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في الدور نصف النهائي لبطولة كأس االتحاد

القادسية والكويت يختبران عناد وطموح التضامن والنصر
مبارك الخالدي

تنكش���ف اليوم هوي���ة الفريقني 
املتأهلني لنهائي بطولة كأس االحتاد 
في نسختها اخلامسة بعد مواجهتي 
الدور نصف النهائي اليوم، عندما يلتقي 
القادسية مع التضامن على ستاد نادي 
الكويت، ويلعب الكويت مع النصر على 
ستاد محمد احلمد، وتقام املباراتان في 

الساعة 4:15 عصرا.
ويصط���دم االصف���ر واالبيض 
بطموح وعن���اد التضامن والنصر، 
ورغبتهما في دخول السجل التاريخي 
للمسابقة، والشك ان االثارة والندية 
اليوم، ومن  هما عنوان املواجهتني 
املمكن ان نش���اهد وقتا اضافيا او 
رمبا ركالت ترجيح في حال انتهاء 

الوقت االصلي بالتعادل.
وتأهلت الفرق االربعة الى الدور 
نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، 
فالقادسية تصدر املجموعة االولى 
برصي���د 27 نقطة، يليه النصر 26 
نقط���ة، فيما اعتلى الكويت صدارة 
املجموعة الثانية وله 24 نقطة، وجاء 

التضامن ثانيا 20 نقطة.

القادسية في مواجهة التضامن

ويأم���ل االصفر في جتاوز عقبة 
التضام���ن »العني���د« والعبور الى 
املباراة النهائية، معتمدا على خبرته 
في مثل ه���ذه املباريات بالرغم من 
النقص العددي الكبير في صفوفه 

النضم���ام العبيه األساس���يني الى 
املنتخبات الوطنية طوال املسابقة، اال 
ان االصفر استطاع تصدر مجموعته 
مسجال 32 هدفا هي اعلى نسبة بني 
الفرق املتنافسة، والفضل يعود الى 
العبي اخلبرة نهير الشمري واحمد 
الش���مالي وخلف  البلوشي وعلي 
الس���المة واحمد عج���ب واملغربي 
عصام الع���دوة، اضافة الى تواجد 
الش���ابة س���عود املجمد  العناصر 
العن���زي، ويعتمد مدربه  وفيصل 
على اجلبهة اليمنى التي يش���غلها 
الشمالي والبلوشي اللذان يجيدان 

مترير الكرات العرضية.
وفي املقابل، فان طموح التضامن 
ليس له حدود فمدربه الوطني سعد 
شبيب جنح في اعادة هوية الفريق 
منذ استالمه املهمة بالرغم من افتقاده 
جلهود جاب���ر جازع وحم���د امان 
وعبداهلل مشيلح بسبب االحتراف 
اخلارجي، لكن شبيب استطاع ايجاد 
التوليفة املناسبة من الالعبني التي 
جتيد التحرك اجلماعي بالكرة ومن 
دونها ملهارة محمد سالم ووليد سالم 
وعبدالعزيز عش���وان والنيجيري 

برنس.

الكويت وطموح النصر

وفي املواجهة الثانية، يأمل الكويت 
في تخطي النص���ر وبلوغ النهائي 
وهي خطوة مهمة الستعادة الثقة في 

الفريق، خاصة ان مواجهات الفريقني 
املواسم املاضية شهدت شدا وجذبا 

رفعا من حرارة لقاءاتهما.
وقدم الكويت اداء متفاوتا خالل 
مباريات املسابقة بالرغم من تواجد 
عدد غير قليل م���ن العبي اخلبرة 
واملهارة كالعماني اسماعيل العجمي 
والبرازيلي���ني روجيريو وكاريكا، 
اضافة الى حس���ني حاك���م وناصر 
القحطاني وعبداهلل الظفيري وبشار 
املباراة اختبارا  عبداهلل، وستكون 
صعبا للم���درب البرتغالي جوزيه 
روم���او البقاء االبيض ف���ي دائرة 

املنافسة على االلقاب.
م���ن ناحيته، يب���دو النصر في 
افضل حاالت���ه هذا املوس���م، ولن 
يتن���ازل عن املنافس���ة على اللقب 
بس���هولة، وميتلك املدرب الوطني 
علي الشمري االوراق التي بامكانها 
حتقيق حلم بطولة محلية افتقدتها 
خزائن النادي طويال، بتواجد غازي 
القهيدي واحمد الرشيدي وعمر قمبر 
وفيصل العدواني وعبدالعزيز الداود 
ومحمد راشد والعماني عصام فايل 
والبرازيلي���ان جون���ي الندرينيو 

وجايرو سيلفا.
املب���اراة فرصة ثمينة  وتعتبر 
الختبار قدرات الالعبني قبل انطالق 
مواجهات كأس االحتاد اآلسيوي التي 
يخوضها النصر الول مرة في تاريخه 

في مارس املقبل.

