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إبراهيم: الحديث عن تجديد عقدي سابق ألوانه

انطالق بطولة المغتربين السوريين في النصر  الوطني يهزم التجاري في »المصارف«

مبناسبة االحتفال بعيدي الوطني والتحرير 
انطلقت بطولة املغتربني الس���وريني على ملعب 
نادي النصر بحضور جماهيري كبير ومبشاركة 
10 فرق قسمت على مجموعتني والفرق املشاركة 
هي: النسور � البوكمال � اسود الفرات � ابوحمام 
ابوحردوب � الفتوة � الكرامة � الشعلة � احلراك 

� قلعة احلصن.
وكانت بداية البطولة فوزا ساحقا للشعلة حامل 
اللقب ب� 6 � 3، وفي املباراة الثانية فاز فريق ابو 
حمام 2 � 1، وفي املباراة الثالثة فاز فريق الفتوة 
على الكرامة 2 � 1، وتعادل فريق ابو حردوب مع 

فريق أسود الفرات 3 � 3.

فاز فريق بنك الكويت الوطني لكرة القدم على 
فريق البنك التج���اري 5-0 ضمن بطولة دوري 

املصارف املقامة على ملعب وزارة االعالم.
وكانت املباراة متكافئ���ة بني الفريقني وانتهى 
الشوط األول بهدفني للوطني سجلهما حمد اخلبيزي، 
واس���تطاع الوطني ان يفرض كلمته في الشوط 
الثاني بثالثة اهداف اخرى، هدفني سجلهما الالعب 

ناصر بوعباس وهدف سجله وليد بسام.
من جانبه، قال مدير فريق الوطني آرش يوسف 
ان الفريق سيسعى جاهدا للحفاظ على هذه الصدارة 
التي جاءت نتيجة جه���ود الالعبني وحتضيرات 
الفريق اجلدية لهذا املوس���م واهتمام ادارة البنك 
الكبيرة بالفريق وحرصها التام على ريادة الوطني 

في املجال الرياضي ايضا.

محمد إبراهيم يوجه عبدالعزيز املشعان خالل إحدى املباريات وليد علي خالل مباراة البحرين باملنامة

املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف يأمل في تتويج األصفر رسميا بلقب الدوري اليوم

فرق اجلالية السورية حتمل الفتة مبناسبة أعياد الكويت
فريق بنك الكويت الوطني لكرة القدم

عبدالعزيز جاسم
أثنى مدرب القادسية محمد 
إبراهيم عل����ى العبيه إلنهائهم 
مباراة الساحل التي اقيمت أول 
من أمس ضم����ن اجلولة ال� 13 
للدوري املمتاز في الشوط األول 
ب� 4 أه����داف، الفتا إلى أنه كان 
يعلم جيدا ان االرهاق س����ينال 
منهم في الش����وط الثاني وهذا 
فعال ما حدث، مضيفا انه بعد 
خروج علي الشمالي في الشوط 
األول بسبب الشد العضلي جاءت 
الصدمة بني شوطي املباراة بعدم 
قدرة حسني فاضل على اللعب 
بس����بب االرهاق بعد مشاركته 
مع املنتخب في مباراة البحرين 
الودية مل����دة 90 دقيقة في أول 
مباراة له بعد العودة من االصابة، 
مشيرا الى أنه طلب منه البقاء 
ملدة 10 دقائق في الشوط الثاني 

ومن ثم قام باستبداله.
وبنينّ ابراهيم ان خط الدفاع 
ميثل له اكبر املشاكل في املرحلة 
املقبلة بسبب كثرة االصابات او 
االعتذار والتي كان آخرها غياب 
نهير الشمري عن مباراة الساملية 
بسبب ظروفه العائلية، مضيفا 
انه قرر ان يتدرب الالعبون امس 
لك����ي يريحهم الي����وم ومن ثم 
سيقرر من سيلعب في مواجهة 

الكويت في اجلولة املقبلة.
واضاف ان ضغط املباريات 
دائما ما يتس����بب ف����ي اصابة 
الالعب����ني وكان آخره����م طالل 
العامر الذي يعاني من شد، الفتا 
الى ان غياب نواف اخلالدي عن 
املباراة كان بسبب شعوره بآالم 

في العضلة اخللفية.
واش����ار الى ان احلديث عن 

حسم لقب الدوري اليزال مبكرا 
حتى في حال الفوز على الكويت 
وتوس����يع الفارق الى 7 نقاط، 
مضيفا ان الدوري سيحسم في 

آخر جولتني من وجهة نظره.
وأكد إبراهيم انه حتى اآلن لم 
يناقش ادارة النادي بشأن جتديد 

عقده م����ع الفريق وأن احلديث 
عن هذا األمر سابق ألوانه لذلك 
ال ميكنه أيضا أن يفرض رأيه 
او وجه����ة نظ����ره فيما يخص 
التجديد للمحترفني السوريني 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني 

واملغربي عصام العدوة.

