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عزم القادس����ية منذ البداية على 
تسجيل هدف ثان يطمئن به على 
النتيجة وكان له ذلك بعد أن سدد 
العنزي ركلة حرة مباشرة من أمام 
منطقة اجل����زاء من فوق احلائط 
استقرت في الش����باك )56( ولم 
يكتف األصف����ر عند هذا احلد بل 
واصل تفننه واستعراض مهاراته 
على شورتان وتالعب به من خالل 
حت����ركات العنزي واخلطيب، ثم 
جاءت انطالقة عامر املعتوق من 
اجلهة اليس����رى ليمرر الكرة إلى 

العنزي ال����ذي تعامل معها على 
طريق����ة الالعبني الكبار مبراوغة 
املدافع االوزبكي ووضع الكرة في 
الزاوية اليسرى البعيدة حلارس 
ش����ورتان )70( ثم جاءت صدمة 
االوزبك مرة أخرى بعد طرد العبهم 
الدين بع����د حصوله على  صدر 
البطاقة الصفراء الثانية ليتواصل 
زحف األصفر نحو مرمى شورتان 
إال أنهم تفننوا في إضاعة الفرص 
الواحدة تلو األخرى. واحتسب 
احلكم اإليراني يداهلل جهنباجي 

ركلة جزاء لشورتان في الدقيقية 
90 بعد أن ملست الكرة يد ضاري 
سعيد إال ان اركانوف أضاعها بعد 
أن سدد الكرة فوق العارضة لترتد 
الكرة لألصفر وتصل للبديل أحمد 
عجب الذي انفرد باملرمى ووضع 
الكرة بسهولة في الشباك األوزبكية 
)91(.  وفي املجموعة األولى، لقي 
اللبناني خسارة ثقيلة  األنصار 
امام مضيفه ناساف األوزبكي 3-0 
وتغلب دميبو الهندي على التالل 

اليمني 1-2.

عبداهلل العنزي 
خسر العربي اولى مبارياته في املجموعة 
الرابعة في بداية مشواره ببطولة دوري ابطال 
اخلليج امام ضيفه االهلي االماراتي 1-2 في 
اللقاء الذي جمعهما مس���اء امس على ستاد 
صباح السالم وتضم املجموعة فضال عنهما 
السليبة  النتيجة  البحريني، وبهذه  االهلي 
على ارضه صعب االخض���ر من مهمته في 
حجز بطاقة التأهل الوحيدة الى الدور نصف 

النهائي.
في الشوط االول، بّكر االهلي بالتسجيل 
عبر عبدالعزيز هيكل الذي تلقى كرة عرضية 
قريبة من املرمى فلم يجد صعوبة في ايداعها 
بش���باك احلارس خالد الرش���يدي الذي لم 
يس���تطع فعل أي ش���يء لها رغم ان الكرة 

قريبة منه )11(.
وزاد هذا الهدف املبكر من صعوبة تعامل 
العبي االخضر مع املباراة خصوصا في الشق 

الهجومي، وظهروا من دون تكتيك هجومي، 
واعتمد املدرب البرازيلي مارسيلو كابو على 
صانعي االلعاب محم���د جراغ وعبدالعزيز 
السليمي، ومن خلفهما العب االرتكاز نواف 

شويع.
وكان تناقل العبي الوس���ط الكرة سلبيا 
فلم تص���ل الى املهاجمني املغربي عبداملجيد 
اجليالن���ي والبرازيلي جوني، ويعيب على 
كابو في هذا الشوط عدم استغالله لألطراف 
علي مقصيد من اجلهة اليس���رى وعبداهلل 

الشمالي من اليمني.
اخطر فرص العربي كانت عبر ركلة حرة 
قريبة من منطقة جزاء االهلي نفذها جوني 

برعونة لتصطدم باحلائط البشري )34(.
وفي الشوط الثاني نشط االخضر بعد ان 
اعتمد العبوه على االطراف، وان عاب الفريق 
البطء في نقل الكرات وحتضير الهجمات ما 
سمح لالهلي بالتراجع والتغطية، في حني 

اعتمد االهلي على الهجمات املرتدة.
وتأخ���ر مدرب االخضر كاب���و في اجراء 
التبديالت خصوصا في نزول علي اشكناني 
الذي تسبب بعد دقائق من اشراكه في ركلة 
جزاء نفذها علي مقصيد بنجاح رغم محاولة 
احلارس س���يف يوسف »82«، وابى فيصل 
خليل اال ان يظفر فريقه بنقاط املباراة الثالث 
بعد ان اس���تغل عرضية اسماعيل احلمادي 
الذي راوغ مدافع���ي العربي قبل ان يلعبها 
على رأس خلي���ل الذي لم يجد صعوبة في 

