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محمد العجمي يحاول الوصول إلى »الباك« حتت أنظار رئيس الوفد فهيد العجمي

)هاني الشمري(وليد علي يسدد الكرة على مرمى خالد الرشيدي 

الكويت »بهدل« العربي بالخمسة

فهد الدوسري - مبارك الخالدي  
عبدالعزيز جاسم 

واصل الكويت صدارته للدوري 
املمت����از بعد أن »به����دل« العربي 
واكتس����حه 5-1 في املباراة التي 
جمعتهما عصر امس على ستاد 
الصداقة والس����ام ضمن اجلولة 
العاشرة، س����جل للكويت جراح 
العتيقي وعلي الكندري »هدفني« 
العجمي ووليد علي،  واسماعيل 
بينما س����جل للعربي عبداملجيد 
اجليان����ي، وبهذا الف����وز تصدر 
األبيض الترتيب برصيد 23 نقطة 
وجتمد رصيد العربي عند 20 نقطة 
وأصبح ثالثا بعد فوز القادسية 
على النصر 2-1 ضمن نفس اجلولة 

ليصبح األصفر وصيفا وبفارق 
األهداف ع����ن الكويت برصيد 23 
نقطة، فيما ظل النصر في املركز 
قبل االخير ب� 6 نقاط، وس����جل 
للقادسية فراس اخلطيب وسعود 
املجمد فيما سجل للنصر فيصل 
العدوان����ي. وجنح كاظمة في دك 
ش����باك مضيفه الساحل بنصف 
دستة مقابل هدف يتيم للساحل 
س����جل لكاظمة كل من فهد الفهد  
)19-88( وفهد العنزي )70-50( 
وعبداهلل الظفيري )57( وناصر 
الوهيب )93( وس����جل للساحل 
محم����د العازم����ي )90(، ليرف����ع 
البرتقالي رصي����ده إلى 17 نقطة 
فيما بقي الساحل برصيده السابق 

8 نقاط. وفي اللقاء األخير واصل 
اجلهراء نتائجه اإليجابية وجنح في 
اقتناص التعادل السلبي مع ضيفه 
الساملية، ليصبح رصيد اجلهراء 

6 نقاط والساملية 9 نقاط.
بدأ الشوط األول بني الكويت 
والعربي بضغط كبير من األبيض 
لتسجيل هدف مبكر وكان له ذلك 
بعد 5 دقائق عندما تهيأت الكرة 
أمام جراح العتيقي داخل منطقة 
اجلزاء بعد إبعاد خاطئ للكرة من 
مدافعي العربي ليسددها العتيقي 
قوية في يد احلارس خالد الرشيدي 
الذي أكملها ف����ي املرمى باخلطأ، 
وبعد الهدف نشط األخضر نوعا 
ما لكن دون خطورة بينما اعتمد 

الكوي����ت على املرت����دات، وجنح 
العماني اسماعيل العجمي من خال 
احداها ف����ي ان ينفرد باملرمى إال 
أن مدافع العربي أحمد الرشيدي 
أعاقه من اخللف ليطرد على أثرها 
وتس����ير املباراة في اجتاه واحد 
الذي اس����تغل  الكويت،  ملصلحة 
النقص جي����دا ومن كرة عرضية 
لوليد علي استغلها علي الكندري 
ووضع الكرة في املرمى )45( ثم عاد 
الكندري واستغل عرضية وليد مرة 
اخرى بعد خطأ املدافع البرازيلي 
واالس الذي م����رت الكرة من بني 
قدميه ليسددها زاحفة في املرمى 
)47(. ووضح من خال النتيجة 
العربي  الثقيلة مسؤولية مدرب 