عبدالعزيز جاسم 
أكد مدير املنتخب الوطني اسامة 
حسني ان إدارة املنتخب واجلهاز 
الفن����ي بقيادة الصرب����ي غوران 
توڤاريتش قبال دعوة من احدى 
الش����ركات خارج البالد وحتديدا 
في اإلمارات إلقامة معسكر لالزرق 
في الشارقة بداية من 23 وحتى 30 
مارس املقبل على نفقة الش����ركة، 
مشيرا إلى أن املعسكر ستتخلله 
مباراتان وديتان االولى ستكون 
املنتخب االردن����ي 25 مارس  مع 
والثانية مع منتخب الس����لفادور 
في 29 منه، وس����تكون املباراتان 

ضمن يوم »فيفا دي«.
وبني حسني أن جدول مباريات 
االزرق الودي ال يتعارض نهائيا 
م����ع مباريات ال����دوري املمتاز او 
مع مشاركات األندية اخلارجية، 
مبينا انه هناك تنسيقا كبيرا بني 
ادارة املنتخب وجلنة املس����ابقات 
التابعة الحتاد الكرة، كما ان هناك 
برنامج����ا طويل امل����دى قد وضع 
العداد املنتخب، الفتا الى ان اجلهاز 
الفني يس����عى الستغالل كل يوم 
»فيفا دي« من خالل مواجهة احد 
املنتخبات حتى تتاح الفرصة امام 
املدرب غ����وران لتجربة اكبر عدد 
من الالعب����ني من خاللها واختيار 

االفصل. 
واض����اف ان اعالن تش����كيلة 
الالعبني للمعسكر اخلارجي اآلن 
سابقة الوانها ألن هناك عددا كبيرا 
م����ن املباريات التي س����يخوضها 
الالعبون في الدوري خالل الفترة 

يحيى حميدان
القادسية على موعد  سيكون 
مع التتويج بلقب دوري كرة السلة 
اليوم عندما يخوض مواجهة سهلة 
أمام العربي في ال� 6 مساء اليوم 
ولكن م����ع األمل بس����قوط أقرب 
مالحقيه وهو الكويت الذي يواجه 
الس����احل »العنيد« في ال� 8 وذلك 
ضمن مباريات اجلولة ال� 13 لفرق 
الدرجة املمتازة. وتفتتح مباريات 
اجلول����ة بلقاء اجلهراء مع كاظمة 

في ال� 4 مساء.
القادس����ية صدارة  ويحت����ل 
الترتيب برصيد 23 نقطة وبفارق 
نقطتني عن الكويت، في حني يأتي 
اجلهراء ثالث����ا برصيد 18 نقطة، 
اما كاظمة والساحل ففي املركزين 
الرابع واخلامس برصيد 17 نقطة 
لكليهما، وأخيرا العربي ب� 12 نقطة 
والذي هبط رسميا لفرق الدرجة 

األولى.
القدس����اوية  وتأمل اجلماهير 
أن يقدم الساحل في مباراته امام 
األبيض هدية ثمينة جدا لفريقها 
األصف����ر في ح����ال تغل����ب على 
الكويت وهي مواجهة تعتبر الكفة 
متساوية فيها، وكل طرف يأمل في 
حتقيق الفوز ألهداف وطموحات 

مختلفة.
فالساحل سيسعى بقوة الحلاق 
الهزمية باألبي����ض واالبتعاد قدر 
الذي  املركز اخلامس  االمكان عن 
يجع����ل صاحبه يخوض مواجهة 

األصفر اليوم ام����ام العربي وهو 
أمر يبدو بعيد املنال وفي اجلولة 
الس����احل وذلك لكي  أمام  املقبلة 
يتمسك األبيض بفرصة احلصول 

على اللقب.
وفي مواجهة األصفر واألخضر، 

فوز حتى اآلن وكان أشبه مبحطة 
للتزود بالنقاط للفرق األخرى، ومن 
هنا ستكون مهمة العربي صعبة 
الثبات الوجود واخلروج بفوز قد 
يحفظ به ماء وجه »العرباوية«.

