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 العبان يتنافسان لتسجيل «بانا» 

 «كبري»، «بيضة»، «خرم»، هي مصطلحات مختلفة انتشرت في العالم 
العربي، حتديدا فيما خص كرة القدم، وذلك للداللة على حالة واحدة: مترير 
الكرة من بني قدمي اخلصم. صحيح ان أهم ما في كرة القدم هو األهداف، إال 

أن املهارات الفنية متثل اجلانب املمتع فيها.
  وانطالقـــا من هذه احلقيقة، وجهت «ريد بـــل»، الدعوة الى الراغبني في 
إبراز مواهبهم وفنياتهم في كرة القدم للحضور الى سوق شرق يوم اجلمعة 
املقبل للمشـــاركة في النســـخة األولى من حتدي «ريد بل وانا بانا؟» ابتداء 
من الساعة الثانية ظهرا حيث ستكون الدعوة مفتوحة أيضا امام اجلمهور 

لالستمتاع مبتابعة احلدث.
  «بانا» عبارة مســـتقاة من اللهجة الســـورينامية، وتعني بوابة أو ممر، 
وتســـتخدم هنا للداللة على نوع خاص من «كرة قدم الشوارع» تعود فيها 

األولوية للمهارات الفنية وليس لتسجيل األهداف.
  وفي التحدي املنتظر في ســـوق شرق، سيخوض املنافسات ٦٤ مشاركا 

وذلك بنظام خروج املغلوب وصوال الى املباراة النهائية.
  ويلتقي العبان وجها لوجه في كل مباراة على ملعب تبلغ مقاســـاته ٦ 
أمتـــار طوال و٦ أمتار عرضا ملدة ٤ دقائـــق، على أن يتأهل الى الدور التالي 
كل مـــن يتفوق على خصمه في عدد املـــرات التي ينجح فيها بتمرير الكرة 

بني قدميه.
  وفي حال التعـــادل لدى نهاية الدقائق األربع، يجري متديد زمن املباراة 
دقيقة واحدة كوقت اضافي، وإذا استمر التعادل، فإن جلنة من ٣ حكام تقوم 

باختيار الفائز باالستناد الى عنصرين: السيطرة على الكرة واملهارات.
  جتدر اإلشارة إلى أنه سيجري اعتماد أول ٦٤ متقدما فقط للمشاركة في 
احلدث املقرر في سوق شرق، سيخوضون املنافسات ويتنافسون على نيل 

لقب افضل العب «بانا» في الكويت.

 أول ٦٤ متقدمًا فقط يشاركون في النسخة األولى من المسابقة في الكويت

 «ريد ُبل وانا بانا؟».. عندما تصبح المهارة لغة كرة القدم

 العبداهللا يكّرم الغريب 
 اســـتقبل الرئيس الفخري الحتاد التنس الشيخ جابر العبداهللا 
بطل الكويت واخلليج الالعب محمد الغريب، بحضور الشيخ خليفة 
العبداهللا والشـــيخ منصور مبارك العبداهللا ورئيس مجلس إدارة 
احتاد التنس الشيخ أحمد اجلابر ونائب رئيس مجلس اإلدارة عبد 
الصمد العريان وأمني السر العام عبدالرضا الغريب، مبناسبة حصول 
الغريب على لقب بطل اخلليج للسن العام للمرة الثامنة وهو الالعب 
الوحيد في الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي الذي حقق الرقم 

القياسي في الفوز بهذا اللقب. 
  وهنأ الشيخ جابر العبداهللا الالعب على هذا اإلجناز وأشاد بجهوده 

وإصراره الدائم على حتقيق اإلجنازات الكبيرة للكويت. 
  من جانبه شكر الشيخ أحمد اجلابر الشيخ جابر العبداهللا على 

دعمه الدائم واملستمر للعبة التنس والعبيها املتميزين.
  كما شكر محمد الغريب الشيخ جابر العبداهللا على تكرميه املادي 
واملعنوي له وقال إن ذلك ليس بغريب عليه وأضاف أن هذا التكرمي 

يحمله مزيدا من املسؤولية لبذل قصارى جهده.

