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 القطري ابراهيم ماجد يدخل بعنف على االيراني سيد جالل حسيني                         (رويترز) 

 قطر وإيران تتعادالن سلبيًا ضمن االستعدادات لكأس آسيا .. وميتسو يشيد بأداء «العنابي»

 بيسيرو اختبر ٥ العبين .. والبحرين تفوقت على األردن

 الكويت أسقط القادسية في دوري الرديف
 

 الراجحي بطًال لـ «عوافي» برأس الخيمة
 

 (عادل يعقوب)    العب الكويت شريدة الشريدة يقطع الكرة من أمام عادل مطر

 يزيد الراجحي في إحدى جوالت سباقات «الدراغ ريس» 

 مبارك الخالدي
  واصل فريق اجلهراء حتت ٢١ ســـنة تألقه في 
بطولة دوري الرديف بعد تخطيه الساحل ٠ـ٠ في 
اجلولة الثامنة من البطولة رافعا رصيده إلى ٢٤ 
نقطة في قمة الترتيب العام وبال خســـارة حتى 
اآلن، اذ استطاع الفوز بجميع مبارياته السابقة 

عن جدارة واستحقاق.
   وفي لقاء القمة الذي جمع الكويت بالقادسية 
استطاع األبيض إسقاط غرميه التقليدي بهدف 
وحيد عبر مهاجمـــه املتألق فهد بودريد، لينفرد 
الكويت باملركز الثاني برصيد ١٩ نقطة فيما تراجع 
األصفر إلى املركز الرابع بـ١٥ نقطة، واخفق النصر 
في مطاردة فريقي الصدارة بعد تعادله أمام الساملية 
٢ ـ ٢ ليرفـــع العنابي رصيده إلـــى ١٦ نقطة في 
املركـــز الثالث بينما ظل الســـاملية في مركزه الـ 
١١ بـ ٦ نقاط، وفي النتائج األخرى فاز التضامن 
على الشـــباب ١ـ٠ في املركز اخلامس بـ ١٥ نقطة 

وتخطى العربي الصليبخات بفوزه ١ـ٠ واليزال 
في املركز الســـادس بــــ ١٤ نقطة، كما فاز كاظمة 

على خيطان ٢ـ٠.
  مواجهه حماسية

  وامتازت مباراة الكويت والقادسية باحلماس 
والندية واإلثارة لوجود عدد من جنوم املنتخبات 
الوطنية بني صفوف الفريقني، وشهد اللقاء العديد 
من اجلمـــل التكتيكية نفذها الالعبون، وبرز من 
القادسية عادل مطر وعلي الشحمان وعبدالرحمن 
العنزي وشـــكلوا خطورة على مرمى الكويت إال 
ان يقظة مدافعي األبيض بقيادة ســـامي الصانع 
وشريدة الشريدة حدت من فاعليتها، كما قدم النجم 
الصاعد شاهني اخلميس أداء الفتا في وسط امللعب 
واستطاع النجم فهد بودريد ان يحرز هدف املباراة 
الوحيد والفوز مبهارة عالية ليطيح الكويت بغرميه 

التقليدي وينفرد باملركز الثاني مؤقتا. 

 حافظ فريق يزيـــد الراجحي على صدارته 
لبطولة اإلمارات لسباقات الدراغ ريس الرملي 
٢٠١١/٢٠١٠، حيث توج الفريق بقيادة الســـائق 
سالم الرويشد باملركز األول مسجال زمنا قياسيا 
جديدا على مستوى الشرق األوسط في تاريخ 
هذه املســـابقة بزمن ال يتجاوز ٣٫٤٣ ثوان في 
بطولة عوافـــي ٢٠١٠م، والتي أقيمت في إمارة 

رأس اخليمة باإلمارات.
  ووجه الرويشـــد شـــكره الى قائد الفريق 

يزيد الراجحي معربا عن سعادته بهذا اإلجناز. 
ووصف الراجحي بصانع اإلجنازات من خالل 
دعمه الالمحدود للفريق ولرياضة الســـيارات 
والدراجـــات النارية، األمر الذي أوصل الفريق 

الى هذا املستوى املتطور.
  واضاف الرويشد لقد استطعنا من خالل هذا 
اإلجناز إضافة حلقة جديدة لسلسلة النجاحات 
التي يحققهـــا الفريق بصفة خاصة ولرياضة 

السيارات في اململكة بصفة عامة. 