وف����ي أولى مباري����ات اليوم، 

فاصلة بطريق����ة الذهاب واإلياب 
مع صاحب املركز الثاني في دوري 
الدرجة األولى، وعليه فإن الكويت 
لن يكون في مأمن في مواجهة اليوم 
اذا ما أراد االبق����اء على بصيص 
األمل الذي يتشبث به وهو سقوط 

تعادل مخيب للتضامن
وفوز خيطان بـ »األولى«

عبداهلل العنزي
تقدم الش���باب خطوة كبيرة نحو احراز لقب دوري الدرجة 
االولى لكرة القدم وبلوغ الدوري املمتاز بعد ان حقق فوزا مهما 
عل���ى مضيفه الصليبخات بهدفني مقابل هدف، في اجلولة ال� 12 
من الدرجة االولى، وبهذا الفوز عزز الشباب من صدارته لترتيب 
فرق الدوري برصيد 29 نقطة، فيما تراجع الصليبخات للمركز 
الرابع ب� 15نقطة، وبهذه النتيجة وسع الشباب الفرق بينه وبني 
اقرب منافسيه الى 9 نقاط مع تبقي 8 جوالت على انتهاء املسابقة.

وعلى ملعبه فرط الوصيف )التضامن( في فرصة ثمينة ملواصلة 
مالحقة املتصدر )الش���باب( بعد ان تعادل مع الفحيحيل بثالثة 
اهداف لكل منهما في لقاء مثير، ليصبح رصيد التضامن 20 نقطة 
باملركز الثاني، بينما للفحيحيل 8 نقاط باملركز السادس واالخير، 
وعلى ستاد ثامر حقق خيطان فوزه الثاني على التوالي بعد ان 
تخطى عقبة اليرموك بهدفني مقابل هدف، ليرفع رصيده الى 16 
نقطة متقدما للمركز الثالث، بينم���ا بقي اليرموك على رصيده 

السابق 12 نقطة.

ختام دورة اإلدارة المتقدمة
اختتمت في مركز عبداهلل الس���الم إلعداد القادة دورة اإلدارة 
الرياضية املتقدمة والتي أقيمت حتت مظلة االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( بحضور س���كرتير عام االحتاد سهو السهو، وقام 
السهو بتوزيع الدروع التذكارية والشهادات على الدارسني، وقال 
ان هذه الدورة تعد مكسبا لإلداريني في الكويت نظرا لكونها من 
أعلى مس���تويات دورات اإلدارة التي تعقدها »فيفا« لالحتادات 
الرياضية األعضاء، وشكر السهو احملاضر الدولي مصطفى السهلي 

من اليمن ود.حسني املكيمي احملاضر اإلقليمي.

تبدو جمي����ع الظروف مهيأة امام 
األول القتناص فوز س����هل نظرا 
لتواضع املستوى الذي قدمه العربي 
في مباريات الدوري املمتاز والذي 
خيب آمال وتطلعات محبي »القلعة 
اخلضراء« حيث لم يحقق الفريق أي 

يطمح اجلهراء وكاظمة الى تسجيل 
االنتصار والزح����ف نحو منطقة 
األم����ان أكثر. ويعي����ش الفريقان 
ظروفا متشابهة من خالل الظهور 
بأداء متف����اوت من مباراة ألخرى 
وهو م����ا كلف الفريق����ني الكثير 
عند وصول قطار الدوري املمتاز 

حملطاته األخيرة.

الصراع محتدم في »األولى«
من جهة أخرى، استمر الصراع 
على لقب دوري الدرجة األولى بني 
النصر واليرموك بعد فوز األول 
على الصليبخات 100-60، والثاني 
على الساملية 70-55 أمس األول 
ضمن مباريات اجلولة ال� 13 التي 
أقيمت في صالة الشهيد قشيعان 

املطيري بنادي النصر.
وفي مباراة أخرى ضمن اجلولة 
ذاتها، فاز التضامن على الشباب 
81-79. ورفع املتصارعان على لقب 
األولى النصر واليرموك رصيدهما 
الى 25 نقطة قبل جولتني من ختام 
املسابقة والتي ستكون فيها اجلولة 
األخيرة حاسمة ومفصلية بالنسبة 
لتحديد هوية البطل عندما يلتقي 

الفريقان في 22 اجلاري.
وف����ي بقي����ة ترتي����ب الفرق، 
جاء الصليبخ����ات ثالثا برصيد 
19 نقطة والتضام����ن رابعا ب� 18 
نقطة والشباب خامسا ب� 16 نقطة 
والس����املية في املركز الس����ادس 

واألخير ب� 14 نقطة.