 فهد العنزي تألق وسجل الهدف الثاني 

 الشيخ أحمد احلمود يتسلم الكتاب من احلكم سعد كميل 

 الشيخ جابر العبداهللا مستقبال محمد الغريب بحضور الشيخ أحمد اجلابر 

 جماهير العربي تشكر الكاظمي

 عروض خليجية لضاري

 شكرت جماهير النادي العربي 
في بيان اصدرته امس مجلس 
إدارة النادي احلالي وعلى رأسهم 
جمـــال الكاظمي علـــى وجوده 
رئيســـا ملجلـــس إدارة النادي 
في الســـنوات األخيرة. مؤكدة 
«انـــه بالرغم من االخفاقات في 
مختلف األلعاب فإننا لم نترك 
الفريق في أي حلظة  ولكن في 
النهاية وجب علينا تكرار شكر 
النادي جمال  وتقدير رئيـــس 
الكاظمي على الرغم من اللحظات 
الصعبة التي مر بها العربي، إال 
أننا نقدر جهوده وبذله من ماله 
ووقتـــه ملصلحة النادي، ولكن 
هذه هي سنة احلياة والبد من 
التغيير يا بوطالل ولذلك نحن 

كجماهير عرباويه نطلب منك 
التنحي وترك املســـؤولية ألي 

شخص آخر».
البيـــان: «البعض    واضاف 
يشكك في أن األشخاص الذين 
يقومون بهذا االعتصام ينتمون 
إلى اشـــخاص واحزاب وقوائم 
اخرى ولكن يشهد اهللا اننا نحن 
كجماهير عرباوية ليس لنا أي 
انتماء سوى الفانيلة اخلضراء 
ونحن لم نخرج في هذا االعتصام 
ألي غرض من األغراض سواء 
غرض سياســـي أو طائفي أو 
انتخابـــي بل خروجنـــا يأتي 
بعدما ضـــاق بنا األمر وأصبح 
النادي العربي في دوامة الضياع 
املراحل في  والوصول ألســـوأ 

اللعبات  تاريخه في مختلـــف 
واملراحل السنية.

  ومـــن هذا املنطلق نناشـــد 
مختلف جماهير العربي احملبة 
للفانيلة اخلضـــراء والغيورة 
على تاريخ هذه القلعة الشامخة 
التي بدأت تتســـاقط تدريجيا 
احلضور يـــوم ٣/١٩ في مباراة 
العربي والقادسية اوال لتكرمي 
الرجل الذي اعطى الكثير للنادي 
العربي وهو أحمد موسى وبعدها 
مباشرة ســـنتخلى عن املباراة 
ونبدأ اعتصاما سلميا لنعبر فيه 
عن مدى السخط الذي وصلت 
إليه اجلماهير العرباوية واملطلب 
هو التغيير ولـــن نتخلى عنه 

كجماهير». 

 تلقى العب الفريق األول لكرة الســــلة في نادي 
اجلهــــراء واملنتخب الوطنــــي عبدالعزيز ضاري ٣ 
عروض من أندية خليجية لالستفادة من خدماته خالل 
مشاركة هذه األندية في بطولة اخلليج املزمع إقامتها 

في أواخر ابريل املقبل في مدينة جدة السعودية.
  ويفاضل ضاري بني هذه العروض الختيار األنسب 
منها بعد أن وصلت هذه العروض بشــــكل رسمي 

إلدارة ناديه. 

 كميل يهدي كتابه إلى الحمود

 اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود احلكم الدولي سعد 
كميل الذي أهدى له كتابه «٢٥ سنة مع الصافرة». 
وشـــكر وزير الداخلية احلكـــم كميل على جهده 

وعطائه في خدمة الرياضة ورفع اســـم الكويت 
عاليا في احملافل الرياضية والتمثيل املشرف لها، 
معربـــا عن اعتزازه بهذا الكتاب الذي يعد إضافة 

مميزة للمكتبة الكويتية والرياضية.