محترف الكويت األميركي بوني واتسون يحاول التصويب مبضايقة العب العربي الباكستاني عمران نزير

مباراة الكويت والنصر عادة ما تشهد اثارة وندية

شارك السالمية في الصدارة مؤقتًا.. والفحيحيل تخطى خيطان

الكويت يثأر من القادسية في »اليد«
حامد العمران

ثأر الكويت من القادس���ية 
وتغلب عليه 32-28 )الشوط 
الذي  اللقاء  األول 17-10( في 
جرى ام���س االول على صالة 
الش���هيد فهد األحمد في مقر 
الدعي���ة ضمن  ف���ي  االحتاد 
االسبوع الثالث لدوري الدمج 
الي���د. ورف���ع األبيض  لكرة 
رص���يده الى 6 نقاط ليشارك 
الساملية مؤقتا في الصدارة، 
فيما بقي األصفر على رصيده 

السابق 4 نقاط.
وجن���ح م���درب األبيض 
اجلزائري كمال عقاب في قراءة 
املباراة بشكل جيد من خالل 
التغييرات التي أجراها والتي 
ساهمت في تقدم الكويت منذ 
البداية، وان كان وضع صانع 
األلعاب عبداهلل اخلميس في 
»الباك« األيس���ر غير صحيح 
ولكن وج���ود ق���وة ضاربة 
في اخل���ط اخللف���ي متمثلة 
الش���قيقني خالد ومحمد  في 
الغربللي س���اهم ف���ي إرباك 
الدفاع القدس���اوي إلى جانب 
الس���رعة في تنفي���ذ الهجوم 
املرتد. وكان مش���عل طه احد 
جنوم املباراة إلتقانه االختراق 
والتسجيل في شباك احلارس 
القدساوي سلمان املزعل، فيما 
أدى مش���اري العتيبي دوره 
على أكمل وجه وشكل جبهة 
في الناحية اليس���رى، وتألق 
الذي  الفرحان  احلارس احمد 
وقف كالسد املنيع في مرماه، 
وبرز الثنائي سعود العنبري 
وعبدالرحمن البالول في الدور 

الدفاعي.

من جانب���ه، لعب األصفر 
وفق امكانياته ووضح تأثره 
بالنق���ص لغي���اب 4 العبني 
مصابني ولكن السبب الرئيسي 
في الفارق الكبير من األهداف 
في الش���وط االول بقاء ناصر 
بوخضرا على دكة االحتياطي 
ومشاركته متأخرا الى جانب 
إيقاف عبدالرحمن املزين الذي 
لم يحس���ن التعامل مع دفاع 
األبيض ليجتهد صالح اجليماز 
ولكن اليد الواحدة ال تصفق.

وفي الشوط الثاني حتسن 
الق���ادس���ية وقل�����ص  اداء 
الف��ارق الى 3 اهداف بعد تألق 
مبارك اخلالدي واجلناح الواعد 
الى جانب  املزين  عبدالوهاب 
تطبيق القادس���ية لدفاع 2/4 
واخلروج ملراقبة خالد الغربللي 

وعب���داهلل اخلميس بعد طرد 
الغربللي، ولكن عقاب  محمد 
أشرك جاسم محمد الذي قدم 
مس���توى مميزا لسرعته في 
التحرك واستغالل املساحات 
الواسعة بني مدافعي األصفر 
وبرز في الدقائق األخيرة سعود 
العنبري ليحافظ الكويت على 

تقدمه املستحق.
املباراة احلكمان علي  أدار 

عباس وفيصل الفرج.
وفي مباراة أقيمت أمس، 
الفحيحيل خيطان  جت���اوز 
بس���هولة 36-24 )الشوط 
األول 17 � 10( ليرفع األحمر 
رصيده الى اربع نقاط وظل 
خيطان من دون رصيد من 
النقاط لتلقيه اخلسارة الثالثة 

على التوالي.

