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موافقة شفهية على مشاركة جازع وأمان أمام االتحاد السوري 
عبدالعزيز جاسم 

بات في حكم املؤكد مش���اركة مدافع القادس���ية خالد القحطاني أمام االحتاد 
السوري في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي التي ستقام 15 مارس اجلاري بعد ان 
مت تأكيد تس���جيله في احتاد الكرة وانتهاء فترة التوقف اإلجبارية املنصوص 
عليها في لوائح احتاد الكرة وهي ملدة ش���هر بس���بب مشاركته مع الساحل في 
الدوري املمتاز. كما حصل األصفر على موافقة ش���فهية من جلنة املسابقات في 
االحتاد اآلسيوي على مشاركة الالعبني حمد أمان وجابر جازع في املباراة نفسها، 
إال أن إدارة الفري���ق واجلهاز الفني لن يس���تعجال في الزج بهما، وطالبا بكتاب 

رسمي من االحتاد اآلسيوي يسمح لهما باملشاركة. 
وقد غاب كل من جازع وأمان والقحطاني عن مواجهة شورتان االوزبكي في 
اجلولة املاضية التي انتهت لصالح القادسية برباعية نظيفة، ورمبا يكون أمان 
من أفض���ل الالعبني الذين قد يفيدون األصفر في املرحل���ة املقبلة إال أن حاجة 
الفريق وامل���درب محمد إبراهيم لالعب مدافع س���تضع القحطاني ضمن دائرة 
االهتمام للمش���اركة في املنافس���ات املقبلة بس���بب إصابة حسني فاضل وعلي 
الش���مالي وسبقهما الثالثي فايز بندر ومحمد راشد ومجيد طالل لإلصابة حتى 
نهاية املوسم الى جانب مساعد ندا احملترف في الشباب السعودي، كما أن قائد 

الفريق نهير الشمري يعاني من تراجع في مستواه. 
وسيغادر القادسية إلى حلب 12 الشهر اجلاري وسيتدرب على ملعب احلرية 
يومني قبل أن يخوض تدريبه األخير على ملعب حلب الدولي الذي ستقام عليه 

املباراة. 
وفي السياق نفسه حتدد حكام مباراة القادسية مع االحتاد وسيقودها البحريني 
إبراهيم زكريا ويساعده مواطنه خليل ياسر والعراقيان احمد صبحان مساعدا 

ثانيا ومحمد هيثم حكما رابعا والبنغالديشي أنوار احلق مراقبا للمباراة. 
إلى ذلك تأكد غياب ثنائي الوس���ط عمر بوحمد وعادل مطر عن األصفر في 
األسبوع السابع عش���ر من الدوري املمتاز أمام النصر ملشاركتهما مع املنتخب 
االوملب���ي الذي تنتظره مباراة 9 اجلاري مع املنتخب البنغالديش���ي في مباراة 
اإلياب ضمن تصفيات أوملبياد لندن 2012 وس���يصل الالعبان بعد املباراة بيوم 

واحد وهو نفس يوم مباراة النصر.

مبارك الخالدي
تنطلق في ال� 5:05 من مساء 
الي���وم مباريات القس���م الرابع 
الدرجة  واالخير لبطولة دوري 
االولى باقامة 3 مباريات، حيث 
يحل املتصدر الشباب »31 نقطة« 
ضيفا على الفحيحيل»10 نقاط« 
ويلتقي التضامن »24 نقطه« على 
ملعبه مع اليرموك »16 نقطة«، 
كما يستضيف الصليبخات »18 
نقطة« خيط���ان »21 نقطة« في 

موقعة قوية.
ومن املتوقع ان يشتد الصراع 
بني فرق املقدمة القتناص بطاقة 
التأهل االولى الى الدوري املمتاز 
في حني يخوض صاحب املركز 
الثاني مواجهة امللحق مع صاحب 
املركز االخير من الدوري املمتاز 
الحقا، االمر الذي ينبئ عن نتائج 
املقبلة  غير متوقعة للمباريات 
القتراب املس���ابقة م���ن امتارها 