 التعادل يرجئ الحسم إلى الجولة المقبلة

 الشباب إلعالن تأهله لـ «الممتاز» عبر التضامن
 مبارك الخالدي

  تتجه أنظار متابعي منافسات 
دوري الدرجـــة االولـــى اليوم 
نحو ملعب الساحل الذي يشهد 
موقعة ينتظـــر ان تكون قوية 
بني الشـــباب «املتصدر» بـ (٣٣ 
بـ  التضامن  نقطة) ووصيفـــه 
(٢٨)، كمـــا يلتقي خيطان (٢٥ 
نقطة) مع الفحيحيل (١٢ نقطة) 
على ملعب التضامن، فيما يواجه 
الصليبخات (١٩ نقطة) اليرموك 
(١٧ نقطة) على ستاد علي صباح 
الـ  املباريات في  السالم، وتقام 

٥:٠٥ مساء.
  ويسعى الشباب الى حتقيق 
الفوز الـــذي يعني إعالن تأهله 
املمتاز مباشـــرة عبر  للدوري 
البطاقـــة األولى قبـــل جولتني 
فقط من انتهاء املسابقة، اذ ان 

فارق النقاط بينه وبني مطارده 
التضامن ٥ نقاط، وفوزه اليوم 
ميكنه من االنفـــراد بالصدارة 
امامه،  وإزاحة عقبة كبيرة من 
بينما التعادل يبقي الوضع على 
انتظارا لنتائج اجلولتني  حاله 
املقبلتني للفريقني. وفي املقابل 
ليس امام التضامن اال الفوز اذا 
اراد تضييق اخلناق على املتصدر 
وتأخير إعـــالن الفريق املتأهل 
للدوري املمتـــاز الى اجلولتني 
املتبقيتني. وقد التقى الفريقان 
هذا املوسم ٤ مرات احداها كانت 
في بطولـــة كأس االحتاد وفاز 
التضامن ٤-١، وفي دوري األولى 
فاز التضامن ٢-٠ وتعادال مرتني 

بنفس النتيجة ١-١.
  وال يقل اللقـــاء الذي يجمع 
خيطان بالفحيحيل اثارة وندية 

حيث أنعش خيطان حظوظه في 
املنافسة على املركز الثاني والذي 
يؤهـــل صاحبه خلوض مباراة 
امللحق مع الفريـــق الهابط من 
الدوري املمتاز، وقدم ابناء خيطان 
مستويات جيدة خصوصا في 
اجلوالت االخيرة ما مكن الفريق 

من تبؤ موقعه احلالي.
  وفـــي املقابل فقد الفحيحيل 
فرصة املنافســـة وتعد املباراة 
بالنســـبة له حتصيل حاصل، 
ونفـــس األمر في املواجهة التي 
جتمع الصليبخـــات واليرموك 
بالرغم من ان الصليبخات ميتلك 
شـــوطا مؤجال ٢٤ اجلاري مع 
الفحيحيل بعد توقف مباراتهما 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
وكانـــت النتيجـــة تشـــير الى 

تعادلهما ١-١. 

 القادسية وكاظمة والكويت والنصر
  إلى نصف نهائي كأس السلة

 يحيى حميدان
  تأهلت فرق القادسية وكاظمة والكويت والنصر إلى 
الدور نصف النهائي لبطولة كأس احتاد كرة السلة بعد 
فوز األول على اجلهراء ٩٠-٧٦، والثاني على العربي ٩٠-

٧٥، والثالث على الساحل ٨٠-٧٤، والرابع على التضامن 
٦٩-٥٨ أول من أمس ضمن مباريات الدور ربع النهائي. 
ويلعب في نصف النهائي غدا القادســــية مع كاظمة في 
الـ ٥ مساء، والكويت مع النصر في الـ ٧، على أن يحدد 

مكان إقامة املباراتني في وقت الحق.
  وبالعودة ملباراة القادسية واجلهراء، فقد حقق األصفر 
فوزا ســــهال وبأقل مجهود بعــــد أن عرف العبوه كيفية 
الســــيطرة على مجريات اللقاء مع غياب تام من العبي 
اجلهراء عن مجاراتهم، ووضح تأثر اجلهراء بغياب العمود 
الفقري للفريق عبدالعزيز ضاري نظرا إليقافه من قبل 
املدرب األميركي فالتون سيلي. وضرب القادسية بقوة 
في الربع األول الذي انتهى بفارق مريح (٢٤-١٠)، وحافظ 
على أفضليته في الربع الثاني ٤٧-٣٠، وكذلك في الثالث 
٦٣-٤٣، وفي الربع األخير أيضا الذي اســــتغله العبو 
القادسية في إظهار مهاراتهم في التسجيل والتمرير بعد 
أن اطمأن مدرب األصفر املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف 
على نتيجة املباراة ليــــزج بالعناصر البديلة والغائبة 
منذ فترة. قاد اللقاء احلكام السعوديون عبداهللا ادماوي 

 (عادل يعقوب)  ناصر الظفيري يسجل في سلة اجلهراء ورضا عبد الكرمي ومحمد صالح.

