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جراح العتيقي متخطيا علي مقصيد

القنصل املصري صالح الوسيمي يتفقد منشآت التضامن برفقة خالد رابح

حسن سيف

 يوسف الزلزلة يتسلم درعا من أحمد موسى

الشيخ طالل الفهد مكرما أحد البراعم

)هاني الشمري( جنم القادسية فراس اخلطيب يحاول تخطي البرازيلي إلياس   

كاظمة يقفز إلى المركز الثالث والسالمية يتذيل الترتيب في الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز

روجيريو ينقذ الكويت والقادسية مستمر بالمطاردة

الوسيمي باستعدادات التضامن الستضافة األبيض 

سيف يتراجع عن استقالته من القادسية

رابح: زيارة الزمالك تأجلت إلى 5 أبريل 

»اآلسيوي« يحيل موضوع جابر وأمان للجنة القانونية

عبدالجليل مستمر في قائمة اتحاد الكرة  يحتفي بالبراعم
المحاضرين الدوليين

دعوة الزلزلة العتزال موسى

األبيض مع اليرموك بانطالق 
كأس كرة السلة

تضمنت قائمة احملاضري���ن الدوليني اجلديدة الصادرة عن 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( احملاضر الدولي ومدير جلنة 
التطوير في احتاد الكرة بدر عبداجلليل، وهو ما يعكس مدى ما 

يتمتع به من كفاءة وخبرة كمحاضر في االحتاد الدولي.
من جانبه، اعرب عبد اجلليل عن فخره واعتزازه باستمراره 
كمحاضر دولي مشيرا إلى الثقة الغالية التي اوالها »فيفا« له، 
مضيفا أن وجوده يصب في مصلحة وتطوير الكرة الكويتية.

أشاد النائب د. يوسف الزلزلة بعطاء قائد العربي واملنتخب 
الوطني النجم أحمد موسى، خالل استقباله لالعب وتسلم منه 
الدعوة، حلضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام حتت رعاية رجل 
األعمال بدر العتيبي في 19 اجلاري، في مباراة العربي والقادسية 

ضمن اجلولة ال� 18 من الدوري املمتاز.

 يحيى حميدان
تنطلق مس����اء الي����وم بطولة كأس احتاد كرة الس����لة بإقامة 4 
مباريات في الدور التمهيدي، حيث يلعب الكويت مع اليرموك في 
ال� 5، ويتبعها لقاء النصر مع الش����باب في ال� 7 في صالة يوس����ف 
الشاهني بنادي كاظمة، فيما يلتقي الصليبخات مع اجلهراء في ال� 
5، وكاظمة مع الساملية في ال� 7 على صالة الشهيد قشيعان املطيري 
بنادي النصر.وتق����ام البطولة بنظام خ����روج املغلوب من مباراة 
واحدة، فيما ينتظر القادس����ية حامل اللقب في دور الثمانية الفائز 
من مواجهة اجلهراء والصليبخ����ات، كما ينتظر العربي الفائز من 

كاظمة والساملية، والتضامن الفائز من النصر والشباب.
ويبدو لقاء الكويت مع اليرموك األقوى من بني مباريات اليوم، 
ويخش����ى االبيض أن يجد مقاومة مس����تميتة من العبي اليرموك 
املنتش����ني بعد تأهلهم للدوري املمت����از، ولذلك فان الكويت مطالب 
بخوض املباراة بحذر كبير لتجنب املفاجآت غير السارة في سبيل 

الفوز بلقب البطولة وتفادي اخلروج من املوسم خالي الوفاض.

أقام احتاد كرة القدم حفال تكرمييا للبراعم 
مواليد 1998 وأولياء أمورهم مبناسبة مشاركتهم 
في بطولة غرب آسيا للبراعم التي أقيمت مؤخرا 
في قطر. ورحب رئيس االحتاد الش���يخ طالل 
الفهد بأولياء األمور والالعبني واألجهزة اإلدارية 
والفنية وح���ث الالعبني على االلتزام بالعقيدة 
العادات  اإلسالمية والدراس���ة واحملافظة على 

والتقاليد األصيلة لش���عبنا الكويتي، وش���دد 
على أهمية الدراسة في بناء املستقبل التعليمي 
لألبناء ألنهم الثروة احلقيقية للوطن، كما طالبهم 
بضرورة التحلي باألخالق احلميدة والتمس���ك 
باملثل والقيم اإلس���المية والعربية. وفي نهاية 
احلفل وزع الفهد شهادات التقدير على البراعم 

واالجهزة اإلدارية والفنية. 