مارس����يلو كابو بصورة مباشرة 
عنها إلشراكه عبيد منور كاعب 
ارتكاز بينما الاعب يجيد اللعب 
في خط الدفاع، كما انه اوكل مهمة 
الظهير األمين لعبداهلل الشمالي 
الذي يجيد اللعب في وسط امللعب، 
اضافة الى ان املهاجم خالد خلف 
كان في واد واملباراة في واد، ولم 
يقدم محمد ج����راغ وعبدالعزيز 
السليمي دورا مثاليا في التغطية 
الدفاعية واألدوار الهجومية، في 
املقابل قات����ل العبو األبيض على 
كل كرة واس����تحقوا التقدم بهذه 
النتيج����ة بفضل حت����رك جميع 

الاعبني بصورة سليمة. 
وف����ي الش����وط الثاني واصل 

الكويت زحفه ملرمى العربي ومتكن 
من تسجيل الهدف الرابع لألبيض 
بعد ان مرر وليد علي كرة عرضية 
متقنة على قدم العجمي الذي لم 
يتردد في وضعها بالشباك )48( 
وس����ط صدمة جماهي����ر العربي 
التي غ����ادرت امللع����ب، وأنصف 
وليد علي نفس����ه بع����د ان صنع 
3 أهداف عندما س����دد كرة قوية 
من خارج منطقة اجلزاء وصلت 
إلى احلارس الرشيدي لتفلت من 
يده وتدخل املرمى )63(. وحفظ 
املغربي عبداملجيد اجلياني ماء 
وجه العربي عندما س����جل هدفا 
شرفيا وسط تراخي دفاع الكويت 
عندما استغل كرة ساقطة من ركلة 

ركنية سددها بقوة على يسار خالد 
الفضلي )71(. 

املب����اراة احلك����م حم����د  أدار 
بوجروة وأنذر عبداهلل الشمالي 
وفهد الفرحان واحمد عبدالغفور 
وعبداملجيد اجلياني وطرد أحمد 

الرشيدي من العربي.
القادسية والنصر  وكان لقاء 
متكافئا الى حد ما، وان كان االصفر 
خرج بالنتيجة االيجابية التي كفلت 
له نقاط املباراة الثاث ومطاردة 
الكوي����ت، فق����د بادر القادس����ية 
بالتهدي����ف عن طريق الس����وري 
فراس اخلطيب ف����ي الدقيقة 26، 
وعادل فيصل العدواني النتيجة 
للنصر في الدقيقة 41 بهدف رائع 

بعد ان لعب الكرة من فوق املدافع 
املغربي عصام العدوة وسددها في 
شباك نواف اخلالدي، واستطاع 
سعود املجمد احراز هدف التقدم 
في الدقيقة 61 بتس����ديدة مباغتة 
س����كنت املقص االمين للحارس 

محمد الصال.
وبنظرة فنية ملجريات احداث 
اللقاء، نستطيع القول ان املباراة 
كانت عادية جدا في احداثها ولم 
ترتق للمستوى الذي كنا نتوقعه 
ألن االصفر يحتل املركز الثاني، فقد 
قدم العبوه اداء وفق ما ميلكونه من 
قدرات فنية وسنحت لهم فرصتان 
خطيرتان لم يحسنوا استغالهما 

جيدا.

القادسية يفوز على النصر بشق األنفس وسداسية لكاظمة.. وتعادل الجهراء والسالمية في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز

»هوكي الجليد« يواجه قيرغيزستان المرشح للقب»الهيئة« توافق على إزالة اتحاد الكرة!
بورسلي يقود األهلي أمام المنامة 

