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 قمة مثيرة بين القادسية والكويت في «ممتاز السلة»
 العربي وكاظمة لتحقيق الفوز األول في الجولة الخامسة اليوم

 املباراة تشهد مواجهة خاصة بني العب القادسية عبداهللا الصراف والعب الكويت راشد رياض  

 حسني ياسر احملمدي يعود للزمالك أمام اإلنتاج احلربي

 عصام احلضري مطالب بسداد غرامة لألهلي 

 يحيى حميدان
  تشهد صالة يوسف الشاهني بنادي كاظمة في 
الـ ٦ مســـاء اليوم مباراة متثل قمة في كرة السلة 
احمللية وجتمع القطبني القادسية والكويت ضمن 
اجلولة اخلامسة اخلتامية في الدور األول. وتقام 
اليوم على الصالة نفســـها أيضا مباراتان، حيث 
يلتقي الساحل مع اجلهراء في الـ ٤، والعربي مع 

كاظمة في الـ ٨.
  وتستقطب مباراة القمة اهتمام ومتابعة عشاق 
اللعبة نظرا لقوة الفريقني وسطوتهما على أغلب 
البطـــوالت في املواســـم العشـــرة األخيرة، ومن 
الطبيعـــي ان تزدحم مدرجـــات الصالة بجمهور 

الفريقني وبكثافة.
  وقد بدأ األصفر واألبيض الدوري املمتاز بشكل 
مثالي ويطمح كل منهما الى ازاحة اآلخر عن الصدارة 
التـــي يتربعان حاليا عليهـــا برصيد ٨ نقاط بعد 

فوزهما في مبارياتهما األربع.
  ويتسلح القادسية حامل لقب الدوري في املواسم 
األربعة األخيرة مبجموعة كبيرة من الالعبني املميزين 
الذيـــن دائما ما يضع مدربهم املقدوني جوردانكو 
ديڤيدنكوف ثقته فيهم، حيث ميتلك عناصر ذات 
خبرة كبيرة على رأسها فهاد السبيعي وعبداهللا 
الصـــراف ومحمد ســـاملني وعبدالعزيز احلميدي 
وعبداهللا املطيري وعبداهللا ســـاملني واألميركيان 
دميتريك شاو وجويل بوكس، فيما تشهد صفوف 
الفريق غياب أحمد سعود وناصر الظفيري وصقر 

عبد الرضا لإلصابة.
  وفـــي اجلهـــة املقابلـــة، يعـــول األبيض على 
تشكيلة مليئة بالنجوم أصحاب املهارة واخلبرة 
بوجود يحيى البحر وراشد رياض وسالم الهذال 
وحسني عبدالرحمن وراشد علي وعبدالعزيز فالح 

واألميركيني بوني واتسون ولي روي هيرد، ويشكل 
هذان احملترفان خطورة كبيرة على أي خصم حيث 
يتميز بوني بصناعة اللعب والتسجيل من خارج 
القوس فيمـــا يقدم هيرد أداء قويا حتت الســـلة 

هجوما ودفاعا.

  لقاء الجريحين

  وفي املبـــاراة األخيرة التي ســـتجمع العربي 
وكاظمة، ميكن تسميتها بـ «لقاء اجلريحني» حيث 
فشل كل منهما في حتقيق أي فوز في مبارياتهما 
األربع فـــي الدوري املمتاز ويقبـــع كل منهما في 

مؤخرة الترتيب برصيد ٤ نقاط.
  وسيكون احلافز مضاعفا لألخضر والبرتقالي 
لتحقيق الفـــوز األول واالبتعاد عن املركز األخير 
الذي يعـــرض صاحبه للهبوط الـــى فرق دوري 
الدرجة األولى في املوسم املقبل وهو ما ال يتمناه 

الفريقان.
  ويغيـــب عن العربي اليـــوم ٥ العبني هم عبد 
احملســـن خليفة ومحمد صالح ومحمد بوعباس 

وعبداهللا االبراهيم ورباح الرباح لإلصابة.
  أما في مواجهة الساحل واجلهراء، فيأمل الفريقان 
الـــى إحلاق الهزمية الثالثة باآلخر واحملافظة قدر 
اإلمكان على املراكز القريبة من املقدمة حيث يحتل 
حاليا الفريقان املركزين الثالث والرابع على التوالي 

برصيد ٦ نقاط من فوزين وهزميتني.
  من جهة اخرى وفي دوري الدرجة األولى حقق 
النصر فوزا صعبـــا على التضامن ٨٦-٧٨ ضمن 
مباريات اجلولة اخلامسة األخيرة للدور األول التي 
أقيمت أمس األول في صالة الصليبخات، كما فاز 
الصليبخات على الساملية ٧١-٦٧، واليرموك على 

الشباب ١٠٠-٨٤.