 عبدالعزيز جاسم
أكد املنس���ق العام للفريق 
األول لكرة القدم بنادي القادسية 
حس���ن س���يف تراجع���ه عن 
االستقالة التي تقدم بها في وقت 
سابق الى مجلس ادارة النادي 
لعدم قدرته على تكملة مشواره 
مع األصفر بسبب ظروف عمله 
التي ال تس���مح باستمراره مع 
الفريق، مشيرا إلى ان رئيس 
النادي فواز احلساوي ومدير 
إبراهيم  الفري���ق املس���تقيل 
املسعود ساعداه في إنهاء هذه 
املشكلة، ما ساهم في تراجعه 

عن االستقالة.
من جانب آخر، وفيما يخص 
مش����اركة الالعب����ني حمد أمان 
وجابر جازع مع القادسية في 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
بني س����يف أنه يس����تغرب من 
تصرف االحتاد اآلس����يوي مع 
األصفر، فبعد أن سمح لهما من 

خالل موافقة شفهية من جلنة 
املسابقات باملشاركة ومت إبالغ 
البنغالدشي أنوار احلق مراقب 
املباراة الس����ابقة للقادسية مع 
شورتان االوزبكي بذلك، اال ان 
إدارة القادسية رفضت املغامرة 
وطلبت كتابا رسميا يفيد بذلك، 
وبالفعل كان توقع اجلهاز اإلداري 

سليما عندما وصل كتاب أمس 
من االحتاد اآلسيوي يفيد بأن 
مش����اركة أمان وجازع قد متت 
إحالتها إل����ى اللجنة القانونية 
في االحتاد اآلس����يوي وسيتم 
الب����ت فيها خالل األيام القليلة 

املقبلة.
ولفت سيف الى أن األصفر 
س����يغادر مس����اء غد إلى حلب 
الس����وري 15  ملواجهة االحتاد 
اجلاري في اجلولة الثانية من 
كاس االحتاد اآلسيوي وسيقيم 
الفريق في فندق الش����يراتون 
وس����يعود صباح اليوم التالي 
للمباراة حيث تنتظره مواجهة 
مهمة أم����ام العربي في الدوري 

املمتاز 19 اجلاري.
من جهة أخرى علمت »األنباء« 
أن مدافع القادسية حسني فاضل 
لن يرافق الفريق إلى حلب بسبب 
ظروف خاصة وقد أبلغ اجلهاز 

الفني بهذا األمر مسبقا.

الشباب لإلفالت من موقعة الصليبخات 

أشاد القنصل العام املصري 
ل���دى البالد صالح الوس���يمي 
باس���تعدادات ن���ادي التضامن 
الزمال���ك املصري  الس���تضافة 
الذي سيصل البالد في 5 أبريل 
املقبل خلوض مباراتني وديتني 
مبناسبة افتتاح ستاد التضامن، 
وهي الزيارة التي تدخل ضمن 

مهرجان »في حب مصر«.
القنص���ل املصري  وحرص 
عل���ى تفقد منش���آت التضامن 
للن���ادي أول من  خالل زيارته 
أمس، وقام بجولة تفقدية برفقة 
رئيس النادي خالد رابح وعدد 

من أعضاء مجلس اإلدارة.
وأثنى الوسيمي على اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها إدارة التضامن 
من أجل جتهيز امللعب الرئيسي 
وكافة مرافقه استعدادا للمباراة 

املرتقبة مع الزمال���ك، قائال ان 
تلك املباراة س���تحظى مبتابعة 
جماهيرية كبيرة سواء من أبناء 
اجلالية املصرية او عشاق الزمالك 
إل���ى جانب جماهي���ر وأعضاء 