حققا انتصارين ثمينين في مستهّل مشوارهما

الكويت والساحل يطيحان بالعربي وكاظمة في »ممتاز السلة«
يحيى حميدان

خطف الكويت فوزا ثمينا من العرب���ي بعدما تغلب عليه بصعوبة 
105-97، وس���حق الساحل مضيفه كاظمة 83-70 ضمن اجلولة األولى 
للدوري املمتاز لكرة السلة واقيمت املباراتان على صالة يوسف الشاهني 

بنادي كاظمة.
وحصل الكويت والس���احل عل���ى نقطتني، والعرب���ي وكاظمة على 

نقطة.
في املباراة األولى، استمعت اجلماهير بعرض رائع غلب عليه الطابع 
الهجومي من جانب الفريقني، وتفنن فيه كل طرف بتسجيل الرميات الثالثية 
التي لعبت دورا حاسما في املباراة، حيث تألق األميركي بوني واتسون 

من الكويت وفهد الرباح من العربي باحرازهما 4 رميات ثالثية.
وكان األخضر قريبا من قلب الطاولة على الكويت عندما كان الفارق 
3 نق���اط )100-97( لوال اخلطأ الفني الذي احتس���به احلكام على فهد 
الرب���اح في آخر 9 ثوان من املباراة، وهو م���ا قلب املوازين حيث جنح 
بوني بتسجيل رميتني حرتني باالضافة الى استحواذهم على الكرة ومن 
ثم تس���جيل رمية ثالثية من حسني عبدالرحمن وسعت الفارق لصالح 
فريقه مع صافرة نهاية املب���اراة. ويحتاج مدرب العربي اجلديد محزم 
العتيق الى مراجعة حس���اباته في النواحي الدفاعية لفريقه حيث كان 

الوصول سهال لسلتهم دون مقاومة دفاعية واضحة.
وانتهت جمي���ع ارباع املباراة بتقدم الكوي���ت )17-26(، )45-49(، 
)72-66(، )105-97( إثر مجه���ود خارق من ثالثي األبيض األميركيني 
بوني واتس���ون ولي روي هيرد وحسني عبدالرحمن حيث سجل األول 
34 نقطة، والثاني 12 نقطة، والثالث 24 نقطة، وتألق ايضا عبدالعزيز 

فالح بتسجيله 8 نقاط، وحسني شعيب 7 نقاط.
وبرز من العربي فهد الرباح واألميركي اوماي ويستلي بتسجيل كل 
منهم���ا 25 نقطة، في حني اضاف رباح الرباح وعبد احملس���ن خليفة 10 
نقاط. قاد املباراة احلكام محمد س���بتي وسعود اليوسف وعبدالرحمن 

الشمري.
وفي املباراة الثانية، انتزع الساحل فوزا غاليا من كاظمة )70-83( 
من خالل أداء قتالي رائع من العبيه شايع مهنا وصالح يوسف وعبداهلل 
الشمري واألميركي انتوني غرين ليفجر »أبناء ابو حليفة« مفاجأة كبيرة 

السيما أن البرتقالي كان من املرشحني للفوز بلقب الدوري.
3 لقاءات في الدرجة األولى

وتقام مس���اء اليوم 3 مباريات في صالة ن���ادي الصليبخات ضمن 
اجلولة الثانية لدوري الدرجة األولى، فيلعب الس���املية مع النصر في 
ال� 5 مس���اء، والصليبخات مع الش���باب في ال� 7، وأخيرا التضامن مع 

اليرموك في ال� 9.

سباق االستعراض الحر للسيارات اليوم رماية علي صباح السالم اليوم

القادسية يحتفظ بصدارة »تمهيدية القوى«

الكويت تستضيف »الرياضة للجميع«

»األبيض« يكّرم الزامل 

يقام اليوم على مضمار االستعراض احلر للسيارات الرياضية 
بحلبة جابر االحمد الدولية التابعة لنادي الس���يارات والدراجات 

اآللية السباق االسبوعي ملهارات القيادة احلرة للسيارات.
ويشارك في السباق عدد من املتسابقني الكويتيني ذوي املهارات 
في فن القيادة واالستعراض من مختلف أنواع السيارات التي تنقسم 

اليها البطولة وهي الصالون واجليبات وعربات النقل.