 في الجولة العاشرة من دوري الدمج

 «يد» الكويت واليرموك «أكون أو ال أكون»
 حامد العمران

  «أكـــون أو ال أكـــون» هـــذه 
املقولة ستكون شـــعار العبي 
الكويت واليرموك في املواجهة 
النارية التي ستجمع الفريقني في 
السادسة مساء اليوم على صالة 
الشهيد فهد األحمد في الدعية في 
إطار منافسات األسبوع العاشر 

لدوري الدمج لكرة اليد.
  ويســـبق هذا اللقـــاء مباراة 
الهروب من القاع التي جتمع بني 
الساحل (نقطتان) مع التضامن 
برصيد خـــال مـــن النقاط في 
الرابعة والنصـــف، فيما يلتقي 
في املباراة الثالثة الفحيحيل (١٤ 
نقطة) مع الصليبخات (٨ نقاط) 
في الســـابعة والنصف مبباراة 

يبحث فيها الفحيحيل عن الفوز 
ليكون قاب قوسني أو ادنى من 
التأهل الرسمي إلى الدوري املمتاز 
فيما ستكون املباراة األمل األخير 
للتشـــبث بأمل التأهل بالنسبة 

للصليبخات. 
  املباراة التي جتمع الكويت (١١ 
نقطة) مـــع اليرموك (١٠ نقاط) 
ستحظى باهتمام محبي اللعبة 
على اعتبار ان الفريقني يتنافسان 
على إحدى املقاعد الستة املؤهلة 
إلى الـــدوري املمتاز ومن يفوز 
ســـيكون قريبا جدا من التأهل، 
أما اخلاسر فإنه سينتظر نتائج 
الفرق األخرى وما تســـفر عنه 
وطبعا هذا ما ال يريده الفريقان 
لذلك سنرى منذ البداية مباراة 

الكؤوس وال  أشـــبه مبباريات 
نبالغ ان قلنا ان أعصاب الالعبني 
واجلهازين الفني واإلداري ستصل 
إلى الذروة وخاصة في الدقائق 
األخيـــرة من عمر املبـــاراة وال 
نستبعد أن يكون دفاع الفريقني 
شرسا إلى حد الضرب، لذلك على 
حكمي املباراة ضبطها منذ بدايتها 
من خالل القرارات احلاسمة حتى 

ال تفلت املباراة.
  عموما من املتوقع أال حتسم 
املباراة إال في الثواني األخيرة، 
لذلك على اجلهازين الفنيني أن 
يكونا حاضرين بقوة في الدقائق 
األخيرة ويجب على مدرب الكويت 
اخللوق كمال عقاب ضبط النفس 
حتى يحافظ على تركيزه وتركيز 

الالعبني الى النهاية وهذا طبعا 
إن أراد الفوز الذي من املمكن أن 
يكون مبتنـــاول يده متى عرف 

عقاب من أين تؤكل الكتف.
  وال يختلـــف اثنـــان على ان 
الناحيـــة الفنيـــة متيل لصالح 
الكويت لوجود العبني مميزين 
بجميع املراكز وأيضا على دكة 
االحتياط وهذا يعطي املدرب عدة 
حلول اثناء املبـــاراة وان كانت 
تكمن خطـــورة األبيض باخلط 
اخللفي لوجود محمد الغربللي 
وعبداهللا اخلميـــس وعبداهللا 
الغربللي وخالـــد البرك واحمد 
الكندري وخالد الغربللي أما في 
الدولي  اخلط األمامي فيلعـــب 
العتيبي ومشعل طه  مشـــاري 

