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علي البلوشي قدم أداء جيدا أمام القادسية

البرازيلي روجيريو قاد الكويت لفوز ثمني في عُمان )األزرق.كوم( مهاجم النصر محمد علي ينطلق بالكرة وسط مضايقة مدافع دهوك 

مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي
في أول إطاللة له خارجية، خسر النصر 
امام ضيفه دهـــوك العراقي 0 ـ 1 امس على 
ستاد علي صباح السالم في اجلولة األولى 
من املجموعة الثالثة، فيما عاد الكويت بفوز 
كاســـح على مضيفه السويق العماني 3 ـ 1 
على ستاد السيب في عمان ضمن املجموعة 
الرابعة ضمن كاس االحتاد اآلســـيوي لكرة 

القدم.
 في الشوط األول من لقاء النصر ودهوك 
فشل العنابي في فرض شخصيته على دهوك 
في ظل اعتماد الفريق على الهجمات املرتدة 
عبر فيصل العدوانـــي واملتألق محمد علي 
والســـوري محمد زينو والبرازيلي الياس، 

وكانت اغلب هجمات العنابي عن طريق فيصل 
العدوانـــي الذي كان مبثابة صانع لأللعاب، 
فيما شـــكلت حتركات محمد علي خطورة 

كبيرة على دفاع دهوك.
واستطاع دهوك ان يترجم افضليته 
النســـبية املتمثلة في ســـيطرته على 
منتصف امللعب بتسجيل هدف السبق 
من خالل مهاجمه جاســـم سليمان الذي 
اســـتغل كرة عرضية من زيد خلف اثر 
ركلة حرة مباشرة ليرتقي لها سليمان 
برأسه ويحولها في مرمى حارس النصر 
احمد اخلالدي من دون اي مضايقة من 

الدفاع )19(.
وكانت ابرز فرص النصر انفراد محمد 

علي ولكنه تباطأ ليبعدها الدفاع العراقي 
)15(، وكذلك التسديدة القوية حملمد علي 
ايضا اال انها مرت قريبة من القائم االيسر 
ملرمى دهـــوك )24(، فيما تصدى حارس 
النصر احمد اخلالدي ببراعة للتســـديدة 
القوية مـــن العب دهوك اماد اســـماعيل 

.)29(
وفي الشوط الثاني حتسن اداء النصر 
كثيرا بعد ان فّعل مدربه عبدالعزيز الهاجري 
االطراف عبر انطالقات البديل محمد راشد 
وغازي القهيدي من اجلهة اليسرى وعبداهلل 
عبدالعزيز وعبدالعزيز الداود من اجلهة 
اليمنـــى، باالضافة الى دور هجومي اكبر 
الحمد حواس بعد ان التـــزم بالواجبات 

الدفاعيـــة في الشـــوط االول، فيما اعتمد 
دهوك على الهجمات املرتدة التي افتقدت 

التنظيم.
وكانت ابرز فرص الشوط انفراد العب 
النصر عبداهلل عبدالعزيز بحارس دهوك اثر 
بينية رائعة من محمد زينو اال ان عبدالعزيز 
سددها في جسم احلارس مطيحا بواحدة 

من اخطر فرص املباراة )59(.
وسدد امجد وليد كرة قوية بالقرب من 
منطقة اجلزاء ابعدها احمد اخلالدي ببراعة 
الى ركنية لم تستثمر لدهوك )62(، وتوغل 
البديل محمد راشد بني دفاع دهوك وسدد كرة 
من داخل منطقة اجلزاء بيد حارس دهوك 
)70(، واطـــاح محمد زينو بفرصة ذهبية 

بعد ان ارتقى لعرضية غازي القهيدي من 
دون اي مضايقة من دفاع دهوك اال ان زينو 

لعبها برأسه سهلة بيد احلارس )75(.

