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أوسمة االحتاد العربي لسالم فياض وجبريل الرجوب

)عادل يعقوب(العب الساحل عبداهلل مبارك يتعرض للمالحقة من العب العربي نواف الشويع

فوز صعب للعربي على الساحل في الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز 

األصفر يبتعد بالصدارة بعد تعادل الكويت وكاظمة
جوزيه روماو استغالل املساحات 
خلف مدافعي كاظمة وأنقذ احلارس 
عبدالعزيز كميل مرماه اثر ابعاده 
القوية )54(،  العجمي  لتس����ديدة 
وساهم البرازيلي روجيريو في خلق 
مساحات كبيرة في اجلبهة اليمنى، 
في املقابل حاول ماتش����اله تدارك 
الوضع باشراكه حمد حربي مكان 
طالل الفاضل وسنحت فرصة أخرى 
للمدافع خالد الشمري سددها عالية 
)61(. ووسط هذا الضغط الكويتاوي 
دفع املدرب روماو مبحترفه األردني 
حس����ن عبدالفتاح وعلي الكندري 
م����كان روجيريو وخال����د عجب، 
وواص����ل األبيض هجومه وس����ط 
تراجع واضح للبرتقالي الذي يعتمد 
على الكرات املرتدة السريعة وبينما 
تلفظ املباراة انفاسها أهدر محترف 
كاظمة الكسندر فرصة ال تعوض 
اثر انفراده مبرمى الفضلي بيد أنه 
سددها بجوار القائم األيسر)89(. 
أدار اللقاء احلكم محمود البلوشي 
وأنذر من الكويت يعقوب الطاهر 
وحسني حاكم ومن كاظمة ساندرو 

وفهد العنزي.

العربي يهزم الساحل

وفي ستاد صباح السالم بالنادي 
العربي، عانى األخضر األمرين ليحقق 
فوزا صعبا على الساحل »العنيد« 
والذي كاد أن يقلب األوضاع رأسا 
على عقب لوال االستبسال الكبير الذي 
أبداه العبو العربي في حماية مرماهم. 
وسجل أهداف العربي املغربي عبد 
املجيد اجليالني )12 و92( والبرازيلي 
فابيو )35( وحسني املوسوي )72(، 
فيما أحرز هدفي الس���احل املهاجم 
البديل محم���د العازمي )64 و82(. 
أدار اللقاء احلكم مشعل العسعوسي 
والذي أنذر عل���ي مقصيد ونواف 
العربي، واجلورجي  الش���ويع من 

جورج باتريكا من الساحل.

فهد الدوسري ـ عبداهلل العنزي
مبارك الخالدي - يحيى حميدان

حافظ القادس���ية على صدارته 
للدوري املمتاز بعد فوزه أمس على 
الساملية 2-1 بستاد ثامر ضمن اجلولة 
ال� 12 من البطولة، ليرفع رصيده الى 
29 نقطة فيما ظل السماوي على 10 
نقاط، وفقد الكويت نقطتني غاليتني 
بتعادله 1-1مع مضيفه كاظمة، ليرفع 
االبيض رصي���ده الى 25 نقطة في 
املركز الثان���ي، فيما اصبح رصيد 
كاظمة 21 نقطة. وحقق العربي فوزا 
صعبا على الساحل 4-2، ليحافظ 
بالتالي على مركزه الثالث بعد أن 
رفع رصيده الى 23 نقطة، فيما بقي 
الساحل على رصيده السابق 9 نقاط 
محتال بها املركز السادس. وتعادل 
اجلهراء مع النصر 1-1، سجل لألول 
األنغول���ي اندريه ماكينغا )45 من 
ضربة ج���زاء( بعد أن تقدم الثاني 
بهدف سجله السوري محمد زينو من 
ضربة حرة )15(. وأصبح للجهراء 
7 نقاط في املرك���ز الثامن األخير، 
وللنصر 8 نقاط في املركز السابع.

