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عبداللطيف عدنان

القادسية يعتمد على طالل الياقوت في اخلط اخللفي

أحمد البلوشي انضم لصفوف اليرموك وفي اإلطار حسني املكيمي

الدفاع اجليد مطلوب من العبي القادسية واجلهراء في مواجهة اليوم

العب هوكي اجلليد احمد العجمي يتسلم جائزته من الفهد

فوز المطوع بالكرة والصراف بالسلة وعبدالحليم باليد وجاسم بالطائرة

المكيمي يشكر إدارتي القادسية والكويت

الفهد: مهرجان الوطنية
ألفضل الالعبين حقق أهدافه 

الكويت مع القادسية في مواجهة صعبة بـ »اليد«
اليرموك يضم البلوشي وأسامة
 والشمالي وشجاع في الطريق

ليك���ون قوة اضافي���ة مع زميله 
الساحل  البلوشي وكذلك مهاجم 
سعود شجاع لتكتمل الصورة التي 
الفني واالداري  رسمها اجلهازان 
عن ش���خصية اليرموك اجلديدة 

التي نطمح لها.

قيمة الصفقات وقال اننا نتحفظ 
على املبالغ التي رصدت لالعبني 
بناء على رغبتهم وطلبهم واألهم 
الفنيه جيدا.  اننا نعرف قيمتهم 
وقال املكيمي اننا نأمل االنتهاء من 
الشمالي قريبا  الالعب علي  ضم 

مبارك الخالدي
جنحت ادارة نادي اليرموك في 
خطف العبي القادسية والكويت 
احمد البلوش����ي ونواف اس����امة 
لتدعيم صفوف الفريق للموسم 
احلالي، وفي الوقت نفسه تنتظر 
ادارة الفريق موافقة القادس����ية 
والساحل على ضم الالعبني علي 
الشمالي وسعود شجاع لتكتمل 
خطة اعادة بناء الفريق وتأهيله 

ليعود الى املنافسة من جديد.
وق����دم مدير الك����رة بالفريق 
املكيمي الشكر إلدارتي  د.حسني 
القادسية والكويت على تعاونهما 
مع ادارة اليرموك واملوافقة على 
انتقال العبيهما على سبيل اإلعارة، 
مؤك����دا ان وقوف ادارتي األصفر 
اليرم����وك ليس  واألبيض م����ع 
بغريب عليهما كونهما من اإلدارات 
الواعية التي تدرك املصلحة العامة 
للفريق والالعبني على حد سواء. 
واضاف املكيمي اننا بدأنا اخلطوات 
العملية إلع���ادة بناء الفريق من 
جديد حيث كانت اولى اخلطوات 
إقالة املدرب الصربي ميروسالف 
كاراسي وإس���ناد املهمة للوطني 
احمد عبداحلميد وهو األقرب الى 
الالعبني، ونتمنى ان نشاهد قريبا 
بصماته على الفريق، أما املرحلة 
الثانية من خطة البناء فهي سلسلة 
من التعاقدات مع العبني محليني او 
محترفني لتدعيم صفوف الفريق 
خاص���ة ان القاعدة ف���ي املراحل 
الس���نية ليس���ت على مستوى 
الطموح ونحتاج الى فتره طويلة 
جلني ثمار الصاعدين من املراحل 
السنية. ورفض املكيمي اإلعالن عن 

أك����د رئيس نادي القادس����ية 
بالوكالة الش����يخ خالد الفهد ان 
مهرجان الوطنية الفضل الالعبني 
حقق اهدافه املنشودة بنجاح من 
الناحية التحفيزية والتشجيعية 
ال����ى اهتمام����ه باجلانب  اضافة 
االنس����اني بدعم����ه ملركز حصة 

العبدالرزاق. 
وقال الفهد الذي حضر احلفل 
اخلتامي للمهرجان الذي اقيم في 
قاعة »فتوح« بفندق الريجنسي 
نيابة عن راع����ي املهرجان نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون 
االسكان الش����يخ احمد الفهد ان 
الرياضيني  هذا »التكرمي سيدفع 
ال����ى بذل املزيد من اجلهد للتألق 
وحتقيق بطوالت واجنازات ورفع 
الكويت عاليا في احملافل  اس����م 