فوز ثمين لألبيض

وفـــي املبـــاراة الثانية، حســـم األبيض 
املباراة في الشوط األول حيث سجل األهداف 
األردني حسن عبدالفتاح )6 و35( والبرازيلي 
روجيريو )20(، بينما سجل هدف السويق 
حســـن ربيع )30(. ليحصل األبيض على 3 
نقاط في صدارة املجموعة وبفارق األهداف 
عن الوحدات األردنـــي الذي فاز أيضا على 

الطلبة العراقي 1 ـ 0.
 ومـــع انطالق الشـــوط الثاني، تعرض 

األبيض لضربة مؤثرة بعد طرد مدافعه فهد 
االنصاري الذي أعاق مهاجم الســـويق حمد 
املســـاعدي املنفرد فأشهر له احلكم الهندي 
براذرز سنغ البطاقة احلمراء وأكمل الفريق 
املباراة بـ 10 العبني، ما أجبر املدرب البرتغالي 
جوزيه روماو على إخراج البرازيلي روجيريو 
وإشـــراك يوســـف اليوحه للمحافظة على 
النتيجة، واالعتماد على الهجمات املرتدة، بعد 
ان رمى السويق بكل ثقله في محاولة لتقليص 
الفارق حيث رد القائم األمين للحســـينان 
تسديدة قوية من النوفلي )78(. ودفع روماو 
باملهاجم خالد عجب بديال عن علي الكندري 
املجهد، واستبسل العبو األبيض في الدفاع 

عن الفوز الثمني.

احتفظ بمقعده في دوري األضواء رغم الهزيمة أمام النصر فاز على القادسية في الجولة الثامنة من دوري الدمج

الساحل »ممتاز« في السلة الشباب يواصل صدارته لـ »اليد«

استعدادات النطالق الدوري الثقافي

بقي الساحل في دوري الدرجة 
املمتازة لكرة السلة رغم هزميته 
أمام النصر 75-86 )26-17، 19-

19، 20-23، 19-18( في لقاء اإلياب 
لتحديد الفريق الصاعد إلى الدرجة 
املمتازة الذي أقيم أول من أمس 
النصر، وذلك لفارق  على صالة 
النقاط الذي يصب في مصلحته 
بســــبب تغلبه علــــى النصر في 
الذهــــاب بفارق 25 نقطة 67-92 

األحد املاضي. 
 وكان النصر قد احتل املركز 
الثاني فــــي الدرجة األولى خلف 
اليرموك األول، فيما جاء الساحل 
خامسا في الدرجة املمتازة، وينص 
نظام البطولــــة على أن يخوض 
ثانــــي األولى لقاءين فاصلني مع 

خامس املمتازة. 
 ونــــزل النصر اللقــــاء بقوة 
محاوال صنع الفارق منذ البداية 
أدائه بفضل  فــــرض  ومتكن من 

متيــــز األميركــــي رانــــدل اورر 
الذي ســــيطر على منطقة أسفل 
الســــلة في الناحيتني الهجومية 
والدفاعية، واستحوذ على اغلب 
املرات العائدة من السلة ما منح 
النصر التقدم بنهاية الربع بفارق 
9 نقاط 26-17.  وتساوت الكفة 
في الربع الثاني الذي واصل فيه 
راندل تألقه بتســــجيله 11 نقطة 
متتالية ساهمت في تقدم النصر 
40-32، قبل أن يشــــعر الساحل 
بخطورة املوقف ويبدأ في تنظيم 
صفوفه عبــــر األميركي انطوني 
غرين وأحمد فالح الذي كان من 
ابرز العبي الفريق في هذا الربع 
بعد أن ظهر التسرع وعدم التركيز 
على زمالئه شايع مهنا وعبداهلل 
الشمري وصالح يوسف لينهي 

النصر الربع متقدما 36-45.
وواصل النصر تألقه في الربع 
الثالــــث من خــــالل تطبيق دفاع 

املنطقة ومراقبة مفاتيح اللعب في 
الساحل، باإلضافة إلى متيز العبيه 
بدر العدواني ويوسف عقاب الذي 
سجل في هذا الربع 11 نقطة منحت 
فريقه التقدم عنــــد نهايته 68-

56.  وحاول النصر تعويض فارق 
النقاط الـ 25 الذي حقق الساحل في 
الذهاب إلى أن مهمته كانت صعبة 
جدا ألن الســــاحل ميتلك العبني 
أصحاب خبرة وقدرات عالية وهو 
ما صعب مهمة النصر الذي أظهر 
تألق وعزمية كبيرين من خالل 
متيز العبيه محمد سعود، وراندل، 
والعدواني ويوسف عقاب واحمد 
نايف الذين أنهو اللقاء لصاحلهم 
بفارق 11 نقطة 86-75. أدار اللقاء 
احلكام أحمد العصفور، عبدالرزاق 
سليمان ومحمد عبداملنعم، وكان 
أداء التحكيــــم مميزا رغم بعض 
األخطاء التي لم تكن مؤثرة على 

نتيجة اللقاء.