فوز قدساوي

في الش���وط االول م���ن مباراة 
القادسية والساملية ضرب االصفر 
بقوة مبك���را واس���تطاع محترفه 
الس���وري فراس اخلطيب تسجيل 
الهدف االول عندما لعب علي الشمالي 
اليمنى وصلت  عرضية من اجلهة 
ال���ى اخلطيب املتربص امام املرمى 
فلم يجد صعوبة في ايداعها سهلة 
على ميني حارس الس���املية نواف 
املنص���ور)6(. وعندما ظن اجلميع 
ان القادسية في طريقه لتحقيق فوز 
سهل عاد الساملية سريعا الى اجواء 
املباراة عبر مهاجم���ه املتألق علي 
فريدون »النشط« الذي ارتقى لكرة 
عرضية ووضع الكرة برأس���ه في 
الزاوية البعيدة عن متناول يد حارس 

القادسية نواف اخلالدي )12(.
وبعد الهدفني السريعني سيطر 
القادس����ية عل����ى منتصف امللعب 
بفضل حتركات عبدالعزيز املشعان 
وجهاد احلس����ني والعبي االطراف 
ولكن من دون خطورة بعد ان نظم 
الس����ماوي صفوفه خصوصا في 
اجلانب الدفاعي، ولم يشهد الشوط 
اي فرصة حقيقية للتسجيل على 
املرميني باستثناء الكرة التي سددها 
سعود املجمد اثر دربكة حصلت في 
منتصف امللعب ولكنها ذهبت عالية 
على مرمى الساملية. وفي الشوط 

الثاني لم ترتق املباراة الى املستوى 
املأمول منها خصوصا القادسية الذي 
ظهر بشكل غريب للغاية وتباعدت 
حظوظ����ه، حتى انه لم يقدم االداء 
ال����ذي ظهر عليه بالش����وط االول 
خصوصا في االستحواذ على الكرة 
ومحاولة بناء الهجمات، اما الساملية 
فأحس����ن في هذا الشوط وشكلت 
حتركات العبه املميز راشد الراشد 
ازعاجا لدفاع االصفر. واس����تطاع 
االصفر ان يحسم االمور لصاحله 
ولكن احتاج ه����ذه املرة الى ركلة 
جزاء مشكوك في صحتها احتسبها 

احلك����م علي محمود اث����ر احتكاك 
وشد بني العب الساملية البوسني 
الكسندر وجهاد احلسني فقام على 
اثره احلكم املساعد محمد العنزي 
باإلش����ارة الى محمود باحتسابها 
ركلة ج����زاء ولم يتردد االخير في 
اطالق صافرته وسط احتجاجات 
العبي السماوي، ليضع سعود املجمد 
الكرة في شباك نواف املنصور معلنا 
الهدف الثاني لألصفر )61(. وبعد 
الهدف حاول العبو الساملية تدارك 
الوضع والعودة الى نقطة البداية 
ولكن من دون جدوى ليحقق االصفر 

فوزا مهما عزز به صدارته.
دخل الفريقان اللقاء بحثا عن 
النقاط الثالث كاملة في ظل املنافسة 
الش����ديدة التي يش����هدها الدوري 
ووضحت أفضلية االبيض في وسط 
امللعب بفضل الكثرة العددية لالعبيه 
بوجود محترفه دانيال وحسني حاكم 
وناصر القحطاني وجراح العتيقي، 
ووقع مهاجم الفريق خالد عجب في 
مصيدة التس����لل في أكثر من مرة 
وحاول الفري����ق ترجمة افضليته 
الى أهداف ولكنه دون جدوى. في 
املقابل اعتمد مدرب كاظمة التشيكي 