الدولية«.
اب����دى مدير عام  من جانبه، 
املهرجان حسني عاشور ارتياحه 
للنجاح الذي حققه املهرجان في 
نسخته الثانية، مثمنا دور اللجان 
املهرجان.  العاملة والقائمة على 
وشكر الش����يخ احمد الفهد على 

رعايته للمهرجان، كما شكر جميع 
الداعمني واملساهمني في املهرجان 
والذي س����اعد في ظه����وره بهذه 

الصورة املشرفة.
وقام ممثل راعي احلفل بتكرمي 
الالعب���ني والالعب���ات االفضل 
مبشاركة الشيخة نعيمة األحمد 
والشيخ دعيج اخلليفة والشيخ 
يوس���ف العبدهلل وعبدالعزيز 
البالول ممثل الشركة الوطنية 
لالتص���االت الراعي الرس���مي 
للمهرجان حيث مت تكرمي العب 
نادي القادسية واملنتخب الوطني 
بدر املطوع عن كرة القدم، فيما 
حصل على اللقب للموسم الثاني 
عل���ى التوالي كل من أس���امة 
اخلضرا وفهد مال اهلل وجواد 
احلرز وعلي الزنكوي وابراهيم 
احلسن في الفروسية واملبارزة 
واجلمباز والعاب القوى وكرة 

الطاولة على التوالي.
وفاز عبداهلل الصراف في كرة 
السلة ومهدي عبداحلليم في كرة 
اليد، وعبداهلل جاس����م في الكرة 
الطائرة، أما على مستوى الرياضة 
النسائية فقد كان اللقب من نصيب 
هنادي املزيع����ل جنمة املنتخب 

الوطني في البولينغ.
النتائ���ج األخرى لبقية  اما 
األلعاب فق���د كانت على النحو 
املائية عبداهلل  التالي: األلعاب 
التن���س عبدالرحمن  الثويني، 
العوض���ي، االس���كواش ب���در 
احلس���يني، اجلودو احمد طه 
الذياب���ي، الكراتيه س���عد فهد 
التايكوندو سلطان  الرشيدي، 
املطيري، املالكمة ناصر منسي، 
البولينغ  املقلد،  الرماية ناصر 
جاسم درويش، رفع األثقال حسني 
احلم���د، الهوكي أحمد العجمي. 
اما املعاقون وذوو االحتياجات 
اخلاصة فقد حصل على اللقب 
عبداهلل الصالح وخلود املطيري. 
وكذل���ك فق���د تك���رمي صحف 
»السياسة« و»الدار« و»الشاهد« 
حلصولها عل���ى افضل تغطية 

صحافية للمهرجان.
كم����ا مت على هامش املهرجان 
تكرمي احلكم العاملي للكرة الطائرة 
عبداهلل كايد والعب النادي العربي 
للكرة الطائرة عبداهلل جاسم من 
التنظيمية للكرة  اللجنة  رئيس 
الطائرة ب����دول مجلس التعاون 

الشيخ يوسف العبداهلل.

فهد الهاجري وباقر خريبط وفي 
اخلط اخللفي عبدالرحمن املزين 
وصالح اجليماز وناصر بوخضرا 
وطالل الياقوت، وفي األجنحة 
علي مس���تكي وعلي الس���عيد 
وعبدالوه���اب املزين واجلوكر 
مب���ارك اخلالدي ال���ذي يرتفع 

مستواه بشكل ملحوظ.
عموم���ا الفريق���ان يتبعان 
أسلوب السرعة في اللعب لتنفيذ 
الهجوم املرتد وهذه النقطة قد 
تستنزف اللياقة البدنية لالعبني، 
إال ان من ي���وزع مجهوده على 
شوطي املباراة بالشكل الصحيح 

سيكون االقرب الى الفوز.
وفي افتتاح األسبوع الثالث، 
حقق اجلهراء فوزه األول أمس 
وكان على الساحل 30-26 ليرفع 
رصيده الى 3 نقاط وبقي اخلاسر 
على رصيده السابق بنقطتني، 
وأنهى الفائز الشوط األول 13-14 
الدوليان  اللقاء احلكمان  وأدار 

فاضل حيدر ومحمد جابر.

