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القادسية والكويت يواجهان كاظمة والتضامن

العبداهلل: كايد حكم ذو صفة عالمية

عنيدا هو كاظمة الذي خرج من 
املسابقة لكنه قادر مبا يضم 
من العب���ن ذوي قيمة فنية 
القادسية  عالية على عرقلة 
الذي يعاني كثيرا بس���بب 
النق���ص الكبير في صفوفه 
الرتباط العبي���ه باملنتخب 
الوطن���ي وكذل���ك محترفيه 
الس���ورين جهاد احلس���ن 
وفراس اخلطيب املنضمان الى 
منتخب بالدهما كما ان هناك 
طرفا آخر هو النصر ينتظر 
تعثر االصف���ر لالنقضاض 
على الصدارة على حس���اب 
الساملية في املباراة التي تقام 
الوقت واملؤشرات  في نفس 
تصب في صالح العنابي متى 
ما قدم الالعبون مستوياتهم 
املعتادة في اجلوالت السابقة 
كما ان الدافع النفسي لالعبي 
النصر مينحهم االفضلية عن 

السماوي.
وال تختل���ف حس���ابات 
اجلهازي���ن الفنين للكويت 
والتضام���ن ع���ن اآلخرين 
فكالهما ال يرغب في مواجهة 
القادسية في نصف النهائي 
ولذلك فإنهما يتطلعان اليوم 
الى الفوز ما يشير الى صعوبة 
املواجهة خصوصا ان الكويت 
قادم من تعادل بطعم اخلسارة 
ام���ام اجلهراء ف���ي اجلولة 
املاضية وعليه اثبات وجوده 
وجدارته امام فريق عنيد قدم 
مستويات مميزة في اجلوالت 

السابقة.

يحيى حميدان
حافظ الكويت على صدارته للترتيب اخلتامي 
للدور التمهيدي لدوري كرة السلة على الرغم من 
هزميته امام اجلهراء 80 � 85، فيما تغلب اليرموك 
على النصر 80 � 69 أمس األول في مباراتن مؤجلتن 

من مراحل سابقة.
وأصبح للكويت 21 نقطة بالتساوي مع القادسية 
بيد أن األبيض حصل على الصدارة بالعودة الى 
نتيجة مواجهته املباشرة مع األصفر والتي انتهت 
بف���وزه 66 � 58. وبالتالي ضمن األبيض خوض 
مباريات املرحلة الثالثة واألخيرة للدوري املمتاز 
الذي س���ينطلق االربعاء املقبل ف���ي صالته بعد 

حلول���ه أوال أمام القادس���ية وكاظمة )الثالث 20 
نقطة( واجلهراء )19 نقطة( والساحل )19 نقطة( 
والعربي )17 نقطة(. وستنطلق مباريات الدوري 
املمتاز في صالة يوس���ف الشاهن بنادي كاظمة 
بإقامة 3 لقاءات حيث يلتقي القادسية مع اجلهراء 
في ال� 5 مساء، يليها الكويت مع العربي في ال� 7، 
وكاظمة مع الس���احل في ال� 8:30. 1وفيما يخص 
دوري الدرجة األولى ستبدأ منافساته الثالثاء املقبل 
من خالل 3 لقاءات ف���ي صالة نادي الصليبخات 
حيث يلعب الشباب مع النصر في ال� 5، والتضامن 
مع الساملية في ال� 7، واليرموك مع الصليبخات 

في ال� 8:30.

يحيى حميدان
أوضح أمن السر املساعد في 
احتاد كرة السلة ورئيس جلنة 
املسابقات عواد الشمري أن اللجنة 
انتهت من وضع جدول مباريات 
الدوري املمتاز الذي س���يقام من 
15 جولة بحيث يلتقي كل فريق 
مع اآلخر 3 مرات ودوري الدرجة 
األولى بنفس النظام صباح األمس 
ومت ارسالها جلميع األندية ال� 12 
التي تشارك في بطوالت كرة السلة.