ميالن ماتشاال على الدفع بفرج لهيب 
وفهد الفهد وعبداهلل الظفيري وفهد 
العنزي كثقل هجومي يساهم في 
عدم السماح لالعبي الكويت بالتقدم 
الس����يطرة  افتقد  البرتقالي  ولكن 
امليدانية وسط امللعب، وعلى عكس 
مجريات اللقاء متكن اخلبير لهيب من 
تسجيل هدف السبق للبرتقالي بعد 
ان جنح في حتويل الكرة العرضية 
التي أرسلها نواف احلميدان برأسه 
لترتطم بالقائم األيسر وتدخل املرمى 
)32(. ولم يهنأ الكظماوية بالهدف 
كثيرا حيث أدرك وليد علي التعادل 

لالبيض من ركلة حرة مباش����رة 
خارج منطقة اجلزاء سددها لتسكن 
اليس����ري حلارس املرمى  الزاوية 
عبدالعزيز كمي����ل )34(، بعد ذلك 
كثرت االخطاء في وس����ط امللعب 
وبدأ اللعب مييل للهدوء أكثر من 

احلماسة والندية.
الثاني، حاصر  الش����وط  وفي 
األبيض مس����تضيفه ف����ي ملعبه 
في أول ربع س����اعة وسط طلعات 
وحتركات جراح العتيقي وانطالقات 
العماني إسماعيل العجمي من العمق 
وحاول م����درب الكويت البرتغالي 

الشباب لمواصلة صدارته
أمام الفحيحيل اليوم

احتراف المطوع 
مع النصر مهدد باإللغاء

مشاركة كويتية ناجحة
في الـ »دراغ.ريس« العربي

القحطاني يدعو لمهرجان الوفاء

مبارك الخالدي
يتجدد الصراع على صدارة دوري الدرجة االولى اليوم بانطالق 
مباريات القسم الثالث منه باقامة 3 مباريات حيث يحل املتصدر 
الش���باب )23 نقطة( ضيفا على الفحيحي���ل )7 نقاط(، ويلتقي 
التضامن )19 نقطة( مع اليرموك )9 نقاط( على س���تاد ثامر فيما 
يواج���ه الصليبخات )15 نقطه( خيط���ان )10 نقاط( على ملعب 
التضامن، وتقام جميع املباريات في ال� 4:50. ويس���عى الش���باب 
للظف���ر بنقاط مباراته اليوم مع الفحيحيل للحفاظ على صدارته 
وفارق النقاط االربع بينه وبني اقرب مطارديه وهو التضامن، حيث 
تصب الفوارق البدنية واملهارية بني الفريقني ملصلحته، ويخوض 
التضامن مواجهة حذرة امام اليرموك الذي حقق فوزا معنويا على 
الفحيحيل في ختام القسم الثاني من البطولة ما يشير الى صعوبة 
املواجهة. ومن جهة اخرى، يأمل الصليبخات استعادة توازنه امام 
خيطان بعودة نغمة االنتصارات بعد حالة عدم االس���تقرار التي 
يعان���ي منها وانتظار نتائج الفرق االخ���رى، فيما اليزال خيطان 

يبحث عن هويته مع مدربه اجلديد محمد االنصاري.

عبدالعزيز جاسم
تردد أمس ان صفقة انتقال مهاجم املنتخب الوطني والقادسية 
الس���ابق بدر املطوع إلى النصر السعودي مهددة باإللغاء بعد ان 
طرأت بعض املستجدات التي متثلت في رفض جهة عمله )احلرس 
الوطني( احترافه مع النادي السعودي وتغيبه فترة طويلة، األمر 
الذي يهدد إكمال املطوع مس���يرته االحترافية، وإلغاء العقد الذي 
وقع���ه الطرفان )املطوع ونادي النصر( 28 يناير املاضي بصفقة 
مالي���ة قدرت ب� 850 أل���ف دوالر، إال ان هناك بعض األقاويل التي 
خرجت أمس أيضا وتقول ان القادس���ية سيسعى إليجاد حل مع 
املس���ؤولني في احلرس الوطني إلنق���اذ املوقف خاصة ان املطوع 
شارك مع فريقه اجلديد في مباراتني وكان آخرها أمس أمام الشباب، 
باإلضافة إلى انه في حال إلغاء العقد س���يجد املطوع نفسه غير 
مقيد في أي ناد خالل األربعة أش���هر املقبلة بس���بب انتهاء فترة 

تسجيل الالعبني.