عبداهلل الغربللي فيما عاد الى 
الذي  الغربللي  الفريق محمد 
سيشكل قوة ضاربة إلى جانب 
شقيقه خالد الغربللي وصانع 
األلع���اب عب���داهلل اخلميس 
وصاحبا اليد اليسرى مشعل 
طه وعبدالرحمن فخري، فيما 
يتواجد في اجلهة اليمنى الدولي 
مشاري العتيبي وجاسم شاكر 
وناصر سويلم وعلى الدائرة 
سعود العنبري وعبدالرحمن 
البالول وكل هؤالء جنوم في 
مراكزهم وهذا يؤكد ان مدرب 
الكوي���ت لديه حل���ول عدة، 
واالهم ان حراس���ة املرمى بيد 
أمين���ة لوج���ود املتألق احمد 

الفرحان.
وعلى اجلبه���ة األخرى، ال 
يقل القادسية شأنا عن األبيض 
لوجود جنوم في جميع املراكز 
بدءا من حراسة املرمى بوجود 
سلمان املزعل، ويعود اليوم حمد 
الرشيدي وعلى الدائرة املتألقان 

حامد العمران
تش���هد صالة الش���هيد فهد 
األحمد في الدعية اليوم مباراة 
قمة جتمع الكويت مع القادسية 
في السادس���ة والنصف ضمن 
منافسات األسبوع الثالث لدوري 
الدمج لكرة اليد. وتسبقها مباراة 
جتمع الس���املية )4 نقاط( مع 
اليرموك في اخلامس���ة مساء 
ويطمح السماوي الى مواصلة 
القوي���ة ومواصلة  انطالقت���ه 
الصدارة، فيما يسعى اليرموك 
لتحقي���ق ف���وزه األول لإلبقاء 
على أمله في التأهل الى الدوري 

املمتاز.
وعن لقاء القمة الذي يجمع 
األبي���ض مع األصفر فقد التقى 
الفريق���ان في املوس���م احلالي 
في مباراة حتديد املركز الثالث 
بكأس االحتاد واستطاع القادسية 
الفوز بفارق هدف فقط بعد وقت 
إضافي، ما يدل على ان املستوى 
متقارب ويأم���ل األبيض اليوم 
األخذ بثأره، إال ان األصفر يود 
تأكيد جدارت���ه وحتقيق الفوز 
الثان���ي له عل���ى التوالي على 
األبيض واالقت���راب من التأهل 

مع ال� 6 الكبار.
وفنيا فإن األوراق مكشوفة 
وقد اعد املدربان حازم عواض 
)القادس���ية( وكم���ال عق���اب 
املناس���بة  )الكوي���ت( اخلطة 
البديل���ة ملواجه���ة  والط���رق 
الظ���روف الفنية ف���ي املباراة، 
وقد اثبت املدربان كفاءتهما من 
السابقة ولكن  املباريات  خالل 
قد تختلف احلسابات في مباراة 
اليوم علي اعتبار ان الفائز يسير 

بثبات نحو القمة.
الكويت  وتعتبر صف���وف 
مكتملة بوجود العبني جاهزين 
س���واء في امللعب أو على دكة 
االحتياط ويغيب لإلصابة فقط 

يحيى حميدان
تب����دأ الفرق الس����تة الكبيرة 
صراعها للظفر بلقب دوري كرة 
السلة اليوم بانطالق أولى جوالت 
الدوري املمتاز، وستقام مباريات 
الشاهني  اليوم في صالة يوسف 
بن����ادي كاظم����ة، بحي����ث يلتقي 
القادسية مع اجلهراء في ال� 5 مساء، 
تتبعها مواجهة الكويت مع العربي 
ف����ي ال� 7، وأخي����را يلعب كاظمة 
مع الس����احل في ال� 8:30. وكانت 
الفرق الستة قد تأهلت الى الدوري 
املمت����از بعد حلولها ف����ي املراكز 
الستة األولى في الدور التمهيدي 
الذي احتل فيه الكويت الصدارة 
ب� 21 نقطة وبالرصيد نفسه حل 
القادسية ثانيا، إال أن تفوق األبيض 
في املواجهات املباشرة رفعه إلى 
الصدارة، وحل ثالثا كاظمة ب� 20 
نقطة والس����احل رابعا واجلهراء 
خامسا ب� 19 نقطة لكليهما والعربي 

سادسا ب� 17 نقطة.
املمتاز من  الدوري  وس����يقام 
خالل إقام����ة 3 أدوار بحيث تقام 
ال����دور األول في صالة  مباريات 
كاظمة صاح����ب املركز الثالث في 
الدور  التمهي����دي، فيما س����يقام 
الثاني في صالة القادسية حللوله 
ثانيا، أما اجلولة الثالثة األخيرة 
فسيحتضنها الكويت في صالته.

