ويجيد القراءة والكتابة 

وسبق ان مارس كرة القدم.
كما اشار السهو الى ان جلنة الصاالت والشاطئية باالحتاد 
تتلقى طلبات املشاركة في الدورة على ان يتم تقدمي صورة 
من البطاقة املدنية وعدد 2 صورة حديثة للمتقدم. الفتا الى 

ان آخر موعد لالشتراك هو 18 يناير املقبل.

أم����س بطولة احتاد  اختتمت 
التنس حتت 14 سنة على مالعب 
نادي الكويت بحضور أمن سر عام 
الغريب  التنس عبدالرضا  احتاد 
ومدير املنتخبات الوطنية باالحتاد 
عبداهلل العدواني وعدد من مشرفي 
ف����ي اللعبة ومدربيه����ا والعبيها 

باالندية املشاركة في البطولة.

وشارك في البطولة ستة أندية 
اليرموك والساملية وخيطان  هي 
والكويت وكاظمة والصليبخات.

النهائية  املب����اراة  وأس����فرت 
ف����وز عبدالعزيز  للبطولة ع����ن 
معيوف من كاظمة على زميله العب 
كاظمة رشيد البدر 2 - 1 وتوج بطال 
لناشئي الكويت حتت 14 سنة. وفي 

الترتيب النهائي لالندية املشاركة 
جاء كاظمة في املركز االول برصيد 
256 نقطة والس����املية في املركز 
الثاني برصيد 164 نقطة واليرموك 
في املركز الثالث برصيد 158 نقطة 
وخيطان برصيد 75 نقطة والكويت 
برصيد 69 نقط����ة والصليبخات 

برصيد 24 نقطة.

معيوف بطل تنس الناشئين

محسن املعصبعبداهلل الغريب

أكد أمن صندوق جلنة هوكي 
الغريب ضرورة  اجلليد عبداهلل 
االستعداد بقوة خلوض منتخبنا 
الوطني للرج����ال لهوكي اجلليد 
ف����ي دورة األلع����اب اآلس����يوية 
الشتوية السابعة التي تستضيفها 
كازاخستان من 25 يناير املقبل الى 

6 فبراير 2011.
وأف����اد الغريب بأن الترتيبات 
باتت في مراحلها النهائية من إرسال 

صور جوازات السفر والثبوتيات 
للوفد الى السفارة الكازاخية في 
دبي لإلسراع في جتهيز تأشيرات 
الدخول عبر إصدار شهادات حتمل 
اس����م الالعبن وصورهم وتعتبر 
مبثاب����ة »ڤي����زا« للمش����اركة في 

اآلسياد.
من جانبه، قال مدير املنتخب 
محسن املعصب ان الوفد املشارك 
في معسكر التشيك سيضم 18 العبا 

بعد ان جرى االنتهاء من التفرغات 
لالعبن وجتهيزهم خلوض املعسكر 

الذي يسبق آسياد كازاخستان.
ال����ى ذلك، غ����ادر امس مدرب 
التش����يكي يان بريشتا  املنتخب 
ومس����اعده مواطن����ه توم����اس 
ماهوفسكي الى التشيك للتحضير 
للمعسكر والتأكيد على مكان اإلقامة 
املتعلقة باملعس����كر  والترتيبات 

بغرض إجناحه.

المعصب: المدرب غادر إلى التشيك للتحضير للمعسكر

الغريب: »ڤيز« خاصة لهوكي الجليد لآلسياد

 )عادل يعقوب(