واصل الشباب اعتالءه صدارة 
دوري الدمج لكرة اليد بعد تغلبه 
على القادسية 27-24 )الشوط 
األول 12-9( فـــي اللقـــاء الذي 
جرى امس على صالة الشهيد 
فهد األحمد في إطار منافســـات 

األسبوع الثامن.
وبذلك رفع الشباب رصيده 
الى 15 نقطة وبات قاب قوسني 
أو أدنى من التأهل الرسمي الى 
الدوري املمتاز فيما بقي القادسية 

على رصيده السابق 10 نقاط.
وفي اللقاء الذي جرى امس 
الساحل  األول فاز كاظمة على 
26-24 ليرفع البرتقالي رصيده 
الى 7 نقاط ليبقي على امله في 
التأهل الـــى »املمتاز« فيما بقي 
الســـاحل على رصيده السابق 

بنقطتني.
وفي اللقاء األول الذي جمع 
القادسية استطاع  الشباب مع 
األول ان يفرض أداءه في الشوط 
األول بفضـــل مســـاعدة مدرب 
الذي  القادســـية حازم عواض 

على ما يبدو ان املوضة غلبت 
على املدربـــني بوضع الالعبني 
األساسيني على دكة االحتياط 
في بداية املباراة، ولعب االصفر 
مبهدي القـــالف كصانع العاب 
وطـــالل الياقوت فـــي اجلبهة 
اليسرى وأبقى على دكة االحتياط 
صالح اجليماز وناصر بوخضرا 
وباقر خريبط واحلارس الدولي 
حمد الرشيدي ليستغل الشباب 
التشـــكيلة اخلاطئة للقادسية 
ويتقدم 5-1 بفضل الدفاع القوي 
الى جانب بروز اجلناحني مبارك 
الزيد ويوسف الشاهني بقيادة 
الرامزي وعلي  الثنائي عمـــار 
البلوشي وظهر سعد احليدري 

على فترات.
وتـــدارك مدرب القادســـية 
الوضع اخلاطئ وأشرك صالح 
اجليماز في مركز صانع األلعاب 
ولعب مهدي القالف في الساعد 
األيسر ليتحسن األداء القدساوي 

ويقترب الفارق الى هدفني.
وفي الشوط الثاني اكتملت 

صفوف األصفر بإشراك ناصر 
بوخضرا وباقر خريبط واحلارس 
األداء  الرشـــيدي ليتغير  حمد 
ويحقق القادســـية أول تعادل 
الشـــباب  20-20 ولكن مدرب 
كان حاضرا من خالل ســـحب 
عمار الرامزي ليركز على الدفاع 
مع اشـــراك عبدالعزيز يالوس 
الى جانـــب التألق الواضح من 
احلارس جاسم بودستور الذي 

كان في قمة مستواه.
وكانت الدقيقة 26 حاســـمة 
للشـــباب عندما ســـجل سعد 
احليدري هدفني حاسمني ليتقدم 
الشباب بفارق 3 اهداف اعطت 

الفوز للشبابيني.
أدار اللقـــاء الدوليان فوزي 

ابراهيم وجاسم سويلم.
وتقام اليوم مباراتان حيث 
يلتقـــي الصليبخات )6 نقاط( 
مـــع التضامـــن في اخلامســـة 
ويلعب الساملية )12 نقطة( مع 
اجلهراء )5 نقاط( في السادسة 

والنصف.

تعقد اللجنـــة املنظمة العليا للدوري الثقافي 
لألندية الرياضية الشاملة واملتخصصة اجتماعا 
صباح اليوم برئاسة طارق احلسون مدير إدارة 
الهيئات الشـــبابية والرياضيني ورئيس اللجنة 
لبحـــث الترتيبات النهائية وآخر االســـتعدادات 
اخلاصة بانطالقة النسخة الثانية عشرة للمسابقة 

والتي ستبدأ 6 مارس اجلاري.
وقال طارق احلسون ان هذه النسخة من املسابقة 
ستشهد تطورا في الشـــكل واملضمون حيث مت 
حتديثها باســـتخدام التقنيات احلديثة وأجهزة 
الكمبيوتر للوصول بها إلى أفضل مردود للنهوض 

باملستوى الثقافي للشباب.