سجلت الفرق الكويتية املشاركة في اجلولة السابعة للبطولة 
العربية للدراغ.ريس التي اختتم���ت أول من أمس ونظمها نادي 
قطر لسباقات السرعة نتائج الفتة، ففي فئة السيارات حقق بدر 
خورش���يد املركز الثاني ضمن منافس���ات فئة ال� »4.5« كما حقق 

عبداهلل الشطي املركز األول في فئة ال� »8 سلندر«.

اعرب محمد القحطان���ي عضو اللجنة املنظمة ملهرجان الوفاء 
خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي سيقام غدا 
بنادي الصيد والفروسية برعاية الشيخ ضاري الفهد عن سعادته 
لالستقبال الكبير الذي وجده في السعودية من القيادات واالمراء 
من محبي رياضة االباء واالجداد اثناء تقدمي الدعوات للمش���اركة 
في املهرج���ان. وأضاف القحطاني ان الفهد رئيس اللجنة املنظمة 
ملهرج���ان الوفاء ورئيس نادي الصيد والفروس���ية حريص على 
اجناح املهرجان الكبير الذي يحمل اس���م خادم احلرمني ويتزامن 
مع احتفاالت الكوي���ت باالعياد الوطنية الفت���ا الى انه مت اجراء 
القرعة للخيل املش���اركة في املهرجان والذي خصصت له جوائز 
قيمة وسيارة مقدمة من ابناء الش���هيد فهد األحمد تقديرا خلادم 

احلرمني الشريفني امللك عبداهلل.

س���ي.إن.إن: قال العب الغولف الشهير، واملصنف 
األول عامليا س���ابقا، تايغر وودز، في مقابلة حصرية 
مع »س���ي.إن.إن« إن بقاءه في أحضان أسرته »أعظم 
شيء في الوجود«. يأتي هذ التصريح بعد أن انفصل 
وودز عن زوجته طوال ست سنوات، إلني نوردغرن، 

في أغسطس 2010.

أكد االحتاد االسباني لكرة القدم أن املباراة النهائية 
لبطولة كأس ملك اسبانيا، والتي جتمع برشلونة وريال 
مدريد، ستقام على ستاد »ميستايا« في مدينة ڤالنسيا 
كملعب محايد.وأكد كل من الناديني أنه يفضل أن تقام 
املباراة على ملعب محايد أكثر من إقامتها على أي من 
ملعبي الفريقني في ستاد »كامب نو« مبدينة برشلونة 
أو على ستاد »سانتياغو برنابيو« بالعاصمة مدريد.

أكد النجم االسباني تشاڤي هرنانديز أنه وعدد من 
الالعبني الذين يش���بهونه في طريقة األداء كانوا على 

وشك »االختفاء« قبل ست سنوات.
وأوضح تشاڤي جنم برشلونة واملنتخب االسباني 
الفائز بلقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا أنه لن 
ينسى أبدا اخلطر الذي داهمه ومجموعة من الالعبني 
قبل سنوات وكاد يهدد مسيرتهم الكروية. وقال تشاڤي 
في مقابلة نشرتها صحيفة »ذي غارديان« البريطانية 
»النجاح أكد قيمة أسلوبنا في اللعب. قبل ست سنوات، 
كنت على وش���ك االختفاء. العبون مثلي كانوا أيضا 

على وشك االختفاء من عالم اللعبة«.