وأشار الى أن مباريات الدوري 
املمت���از س���تقام م���ن 3 مراحل 
وستلعب مباريات املرحلة األولى 

ف���ي صالة نادي كاظمة كون���ه احتل املركز الثالث 
وس���تقام مباريات املرحلة الثانية في صالة نادي 
القادسية الثاني وستحتضن صالة نادي الكويت 

مباريات املرحلة اخلتامية األخيرة.
ولفت الشمري الى أن دوري الدرجة األولى سيقام 
بنفس النظام وستقام مباريات املرحلة األولى في 
صالة نادي الصليبخات الذي احتل املركز العاشر 
مستفيدا من اعتذار اليرموك التاسع عن استضافة 
مباريات املرحلة إلقامة دوري الصاالت لكرة القدم 

في صالته وستقام املرحلة الثانية 
في صالة التضامن واألخيرة في 

صالة النصر.
وأكد أن النظام اجلديد للدوري 
وجد ترحيبا كبيرا من قبل األندية 
الفرص���ة للجميع  كونه يعطي 
للمنافسة على اللقب إضافة إلى 
إيجاد منافس���ة أخرى في القاع 
لتفادي الهبوط وحتسن املراكز 
والتأهل للدوري املمتاز في املوسم 
املقبل، الفتا الى أن مباريات الدوري 
املمتاز حدد لها أن تقام كل يوم 
أحد وأربعاء والدرجة األولى كل 

يوم ثالثاء وجمعة.
وأضاف قائال: نأمل كاحتاد للعبة أن يحقق نظام 
الدرجت���ن النجاح املأمول من خ���الل زيادة رقعة 
املنافس���ة بن األندية والتي يكون الهدف منها أوال 
وأخي���را تطوير اللعبة واالس���تفادة من االحتكاك 
املس���تمر بن الفرق القوية م���ع بعضها مما يعود 

باإليجاب على مستوى الالعب.
وأشار الشمري الى أن احتاد السلة يدرس حاليا 
االس���تعانة بحكام أجانب أو خليجين في املرحلة 

اخلتامية للدوري املمتاز.

األهلي اإلماراتي يواجه ميالن اليوم 
يلعب األهلي اإلماراتي مع ميالن متصدر الدوري االيطالي في 
الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت على قناة دبي الرياضية 1، اليوم 
على ستاد راشد في دبي في مباراة ودية على كأس التحدي التي 
تنظمها طيران اإلمارات سنويا. وستكون املباراة احتفاال بالنسبة 
لألهل����ي الذي يحتل املركز الثالث في الدوري ويضم بن صفوفه 

قائد منتخب ايطاليا السابق فابيو كاناڤارو.

اكد رئيس اللجنة التنظيمية 
للك���رة الطائرة ل���دول اخلليج 
العربية الشيخ يوسف العبداهلل 
أن اللجنة التنظيمية تدعم تأهيل 
واعداد ك���وادر وطنية مبنظومة 
التع���اون اخلليجي في  مجلس 
مجاالت التحكيم والتدريب واالدارة 
واالخذ بيدهم من اجل النهوض 
الطائرة واالنطالق  الكرة  بلعبة 

بها الى آفاق اوسع.
وق���ال العبداهلل ف���ي احلفل 
التكرميي الذي اقامه مبناس���بة 
حصول احلكم عبداهلل كايد على 
الشارة العاملية في التحكيم بعد 
ان امت كاف���ة املتطلبات من قبل 
االحتاد الدولي لكرة الطائرة ليكون 
ضم���ن افضل 25 حكما حاصلن 

على الدرجة العاملية.
العبداهلل في احلفل  واضاف 
الذي حضره االمن العام للجنة 
التنظيمية وليد أمان وغزاي العنزي 
املنسق االعالمي والسكرتير الفني 
للجنة حس���ن متولي وعدد من 
الرياضين باالضافة للمحتفى به.. 
ان هناك دوال متقدمة في اللعبة 

يس���عى الفريقان ال���ى الفوز 
بالرغم من صعوبة مواجهتي 
اليوم فاألصفر يواجه خصما 

واالبي���ض في حال ترؤس اي 
منهما مجموعته وتعثر اآلخر 
ووقوعه ثاني���ا في املجموعة 

االخرى او ان يتفادى الفريقان 
بعضهما في ح���ال اعتالء كل 
منهما صدارة مجموعته لذلك 

الى السياس���ة التي وضعها ومت 
تنفيذها عندما كان داخل مجلس 
ادارة االحتاد وخالل ترؤسه للجنة 
احلكام فقد كان االهم االكبر هو 