ف����ي املب����اراة األولى، ينش����د 
القادس����ية حتقيق الفوز والظفر 
بأول نقطت����ني لتدعيم حظوظه 
للمحافظة على لقبه بطال للدوري 
للمرة اخلامسة على التوالي واملرة 
ال� 21 في تاريخه � رقم قياس����ي � 
لذلك سيرمي مدرب األصفر املقدوني 
جوردانكو ديڤيدنكوف بكل ثقله 

في مواجهة اجلهراء الشرس.
ويتسلح األصفر بعناصر اخلبرة 
التي متتلك حسا كبيرا في التعامل 
مع املباريات احلساس����ة، ويقود 
هذه العناصر القائد فهاد السبيعي 
الذي يشكل وجوده عنصر قوة في 
تشكيلة القادسية ملا يتمتع به من 
مهارة ودهاء في قيادة زمالئه، والى 
جانبه يتواجد جنم الفريق عبداهلل 
الصراف صاحب املهارة الفائقة في 
تسجيل النقاط من داخل القوس 
او خارجه وهو ما يعطي األصفر 
قوة كبيرة في جميع مبارياته في 

املواسم االخيرة.
وف����ي اجلبه����ة املقابلة، ميني 
مدرب اجله����راء األميركي فالتون 
سيلي النفس بأن يواصل العبوه 
تقدمي عروضهم القوية واستمرار 
إظهارهم لروحهم القتالية املعتادة 
في س����بيل استعادة لقب الدوري 
الغائب عن خزائن »أبناء اجلهراء« 

منذ عام 1997.

وفي املواجه����ة الثانية، تبدو 
حظ����وظ الكويت أكب����ر لالطاحة 
بالعربي نظرا ملا يضمه األبيض من 
جنوم يتميزون باخلبرة والقدرة 
على التعامل مع املباريات الصعبة 
بتواجد »املتميز« راش����د رياض 
وحسني عبدالرحمن واخلبرة يحيى 
البحر باالضاف����ة الى األميركيني 
بوني واتس����ون ولي روي هيرد، 
ويقود الفريق املدرب األملاني بيتر 

شومرز.
وعل����ى الرغم م����ن ذلك تبقى 
األبواب مفتوحة لالعبي األخضر 
محمد محزم وفه����د الرباح وعبد 
احملس����ن خليف����ة واألميرك����ي 
اوماي ويس����تلي إلثبات قدراتهم 
وإمكانياتهم حت����ت قيادة املدرب 
الوطني محزم العتيق الذي تسلم 
دفة قيادة الفريق بعد إقالة املدرب 
الس����لوفيني رانكو مانديتش في 
االس����بوع املاضي ليكون العتيق 
بالتالي املدرب الوطني الوحيد الذي 

يقود أحد الفرق الستة الكبيرة.
أما آخ���ر مواجه���ات اليوم، 
فيتص���ارع كاظمة والس���احل 
لتحقي���ق فوز قد يحم���ل آمال 
صاحبه عاليا للظفر بأحد املراكز 
األولى للدوري وللمنافسة أيضا 
على لقب الدوري وان كان احلديث 

مبكرا عليه.

الكويت يواجه العربي وكاظمة يالقي الساحل في الجولة األولى

مواجهة طاحنة بين القادسية والجهراء في انطالق »ممتاز السلة«

العربي يتعاقد مع عدنان 

الجولة التاسعة لدوري الرديف اليوم

تعاق����د النادي العربي مع حارس املرمى عبداللطيف عدنان اول من 
امس، على ان يتم تسجيله خالل األيام القليلة املقبلة في قائمة الفريق 
في احتاد الكرة في فترة االنتقاالت الش����توية التي تستمر حتى نهاية 
يناير اجلاري. وتدرب عدنان في صفوف األخضر خالل االسبوع املاضي 
حيث نال ثقة املدرب البرازيلي مارس����يلو كابو ومدرب حراس املرمى 

