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العبو الشباب فرحون بالتأهل للدوري املمتاز

ناصر القحطاني روضها على صدره 
وسددها قوية سكنت الزاوية اليمنى 

للحارس شهاب كنكوني )11(.
وسنحت اكثر من فرصة لألبيض 
لزيادة الغلة مستفيدا من الضعف 
الدفاعي الواضح للبرتقالي الذي 
ظهر بصورة س����يئة في الشوط 

األول.
وفي الشوط الثاني لم يختلف 
احلال كثيرا، حيث واصل روجيريو 
تالعب����ه بالدفاع الكظماوي حيث 
انقذ كنكوني مرماه من انفراد تام 
)46(، ثم عاد جنم اللقاء روجيريو 
ملراوغ����ة اجلمي����ع حت����ى اوقفه 
النيجيري اوبين����ا بالقوة عندما 
اعترض طريقه ليحتس����ب حكم 
اللقاء محمد بوجروة ركلة جزاء 
صحيحة سددها اسماعيل العجمي 
وأبعدها ببراعة كنكوني )59( ومنح 
االخير دفعة معنوية جيدة لزمالئه 
اثر تصديه لركلة اجلزاء.ووقفت 
العارضة بوجه تسديدة فهد العنزي 
)69(، وكانت تلك احملاولة مبثابة 
الش����رارة الندفاع كظماوي جديد 
مع تراجع لألبيض بغية احلفاظ 
على التقدم، وأنقذ خالد الفضلي 
مرماه من تسديدة يوسف ناصر 
أبناء كيفان لتهدئة  )83( وسعى 
املباراة وامتصاص رغبة وهجوم 
كاظمة. وقلب اجلهراء الطاولة على 
النصر بتسجيله هدفني في ال� 15 
دقيقة األخيرة من املباراة، وتقدم 
النصر عن طريق فيصل العدواني 
بعد أن تهيأت له الكرة من رأسية 
السوري محمد زينو داخل منطقة 
اجلزاء ليسددها بقوة داخل الشباك 
)65(، إال ان اجلهراء عاد س����ريعا 
وسجل هدف التعادل خصوصا بعد 
إشراك الواعد فهد باجية الذي مرر 
كرة بيني����ة متقنة إلى البحريني 
جيس����ي جون الذي سددها قوية 
على يس����ار محمد الصالل )78(، 
ليعود جيس����ي جون مرة اخرى 
ويحرز الهدف الثاني له ولفريقه 
بعد ان انفرد بالصالل ووضع الكرة 

بسهولة داخل الشباك )82(.
فهد الدوسري  ٭
عبداهلل العنزي
عبدالعزيز جاسم

منطقة اجلزاء بعد ان سددها خارج 
املرمى.

وف����ي املواجه����ة الثانية دخل 
الكويت برغبة كبيرة للحصول على 
نقاطها كاملة أمال في مالحقة املتصدر 
»القادسية« بانتظار أخبار سارة من 
موقعة القادسية والساملية والتي قد 
يستعيد الصدارة من خاللها، ودفع 
املدرب البرتغالي روماو بالهداف 
علي الكندري والبرازيلي روجيريو 
ووليد علي من اجلبهة اليس����رى 
ودانت السيطرة كاملة لألبيض في 
ظل تراجع مستوى كاظمة املالحظ 
وأوراقه املبعثرة.وكان للكويت ما 
اراد بعد ان سجل اسماعيل العجمي 
هدف التقدم لفريقه اثر تعامله املميز 
مع الكرة العرضية املرسلة من زميله 

إلعطاء نوع من النش����اط خلطي 
اللذين تراجعا  الوسط والهجوم 

كثيرا مع مرور الوقت.
وفش����ل عجب في تس����جيل 
اله����دف الثاني لألصف����ر بعد ان 
خطف الكرة من احلارس القالف 
ليسددها قوية أبعدها املدافع أحمد 
العيدان بصعوب����ة من على خط 

املرمى )81(.
وفي الوقت بدل الضائع أضاع 
الس����ماوي فرصت����ني محققت����ني 
للتسجيل األولى كانت عن طريق 
احلارس املتقدم حميد القالف بعد 
أن س����دد كرة خلفية مزدوجة من 
عرضية مش����اري العازمي مرت 
القائم األيس����ر ثم اضاع  بجانب 
عبدالرزاق البطي كرة سهلة داخل 

بس����بب الرقابة اللصيقة لالعبي 
الساملية  القادس����ية على مهاجم 

الوحيد علي فريدون.
الثان����ي، ظهر  الش����وط  وفي 
واضحا خشية القادسية من دخول 
هدف مباغت يربك فيه حساباته 
لذلك أعطى مدرب القادسية محمد 
إبراهي����م أوامر للظهيرين ضاري 
س����عيد وخال����د القحطاني بعدم 
التقدم، لذلك قلت خطورة القادسية 
في هذا الش����وط، وجنح الساملية 
في مجاراته بعكس الشوط األول 
وكانت له عدة محاوالت لكنها لم 

ترتق للخطورة الكبيرة.
ودخ����ل احمد عج����ب بدال من 
حمد العنزي وعلي الشمالي بدال 
من احلسني في صفوف القادسية 

حافظ القادس����ية على صدارة 
الدوري املمتاز بعد أن حقق فوزا 
صعبا على الساملية بهدف سجله 
حمد العنزي في اجلولة التاسعة 
عشرة ليرتفع رصيد األصفر إلى 
45 نقطة بينما بقي الساملية اخيرا 

برصيد 11 نقطة.
الكويت ضغطه على  وواصل 
القادسية بعد أن حقق الفوز على 
كاظمة بهدف وحيد سجله العماني 