  خسرت السعودية امام العراق ٠-١ في املباراة 
التي أقيمت في الدمام ضمن استعداداتهما لنهائيات 

كأس آسيا.
   وســـجل املهاجم يونس محمـــود هدف العراق 

الوحيد في الدقيقة ٢٤.
   وهاجم املنتخب الســـعودي منذ البداية وشكل 
خطورة على مرمـــى محمد قاصد الذي أنقذ مرماه 
من هدف محقق عندما تصدى لكرة ناصر الشمراني 
وأمسكها على دفعتني (١٤)، وبعد ذلك نشط املنتخب 
العراقـــي وبادل األخضر الهجمـــات قبل أن يتمكن 
مهاجمه يونس محمود من وضع فريقه في املقدمة 
إثر ضربة رأسية استقرت على يسار وليد عبداهللا 

.(٢٤)
   والحت فرصة مواتيه للمنتخب السعودي ولكن 
تصويبة محمد مسعد مرت بجوار القائم (٢٩)، قبل 
أن تتهيأ كرة لياسر القحطاني الذي لعبها مبحاذاة 

القائم األمين (٣٤).
   وكثف األخضر من هجومه بغية إدراك التعادل 

ولكن صالبة الدفاع العراقـــي ابقت النتيجة دون 
تغيير.

   وكاد املنتخـــب العراقـــي أن يضاعف النتيجة 
مع انطالقة الشـــوط الثاني، ولكن كرة عماد محمد 
تصدى لها وليد عبداهللا على دفعتني (٤٧)، وشكلت 
الهجمات العراقية املضادة خطورة بالغة حيث تألق 
عبداهللا في التصدي لكرة عماد محمد القوية وحولها 

بصعوبة الى ركنية (٦٣).
   وأجـــرى مدرب الســـعودية البرتغالي جوزيه 
بيسيرو خمسة تغييرات دفعة واحدة حيث أشرك 
عبدالعزيز الدوسري ونايف هزازي ومحمد الشهلوب 
واحمد الفريدي وتيســـير اجلاسم بهدف تنشيط 
الوســـط والهجوم ولكن وليد عبداهللا ارتكب خطأ 
فادحا وكاد العراق أن يسجل هدفا ثانيا لوال براعة 
أسامه هوســـاوي الذي تصدى للكرة قبل دخولها 
املرمى (٧٠)، والحت فرصة مواتية لتعديل النتيجة 
ولكن رأســـية نايف هزازي أمســـكها محمد قاصد 
ببراعة (٧٩). ويلعب العراق في املجموعة الرابعة 

الى جانب ايران واالمارات وكوريا الشمالية. وفي 
مبـــاراة أخرى، فازت البحرين على االردن ٢-١ في 
مباراة اقيمت في دبي. وسجل فوزي عايش (٣١ من 
ركلة جزاء) واســـماعيل عبد اللطيف (٦٩) هدفي 
البحرين، وبهاء عبدالرحمن (٦٠) هدف االردن. وهي 
املباراة الثانية للمنتخب البحريني في معســـكره 
التدريبي بدبي بعد تعادله في االولى مع اوزبكستان 

١-١ السبت املاضي.
   ولعب مدرب البحرين بتشكيلة ضمت: احلارس 
أحمد مشـــيمع واملدافعني سلمان عيسى وإبراهيم 
املشخص وعبداهللا املرزوقي وعبداهللا عمر والعبي 
الوسط عبدالوهاب علي ومحمد ساملني وفوزي عايش 
وعبداهللا فتاي وإســـماعيل عبداللطيف واملهاجم 

عبداهللا الدخيل. 
   وتلعب البحرين في النهائيات ضمن املجموعة 
الثالثة الى جانب كوريا اجلنوبية وأستراليا والهند، 
فـــي حني يلعب االردن ضمن املجموعة الثانية الى 

جانب السعودية واليابان وسورية.

   وتخوض البحرين مباراتني وديتني في املنامة 
قبل التوجه إلى الدوحة، االولى مع السعودية غدا 
قبل مواجهة كوريا الشـــمالية في الرابع من الشهر 
املقبل. وتعرض قائد منتخب البحرين محمد ساملني 
الى اصابـــة جديدة واضطر للخـــروج من املباراة 
في الدقائق األولى من الشـــوط الثاني ونقل بعدها 
مباشرة إلى املستشفى إلجراء الفحوصات العاجلة 
والتحقـــق من مدى إصابته التـــي جاءت في نفس 

موقع إصابته السابقة.
   وكان ســـاملني ابتعد عن املالعب أربعة أشـــهر 
لتعرضه إلصابة في رجله في املباراة الودية التي 
لعبها املنتخب البحريني أمام الصني في أغسطس 
املاضي، وغاب ساملني بعدها عن املشاركة في بطولة 

غرب آسيا باألردن و«خليجي ٢٠» باليمن.