التضامن.
الوسيمي بحرص  كما أشاد 
نادي التضامن على إطالق شعار 
»في ح���ب مصر« عل���ى زيارة 
املبادرة  الزمالك، مؤكدا ان تلك 
تعكس عمق العالقات التاريخية 
ب���ني مصر والكويت في ش���تى 

املجاالت.
وأوضح الوسيمي ان السفارة 
املصرية ستكون على تواصل دائم 
مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
التضامن من أج���ل االنتهاء من 
كافة الترتيبات املتعلقة بزيارة 
الزمالك، وما س���يصاحبها من 

أنشطة ستثري احلركة الرياضية 
في الكويت.

ب���دوره، وجه راب���ح جزيل 
الس���فير املصري  الى  الش���كر 
على دعمه ومس���اندته لزيارة 
الزمالك، وحرصه على مشاركة 
التضامن احتفاالته بافتتاح ملعبه 

اجلديد.
التضامن س���يظهر  ان  وأكد 
في أفضل ص���وره في املواجهة 
االستعراضية التي ستجمعه مع 
الزمالك متصدر الدوري املصري 
والذي يضم نخبة من جنوم الكرة 
املصرية. وأش���ار الى ان زيارة 
الفريق املص���ري تأجلت الى 5 
ارتباطه  املقبل، بس���بب  ابريل 
بخ���وض مب���اراة اإلي���اب أمام 
التونس���ي في دوري  األفريقي 

أبطال أفريقيا. 

 مبارك الخالدي
يشتد الصراع في دوري الدرجة األولى اليوم بعد 
اقتراب البطولة من نهايتها حيث يلتقي املتصدر 
الشباب )32 نقطة( مع الصليبخات )18 نقطة( على 
ملعب علي صباح السالم بنادي النصر، ويستضيف 
الفحيحيل )11 نقط���ة( التضامن )27 نقطة(، كما 
يلتقي خيطان )24 نقطة( مع اليرموك )16 نقطة( 
على س���تاد التضامن، وتقام جميع املباريات في 

ال� 5 مساء.
وبدخول البطولة مراحلها األخيرة اذ لم يتبق 
على اخلتام سوى 3 جوالت لتحديد الفريق املتأهل 
الى الدوري املمتاز ووصيفه الذي سيخوض مواجهة 
امللحق مع الهابط من الدوري املمتاز في موعد يحدد 
الحق���ا ما لم يتم تغيير ش���كل البطوالت احمللية 

للموسم املقبل، فان جميع املباريات املتبقية ستحمل 
اإلثارة والندية، اذ أصبحت النقاط الثالث وحتاشي 
اخلسارة هدفا غاليا تسعى جميع الفرق إليه في 

هذا التوقيت.
ويأمل الشباب استعادة نغمة الفوز التي افتقدها 
طويال وكلفته اقتراب التضامن منه ولم يعد الفارق 
بينهما سوى 5 نقاط لكن الشباب يخشى انتفاضة 
الصليبخات الذي من الصعب ان يتقبل اخلسارة 
على ملعبه، كما يسعى التضامن إلى جتاوز عقبة 
الفحيحيل الذي متكن من عرقلة الشباب في اجلولة 
املاضية حيث اجبره على التعادل الس���لبي، كما 
يأمل خيطان مواصلة صحوت���ه الرائعة والظفر 
بنقاط املباراة اليوم على حس���اب اليرموك الذي 

بدت حظوظه تتضاءل في املنافسة.