زيادة قاعدة احلكام.
وأضاف العبداهلل لقد اصبح 

لدينا حكام اكف���اء امثال كايد 
وعلي ابل وعادل بوناشي وعلي 
العلوي ويوسف شعيب وعلي 
االستاذ واحمد الصالح ونايف 
احلمي���دان وخالد احلش���اش 

وعبداالمير احمد.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
وّقع البرتغالي مانويل جوزيه 
املدير الفني السابق لألهلي على 
عقد تدريب الفريق األحمر مرة 
اخرى وذلك بعد اجللس���ة التي 
جمعت بينه وبن رئيس النادي 
األهلي حسن حمدي في صباح 

امس مبقر النادي باجلزيرة.
البرتغالي ملدة موسم  ووقع 
ونصف املوسم اعتبارا من يناير 
اجلاري وذلك نظير 100 ألف يورو 
الذي  الراتب  شهريا وهو نفس 
كان يحصل علي���ه قبل رحيله 
لتولى تدريب منتخب انغوال ثم 

االحتاد السعودي.
البرتغالي جوزيه  وحض���ر 
للقاهرة قادما من مدينة ش���رم 
الش���يخ حيث قضى هناك ليلة 
رأس السنة بعدما اتفق ومسؤولي 
األهلي على ظهوره بعد مباراة 
القمة وحض���وره من البرتغال 
الى ش���رم الشيخ مباشرة دون 
املرور مبط���ار القاهرة حتى ال 
يلفت األنظ���ار ويؤثر ذلك على 

الفريق.
من جه���ة اخرى، نفى عضو 
مجل���س إدارة االحتاد املصري 
لكرة القدم مجدي عبدالغني تلقى 
اجلبالية، اي مكاتبات رس���مية 
تتضمن اعتزال شيكاباال اللعب 

الدولي.
وأكد ان هذا القرار ليس نابعا 
من الالعب نفسه بل من أشخاص 
آخرين، مضيفا ان االس���تدعاء 

للمنتخب مثله مثل التجنيد.
الس���ياق نفسه أنقذت  وفي 
العناي���ة اإللهي���ة رئيس نادي 
الزمالك جالل إبراهيم من املوت 
احملقق عقب مب���اراة القمة 106 

الت���ي جمعت بن فريقي األهلي 
والزمالك، بع���د ان توجه جالل 
إبراهيم ملقر القلعة البيضاء عقب 
املباراة مباش���رة إال أنه تعرض 
حلادث أليم بعدما تعطل املصعد 
اخلاص باملبن���ى اإلداري وهو 
بداخله ولم يستطع اخلروج إال 
بعد حتطيم الباب اخلاص باملصعد 
عن طريق العاملن بالنادي، وهو 
ما تطلب استدعاء اإلسعاف حتى 
يتم عمل إسعافات أولية له بعد 
هذه األزمة، خاصة انه ظل داخل 

املصعد لفترة طويلة.
من جانبه، أك���د مدير الكرة 
بالزمال���ك إبراهي���م حس���ن ان 
)شيكاباال( أعلن اعتزاله اللعب 
دوليا وأرس���ل إلى احتاد الكرة 
إخط���ارا باالعت���ذار عن متثيل 
املنتخ���ب املصري ف���ي احملافل 

الدولية.
مشيرا الى انه يجب أال نلوم 
الالعب على اعتزاله اللعب الدولي 

ألنه شعر بأنه غير مرغوب فيه 
على اإلطالق م���ن قبل جماهير 
كرة القدم املصرية بعدما شنت 
جماهير األهل���ي هجوما عليه 
وقامت بسبه خالل مباراة القمة 
بن األهلي والزمالك التي انتهت 

بالتعادل السلبي.
من جانب آخر، صرح جالل 
إبراهيم رئي����س نادي الزمالك 
انه ال يوافق على قرار محمود 
عبدال����رازق »ش����يكاباال« جنم 
فريقه باالعتزال دوليا، مؤكدا 
أنه س����يقنعه بالعدول عن هذا 
الذي اتخذه »شيكاباال«  القرار 
التي  العدائية  الهتافات  بسبب 
تعرض لها خالل مباراة القمة 
الزمالك في  وقال رئيس نادي 
تصريح ملوقع النادي: »أرفض 
هذا الق����رار كزملكاوي قبل أن 
أكون رئيسا للنادي فشيكاباال 
ثروة قومية علينا االس����تفادة 

منها«.