اعالن القائمة قبل املباراة بيومني أو 
ثالثة أفضل من اإلعالن عنه مسبقا.  
وأشار حسني الى انه من الصعب 
ان يكون هناك جتمع لالعبني في 
الكويت قبل التوجه للشارقة نظرا 
إلقامة مباريات الدوري في 22 مارس 

أي قبل السفر بيوم واحد. 

املقبلة باإلضافة إلى مشاركة األندية 
في كأس االحتاد االسيوي ودوري 
ابطال اخلليج ما يعني ان هناك عددا 
من الالعبني سيتراجع مستواهم 
وبالعكس سيرتفع مستوى آخرين، 
كما ان علينا وضع االصابات التي 
قد تطرأ في احلسبان، لذلك سيكون 

وأوضح انه حتى االن لم يصلهم 
أي كت����اب فيما يخص التصفيات 
األولية لنهائيات كأس العالم 2014 
التي ستقام بالبرازيل أو حتى موعد 
إقامتها، مضيفا ان على اجلهازين 
الفني واإلداري حاليا العمل بجدية 
للوصول ألعلى درجة من التأهب 

واالستعداد للمرحلة املقبلة. 
ومتن����ى حس����ني ان تعود 
الثقة لالعبي االزرق مرة اخرى 
خالل املباري����ات الودية املقبلة 
لكي يدخل����وا اجواء التصفيات 
بروح معنوية عالية ونس����يان 

كأس آسيا. 

»حكام السلة« إلبراهيم: ارحل
يبدو أن ثورة االحتجاجات واملظاهرات على األنظمة 
التي تسود الدول العربية في الفترة احلالية قد وصلت 
الى حكام السلة الذين أعلنوا عصيانهم ومتردهم على 
رئيس اللجنة الفنية ونائب رئيس االحتاد خليل ابراهيم 
بسبب الظلم والتفرقة التي يتعرض لها احلكام حسب 
م 15 حكما كويتيا كتابا رسميا الى مجلس  وصفهم. وقدنّ
ادارة احتاد السلة يعلنون فيه رفضهم التعاون مع رئيس 
اللجنة املختصة باحلكام خليل ابراهيم الذي تشبث بهذا 
املنصب طوال 17 عاما وإال فانهم سيقدمون كتب اعتذارات 
رس���مية عن عدم رغبتهم في حتكيم املباريات وهو ما 
يعني ضربة موجعة للعبة اذا ما أخذنا في االعتبار قلة 
عدد احلكام أصال الذين يصل عددهم الى 35 حكما منهم 

18 حكما كويتيا.
وكان الكثير من احلكام قد أرادوا توقيع كتاب رفض 
التعاون اال أن »قائدي الثورة« رفضوا ذلك مفضلني ابعادهم 

عن هذه األمور لكي ال تتأثر مسيرتهم مستقبال.

»السلة« يعّدل مواعيد المباريات
أجرى احتاد السلة تغييرا على مواعيد مباريات الدوري 
املمتاز ودوري الدرجة األولى وذل����ك لتزامن مواعيد بعض 
املباريات مع االحتفاالت بالعيدين الوطني والتحرير. وتقرر 
أن تلعب مباريات اجلولة األخيرة للدوري املمتاز التي تشهد 
لقاءات العربي مع كاظمة والساحل مع اجلهراء والقادسية مع 

الكويت في 23 اجلاري بدال من املوعد السابق في 24 منه.

تأجيل بطولة ناشئي »سلة الخليج«
قررت اللجنة التنظيمية لكرة السلة مبجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية تأجيل بطولة الناشئني الثانية للمنتخبات 
التي كان من املزمع انطالقها في البحرين أمس األول وحتى 

21 اجلاري بسبب األحداث التي تشهدها البحرين حاليا.

حسين: معسكر األزرق بالشارقة ال يتعارض مع »المسابقات«
يواجه خالله األردن والسلفادور ضمن »فيفا دي«

القادسية لحسم لقب »ممتاز السلة« أمام العربي اليوم
ينتظر هدية الساحل في لقائه مع الكويت