االخيرة.
ول���ن يؤثر عل���ى معنويات 
وحماس الفرق م���ا تردد اخيرا 
عن نية احتاد الكرة اعتماد دوري 
الدمج للموس���م املقبل رغبة في 
زيادة عدد الفرق املشاركة متهيدا 
للمش���اركة في دوري احملترفني 
االسيوي الن التأهل بحد ذاته هو 
اجناز للفريقني اللذين يكتب لهما 
النجاح في حجز احدى بطاقتي 

التأهل.
ويسعى الشباب اليوم لتجاوز 
عثراته االخيرة والعودة الى نغمة 

الرفاعي يكافئ 
أشبال القادسية

ق���ّدم مدير ع���ام قطاع 
املراحل السنية لكرة القدم 
القادسية رفاعي  في نادي 
الديحاني مكاف���أة فورية 
لالعبي فريق االشبال »حتت 
16 سنة« بعد املباراة التي 
فاز فيها االصفر على كاظمة 
3-0 في ال���دوري اجلمعة 
املاضي، وقال الديحاني ان 
التكرمي يأتي حرصا منه على 
دعم الالعبني وحتفيزهم من 
اجل حتقيق نتائج ايجابية 
واحملافظة عل���ى الصورة 
التي يظهرون بها منذ بداية 
البطولة ك���ي يتمكنوا من 

احراز اللقب.

»غادة« بطلة كأس 
التحري للهجن

توج���ت الذلول »غادة« 
ألبناء الش���هيد فهد االحمد 
بطلة لكأس التحرير املقدم 
من نادي س���باقات الهجن 
واملخصص للس���ودانيات 
على مسافة 8 كيلو مترات 

في السباق ال� 24.
العجمي  وقام زب���اران 
بتقدمي ال���كأس الى محمد 
احلويلة ممثل ابناء الشهيد 

وهنأه بالفوز.
وفي بقية االشواط فاز 
الذلول بشاير حملمد مبارك 
بالش���وط االول املخصص 
للحي���ل عل���ى مس���افة 8 
كيلومت���رات، وفاز الذلول 
احلاكمة ملس���فر مبخوت 
الثاني املخصص  بالشوط 

للثنايا ابكار.
 وف���ي الش���وط الثالث 
املخصص للثنيان قعدان 
فاز شاهني لعبداملانع حسني 

باملركز االول.

بداية قوية لإلطفاء 
في »الوزارات«

اسفرت نتائج مباريات 
اليوم االول لدوري كرة القدم 
للوزارات ع���ن فوز فريق 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
على فري���ق الهيئة العامة 
للشباب والرياضة 4 - 1، 
واكتسح فريق االدارة العامة 
التخطيط  لالطفاء فري���ق 
بنتيجة كبيرة 12 - 1 بعد 
ان ظهر التخطيط مبستوى 
واداء متواضع قياس���ا مبا 
قدم���ه االطفاء م���ن رغبة 
ف���ي الف��وز من���ذ الدقيقة 

االولى.
 فيم���ا اس���تطاع فريق 
الداخلي���ة ان يضرب بقوة 
ف���وزه عل���ى اجلهاز  بعد 
املركزي 9 - 0، بينما شهدت 
مباراة الشؤون مع التأمينات 
ندية وقوة وانتهت بالتعادل 
االيجابي 1 - 1 بعد ان ضاعت 
م���ن الفريقني ع���دة فرص 

مؤكدة.
وتستمر لقاءات الدوري 
غدا، حي���ث يلعب احلرس 
الوطني مع االسكان والتربية 
الكويتية واالطفاء مع  مع 

اجلهاز املركزي.
بينما يلعب التخطيط 

مع فريق التأمينات.