تنطلق في الساعة 9 صباح اليوم على ميادين اخلرطوش والرصاص 
مبجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي للرماية بطولة املغفور 
له الشيخ علي صباح الس����الم التي ينظمها نادي الرماية سنويا في 
الرمايات االوملبية )سكيت � التراب � الدبل تراب � املسدس � البندقية 
الهوائية 10م � القوس والسهم(. وتبدأ اليوم مسابقات السكيت والتراب 
لفئات الرجال والناش����ئني ومدرسة الرماية التمهيدية على 50 هدفا، 
ورماية الدبل تراب النهائية على 200 هدف، وكذلك مسابقات البندقية 
واملسدس 10 م لفئة السيدات والناشئات ورماة وراميات مدرسة الرماية. 
على صعيد آخر، رّحب رئيس نادي الرماية الشيخ سلمان احلمود بأي 
تع����اون رياضي في الرماية بني الكويت ومنغوليا في املرحلة املقبلة 
لتبادل اخلبرات والزيارات بني شباب البلدين، جاء ذلك خالل استقباله 
لرئيس وزراء منغوليا في مقر االحتاد بحضور أعضاء مجلس االدارة، 
حيث أعرب احلمود باسمه ونيابة عن اعضاء االحتاد وجميع الرماة 
عن سعادته بهذه الزيارة من مسؤول منغولي رفيع املستوى، مثمنا 
هذه الزيارة الحتاد الرماية الس����يما بعد ان سمع الكثير عن اجنازات 

الكويت في هذه اللعبة في جميع البطوالت اخلارجية.

واصل العبو نادي القادس����ية تصدرهم فئة العمومي ضمن اليوم 
الثالث للبطولة التمهيدية أللعاب القوى لفئتي العمومي والناشئني 

برصيد 141 نقطة.
وحل في املركز الثاني الس����احل الذي جم����ع 116 نقطة، فيما حل  
كاظمة ثالثا برصيد 110 نقاط، وجاء التضامن في املركز الرابع برصيد 

95 نقطة.
اما في فئة الناشئني، فقد حلق العبو الساملية مبتعدين بالصدارة 
بجمعهم 150 نقطة بفارق كبير عن الس����احل ال����ذي حل ثانيا ب� 89 
نقطة، فيما جاء كاظمة ثالثا ب� 87 نقطة، والقادسية رابعا 85 نقطة.

تس����تضيف الكويت مهرجان »الرياضة للجميع« في دول مجلس 
التعاون اخلليجي »التاسع للرجال والسادس للمرأة« بني 5 و9 مارس 
املقبل، وقالت الهيئة العامة للش����باب والرياضة في بيان صحافي ان 
املهرجان يأتي بناء على قرارات االجتماع ال� 24 لوزراء الشباب والرياضة 
في دول التعاون الذي استضافته الكويت في مارس املاضي وتنفيذا 

خلطة جلنة الرياضة للجميع باالمانة العامة للمجلس.

كّرم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الكويت عضو اجلمعية 
العمومية والالعب الس���ابق في النادي مساعد الزامل على عطائه 
املتواصل م���ع النادي وما يقدمه من دع���م كبير ملختلف األلعاب 
واألجه���زة الفنية واإلدارية وحتفيز الالعب���ني من خالل املكافآت 
التي يقدمها الزامل لهم، وهذه املبادرة ليست غريبة على أحد من 
أبناء القلعة البيضاء املعروفني بعطائهم املتواصل والالمحدود مع 

جميع منتسبي النادي.

)عادل يعقوب(محمد الغربللي يصوب الكرة مبضايقة العبي القادسية

جوزيه يقود المران األول لألهلي وتراوري ينضم لألحمر وغدار يرحل 

فوز ساحق لـ »الفراعنة« وخسارة للسودان في »حوض النيل«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

بدأ املنتخب املصري مشواره 
في دورة ح����وض النيل لكرة 
الق����دم التي تق����ام على ارضه 
حتى 17 اجلاري بفوز ساحق 
على تنزاني����ا 5-1 في اجلولة 
االولى من منافسات املجموعة 

االولى.
وحس����م املنتخب املصري 
الش����وط االول  النتيج����ة في 
بتسجيله ثالثية تناوب عليها 
السيد حمدي إثر عرضية من 
احمد س����مير فرج من اجلانب 
االيسر )4(، ومحمد ابو تريكه 
اثر خطأ دفاعي )10( واملدافع 
التنزاني نادر هاروب خطأ في 
مرمى منتخب بالده اثر متريرة 