  تعادل قطر وإيران

   وتعادلت قطر مع ايران ٠-٠ ضمن استعدادات 
الطرفني للمشاركة في النهائيات االسيوية.

   واجرى الفرنسي برونو ميتسو مدرب قطر بعض 
التغييرات على التشكلية بسبب االصابات التي حالت 
دون مشاركة حارس املرمى قاسم برهان والظهير 
االمين حامد اسماعيل والعب الوسط املهاجم محمد 
جدو. وهي التجربة قبل االخيرة للمنتخب القطري 
الذي يلتقي نظيره الكوري الشمالي بالدوحة غدا 
اجلمعة. وسبق لقطر ان فازت على مصر واستونيا 

٢-١ و٢-٠ على التوالي.
  وشدد ميتسو بعد املباراة على االستفادة الكبيرة 
التي حققها فريقه مـــن املباراة الودية التي تعادل 

فيها العنابي مع نظيره اإليراني.
  ونقلت وكالة االنباء القطرية عن ميتسو قوله: «ان 
املباراة جاءت قوية لكونها أمام منافس عنيد يضم 
العبني جيدين، مما يجعله منتخبا مرشحا لبلوغ 
املباراة النهائية». وأضاف أن فريقه استفاد كثيرا 
مـــن املباراة حيث مت الدفع بعدد كبير من الالعبني 
ملنحهم الفرصة للظهور مبستوى جيد وجتهيزهم 

فنيا وبدنيا للمباريات الرسمية». 

 عناد: ننتظر البطاقة الدولية لنايف وحمود 
  أوضح مدرب الصليبخات الوطني ثامر عناد ان النادي في 
انتظار استخراج البطاقة الدولية لكل من الالعبني طالل نايف 
وعادل حمود من ناديهما البوســــني لكي يتم تســــجيلهما في 
الفريق األول بالنادي خالل األســــبوع املقبل، وسيعقد اجتماع 
بني مجلس إدارة النادي وجهاز كرة القدم مع الالعبني لالتفاق 

على شروط العقد.
  وتابع عناد ان جهاز كرة القدم اقترب بنسبة ٨٠٪ من جتديد 
التعاقد مع محترفي الفريق البرازيليني آرثر وماركوس اللذين 
كانا يلعبان للصليبيخات املوســــم املاضي، موضحا ان سبب 
تأخر التعاقد معهما بسبب التزامهما مع فريقيهما البرازيليني، 
ولكن في فترة االنتقاالت الشــــتوية املقبلة ســــنتعاقد معهما 
بشــــكل رســــمي. وأضاف عناد ان الفريق يدرس حاليا إمكانية 
إقامة معســــكر خارجي في العاصمة املصرية القاهرة في األول 
من يناير املقبل بعد توقف الدوري بســــبب مشاركة األزرق في 
بطولة كأس آسيا ونســــعى من خالل املعسكر لتقوية خطوط 
الفريق الثالثة وجتربة بعض الالعبني قبل اســــتئناف الدوري 
ومواصلة املنافسة على دوري الدرجة األولى، حيث يحتل الفريق 

املركز الثالث والطريق مازال طويال. 

  الفاضل في موسم اإلمارات للدراجات المائية
  يشارك بطل الكويت واملصنف عامليا في لعبة الدراجات املائية 
عبداهللا الفاضل في منافسات اجلولة األولى من موسم اإلمارات 

للدراجات املائية التي تستضيفها دبي السبت املقبل.
  وقال الفاضل ان البطولة التي تشارك فيها عدة دول وبينها 
الواليات املتحدة األميركية وفرنسا وبريطانيا والنمسا إضافة الى 
الكويت وقطر واإلمارات الدولة املضيفة مؤلفة من ست جوالت 
تقــــام ثالث منها في أبوظبي ومثلها في دبي على أن تكون آخر 

جولة في نهاية ابريل املقبل.
  وأضاف انه أجرى تدريبات مكثفــــة في اآلونة األخيرة في 
البالد حتضيرا خلوض غمار املسابقة التي يشارك فيها ضمن فئة 
(٨٠٠ للمحترفني) مؤكدا جاهزيته للمنافسة وطموحه وتطلعه 

الى حتقيق نتيجة ايجابية وأحد املراكز املتقدمة.
  يذكر ان الفاضل الذي يتوجه الى اإلمارات اليوم عن طريق 
البر سبق ان حصل على امليدالية الفضية لفئة (٨٠٠ للمحترفني) 
ضمن مشاركته في دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية التي أقيمت 

منافساتها في العاصمة العمانية (مسقط) أخيرا. 

 كرة النهائيات 