حامد العمران
تغلب العربي على الس���احل 31 - 22 )الشوط األول 12 - 12( في 
اللقاء املؤجل من األسبوع السابع لدوري الدمج لكرة اليد الذي جرى 
اول من امس على صالة الش���هيد فهد األحمد في الدعية. وبذلك، قفز 
العربي إلى املركز الثالث برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتني عن الشباب 
املتصدر ونقطة عن الساملية صاحب املركز الثاني، فيما بقي الساحل 

في املركز الثاني عشر برصيد نقطتني.
وعلى الرغم من الفوز الذي حققه األخضر، إال انه لم يظهر مبستوى 
مرض، خاصة في الشوط األول الذي لعب خالله بطريقة 6 - 0 الدفاعية 
معتمدا على رباعي الوسط إلغالق املنطقة، وجنح الرباعي سلمان الشمالي 
وحسني الشطي ومشاري صيوان وعبدالعزيز املطوع في إغالق املنافذ 
املؤدية الى مرمى احلارس عبداهلل احللواجي، وكانت اغلب تصويبات 
العبي الساحل تصطدم بحائط الصد بعد وقوف الرباعي على منطقة 
الس���تة امتار مما صعب االختراق ليحول العربي تعادله 4 - 4 الذي 

تقدم 11 - 4 قبل نهاية الشوط األول بعشر دقائق.
وكانت اغلب األهداف من الهجوم املرتد عن طريق حس���ن الشطي 
وطالل عباس وحس���ني الشطي لكن دون أي أس���باب منطقية اجرى 
م���درب األخضر وليد عايش تغييرا دون داع بإخراج الش���مالي الذي 
يعتبر عصب الدفاع واش���رك رائد التراك مما اخل باجلانبني الدفاعي 
والهجومي الى جانب إجراء الس���احل بعض التغييرات بإشراك حمد 
ادريس واحمد فوالذ والعب الدائرة علي حسني مع العودة سريعا الى 
الدفاع لتتحول الدفة لصالح الس���احل الذي احتاج الى 7دقائق فقط 
ليس���جل 6 أهداف ليتقلص الفارق إلى ه���دف، ليتدارك عايش خطأه 
ويش���رك الشمالي في آخر دقيقتني لكن الس���احل أصر على ان ينهي 

الشوط األول بالتعادل.
وفي الشوط الثاني شعر العرباوية باخلطر ليكشروا عن أنيابهم 
منذ البداية وكان لسان حالهم يقول »مو وقته املفاجآت« ليغلقوا املنافذ 
املؤدية إلى مرماهم من خالل اللعب اجلدي الذي ال يحتاج إال لقراءة جيدة 
في الدفاع، وبالفعل استبسل العبو العربي ليفرضوا قوتهم الطبيعية 

منذ الدقائق األولى من الشوط الثاني ويحسموا املباراة مبكرا.
أدار املباراة الدولي فوزي ابراهيم واحلكم الش���اب محمد دويسان 

وظهر مبستوى يبشر باخلير.

االنتصارات التي افتقدها مؤخرا، 
وان كان يخشى انتفاضة العبي 
الفحيحيل الذي���ن يقدمون اداء 
متميزا عل���ى ملعبهم، كما يأمل 
التضامن جتاوز عقبة اليرموك 
واحلف���اظ على فارق النقاط مع 

والصليبخ���ات اكثر قوة واثارة 
للف���ارق الضئي���ل بينهم���ا في 
النقاط وللتحسن الذي طرأ على 
مستوى الفريقني مؤخرا علما بأن 
الصليبخات لديه شوط مؤجل امام 
الفحيحيل 24 اجلاري اذ اوقفت 

الشباب، اال ان جل ما يخشاه هو 
صحوة اليرامكة االخيرة، حيث 
بدأ اليرموك جني ثمرات خطوات 
االدارة التصحيحية لعودة الفريق 

الى موقع املنافسة.
خيط���ان  لق���اء  ويب���رز 

املباراة في اجلولة ال� 14بس���بب 
انقطاع التيار الكهربائي وكانت 
النتيجة تشير الى تعادل الفريقني 
1-1 م���ا يعن���ي ان الفريق لديه 
الفرصة لزيادة غلته من النقاط 

وحتسني موقعه في املنافسة.