في نهائي كأس سلة البحرين

فوز الرفاع وتعادل النجمة

خروج الشباب من كأس ولي العهد

الوحدات لمواصلة نتائجه المميزة 
أمام المنشية في األردن

المنامة ـ ناصر محمد
يلتق���ي اليوم فريقا االهلي واملنامة في مباراتهما األولى لتحديد 
بطل كأس زين لكرة الس���لة بالبحرين والتي تقام بنظام الفوز من 
مباراتني، وهو لقاء يجمع قطبي كرة السلة البحرينية واكثر االندية 
فوزا بالبطوالت. وكان احتاد كرة الس���لة قد غير نظام املسابقة هذا 
املوسم واقتصرت على األندية الس���تة األوائل لعبت بنظام نصف 
الدوري. وس���تقام املباراة في ال� 6.30، ويتسم لقاء الفريقني دائما 
بالندية واالثارة ولم يسبق لهما ان تقابا في نهائي الكأس منذ عدة 
سنوات وان كانا تقابا في نهائي الكأس منذ عدة سنوات وان كان قد 
تقابا املوسم املاضي لتحديد بطل الدوري، واستطاع االهلي الفوز 
3 مرات وحقق البطولة. وكان آخر لقاء بينهما في االسبوع اجلاري 
وانتهى بفوز االهلي 86-83 وتأهل للنهائي على حساب احملرق واحلالة 
اقرب املنافسني له بعد ان ضمن املنامة التأهل. األهلي بقيادة مدربه 
فيصل بورسلي الذي يطمح لنيل شرف الفوز بأولى املسابقات هذا 

املوسم سيتفقد جهود صانع العابه حسني شاكر لاصابة.

حقق الرفاع فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب احلد 2 - 1 
على ستاد البحرين الوطني بالرفاع في املرحلة اخلامسة من الدوري 
البحريني لكرة القدم. وسجل عبدالرحمن مبارك )51 و58( هدفي الرفاع، 
والبرازيلي جوليانو دي باوال )75( هدف احلد. وشهدت املباراة طرد 
العب احلد عيس���ى مصبح )66(. وبهذا الفوز تقدم الرفاع الى املركز 
الراب���ع برصيد 6 نقاط من ثاث مباريات، فيما جتمد رصيد احلد عن 
3 نقاط وتراجع للمركز التاسع قبل االخير. وفي مباراة ثانية، تعادل 
النجمة مع احلالة بهدف حلمد فيصل الشيخ )19(، مقابل هدف النيجيري 

طابي )81(. ورفع كل من النجمة واحلالة رصيده إلى 4 نقاط.

اطاح الرائد بالشباب وبلغ الدور ربع النهائي من كأس ولي عهد 
الس���عودية في كرة القدم بعد فوزه عليه 3 - 2. وسجل عبداملجيد 
الرويلي )2( وصاح الدين عقال )47( وابراهيم شراحيلي )68( الذي 
طرد الحقا اهداف الرائد، وناصر الشمراني )14 و18( هدفي الشباب. 
ويلتقي الرائد في ربع النهائي الفائز من مباراة الوحدة والفيصلي. 
وبلغ االهلي ربع النهائي حيث سيواجه الهال بعد فوزه على هجر 
بركات الترجيح 4 - 2 بعد انتهاء الوقتني االصلي واالضافي بالتعادل 

بهدف ملعتز املوسى )14(، مقابل هدف حلسني الشويش )55(.

تعود عجلة الدوري األردني لكرة القدم للدوران بعد توقفها حوالي 
شهرين تقريبا بسبب مش���اركة املنتخب بكأس آسيا في قطر، حيث 
يفتتح الوحدات املتصدر املرحلة الثانية عش���رة )االولى ايابا( اليوم 
مبباراة صعبة نسبيا مع منشية بني حسن اخلامس. ويتصدر الوحدات 
الترتيب بفارق 8 نقاط عن اقرب ماحقيه الفيصلي حامل اللقب بعدما 
حقق 10 انتصارات من اصل 11 مباراة، وهو يبحث عن مواصلة مسلسل 
نتائجه املميزة عندما يتواجه على س���تاد امللك عبداهلل الثاني بعمان 
مبنشية بني حسن اخلامس )17 نقطة(. ويخوض الوحدات، صاحب 
ثنائية درع االحتاد وكأس الكؤوس، املواجهة مبعنويات عالية باحثا 

عن احملافظة على سجله اخلالي من الهزائم.