وجاسم محمد وعبدالعزيز البالول 
وعبدالعزيز العنبري فيما يحرس 
الفرحان وناصر  املرمي احمـــد 
الهاجـــري. من جانبـــه، يعتمد 
اليرموك على اللعب السريع من 
خالل الهجوم املرتد ناحية محمد 
البلوشي ويعقوب أسيري الذي 
ميتاز ايضا باجلانب الدفاعي وبرز 
في املباريات االخيرة بشكل الفت 
للنظر الى جانب القوة الضاربة 
في اخلط اخللفي الثنائي مطلق 
الدوســـري ونصير حسن وقد 
الفريق لغيـــاب صالح  يتأثـــر 
املوسوي لإليقاف وتعتبر عودة 
احلارس محمد متعب مكســـبا 
للفريق ولكن يجب على زمالئه 

ضبط الدفاع أوال. 

 تصدر المجموعة الثالثة في دوري أبطال الخليج على حساب ظفار

 كاظمة «يظفر» بفوز ثمين في مسقط
 عبدالعزيز جاسم 

  ظفـــر كاظمة بثـــالث نقاط 
ثمينة بعد فـــوزه على مضيفه 
ظفار العماني في عقر داره ٢-١ 
الثانيـــة من دوري  في اجلولة 
النتيجة  أبطال اخلليج، وبهذه 
تصدر البرتقالي املجموعة الثالثة 
بفارق األهـــداف عن ظفار الذي 
ميلك مباراة إضافية عن كاظمة 
الذي لعب فقط مواجهة واحدة 
وسجل للبرتقالي يوسف ناصر 
وفهد العنزي بينما سجل لظفار 

حسني احلضري. 
  واتضح من بداية املباراة أن 
الفريقني يســـعيان للهجوم من 
الالعبني حيث  خالل تشكيلتي 
متيزتا بتواجد العبني ذوي نزعة 
هجومية تسببت بثغرات كبيرة 

في الدفاع.
  ولم ينتظر كاظمة طويال حتى 
شن أولى هجماته بعد أن راوغ 
فهد العنزي العبني اثنني ومرر 
كرة عرضية إلى فرج لهيب حولها 
إلى يوسف ناصر الذي سددها من 
دون تركيز فوق العارضة (٩). 
ثم عاد العنزي ملمارسة هوايته 
في املراوغـــة وخطف الكرة من 
املدافع سهيل علي ثم راوغ محمد 
ربيع وانفرد باحلارس هاني جنم 
الدين وسددها سهلة بيد احلارس 

.(١٣)
  ورجـــح ناصر كفـــة كاظمة 
بتســـجيله هدف التقدم بعد أن 

متكن من الســـيطرة على الكرة 
العرضية من بني مدافعي ظفار 
وسددها قوية زاحفة من خارج 
منطقة اجلزاء على يســـار جنم 

الدين (٢٠). 
  وبعد الهدف واصل البرتقالي 
املباراة بفضل  ســـيطرته على 
حتركات طـــالل الفاضل وحمد 
احلربي ونـــواف احلميدان في 
وسط امللعب إال أن العنزي كان 
مصدر اخلطورة وأرهق مدافعي 
ظفار بفضل انطالقاته السريعة 
وتوج جهـــوده بإحرازه الهدف 
الثاني بعد أن استغل خطأ املدافع 
سهيل علي بإبعاد الكرة لينطلق 
العماني جنم  ويراوغ احلارس 
الدين ويضـــع الكرة في املرمى 

اخلالي (٣٨).
  ومـــع بداية الشـــوط الثاني 
حصـــل ظفار علـــى ركلة جزاء 
مشكوك في صحتها سددها حسني 
احلضري بنجاح على ميني شهاب 
كنكوني (٤٩)، وبعد هذا الهدف 
عمد كاظمة الى تهدئة اللعب من 
اجـــل إيقاف اندفاع العبي ظفار 
الذين ارتفعت معنوياتهم كثيرا 
وحاولوا تسجيل هدف التعادل 
خصوصا بعد دخول اخلبير هاني 
الضابط الذي ساهم في حتويل 
كفة اللعب لصالح فريقه إال أن 
كنكونـــي كان جلميع محاوالت 
ظفار باملرصـــاد وتصدى ألكثر 

من فرصة محققة. 