عبدالعزيز جاسم ـ يحيي حميدان
فهد الدوسري

احتفظ الكويت بصدارة الدوري 
املمتاز بعد فوزه على العربي بشق 
األنف����س 1 � 0 ف����ي اجلولة ال� 17، 
ليرف����ع األبيض رصي����ده إلى 40 
نقطة، فيما تراج����ع الع�ربي الى 
املرك��ز الرابع ب� 30 نقطة. وبقي 
القادسية يطارد األبيض بعد فوزه 
على النص����ر 2 � 0 رافعا رصيده 
الى 39 نقط����ة، بينما قفز كاظمة 
الى املركز الثالث بعد فوزه على 
الس����احل 2 � 1 رافعا رصيده الى 
32 نقطة وسجل لكاظمة عبداهلل 
الظفيري )54( وطالل الفاضل )86(، 

وللساحل محمد العازمي )35(. 
كم����ا قفز اجله����راء الى املركز 
السادس بعد تغلبه على الساملية 
بهدف البحريني جيسي جون، رافعا 
رصيده إلى 13 نقطة، وترك املركز 

األخير للساملية ب� 10 نقاط.

القادسية ـ النصر

خرج القادس���ية من الشوط 
األول أمام النص���ر بأقل تكلفة 
وبنتيج���ة مرضي���ة عل���ى أقل 
تقدير بعد أن متكن صانع اللعب 
صالح الشيخ من وضع فريقه 
باملقدم���ة إثر تس���جيله لهدف 
السبق بعد تلقيه عرضية جهاد 
احلسني التي »فوتها« عبدالعزيز 
املشعان بطريقة ذكية ليسكنها 
الشيخ بالزاوية اليسرى حملمد 
الصالل دون عناء )7(، واعتمد 
األصفر عل���ى انطالقات فراس 
اخلطيب وعبدالعزيز املشعان 
خلف املدافعني مس���تغلني بذلك 
تقدم اجلناحني للفريق اخلصم، 
ف���ي املقابل ح���اول العنابي من 
خ���الل مجه���ودات عبدالرحمن 
املوس���ى وعمر قمب���ر في خط 
الوس���ط إلغالق املساحات أمام 
فريق بحجم القادسية ولكن ذلك 
أثر على األطراف كثيرا وكانت 
مصدر قلق ملدرب العنابي الوطني 
عبدالعزيز الهاجري الذي حاول 
اغالقها دون جدوى، ورد القائم 
األمين ملرمى الصالل تس���ديدة 
جهاد احلس���ني )29(، فيما كان 

الظهور األول حلارس القادسية نواف 
اخلالدي في الدقيقة )41( عندما انقذ 

مرماه من انفراد لزبن العنزي.
وفي الش���وط الثاني سجل البديل 
حمد العنزي الهدف الثاني للقادسية. 
في الدقيقة )79( بعد أن ش���ارك مكان 

سعود املجمد.

األبيض تفوق على األخضر

وفي مباراة الكويت والعربي ومع بداية 
الشوط األول من مباراة الكويت والعربي 
ضغط األخضر على مرمى الكويت بغية 
تسجيل هدف مبكر، وكاد علي أشكناني 
بعد مرور دقيقتني يفتتح التسجيل بعد 
أن حول عرضية علي مقصيد برأسه إلى 
الزاوية اليسرى للحارس خالد الفضلي 
الذي أبعدها ببراعة، واستمر العربي في 
الهجوم وسدد أشكناني كرة قوية على 

مشارف منطقة اجلزاء تصدى لها الفضلي 
بصعوبة )8(، ليهدأ اللعب بعدها بصورة 
مفاجئة ويغلق كل فريق منطقته بأكبر 

عدد من الالعبني.
وأحكم ظهي����را العربي فهد الفرحان 
ومبارك البلوشي قبضتهما على األطراف 
وأوقفا بامتياز خط����ورة مفتاحي لعب 
الكويت وليد علي والبرازيلي روجيريو 
اللذين ل����م يصنع����ا أي فرصة خطرة 
الكن����دري والعماني  للمهاجمني عل����ي 
اللذين كانا ش����به  العجمي  إس����ماعيل 
غائب����ني، وكادت الك����رة الطولية التي 
أرس����لها وليد علي من منتصف امللعب 
تخدع احلارس خالد الرش����يدي بعد أن 
ضرب����ت األرض ومرت من فوقه إال أنها 
انحرفت عن مسارها لتمر بجانب القائم 