عبداهلل العنزي 
وافقت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة على إزالة مبنى احتاد 
كرة القدم في منطقة العديلية، 
املبنى اجلديد  متهيدا إلنش���اء 
لاحتاد في املكان نفسه بعد ان 
تتم توسعة املبنى، ومن املقرر 
ان يتم تقسيم احتاد الكرة الى 
جزأين خال الفترة املقبلة حيث 
سيتم نقل اجلانب األكبر منه الى 
ستاد جابر وهو مكتب الرئيس 
ونائبه وامني الصندوق وسكرتير 
االحتاد والسكرتارية العامة، على 
ان يكون مقر اجلزء اآلخر الذي 
يشمل اللجان العاملة في معسكر 
الكشافة التابع للهيئة في منطقة 

الصليبية.
من جهتها قالت م.رشا الصايغ 
ل� »االنباء« ان الهيئة تدرس اآلن 
عددا من التصاميم الهندس���ية 
للمبن���ى املقت���رح، مضيفة ان 
املقبل  الهيئة ستقوم االسبوع 

املناس���ب  التصميم  باختي���ار 
بالتنسيق مع احتاد الكرة حتى 
يتم االستقرار عليه كمبنى رسمي 

الحتاد الكرة.
وبينت الصايغ ان هناك عددا 
من األولويات ستراعى من خال 
استغال كل املساحات الشاغرة 
املبنى حيث سيكون هناك  في 
فندق على مستوى عال إلقامة 
املنتخبات في���ه، باإلضافة الى 
ملعب مغطى سيكون االول من 
الكويت،  نوعه على مس���توى 
حيث سيسمح هذا امللعب بإقامة 
تدريبات املنتخبات الوطنية من 
دون التأث���ر باألجواء املناخية 
ال���ى حمام  للب���اد، باإلضافة 
سباحة واملرافق التي حتتاجها 
املنتخبات الوطنية، مشيرة الى 
ان املبنى اجلديد سيحتوي على 
مرافق في س���تاد جابر تتكون 
من 5 ماعب اضافية واكادميية 

رياضية.

ولفت���ت الصاي���غ ال���ى ان 
الهيئة ستراعي الشكل الهندسي 
اخلارجي لاحتاد بحيث سيكون 
حتفة معماري���ة، خصوصا ان 
املبنى احلالي ال يتناسب من حيث 
الشكل او املرافق مع احتاد الكرة، 
متوقعة ان يتم البدء في أعمال 
هدم املبن���ى احلالي والبدء في 
املبنى اجلديد خال الصيف املقبل 

بعد ان يتم انهاء االجراءات.
املالية للمبنى  التكلفة  وعن 
اجلديد قالت الصايغ انها ستكون 
أكثر من مليون دينار وستكون 
مدة العمل فيها 24 شهرا بعدها 
س���يكون املبنى اجلديد جاهزا 
لاس���تخدام. مضيف���ة ان هذه 
اخلطوة تعتب���ر بداية لتطوير 
جميع مباني االحتادات واألندية 
الرياضية، حيث نتوقع ان يشهد 
2011 بدء االجراءات في العديد من 
االحتادات واألندية التي تعاني 

من نقص في املنشآت.

إستانة ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
الوطني  يخوض منتخبن���ا 
لهوكي اجلليد مباراته اخلامسة 
الفئة  امام قيرغيزستان ضمن 
املمت���ازة ف���ي دورة االلع���اب 
اآلس���يوية الش���توية السابعة 
التي تستضيفها استانة واملاتا 

بكازاخستان حتى 6 اجلاري.
ومين���ي الاعب���ون النفس 
ب���ان يحققوا نتيج���ة ايجابية 
امام املنتخب املرش���ح النتزاع 
امليدالية الذهبية عن هذه الفئة 
رغم انه كان بعيدا عن الترشحات 
والتوقعات، اال انه استعان بعدد 
من الاعبني احملترفني في روسيا 
وجنسهم بس���رعة قبل الدورة 
مما اعطاه فارقا واضحا تخطى 
املعق���ول واح���رز االنتصارات 