قّرر املدرب فيليكس ماغاث املدير الفني لش���الكه 
األملاني مواجهة منتقديه بتدش���ني صفحة على شبكة 
»فيس بوك« للتواصل االجتماعي عبر االنترنت، مشيرا 
إلى أن هذه احملاولة س���تكون حتوال كبيرا في عالقته 

مبشجعي الفريق.
تأتي هذه احملاولة من ماغاث بعد االنتقادات التي 
تعرض لها مؤخرا من قبل املشجعني الغاضبني، وفي 
غضون أقل من يومني، ق���ال ماغاث إن هذه الصفحة 
شهدت زيارة نحو 25 ألف مشجع، أدلى العديد منهم 
بتعليقات، وقال ماغاث )57 عاما( »لدي زائرون أكثر 

من فولفسبورغ«.

وسط شائعات حول رغبة ريال مدريد االسباني 
في الظفر بصفقة صانع األلعاب االسباني سيسك 
فابريغاس بالتفوق على غرميه التاريخي برشلونة، 
ذكرت تقارير صحافية امس أن ارسنال اإلجنليزي 
لن يقبل ببيع العبه الشاب بأقل من 65 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة ماركا أن ريال مدريد يستعد للتقدم 
بعرض بقيمة 60 مليون يورو لضم فابريغاس، في 
الوقت الذي كانت وسائل االعالم تتحدث منذ فترة 
طويلة عن عودة محتملة لالعب إلى فريقه السابق 

برشلونة.

 وودز: األسرة أعظم شيء في الوجود

نهائي كأس إسبانيا في ڤالنسيا

تشاڤي: كنت على وشك االختفاء

ماغاث عبر الـ »فيس بوك«:
أعزائي لنصبح أصدقاء

أرسنال يطلب 65 مليون يورو
لترك فابريغاس

األصفر حافظ على فارق النقطة أمام مطارده الكويت

القادسية أطاح بالجهراء بسهولة في »ممتاز السلة«

عباس يشيد بدور اإلعالم الرياضي

الذي سجل رميتني ثالثيتني فقط 
من أصل ما يفوق 25 محاولة وهو 
ما أض����اع الفرصة عل����ى زمالئه 
لالستفادة واستحواذهم على الكرة 
حيث جنح العبو القادس����ية في 
التقاط الكرات العائدة من السلة 

بنجاح ودون مقاومة.
وكان للصراف اليد الطولى في 
املباراة بعد أن جنح في تسجيل 
24 نقطة للقادسية منها 4 رميات 
ثالثية وهو أعلى معدل تسجيل 
للنق����اط في املب����اراة، فيما أحرز 
الليتواني توماس ناجز 12 نقطة 
والسبيعي 11 نقطة واحلميدي 9 
نقاط وعب����داهلل املطيري 8 نقاط 
وأحمد سعود 7 نقاط. وللخاسر، 
كان نايف الصندلي األبرز بتسجيله 
20 نقطة، واضاف عبدالعزيز ضاري 
13 نقطة واألميركي ديريك ترافر 10 
نقاط ومواطنه جون اودن 8 نقاط 

ومحمد املطيري 7 نقاط.
قاد اللق����اء طاقم حكام أجنبي 
التركي اسماعيل كسر  مكون من 
واليونانيني نيكوالس تيفانو وتوم 

ايفان.

3 مباريات في »األولى«

ال����ى ذل����ك، تق����ام الي����وم 3 
مباري����ات ضم����ن دوري الدرجة 
االول����ى في جولته ال����� 12، حيث 
يتقابل الصليبخات مع الش����باب 
والتضامن مع اليرموك والساملية 

مع النصر.

يحيى حميدان
القادس����ية فوزا مثيرا  سجل 
عل����ى اجلهراء 82-69 أمس األول 
ضمن مباريات اجلولة ال11 للدوري 
املمتاز لكرة الس����لة، التي شهدت 
فوز الكويت على العربي 60-78 

وكاظمة على الساحل 62-85.
وحافظ األصف����ر بالتالي على 
صدارته لترتيب الفرق بعد أن رفع 
رصيده الى 21 نقطة، أمام الكويت 
الثاني ب� 20 نقطة، واجلهراء الثالث 
وكاظمة الرابع ب� 16 نقطة لكليهما، 
والساحل خامسا ب� 15 نقطة وأخيرا 