القحطاني يحّل مشكلة دفاع القادسية آسيويًا

حمد أمان يشارك مع القادسية أمام االحتاد السوري 

املنافسة ستشتد بني فرق الدرجة األولى في اجلوالت األخيرة

علي فالح

عبدالعزيز املطوع أجاد أمام الساحل

الشباب يخشى الفحيحيل
والتضامن يصطدم باليرموك في »األولى«

العربي يتخطى الساحل في »اليد«

الصليبخات يستضيف خيطان في انطالق مواجهات الحسم والتأهل للممتاز

خالد.. في قلوبنا 

حكام الكرة: اليوسف لم يدخر 
جهدًا لمساندتنا

14 ميدالية للكويت في »سباحة الخليج«

انطالق كأس »القوى« اليوم

تأهل عبدال وزياد في »التنس«

فالح: تعلمنا في مدرسة اليوسف
قال املدرب الوطني والعب 
الساملية السابق علي فالح ان 
الفقيد الش����يخ خالد اليوسف 
كان مبثاب����ة أخ كبي����ر ل����كل 
الرياضيني، وكان يتعامل مع 
اجلميع بتواضع ودائما ما كان 
يقدم لنا النصائح دون جتريح، 
مشيرا إلى انه تشرف ان يكون 
أحد الذين تعلموا في مدرسة 
التي ستظل مشرقة  اليوسف 
ومش����رفة دائما وستتوارثها 

األجيال املقبلة. 
وبني فالح ان اجلميع حزين 
على فراق اليوسف الذي يعتبر 
أحد رم����وز احلركة الرياضية 
وس����اهم في حتقيق اجنازات 

التي ستبقى  الس����املية  نادي 
بالذاكرة ولن متحى. 

اعرب اعضاء جلنة احلكام في احتاد الكرة عن خالص عزائهم وصادق 
مواساتهم في فقيد األس����رة الرياضية والشبابية املرحوم واملغفور له 
بإذن اهلل الشيخ خالد اليوسف رئيس نادي الساملية السابق بعد مسيرة 
حافلة بالعطاء من أجل االرتقاء بالشباب والرياضة الكويتية. واشادت 
اللجنة بدعم اليوس����ف للحكام انطالقا من قناعته بأن التحكيم عنصر 
اساسي في تطوير الكرة الكويتية وان احلكام يعكسون في ادائهم املتميز 
املستوى الفني للمباريات، مؤكدا ان اليوسف لم يدخر وسعا في مساندة 
ومؤازرة احلكام وحف����زا لهم فقد خصص املرحوم جائزة ألفضل حكم 
ساحة وافضل حكم مساعد خالل املوسم وسمى اجلائزة باسم املرحوم 
عبدالرحم����ن البكر رئيس جلنة احلكام االس����بق وأحد رموز التحكيم 
خالل مس����يرة الكرة الكويتية. واوضحت ان املرحوم اليوسف حرص 
على متابعة اداء احلكام ولم يتوان في تقدمي جميع اش����كال الدعم لرفع 
مستوى اللياقة البدنية واألداء التحكيمي. وأشارت إلى ان ما يتمتع به 
احلكم الكويتي من سمعة باخلارج يعكس الدعم واملساندة التي حرص 
عليها املرحوم، وبرحيل اليوسف نفتقد واحدا من الرموز الرياضية التي 
خدمت الش����باب والرياضة الكويتية عامة واحلكام خاصة، داعية اهلل 
عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان 
يلهم وأهله وأس����رة آل الصباح الكرام ومحبيه الصبر والسلوان، فإلى 

جنة اخللد يا »ابا صباح«.

فرض سباحو وغطاس����و الكويت هيمنتهم على منافسات اليوم 
االول للبطولة الثامنة لسباحة املجرى القصير والغطس لدول مجلس 
التع����اون لدول اخلليج العربية، التي انطلقت امس االول على مجمع 

حمد للرياضات املائية في العاصمة القطرية الدوحة.
وق����د حصد ابطال الكويت 14 ميدالية »رس����مية« في اليوم االول 
للبطولة، ففي الغطس حصل غطاسونا على 6 ميداليات 3 منها ذهب 
ومثلها فضة وكذلك احلال في السباحة فقد متكن ابطال السباحة من 

احلصول على 8 ميداليات منها 4 ذهب ومثلها فضة.
 وفي مرحلة عش����ر سنوات للسباحة »وهي مرحلة غير رسمية« 
فرض سباحونا سيطرتهم على هذه املسابقة، وحصدوا 6 ميداليات 

منها »اثنتان ذهب وواحدة فضة وثالث برونز.