األيسر )18(.
ومع س����وء حال الكوي����ت وتراجع 

مستوى أغلب العبيه عاد العربي لشن 
احلمالت الهجومي����ة وخطف البرازيلي 
فابيو سانتوس الكرة من يعقوب الطاهر 
لينفرد بالفضلي ويسددها بقوة ارتدت 
م����ن القائم )36(، وقبل نهاية الش����وط 
بدقيقة س����دد علي مقصيد كرة مخادعة 
على الفضلي الذي جنح في إبعادها بخبرة 
لتسقط أمام املغربي عبداملجيد اجليالني 
الذي أطاح بها فوق العارضة.وقام مدرب 
الكويت البرتغالي جوزيه روماو بتغيير 
اضطراري بإخ����راج فهد عوض ليدخل 
ناصر القحطاني بدال منه، وعاب األبيض 
في هذا الشوط عدم نقله الكرة وتباعد 
صفوفه وهو ما ساهم في قلة الفرص التي 

تشكل خطورة على مرمى العربي.
وفي الش����وط الثاني، رتب الكويت 
صفوفه نوعا ما وتقاسم اللعب مع العربي 
لك����ن دون خطورة، وتراجع مس����توى 

الفريقني مع مرور الوقت بسبب األمطار 
الغزيرة التي افق����دت الالعبني التركيز 
بكثرة التمريرات اخلاطئة واالعتماد على 
التشتيت حتى ال ترتكب أخطاء مكلفة.

وكالعادة جاء منقذ األبيض من بعيد 
روجيريو الذي استغل سوء تفاهم بني 
الرشيدي  البلوش����ي واحلارس  املدافع 
ليخطف الكرة من بينهما ويراوغ الرشيدي 
على الطريق����ة البرازيلية ويضع الكرة 
في املرمى اخلالي )67( مس����جال هدف 

الفوز الوحيد.
الهدف  وانطلق االبيض بق����وة بعد 
لتعزيز تفوقه، واجرى روماو تبديلني 
هجوميني بإخراج الكندري وروجيريو، 
وأدخل بدال منهما خالد عجب واألردني 

حسن عبدالفتاح.
أدار املباراة احلكم محمود البلوشي، 
وأن����ذر من العربي فه����د الفرحان وفهد 

احلشاش ومن الكويت أحمد الصبيح.

السالمية والجهراء

الساملية واجلهراء، بدأ  وفي مباراة 
الس���ماوي ضاغطا ودفع العبوه بكل 
ثقلهم ف���ي الهجوم، وكانت أول فرصة 
عن طريق يوسف النشيط الذي أرسل 
كرة عرضية كادت ان تشكل خطرا لوال 
التدخل اجليد من حارس اجلهراء بندر 

منحر في الدقيقة األولى.
الس���املية، وسدد  وتوالت هجمات 
مشاري العازمي كرة ثابتة ذهبت فوق 
العارضة )12(، وبعدها راوغ الالعب نفسه 
دفاع اجلهراء ومرر كرة جميلة لراشد 
الراشد الذي حولها الى علي فريدون لكنه 

لم يتمكن من اللحاق بها )18(.
ورد اجلهراء بعد سلسلة من الهجمات 
املتتالية، بهجمة مرتدة سريعة وصلت 

في النهاية الى املهاجم البحريني جيسي 
جون الذي سددها قوية في القائم األيسر 
القالف  الس���املية حميد  ملرمى حارس 

.)26(
وع���ادت اخلطورة للس���ماوي مع 
الدقيق���ة األخيرة من الش���وط األول، 
بعد أن فش���ل كل من يوسف النشيط 
وعلي فري���دون في ترجم���ة الفرصة 
التي سنحت لهما امام املرمى بالشكل 
املطلوب ليقوم األول بتسديدها برعونة 
الثاني،  بعيدا عن املرمى.وفي الشوط 
متكن اجلهراء من خطف هدف السبق 
بشكل سريع ومبجهود فردي ترجمه 
في النهاية الى هدف )46(.واس���تمرت 
متاعب الساملية في هذا الشوط عندما 
أش���هر احلكم عبدالعزيز أمان البطاقة 
احلمراء للمهاجم يوسف النشيط بعد 

اعتراضه على قراراته.