اخلمسة السابقة.
وأجم���ع عدد م���ن الاعبني 
على ض���رورة تقدمي ما عندهم 
واحملافظة على الهدوء وااللتزام 
قدر االم���كان بتعليمات اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب التش���يكي 
يان بريشتا ومساعده توماس 
ماهوفسكي ومسؤول املستلزمات 
التشيكي ايضا ميلوش، حيث 
قال محم���د العجمي ان املباراة 
باتت محطة من محطات الدورة 
ونسعى لاستفادة منها ومن كل 
دقيقة في الدورة، الس���يما انها 
تضم افضل املنتخبات في القارة 
الصفراء، وكنا نأمل لو كان نظام 

البطولة منصفا اكثر من خال 
منع استخدام الاعبني احملترفني 
او وضعهم في الدورة مع عدد 
م���ن املنتخبات مث���ل املنتخب 
القيرغيزي الذي سنواجهه اليوم، 
ألن ما حدث ال يساعد على رفع 
املستوى للمنتخبات اآلسيوية 
اذا ارادت ان تبني بشكل صحيح 

لعبة هوكي اجلليد.
بدوره، قال مشعل العجمي ان 
الدورة كانت مخالفة للتوقعات 
ول���م تكن بدايتها س���عيدة لنا 
امام منغوليا حيث فقدنا عددا 
من الاعبني لاصابة مما افقدنا 
التركي���ز والتفاؤل  الكثير من 
لتحقيق مركز متقدم لكن الظروف 
تتحك���م احيانا ف���ي كل دورة، 
متمنيا ان تك���ون مباراة اليوم 
فرص���ة للملمة بقايا املواجهات 
السابقة، فيما اكد كل من سالم 
واحمد العجمي وفيصل عطاهلل 
وجاس���م الصراف وعبدالعزيز 
الشتيل وانور العطار على اهمية 
املباراة واحملاولة لتحقيق فوز 
قب���ل مواجهتنا االخي���رة امام 
البحرين غدا في الدورة، الفتني 
الى اننا لم نكن محظوظني ألننا 
ضربنا في التصميم بفقدان عدد 
من الاعبني املؤثرين في تشكيلة 

املنتخب الوطني.
من جانبه، قال رئيس الوفد 
فهيد العجمي ان الاعبني بذلوا ما 
بوسعهم ولم يحالفهم احلظ في 

هذه الدورة باالضافة الى انسحاب 
منتخب���ي قطر والهند ما وضع 
اللجنة املنظمة امام خيار املشاركة 
بنظام ال���دوري الواحد، كما ان 
الس���ماح لاعبي قيرغيزستان 
ال���روس الذي���ن انضم���وا الى 
املنتخب القيرغيزي كانت مثار 
حديث املدربني واالعاميني حتى 
في الصحف الكازاخية التي متنت 
لو ان اللجن���ة املنظمة للدورة 
عملت على حماية خيار اللعب 
للمنتخبات من الاعبني احملليني 

وغير املجنسني حديثا.
اللجنة  وحول اجتماع���ات 
املنظمة وممثلي االحتاد الدولي 
املوجودي���ن في اس���تانة، قال 
نائب رئيس الوفد الشيخ نواف 
احلمد املبارك انها مبشرة باخلير 
بالنس���بة للمنتخ���ب واللعبة 
في الكوي���ت حيث جرى تقييم 
التقارير الس���ابقة س���عيا الى 
تقدمي كل مس���اعدة للجنة في 

املستقبل.
الفحص  الى ذل���ك، ج���رى 
الاعبني املصابني  اليومي على 
في املنتخب وهم عبداهلل الزيدان 
الدعيج وحس���ني باقر  ومحمد 
ومشعل العجمي ومحمد العجمي 
واحم���د العجمي ف���ي اصابات 
متفرقة واطمأنوا على حالتهم 
بشكل مؤقت على امل خضوعهم 
لع���اج مكثف بعد عودتهم الى 

الكويت.
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