على املس���توى العاملي ال يوجد 
بها حكم عاملي مثل كايد مؤكدا ان 
تأهيل احلكم عبداهلل كايد لنيل 
العاملية كان بجهود مشتركة وفي 
مقدمة الداعمن الشيخ طالل الفهد 
رئيس احتاد الكرة والصيني زهو 

رئيس االحتاد االوروبي وكذلك 
النائب االول  دعم عيسى حمزة 

لرئيس االحتاد اآلسيوي.
وقال العبداهلل ان هذا االجناز 
للحكم عبدهلل كايد ميثل اجنازا 
للكويت وليس له شخصيا، مشيرا 

مبارك الخالدي
التي  الفرق  تتحدد هوي���ة 
س���تتواجه في ال���دور نصف 
النهائي لبطولة كأس االحتاد 
لكرة الق���دم املقرر انطالقها 7 
اجلاري بانتهاء مباريات الدور 
التمهيدي للمسابقة اليوم علما 
القادسية والنصر  بأن فريقي 
التأهل ع���ن املجموعة  ضمنا 
االولى بينما تأهل عن املجموعة 
الثانية فريقا الكويت والتضامن. 
ففي مباريات املجموعة االولى 
يستضيف القادسية )26 نقطة( 
فريق كاظمة )20 نقطة( ويحل 
النصر )25 نقطة( ضيفا على 

الساملية )13 نقطة(.
ويعتبر اللقاء الذي سيجمع 
العربي )18 نقطة( مع خيطان 
)4 نق���اط( حتصي���ل حاصل 
املباريات في  لهما وستنطلق 
ال� 15و4 عصرا وفي املجموعة 
الكويت )20  الثانية يواج���ه 
نقطة( ش���ريكه في الصدارة 
التضام���ن )20 نقطة(  فريق 
الكويت، كما  على ستاد نادي 
يس���تضيف الصليبخات )14 
نقطة( فريق الساحل )15 نقطة( 
ويحل اجلهراء )13 نقطة( ضيفا 
على الفحيحيل )15 نقطة( وال 
اللقاءين على  تأثير لنتائ���ج 
تأهل الكويت والتضامن وتقام 

املباريات في ال� 30و6 مساء.

حسابات الدور نصف النهائي

وقد تسفر نتائج مواجهات 
اليوم عن قمة مبكرة بن االصفر 

صراع تحديد المراكز في ختام مواجهات الدور التمهيدي لكأس االتحاد

»األصفر« القتناص كاظمة في مواجهة اليوم

 بدر املطوع

الشيخ يوسف العبداهلل مكرما احلكم الدولي عبداهلل كايد

فيصل الفراج يتسلم كأس جمعية فروسية األحمدي

مدرب األهلي البرتغالي مانويل جوزيه عاد إلعادة االنتصارات للقلعة احلمراء

ق« بطل »جمعية فروسية« األحمدي »معتَّ

ق« إلسطبل الفراج بقيادة اخليال يوسف  تفّوق اجلواد البطل »معتَّ
مجمد على أطايب املبتدئات بعد منافسة قوية في »الفورلينغ« األخير 
السيما »ميار« ليحسم النتيجة لصاحله ليكسب كأس جمعية فروسية 
محافظة األحمدي. كما واصل اجلواد القوي »تكرمي« إلسطبل العذاب 
انتصاراته في مضمار األحمدي عندما تغلب على جياد الدرجة األولى 
مبسافة السرعة وذلك في االجتماع احلادي عشر لسباق اخليل على 

مضمار املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر بفروسية األحمدي.
وحض����ر االجتماع جماهير غفيرة وفي مقدمتهم محمد القحطاني 

مدير عام السباق.