ايداعها بشباك خالد الرشيدي »90«.
وكانت ابرز هجمات الش���وط من خالل 
تسديدة عبدالعزيز السليمي كرة قوية مرت 
قريب���ة من العارضة »55«، في حني تصدى 
خالد الرشيدي ببراعة النفراد فيصل خليل 
»62«، ومرت رأس���ية جوني بجوار القائم 
االيسر ملرمى االهلي بعد عرضية متقنة من 

اجليالني »78«.

عبدالعزيز جاسم 
أكرم القادسية ضيافة شورتان 
األوزبك����ي ودك مرم����اه برباعية 
نظيفة ضمن منافسات املجموعة 
الثانية في كأس االحتاد اآلسيوي 
في املباراة التي أقيمت أمس على 
س����تاد محم����د احلم����د ليتصدر 
األصفر مجموعته بفارق األهداف 
عن االحتاد السوري الذي تغلب 
على الصق����ر اليمني 2-1 وتفنن 
القادس����ية في املباراة خصوصا 
في الشوط الثاني الذي يعتبر من 
أفضل أشواط األصفر هذا املوسم 
وسجل األهداف فراس اخلطيب 
)12( وحمد العن����زي )56 و70( 

واحمد عجب )91(. 
القادسية الشوط األول  دخل 
ضاغطا من أجل تس����جيل هدف 
مبكر وظهر ذلك واضحا من خالل 
الطريق����ة التي لع����ب بها مدرب 
األصف����ر محم����د إبراهيم 3-4-
3 وبالفعل س����يطر الفريق على 
النصف الثاني من ملعب شورتان 
بفضل حتركات الس����وري فراس 
اخلطيب وحم����د العنزي وجنح 
العنزي ف����ي احلصول على خطأ 
على مش����ارف منطقة اجلزاء إال 
أن السوري جهاد احلسني سددها 
في احلائط وعاد العنزي للتألق 
مرة أخرى بتمريرة بينية متقنة 
من بني مدافعي شورتان وصلت 
للخطيب الذي سددها قوية على 
ميني احل����ارس األوزبكي عانقت 
الشباك )12(. وبعد الهدف بدقيقة 
إلى  العن����زي ك����رة مماثلة  مرر 
عبدالعزيز املش����عان الذي واجه 
احلارس لكنه وضع الكرة بجانب 
القائم األمين ثم انحصر اللعب في 
وسط امللعب، وكثرت األخطاء في 
التمرير من جانب الفريقني وعاد 
األصفر للوراء نوعا ما، األمر الذي 
ساهم في وصول شورتان ملرمى 
نواف اخلالدي الذي تصدى ألخطر 
كرة على مرماه بعد رأسية متقنة 
من اليكس ياكوف بعد أن وضع 
الكرة بعي����دة في الزاوية اليمنى 
إال أن يقظة اخلال����دي كانت لها 
باملرصاد ليش����عر العبو األصفر 
املباراة  باخلطر ويعودوا جل����و 
كما بدأوها ويش����نوا العديد من 
الهجمات، وكاد اخلطيب يضيف 
الهدف الثاني له ولفريقه بتسديدة 
صاروخية من خارج منطقة اجلزاء 

ردتها العارضة )44(.
ورد شورتان سريعا بتسديدة 
قوية من ياكوف أبعدها اخلالدي 

بصعوبة إلى ركلة ركنية.
وف����ي الش����وط الثاني وضح 

عيسى بوطيبان يسلم مشفي املطيري كأسا في بطولة سابقة

)االزرق.  كوم( حمد العنزي وفراس اخلطيب تألقا أمام شورتان 

)االزرق.  كوم( عبداملجيد اجليالني يتعرض لعرقلة من العب األهلي 

النجادي يستعد لرالي الكويت الدولي

دعوة الحمود العتزال عبدالرؤوف

دعوات »عمومية الكرة« 9 الجاري

استقبل الشيخ عبداهلل احلمود العب الفريق 
األول لكرة القدم في النادي العربي السابق سمير 
عبدالرؤوف، وتسلم منه دعوة حلضور مهرجان 
اعتزاله الذي سيقام حتت رعاية الشيخ فيصل املالك 
على هامش اللقاء الذي سيجمع العربي والكويت 

في 10 اجلاري على ستاد صباح السالم في العربي 
ضمن القسم الثالث من الدوري املمتاز.