الشوط الثاني بين الصليبخات والفحيحيل 24 الجاري

الشباب الستعادة
نغمة الفوز أمام خيطان اليوم

اليوحة يتأهل
لمونديال »قوى« الشباب

مبارك الخالدي
قررت جلـــنة املســابقات باتـحاد الكــرة إقامة الشوط الثاني 
بـــني الصليبخات والفحيــحيل 24 الــجاري شـــــريطة ان يقام 
بنفس تشـــكيلة الالعبني مع اعتماد األهداف التي أوقفت عندها 
املباراة، على ان يديرها نفس الطاقم التحكيمي الذي اتخذ القرار 

بإنهائها.
 وكان احلكم سلمان امليل قد اتخذ قرارا بعدم استكمال املباراة 
بعد اســـتنفاد الوقت القانوني املقرر وعدم جناح اجلهود الفنية 
الســـتعادة التيار الكهربائي للملعب بعد ان انتهى الشوط األول 

بالتعادل بني الفريقني 1-1.
ومـــن جهة أخرى تنطلق في الـ 5:05 عصر اليوم منافســـات 
اجلولة الـ 15 بإقامة ثالث مباريات حيث يتقابل املتصدر الشباب 
»30 نقطة« مع خيطان »20 نقطة« على ستاد علي صباح السالم، 
ويستضيف صاحب املركز الثاني التضامن »21 نقطة« الصليبخات 
»18 نقطـــة«، كما يتقابل اليرمـــوك »15 نقطة« مع الفحيحيل »9 

نقاط« على ستاد ثامر.
ويســـعى الشباب الى اســـــتعادة نغــــمة االنتصارات بعــد 
ســـقوطه املفاجئ في اجلولة املاضية امـــام اليرموك 1ـ  2 والتي 
شهدت ايضا ســـقــوط مطـــارده التضامن امــــام خيطان 1 ـ 3 
وكانت مبثابة الهدية التي قدمها ابناء خيطان للشباب الذي حافظ 
على فارق الـ 9 نقاط بينه وبني مطـــارده إال ان األمــــر قد يتكرر 
اليوم فـــي ظل احلالة املعنوية املرتفـــعـــة لالعـــبي خيطــــان 
ورغبتهم في حتقيق الفوز الثالث على التوالي للفريق الذي عاد 
الى أجواء املنافســـة بقوة على حجـــز إحدى بطاقتي التأهل الى 
الدوري املمتـــاز، األمر الذي يجعل التكهن بنتيجة املباراة اليوم 

ضربا من اخليال.
كما يســـعى التضامن لتجــاوز عثـــرته في اجلــولة املاضية 
والظفر بنقاط املباراة على حســــــاب الصليبخات واإلبقاء على 
حظــوظه في املنافــســـة، كما يسعى اليــرمــــوك الى انتــــزاع 
نقاط مبــاراة اليوم على حســاب الفحــيــحيل وإنعـــاش آماله 
باملنافسة قبل انطالق القســـم األخير من البطـــولة االسبـــوع 
املقبل السيما بعد تقلص الفارق بني الفرق املتنافسة على البطاقة 

الثانية.

اكد نائب رئيس احتاد العاب القوى محمد خلفان ان اداء جميع 
العبي االندية املشاركني في البطولة التمهيدية للشباب واالشبال 
جاء مميزا ومواكبا للتوقعات ومعبرا عن قدرات كبيرة لدى هؤالء 

الالعبني الناشئني.
واضاف ان البطولة شـــهدت في يومهـــا الثاني تأهل يعقوب 
اليوحة الى بطولة العالم للشـــباب في سباق 110 امتار حواجز 
بعد ان حقق 14.15 ثانية وهو الرقم املؤهل للبطولة التي ستقام 

في العام املقبل.
وتصدر الســـاحل فئة الشـــباب برصيد 132 نقطة وتشارك 
القادسية وكاظمة في املركز الثاني برصيد 62 نقطة وجاء بعدها 

الفحيحيل بـ 58 نقطة.
كما تصدر الساحل ايضا فئة االشبال برصيد 74 نقطة وحل 
الســـاملية ثانيا بـ 41 نقطة والقادســـية ثالثا بـ 32 نقطة وتاله 

الفحيحيل والكويت بـ 30 نقطة.

)عادل يعقوب(العب الساحل شعالن مهنا يتطاول للتسجيل مبالحقة محمد سعود

في انطالق مبارياتهما ضمن كأس االتحاد اآلسيوي

خسارة النصر أمام دهوك والكويت يكتسح السويق بثالثية