 تقدم النادي األهلي المصـــري بطلب للجنة فض النزاعات 
في االتحاد الدولي «فيفا» ضد الحارس عصام الحضري ونادي 
ســـيون السويســـري متضامنين للحصول على مبلغ ٧٦٩٫٥ 
ألـــف دوالر قيمة الغرامة الموقعة عليهما، بعد رفض المحكمة 
الفيدرالية، الطعن المقدم منهما، ليصبح ســـداد الغرامة أمرا 

نهائيا ال رجعة فيه.
  وكلف مسؤولو النادي المستشار القانوني بتجهيز دعوى 
قضائية مدنيـــة لرفعها في المحاكـــم المختصة للحجز على 
ممتلكات الحضري في حالة رفضه سداد الغرامة، خصوصا أن 
عدم التزامه بالسداد ال يستوجب إيقافه عن اللعب وفقا لقرار 
المحكمة الرياضية الســـابق، الذي فصل بين الغرامة المالية 

واإليقاف الذي ينتهي في ١٢ فبراير المقبل.
  من جانبه، أكد مدير عـــام النادي محرم الراغب، أن حقوق 
األهلي ال فصال فيها، وسنعمل بكل قوة الستعادتها من الحضري 

وسيون وال تهاون في تلك المسألة على اإلطالق.
  من ناحية أخرى، تقرر أن ينتظم الظهير األيمن لألهلي أحمد 
فتحي، فـــي التدريبات الجماعية اعتبارا من اليوم اســـتعدادا 
للمشـــاركة في مباراة فريقه أمام مصـــر المقاصة، والمقررة 
غدا، في ســـتاد المقاولون العرب ضمـــن الجولة الـ١٥ للدوري 
الممتـــاز، بعدما منحه المدرب البرتغالي مانويل جوزيه راحة 
من التدريبـــات، إلصابته بإجهاد في العضلـــة الخلفـية أثناء 
مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة أوغندا األخيرة بدورة 

حوض النيل. 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  تستكمل اليوم منافسات اجلولة 
الـ ١٥ من بطولة الدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم بإقامة مباراتني 
مهمتني، فيلتقي الزمالك مع اإلنتاج 
احلربي في الـ ٨ مســــاء بتوقيت 
الكويت، واالسماعيلي مع حرس 

احلدود في ٥:٤٥ مساء.
  على ستاد القاهرة، يستضيف 
الزمالك فريق االنتاج احلربي حتت 
شعار ال بديل عن الفوز، فالفريق 
االبيض يقوده املدير الفني حسام 
حسن بروح جديدة وأسلوب مختلف 
جعله يحتل القمة برصيد ٣١ نقطة. 
واستعد الزمالك للقاء بخوض اكثر 
من مباراة ودية بالقاهرة امام اندية 
القسم الثاني، باإلضافة الى معسكر 
في االمــــارات تخللتــــه مباراتان 
وديتان. ويضم الزمالك العبني من 
اصحاب اخلبرة والعناصر الشابة 
التي اثبتت وجودها امثال حارس 
املرمى عبدالواحد السيد ومحمود 
فتح اهللا وعمرو الصفتي ومحمد 
عبد الشافي وعمر جمال وحسن 
مصطفى وابراهيم صالح ووجيه 
عبدالعظيم والقطري حسني ياسر 
الذي عاد مؤخرا من قطر لظروف 
خاصة تاركا منتخب بالده، واحمد 
جعفر الهداف وأبوكونيه. ويغيب 
جنم الفريق شيكاباال بسبب اإليقاف 
مباراة واحدة بعد أحداث مباراة 

القمة أمام األهلي.
الفني للزمالك أوضح    اجلهاز 
لالعبني صعوبــــة املباراة خاصة 
ان نقاطها الثالث ستضمن للفريق 
بقاءه على القمة عقب ختام الدور 
االول، ورمبا اتســــع فارق النقاط 
بينه وبني غرميه التقليدي األهلي 
اذا مــــا اخفق في الفــــوز غدا على 
املقاصة. وفي املقابل، جند اإلنتاج 
احلربي حتــــت قيادة املدير الفني 
الكفء اسامة عرابي يحقق أفضل 
النتائج هذا املوســــم، مما جعله 
الثامــــن برصيد ١٩  املركز  يحتل 