العربي ب� 11 نقطة.
وبالعودة الى مباراة القادسية 
مع اجله����راء، كان للتألق الالفت 
لالعبي األصفر عبداهلل الصراف 
الس����بيعي وعبدالعزيز  وفه����اد 
احلمي����دي دور في احراز فريقهم 
نقطتي املباراة بس����هولة بعد أن 
جنح القادسية في توسيع الفارق 
في الرب����ع األخير من املباراة بعد 
أن كان التقارب في النتيجة سيد 
املوقف طوال فترات االرباع الثالث 
األولى، حيث انتهى األول لصالح 
القادس����ية 21-17، وقلب اجلهراء 
الطاولة في الثاني 42-40، واستعاد 
االصفر األفضلية في الثالث 53-57، 
أما في الربع الرابع األخير وضح 
التعب واالرهاق على العبي اجلهراء 
ليتس����يد األصفر امللعب بطوله 
وعرضه حتى النهاية، وس����نحت 
الفرص����ة اثر ذلك لالعبي األصفر 

عب���ر الرئيس الفلس���طيني 
محم���ود عباس عن س���عادته 
باللق���اءات العربي���ة الرياضية 
التي تقام على ارض فلس���طني 
وأكد خالل استقباله وفود الدول 
العربية املش���اركة ف���ي امللتقى 
اإلعالمي الرياضي العربي األول 
الذي حتتضنه مدينة رام اهلل على 
أهمية الدور الذي يلعبه اإلعالم 
في دعم القضية الفلس���طينية 
وأضاف »أن اإلعالم الرياضي اظهر 
شجاعة تفوق مبراحل ما أظهره 
اإلعالم السياسي في كسر احلصار 

عن الشعب الفلسطيني.
وش���دد عل���ى أن م���ن يأتي 
لزيارة السجني ليس بالضرورة 
ان يعترف بالس���جان، مشيرا 
في اللقاء ال���ذي حضره اللواء 
اللجنة  الرجوب رئيس  جبريل 
األوملبية الفلس���طينية � رئيس 
القدم  الفلسطيني لكرة  اإلحتاد 
والزميل محمد جميل عبدالقادر 
رئيس االحتاد العربي للصحافة 
الرياضية ود.محمد خير مامسر 
وع���دد كبير من الش���خصيات 
الرس���مية والرياضية وحش���د 

وقف عاجزا عن ايقافهما.
وعاب اجلهراء في املجمل العام 
اصرار العبيه على تسجيل الرميات 
الثالثية السيما عوض الرشيدي 

السياس���ية واإلعالمية، وعبر 
فياض في كلمته بهذه املناسبة 
عن س���عادته باحلضور مؤكدا 
ان تواجد هذا احلش���د اإلعالمي 
في فلسطني يؤكد التضامن مع 

الشعب الفلسطيني.

ال���وزراء  ورع���ى رئي���س 
الفلس���طيني د.س���الم فياض 
الفلسطيني  الرئيس  نيابة عن 
حفل االفتتاح الرسمي للملتقى 
مساء االربعاء املاضي بحضور 
حش���د كبير من الش���خصيات 

واس���ع من الزم���الء اإلعالميني 
الرياضيني الفلسطينيني والعرب، 
الى حاجة الش���قيقة فلس���طني 
الى العون اإلنس���اني والصوت 
العربي واالخوة من كل األقطار 

الشقيقة.

الستعراض مهاراتهم السيما تلك 
احلركة الفنية التي قام بها الصراف 
في اهداء الكرة للحميدي من أمام 
العب اجلهراء محمد املطيري الذي 

)هاني الشمري(العب القادسية عبداهلل املطيري يحاول التسجيل مبضايقة محمد املطيري

)هاني الشمري(مهاجم الكويت خالد عجب ينطلق بالكرة مبضايقة دفاع كاظمة