خالص العزاء للعدواني والشمالي 
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من الزميل خالد العدواني 
لوفاة شقيقته، ومن راشد الشمالي رئيس جلنة احلكام في احتاد 
املبارزة ورئيس اللجنة الفنية باالحتاد العربي ومشعل الشمالي 
مدي���ر املنتخب الوطني للمبارزة لوفاة عمهما، تغمد اهلل اجلميع 

بواسع رحمته وألهم اهلهم الصبر والسلوان.
 »إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

دعوة جزائرية لمنتخب الشباب

وكيل أعمال العنزي في الرياض

مبارك الخالدي
تلق����ى احتاد الك����رة دعوة رس����مية من االحتاد  
اجلزائري للكرة ملشاركة منتخب الشباب حتت 19 
سنة في دورة رباعية تضم منتخبن افريقين اضافة 
الى اجلزائر والكويت تقام الشهر اجلاري ويدرس 

احتاد الكرة حاليا اجلدوى من املشاركة قبل اتخاذ 
قرار باملوافقة من عدمها على ضوء االجندة اخلاصة 
مبنتخب الشباب في املرحلة املقبلة. اجلدير بالذكر 
ان جلنة التخطيط والتطوير باالحتاد اعدت خطة 

متكاملة العداد املنتخبات الوطنية.

كش���فت م�صادر مقربة م���ن الع�ب املنت�خب 
الوطني فهد العنزي ع���ن تواجد وكيل الالع�ب 
وشقيقه في العاصمة السعودية الرياض لل�قاء 
رئيس أحد أندية العاصم�ة والتفاوض معه بشأن 
انتق���ال الالعب لصفوف الفريق بحس���ب موقع 

»الوئام« السعودي.
وأضافت: ان الالعب املتواجد في معسكر األزرق 
في القاهرة أعطى موافقت���ه املبدئية لالنضمام 
للنادي الذي لم يعرف اسمه بعد مع ترك الفرصة 

لوكيله للنقاش في األمور املالية.

الكويت في صدارة تمهيدي »السلة«

الشمري: نأمل أن يحقق نظام الدرجتين النجاح المأمول

عواد الشمري

جوزيه يعود مدربًا لألهلي رسميًا
إبراهيم: سأقنع شيكاباال بالرجوع عن اعتزاله دوليًا

محمد العجمي مع الالعبني الفائزين

التضامن بطاًل لـ »التحرير الثانية« في الكراتيه

اختتمت بطولة التحرير الثانية لالشبال للموسم 
2010 � 2011 مبش���اركة 14 ناديا ميثلون 190 العبا 
والتي اقيمت خالل الفترة من 27 حتى 30 ديسمبر 
املاضي وشملت املنافس���ات الكاتا فردي والفرق 
حتت سن 10 و11 و12 سنوات وقتال فردي والفرق 

حتت س���ن 10 و11 و12 سنة، واسفرت النتائج عن 
فوز ن���ادي التضامن باملرك���ز االول ب� 20 نقطة، 
وجاء القادسية في املركز الثاني ب� 13 نقطة، وحل 
الشباب في املركز الثالث ب� 13 نقطة واليرموك في 

املركز الرابع ب� 10 نقاط.

المطوع هداف العالم
كتب جن����م املنتخ����ب الوطني ونادي 
القادسية بدر املطوع أفضل نهاية ملشواره 
الناجح في العام 2010 بعد ان توج هدافا 
للعالم برصيد 17 هدفا بحس����ب ما أعلن 
الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة  االحتاد 

القدم أمس.
وأحرز املطوع الذي يرتدي الرقم 17 مع 
الن����ادي واملنتخب هدفه رقم 17 في العام 
2010 ف����ي لقاء األزرق ال����ودي مع زامبيا 
ليتفوق عل����ى الكاميروني صامويل ايتو 
صاحب نفس الرصيد بكونه سجل أهدافا 

أكثر مع املنتخب من ايتو.
وسجل املطوع 10 أهداف مع املنتخب 
باإلضافة الى 7 أهداف مع القادس����ية في 
منافسات كأس االحتاد اآلسيوي فيما أحرز 
ايتو 8 أهداف مع منتخب بالده و9 مع ناديه 

االنتر االيطالي في دوري أبطال أوروبا.
وح����ل االس����باني ديڤيد ڤي����ا مهاجم 
برشلونة ثالثا بفارق هدف »10 مع املنتخب 
و6 مع ناديه السابق ڤالنسيا في الدوري 
األوروبي«. وبات املطوع ثاني العب كويتي 
يحرز اجلائزة بعد جاسم الهويدي الذي 

حقق اللقب في العام 1998.

تفوق على إيتو وڤيا