وفي نهاية اللقاء، اعرب عبد الرؤوف عن شكره 
للحمود على دعم مهرجان اعتزاله، وقدم له درعا 

تذكارية بهذه املناسبة.

عبداهلل العنزي 
 أّجل احتاد الكرة إرس���ال الدعوات لألندية 
لعقد اجلمعي���ة العمومية غير العادية املقررة 
في 10 ابريل املقبل لتعديل املادة 32 من النظام 
األساس���ي، إلى 9 اجلاري بع���د ان كان مقررا 

إرسالها اليوم.
 ويأتي هذا التأجيل الن النظام األساس���ي 
الحتاد الكرة، يشترط إرس���ال الدعوات لعقد 
عمومية غير عادية قبل ش���هر من عقدها، في 

حني ان دعوات عقد العمومية العادية يجب ان 
تكون قبل 45 يوما على موعدها.

 ومن املق���رر ان تعقد اللجنة القانونية في 
احتاد الكرة برئاسة الشيخ طالل الفهد اجتماعا 
اليوم لبحث آليات عمل االحتاد للمرحلة املقبلة 
التي ستشهد تعديل عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
من 5 الى 14 عضوا، والنظر في خارطتي الطريق 
اللتني رس���مهما االحتاد الدولي )فيفا( الحتاد 

الكرة لتنفيذ احداهما العتماد التعديل. 

إغالق باب التسجيل
بـ »رماية مصطفى كرم«

يغلق اليوم في السادس����ة مساء باب 
التسجيل في بطولة شركة مصطفى كرم 
واوالده للتجارة العامة واملقاوالت للرماية 
التي س����تبدأ غدا وملدة ثالثة أيام، بعد أن 
توافد ع����دد كبير من الرم����اة والراميات 
للمبادرة بتسجيل أس����مائهم للمشاركة 
في البطولة، واكتمال أعداد املشاركني في 
الرمايات االوملبية »املس����دس والبندقية 
الهوائية 10م والبندقية 50م رقود واملسدس 
احلر 50م« للرجال والسيدات والناشئني 

والناشئات. 
من جانب����ه امتدح أمني صندوق نادي 

اللجنة املنظمة للبطولة  الرماية وعضو 
عيس����ى بوطيبان إخوان����ه القائمني على 
تنظيم بطولة شركة مصطفى كرم وأوالده 
إداريا وفنيا وقدم شكره وتقديره لكل من 
س����اهم في هذه اجلهود الكبيرة، ومتنى 
بوطيبان ان تكون مسابقات هذه البطولة 
كمثيالتها من حيث قوة املنافسة بني األبطال 
والبطالت وحتقيق النتائج املتميزة خاصة 
ان الرماية الكويتي����ة قامت خالل الفترة 
املاضية بتنظيم رائ����ع لبطولة اجلائزة 
الكبرى لرماية اخلرط����وش للمغفور له 

الشيخ فهد السالم.

في الجولة الثامنة لدوري الدمج

تعادل الكويت والنصر في »اليد« والشباب يواجه القادسية
حامد العمران

بقي حال الكويت والنصر 
على ما هو عليه بعد خروجهما 
 32 � »حبايب« بتعادلهما 32 
ف���ي اللقاء ال���ذي جرى امس 
على صالة الشهيد فهد األحمد 
في االس���بوع الثامن لدوري 
الي���د. ورفع كل  الدمج لكرة 
من األبيض والعنابي رصيده 

الى 9 نقاط.
كانت بداي���ة األبيض في 
الشوط األول غريبة نوعا ما 
عندما بدا املدرب بإشراك عبداهلل 
الساعد األيسر،  اخلميس في 
واحمد الكندري في مركز صانع 
األلعاب، وعبدالرحمن فخري في 
الساعد األمين، فيما ابقى محمد 
الغربللي وشقيقه عبداهلل على 
دكة االحتياط، ما أعطى فرصة 
النصراوي واحلارس  للدفاع 
بحر االبراهيم لالستبسال إلى 
جانب بروز مناور دهش في 

الدقائق األولى.
وكان فيص���ل واصل جنم 
الشوط األول بفضل التغييرات 
الذي  الكثيرة ملدرب األبيض 
لم يس���تقر على التش���كيلة، 
التفاهم  الالعب���ون  فافتق���د 