خليفة منصور بعد أن اثبت كفاءته خالل التدريب.
وقال عدنان ان االنتقال الى القلعة اخلضراء كان حلما بالنسبة له، 
معتزا بثقة اجلهازين اإلداري والفني في األخضر، متمنيا ان يكون دائما 

عند حسن ظن جمهور القلعة اخلضراء.
وس����بق لعدنان ان لعب مع الصليبخات ثم انتقل الى التضامن قبل 
ان يحصل على االس����تغناء ويصبح العبا حرا. ومن املنتظر ان يكون 

عدنان احلارس الثاني في العربي بعد الدولي خالد الرشيدي.

مبارك الخالدي
تنطلق في ال� 4.40 مساء اليوم اجلولة التاسعة لدوري الرديف، 
حيث يأمل اجلهراء )24 نقطة( مواصلة صدارته وبال خسارة حتى 
اآلن عندما يلتقي الساملية )6 نقاط( على ملعب التضامن، كما يلتقي 
الكويت )19 نقطه( خيطان )7 نقاط( على ستاد مبارك العيار باجلهراء، 
ويصطدم النصر )16 نقطة( بالقادسية )15 نقطة( على ستاد ثامر 
بالس���املية، فيما يواجه التضامن )15 نقطة( كاظمة )9 نقاط( على 
ستاد نادي الكويت، ويلتقي العربي )14 نقطة( الفحيحيل )7 نقاط( 
على س���تاد محمد احلمد، والصليب����خات )10 نقاط( م���ع الساحل 

)3 نقاط( على ستاد عبداهلل اخلليفة.

)متين غوزال(الشيخ خالد الفهد يتسلم درعا بحضور هاني قابيل وحسني عاشور وريناتو موريتو وياسمني عادل

جدول الدوري لفرق الدرجة الممتازة
الصالةالتوقيتالفريقانالتاريخ

2011/1/ 5
كاظمة5.00القادسية � اجلهراء
كاظمة7.00الكويت � العربي
كاظمة8.30كاظمة � الساحل

2011/1/9
كاظمة5.00اجلهراء � الكويت
كاظمة7.00العربي � الساحل
كاظمة8.30كاظمة � القادسية

2011/1/12
كاظمة5.00الكويت � الساحل
كاظمة7.00القادسية � العربي
كاظمة8.30اجلهراء � كاظمة

2011/1/16
كاظمة5.00العربي � اجلهراء

كاظمة7.00الساحل � القادسية
كاظمة8.30كاظمة � الكويت

2011/1/19
كاظمة5.00الساحل � اجلهراء
كاظمة7.00الكويت � القادسية

كاظمة8.30العربي � كاظمة

2011/1/23
القادسية5.00الكويت � العربي
القادسية7.00كاظمة � الساحل

القادسية8.30القادسية � اجلهراء

2011/1/26
القادسية5.00العربي � الساحل
القادسية7.00اجلهراء � الكويت
القادسية8.30كاظمة � القادسية

2011/1/30
القادسية5.00اجلهراء � كاظمة
القادسية7.00الكويت � الساحل
القادسية8.30القادسية � العربي

2011/2/2
القادسية8.00العربي � اجلهراء
القادسية7.00كاظمة � الكويت

القادسية8.30الساحل � القادسية

2011/2/6
القادسية5.00العربي � كاظمة

القادسية7.00الساحل � اجلهراء
القادسية8.30القادسية � الكويت

2011/2/9
الكويت5.00القادسية � اجلهراء
الكويت7.00كاظمة � الساحل
الكويت8.30الكويت � العربي

2011/2/13
الكويت5.00العربي � الساحل
الكويت7.00كاظمة � القادسية
الكويت8.30اجلهراء � الكويت

2011/2/16
الكويت5.00اجلهراء � كاظمة

الكويت7.00القادسية � العربي
الكويت8.30الكويت � الساحل

2011/2/20
الكويت5.00الساحل � القادسية
الكويت7.00العربي � اجلهراء
الكويت8.30كاظمة � الكويت

2011/2/23
الكويت5.00العربي � كاظمة

الكويت7.00الساحل � اجلهراء
الكويت8.30الكويت � القادسية