الذي حققها الفريق، وجعلته في 
دائرة الضــــوء وينافس بقوة في 
سباق القمة الرهيب. االسماعيلي 
يرغب في حتقيق الفوز حتى ينفرد 
باملركز الثاني، وكانت استعدادات 
الفريق غير عادية في اإلسماعيلية 
بقيادة الهولندي مارك فوتا املدير 

الفني للدراويش.
املقــــرر أن يخــــوض      ومــــن 
االسماعيلي اللقاء بطريقة هجومية 
منذ البدايــــة معتمدا على الزيادة 
العدديــــة وســــط امللعــــب وغلق 
املساحات أمام املنافس خوفا من 
الهجمات املرتدة .  ويعتمد الدراويش 

نقطة، ويســــعى جاهدا ملواصلة 
االنتصارات ألنه ميلك كل املقومات 
التي جتعله يطمح للتواجد باملربع 

الذهبي للبطولة.

  أحالم مشروعة للدراويش

  أما مباراة اإلسماعيلي مع حرس 
احلدود فال تقل أهمية عن الزمالك 
مع االنتاج احلربي، فاالسماعيلي 
صاحب األرض في لقاء اليوم والذي 
يحتل املركــــز الثاني لديه احلافز 
القوي الذي يجعله ال يفرط بأي 
نقطة، على ملعبه ووسط جماهيره 
املنتعشــــة باالنتصارات األخيرة 

على مجموعة رائعة من الالعبني 
املوهوبــــني مهاريــــا وفنيا وفي 
مقدمتهم الدوليون السبعة: محمد 
صبحي حارس املرمى وحســــني 
عبدربه وعبداهللا السعيد وعبداهللا 
الشحات واحمد سمير فرج واحمد 
علي وعمرو الســــولية، باإلضافة 
الى احمــــد خيري ومحمد حمص 
واملعتصم باهللا سالم واحمد اجلمل 
واحمد صديق ومحمد محسن ابو 

جريشة وجودوين.
  على اجلانب اآلخر، جند حرس 
احلدود مازال يصارع لتحســــني 
مركزه حيث يحتــــل املركز الـ ١١ 

على تولي صاحب السمو االمير 
مقاليــــد احلكم وحــــري بنا ان 
نحتفل بهذه املناسبات اجلميلة 
بطريقتنا اخلاصة وهو ما قمنا 
به بتنظيم هذا املهرجان وغيره 
من االنشــــطة املتعلقة برياضة 
السيارات والدراجات كوننا ناديا 

متخصصا في هذا املجال».
  وأكد الشــــيخ علــــي ان لدى 
العديد من االنشــــطة  النــــادي 
املتنوعــــة ســــيقوم بتنظيمها 
القريب مضيفا  في املســــتقبل 
«ملسنا تفاعل اجلمهور في هذا 
املهرجان وهو ما سيكون دافعا 
كبيرا ملجلس ادارة النادي للعمل 
على االرتقاء مبستوى الرياضة 

امليكانيكية بالكويت».

الحتفاالت الكويت مبرور ٥٠ عاما 
على ذكرى االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير ومرور ٥ سنوات 

 ينظــــم نــــادي الربــــع ميل 
لسباق السيارات املهرجان األول 
للســــيارات املعدلة في الـ ٩ من 
صباح غــــد على ارض اجلزيرة 
اخلضــــراء في شــــارع اخلليج 
العربي مبشــــاركة أكثر من ٧٥ 

متسابقا.
  وقال امني السر العام للنادي 
الشيخ علي فواز الصباح لـ«كونا» 
ان ادارة النادي قامت باستعدادات 
مكثفة الخراج املهرجان بصورة 
الكويت  مشــــرفة تليق مبكانة 
في مجال رياضة السيارات بكل 

أنواعها.
  وأضــــاف «نحــــن جميعــــا 
نعيــــش هذه االيــــام أجواء من 
الفرح وخصوصا أننا نســــتعد 

برصيد ١٧ نقطة، لذلك قرر اجلهاز 
العشــــري  الفني بقيادة طارق 
خــــوض اللقــــاء معتمــــدا على 
العناصر الفعالة في خط الهجوم 
بقيادة أحمد عيد عبدامللك وأحمد 
عبدالغني، ويتميز الفريق بترابط 
خطوطه دفاعا ووسطا وهجوما 
ويضم علي فرج حارس املرمي 
وأمامــــه ومحمد مكي فضال عن 
وجود محمد الهردة ومحمد حليم 
واحمد كمال وأحمد وعبدالرحمن 
محيي واحمد عاصم واحمد حسن 
مكي، بينما يغيب اسالم الشاطر 

بسبب اإلصابة. 