املتألق  الدائرة  وميرر لالعب 
عبدالعزيز عبداهلل الذي سجل 
4 أهداف، س���اعدت األبيض 
على التقدم بفارق وصل الى 
4 أهداف. والنصر كعادته ال 
يعرف االستسالم وأجرى مدرب 
الفريق بعض التغييرات ولعب 
امجد مقبل ومحمد العازمي الى 
جانب هروب واصل من الرقابة 
ليحقق العنابي التعادل في آخر 
3 دقائق، وكان بإمكان الكويت 
التقدم ولكن استعجال محمد 
الغربللي في التصويب البعيد، 
كاد يكلف فريقه اخلسارة عندما 
اس���تحوذ النصر على الكرة 
في الثواني األخيرة، ولكن لم 
يحسن العبو النصر التعامل 

مع الهجمة.
أدار اللقاء باقتدار الدوليان 

علي عباس وعصام ابل. 
الي���وم مباراتان،  وتق���ام 
فيلتقي الشباب املتصدر )13 
نقطة( مع القادسية )10 نقاط( 
في لقاء مثير في ال� 5 مساء، 
الفحيحيل )12  فيما يس���عى 
نقطة( ملالحق���ة املتصدر في 
مباراته مع اليرموك )6 نقاط( 

في ال� 6:30.

ليتقدم العنابي في اغلب أوقات 
الش���وط االول، وكان اجلناح 
األيسر في النصر فرهود مهلي 

حاضرا بقوة وسجل 4 أهداف 
جميلة.

وفي الشوط الثاني، استقر 

الكويت على التشكيلة ولعب 
محمد الغربللي بشكل جماعي 
ليفتح آفاقا في دفاع النصر، 

عصام النجادي

متن���ى متس���ابق الراليات 
النجادي حتقيق مركز  عصام 
متقدم في رالي الكويت الدولي 
في اجلولة الثانية من بطولة 
الشرق االوسط للراليات ورفع 
اس���م الكويت عاليا بني الدول 
املشاركة، مؤكدا ان هدفه الفوز 
بالبطولة ورد القليل من افضال 

الكويت على ابنائها.
واشاد النجادي الذي حقق 
املركز الثالث وجمع 15 نقطة في 
اجلولة املاضية التي استضافتها 
قطر ف���ي فبراير املاضي بدور 
النادي الدولي الكويتي للسيارات 
واجلهود الكبيرة التي يبذلها من 
اجل التجهيز ملراحل الس���باق 
وتذليل الصعوبات واملعوقات 

امام املتسابقني.
واكد ان ما ميي���ز القائمني 
على النادي االستماع باهتمام 
ال���ى وجه���ات نظر  وحرص 
املتسابقني، واالخذ بآرائهم التي 
تفيد اجلميع، والنادي يحرص 
ويركز على تطبيق وتنفيذ اآلراء 
واالفكار التي تخدم الس���باق 
واملتس���ابقني«، مشيرا الى ان 
هذا التعاون يساعد على جناح 

الرالي.

واعتب���ر ان ه���ذا التعاون 
واالستماع الى اراء املتسابقني 
الرالي  يصب ف���ي مصلح���ة 
ويزيد من اسهم جناحه وهو 
ما ي���ؤدي إلى حتقيق النتائج 
االيجابية ورفع اس���م الكويت 
عاليا، واضاف: »هذه اجلهود 
متثل حتديا كبيرا للمتسابقني 
واثبات جدارتهم لتحقيق مراكز 
مرضي���ة، خصوصا ان الرالي 

يحظى مبتابعة دولية«.
واثنى النجادي على اجلهود 

التي تبذلها اجلهات احلكومية 
وتعاونها الواضح في س���بيل 
اجناح الرالي وقال ان ذلك »يدعو 
الى الفخر«، متمنيا ان يحظى 

الرالي باهتمام اعالمي اكبر.
النجادي بالش���كر  وتوجه 
ال���ى نائ���ب رئي���س مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  ووزير دولة لشؤون 
ووزير دولة لشؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد على رعايته 

الرالي.

العنزي كان نجمًا فوق العادة وأهدى صدارة المجموعة الثانية بكأس االتحاد اآلسيوي لألصفر خسر بهدفين أمام األهلي اإلماراتي

القادسية أكرم ضيافة شورتان باألربعة بداية سيئة للعربي في »أبطال الخليج« 

)عادل يعقوب(مشعل طه يسدد على مرمى النصر