تنطلق في الرابعة والنصف مس���اء اليوم على مضمار محمد 
الرشدان بكيفان منافسات بطولة كأس احتاد ألعاب القوى لفئتي 
الناشئني والعمومي مبشاركة 13 ناديا وبرعاية من الشركة الوطنية 
لالتصاالت التي ستقدم الكؤوس والدروع والهدايا للفرق واألندية 

الفائزة باملراكز األولى.

تأهل محمد عبدال وناصر العبيدلي وزياد العيسى وعبداهلل بوحمد 
الى دور االربعة في مسابقة فردي العبي املنتخب في بطولة الكويت 
املفتوحة الثاني����ة للتنس املقامة حاليا عل����ى مالعب االحتاد بنادي 
اليرموك. كما بدأت االس����تعدادات حلفل ختام البطولة الذي س����يقام 
االربعاء املقبل على امللعب الرئيس����ي بنادي اليرموك. واعرب رئيس 
احتاد التنس الشيخ احمد اجلابر عن شكره للشركات الراعية للبطولة 
وهي: شركة اسمنت بورتالند كويت وشركة بهبهاني للسيارات وشركة 

البابطني لاللكترونيات والوطنية لالتصاالت.

فجعت األسرة الرياضية بوفاة عميد رؤساء األندية الرياضية 
املغفور له بإذن اهلل الشيخ خالد اليوسف الذي يعجز اللسان 
عن ذكر مناقبه حيث بذل زهوة شبابه في دعم احلركة الرياضية 
منذ توليه رئاسة نادي الساملية وحتى وافته املنية وحقق معه 
العديد من اإلجنازات التي دونت بالذهب ووضعت الساملية في 

مصاف األندية صاحبة اإلجنازات احمللية والقارية.
انني ال أجد في هذه اللحظة من كلمات معبرة تفي بوصباح 
حقه، فقد عاشرته ملدة تفوق العشرين عاما كصديق وزميل 
وأخ كبير، وكان نعم األخ والصديق الناصح الصدوق، واليوم 
وأنا أفقده فإنني أش����عر مبرارة ال يشعر بها إال من عاشر بو 
صباح وعرف طيب معدنه، فلقد كانت البسمة ال تفارقه وكان 
بالفعل األخ األكبر احلامي إلخوته أمام أعتى الصعاب وهذا ما 
كان واضحا طيلة السنوات األخيرة حيث عصفت بالرياضة 
األهواء واألمزجة، ولكنه لم يتخل عن مبادئه ومواقفه، حتى 

داهمه املرض العضال وأبعده جسدا عنا ولم يبعده روحا.
عزاؤنا فيك اليوم يا بو صباح أن نستذكر كلماتك النيرة 
ونصح����ك لنا في خضم أحلك الظروف التي كنا نواجهها في 
الص����راع الرياضي والتي حاول البعض ان يبعدنا عن جادة 
الصواب حينها بش����تى السبل، لينصرنا املولى عز وجل في 
قضيتنا العادلة التي كانت بالفعل هي قضيتك التي أنهكتك 
وأثرت ف����ي بدنك ولكنها لم تؤثر ف����ي عقلك وروحك، وكنا 
ننتظر اكتمال الفرحة بعودتك س����املا معاف����ى لنحتفل معا 

بعودة احلق ألصحابه.
لكنه املرض وإرادة اهلل التي س����بقت مشاركتك بفرحتنا 
واحتفالك معنا، فال اعت����راض على حكمة الرحمن عز وجل 
التي ال نستطيع أن نردها أو نؤجلها، ولكننا نحتسبك عند 
الرحمن شفيعا لنا وحملبيك في األسرة الرياضية، ولن نقول 
وداعا بو صباح بل نق����ول يعوضنا الرحمن بأبنائك إلكمال 

مسيرتك.
طالل الفهد 