 الزمالك يستدرج اإلنتاج.. والحرس في ضيافة اإلسماعيلي 
 الربع ميل ينظم مهرجان السيارات المعدلة ضمن منافسات الجولة الـ ١٥ من الدوري المصري

 اليرموك كّرم أبطال «الكراتيه»

 فوز «يد» تونس وخسارة مصر والجزائر

 كرم مجلس إدارة نادي اليرموك 
ابطال الكراتيه ملرحلة العمومي، 
بعد حصولهم على لقب بطولة 
التحرير الثانية، حضر التكرمي 
رئيس النـــادي فهد غامن وامني 
السر العام أحمد اجلاركي وعضو 
الرومي،  االدارة أحمـــد  مجلس 
الالعبني املكرمني  إلى  باإلضافة 

واملدرب ومشرف اللعبة.
  وقال غامن لالعبني «ليس لنا 
في هذه املناسبة اال أن نقول لكم 
وفقكم اهللا وبارك فيكم، وان في 
نادي اليرموك أبطاال في جميع 
االلعاب إذا وعدوا أوفوا بوعودهم، 
ونحن ماضون في دعمكم ونتمنى 
املزيد من البطوالت واســـتمرار 

التفوق».
  من جهته، قال اجلاركي «نبارك 
لفريق الكراتيـــه حتقيقه كأس 
الذي  العمومي، ووفائه بالوعد 
قطعه على نفســـه، واســـتطاع 
الالعبون إثبات وجودهم وانتزاع 
املركز االول من األندية التي كانت 

مسيطرة على اللعبة. 

  شهدت اجلولة الرابعة من الدور 
التمهيدي لكأس العالم لكرة اليد 
٢٠١١ املقامة حاليا في السويد نتائج 
مخيبة لآلمال بالنســــبة ملنتخبي 
مصر واجلزائر، فبعد أن متكنا من 
حتقيق فوزين مهمني في اجلولة 
املاضية مني املنتخبان بخسارتني 
أمام اســــبانيا ١٨ - ٣١ والدمنارك 

١٩ - ٢٦ على التوالي. 
  فــــي املجموعة األولــــى، قدم 

أداء متميزا في  املنتخب املصري 
بداية مباراته امام املنتخب االسباني 
إال ان التسرع في الهجمات وعدم 
التركيز جعل االســــبان يحققون 
التقدم مع نهاية الشوط األول ١٤ 
- ٩. وفي الشــــوط الثاني حاول 
«الفراعنة» العودة الجواء املباراة، 
إال ان املاتادور االسباني بخبرته 
الكبيرة متكن من توسيع الفارق 
وإنهاء املباراة لصاحله ٣١ - ١٨. 

واخلسارة هي الثالثة لـ «الفراعنة» 
املونديــــال فتراجعوا خطوة  في 
واحدة في الترتيب واصبحوا في 
املركز اخلامــــس برصيد نقطتني 
خلــــف املنتخب التونســــي الذي 
جنح في حتقيق الفوز على نظيره 
البحريني ٢٨ - ٢١، رافعا رصيده 
الى ٤ نقاط. وفي املجموعة الثالثة، 
خسر املنتخب اجلزائري امام نظيره 

الدمناركي ١٩ - ٢٦. 

 الشيخ علي فواز الصباح 

 حسن: «اللي مش هيحط لسانه  األهلي يهدد الحضري بالحجز على ممتلكاته
  في بقه مش هسكت له»!

 شـــن مدير الكرة في 
ابراهيم  الزمالـــك  نادي 
حسن هجوما حادا على 
التي  وســـائل االعـــالم 
انتقدت معسكر االبيض 
الذي اقيـــم في االمارات 
حملاولة ايقاف مســـيرة 
الفريق في الدوري على 

حد قوله.
  وقال حسن في حوار 
لبرنامج «الرياضة اليوم» 
الـــذي يذاع علـــى قناة 
«درمي» ويقدمـــه خالد 
الغندور «وسائل االعالم 

املختلفة حتاول ايقاف مسيرة الزمالك في الدوري بأي طريقة 
وأحدثها هو اختالق اشياء غير صحيحة باملرة عن معسكر 

الزمالك في االمارات الذي كان ناجحا بكل املقاييس.
  وأضاف: «االعالم املتربص ضّخم أحداث لقائنا مع ذوب 
أصفهان االيراني، وغرضهم واضح كالشـــمس وهو تعطيل 
نادي الزمالك». وتابع «ســـأتصدى لكل من يحاول املساس 
بالزمالـــك، مضيفا: «اللي مش هيحط لســـانه في بقه مش 

هسكت له». 

 ابراهيم حسن 