عرضية من فرج )23(.
وسجل السيد حمدي هدفه 
الشخصي الثاني والرابع ملنتخب 
بالده ف����ي الدقيقة 57 بضربة 
رأسية على يسار احلارس اثر 
كرة عرضية من احمد فتحي من 
اجلهة اليمنى )57(، ثم اختتم 
احم����د علي املهرج����ان بهدف 
خامس اثر متريرة عرضية من 
فرج فتابعها برأسه على يسار 

احلارس )77(.
وس����جل املنتخب التنزاني 
هدف الشرف عبر البديل رشيد 
جوبو اثر كرة من اجلانب االيسر 
تابعها على ميني حارس املرمى 

محمد صبحي.
وفي املجموعة ذاتها تغلبت 

أوغندا على بوروندي 1-3.
وفي املجموعة الثانية، حقق 
املنتخب الكيني املفاجأة بفوزه 
على السودان بهدف وحيد سجله 
جيرمو انيامجو في الدقيقة 19 

من ركلة جزاء.
على صعي����د آخر وبالرغم 
م����ن األج����واء الصاخبة التي 
سادت مطار القاهرة في أعقاب 
وص����ول الس����احر البرتغالي 
مانوي����ل جوزيه ال����ى مصر، 
وصل البرتغالي بيدرو بارني 
املدرب الع����ام اجلديد بالنادي 

األهلي في هدوء تام.
وجاء اله����دوء الذي وصل 
فيه بيدرو بفضل عدم معرفة 
اجلمهور لشكله حتى اآلن وهو 
ما منحه وصوال هادئا بالرغم 
من كونه في قلب األحداث بسبب 

وصوله مع جوزيه.

وقد وصل بيدرو الى القاهرة 
أنيقا مرتديا معطفه، كما وصل 
م����درب األحم����ال البرتغال����ي 
فيدالغو على منت نفس الطائرة 

مع جوزيه وبيدرو.
التيتش  وأمس شهد ستاد 
باالهل����ى اول م����ران للفريق 
بقيادة اجلهاز الفني البرتغالي، 
وسط حضور جماهيري كبير، 
وغاب جنوم االهلي املنضمون 
ملنتخب مصر والعبو منتخب 

الشباب.
وفي خطوة مكملة لتطوير 
الفريق، أمت مس����ؤولو األهلي 
املال����ي محمد  انتقال  صفق����ة 
ت����راوري الع����ب اإلفريق����ي 
التونس����ي، ووقع رسميا على 
عقد انضمامه للفريق االحمر 
العام تبدأ  ملدة عامني ونصف 
من يناير اجلاري، وسيتقاضى 
مليون دوالر في املوسم الواحد، 
بينما حصل اإلفريقي على مبلغ 

350 ألف دوالر.
جاء تعاقد األهلي مع تراوري 
بعد االس����تغناء ع����ن املهاجم 

اللبناني محمد غدار.
وفي الزمالك، اكد مدير الكرة 

إبراهيم حسن ان اجلهاز الفني 
للفريق االول لكرة القدم بقيادة 
حسام حس����ن قرر عدم امتام 
التعاقد مع احلارس الفلسطيني 
عبداهلل الصيداوي، الذي خضع 
لالختب����ار مع الفري����ق، لعدم 
اقتناع اجلهاز بقدراته. كما أبدى 
إبراهيم حسن دهشته من األنباء 
التي ترددت في بعض وسائل 
اإلعالم عن دخول الزمالك في 
مفاوضات م����ع العب االحتاد 
السكندري إبراهيم سعيد لضمه 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
احلالية، مشيرا الى ان الالعب 
كان معروضا على اجلهاز الفني 
في بداية املوسم دون اي مقابل، 
ولم نرغب في التعاقد معه. اما 
بخصوص مدافع االسماعيلي 
املعتصم سالم فأكد ابراهيم ان 
الزمالك اغلق هذا امللف نهائيا 
بسبب مطالب اإلسماعيلي املبالغ 
فيها لالس����تغناء عن الالعب. 
واعلن ان ادارة الزمالك وافقت 
على إعارة مدافع فريق الشباب 
إلى املصرية  مصطفى حجاب 
لالتصاالت ملدة 6 أشهر مقابل 

100 ألف جنيه.