اسماعيل العجمي.
ورفع األبيض رصيده إلى 44 
نقطة فيم����ا ظل كاظمة في املركز 
الثالث رغ����م الهزمية برصيد 35 
نقطة. وجنح اجلهراء في حتقيق 
فوز مهم على النصر 2 � 1 ليتساوى 
مع����ه في النقاط برصيد 16 نقطة 
إال ان األفضلية باألهداف للنصر 
الذي حافظ على مركزه اخلامس 

وحل اجلهراء بعده سادسا.
ومتكن العربي من حتقيق فوز 
معنوي كبير على الساحل بثالثية 
نظيفة سجلها املغربي عبداملجيد 
اجليالني )23( وعلي مقصيد )74( 
وفهد احلشاش )89( ليرتفع رصيد 
األخضر ل����� 33 نقطة وظل رابعا 
املركز  الساحل على  بينما حافظ 

قبل األخير ب� 12 نقطة.
وفي مواجهة القادسية والساملية، 
ظهر واضحا أن املتصدر القادسية 
كان يبح����ث عن هدف مبكر حتى 
يتمكن من السيطرة على املباراة، 
وفعال كان له ذلك بعد أن احتسب 
حكم املباراة وليد الش����طي ركلة 
جزاء مشكوك في صحتها لصالح 
القادس����ية بعد أن اشترك املدافع 
العنزي  فيصل دش����تي مع حمد 
خارج منطقة اجلزاء لينبري لها 
العنزي بنفسه ويضعها بسهولة 
على يسار احلارس حميد القالف 

.)13(
اله����دف واصل األصفر  وبعد 
ضغطه على مرمى الساملية بفضل 
حتركات السوريني فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني ومن خلفهما فهد 
االنصاري، إال أن دفاع الس����املية 
كان جلميع محاوالتهم باملرصاد، 
بينما اعتمد الساملية على الهجمات 
املرتدة لك����ن دون خطورة تذكر 

العماني اسماعيل العجمي حلظة تسجيله هدف املباراة الوحيد

إقامة حفل لتكرمي الفريق لتأهله للدوري املمتاز 

 القادسية يواصل الصدارة والكويت يطارده 

الزنكي: اجلهاز الفني للشباب 
مستمر للموسم املقبل

قال مدير الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي ان 
إدارة النادي ستقيم في القريب العاجل حفال لتكرمي 
الالعبني األبطال نظير جهودهم وعطائهم الالمحدود 

خالل املوسم اجلاري الذي تكلل بصدارة فرق دوري 
الدرجة األولى والتأهل إلى الدوري املمتاز عن جدارة 

واستحقاق.
 وأضاف الزنكي لـ »األنباء« ان مجلس اإلدارة ينتظر 

عودة الرئيس يعقوب رمضان من اخلارج لتحديد 
مكان وموعد حفل التكرمي، مشيرا إلى ان جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة لم يقصروا مع الفريق طوال 
مشواره للعودة إلى دوري األضواء.

وأكد الزنكي ان اإلحصائيات الرسمية للمسابقة 
تشير الى أفضلية الشباب وأحقيته بانتزاع البطاقة 
األولى املؤهلة إلى الدوري املمتاز مع احترامي لبقية 
الفرق املنافسة، فالشباب حقق الفوز في 10 مباريات 

وخسر مرتني فقط من 19 مباراة وتعادل في 7 
مباريات وهي مؤشرات تدل على رغبة الالعبني 

القوية في حتقيق الفوز لدى دخولهم املباريات سعيا 
منهم لتحقيق الهدف وهو اللعب في دوري األضواء 
والنجوم، مشيرا إلى ان الفريق استطاع إحراز 36 

هدفا هي النسبة األعلى بني الفرق ودخل مرماه اقل 
عدد من األهداف ما يوضح االنسجام بني خطوط 

الفريق الثالثة.وكشف الزنكي عن استمرار اجلهاز 
الفني مع الفريق للموسم املقبل وقال ان املدرب 

خالد الزنكي جنح في االختبار الصعب واثبت كفاءته 
والطاقم العامل معه من خالل العالقة القوية بينه وبني 
الالعبني وانعكاس ذلك على الالعبني والتزامهم داخل 

امللعب وكانت النتائج مثمرة بتحقيق لقب البطولة.
وعن ملف الالعبني احملترفني قال الزنكي اننا دائما 
نبحث عن األفضل خلدمة الفريق والشباب مشهود 

له باختياره املناسب للعنصر احملترف الذي يعود 
بالفائدة على الفريق، كما ان هناك نية لتجديد 

عقود الالعبني احلاليني وهم البرازيليون انطونيو 
توبانغو ورودريغو داكوستا وماوريسيو داسيلفا.

وأشاد الزنكي بالروح العالية لالعبني وقال انهم كانوا 
أبطاال في التزامهم وحضورهم ورغبتهم الكبيرة 

في الظهور في دوري الكبار كما كان لتعاونهم مع 
اجلهازين الفني واإلداري األثر األكبر في حتقيق 

درع البطولة.
مبارك الخالدي  ٭

ضمن اجلولة الـ 11 لدوري الدمج

القادسية يفوز على كاظمة في »اليد«
الخلفي عبدالرحمن المزين وكذلك 

طالل الياقوت.
وفي الدقائق األخيرة من الشوط 
األول تحسن أداء البرتقالي قليال 
بعد ان لعب ابراهي����م االمير في 
الخط الخلفي ومحمد العنزي في 
الجناح ليصبح اللعب اس����رع ما 
أوجد الفج����وات في دفاع االصفر 
ليقترب الفارق الى هدفين مع نهاية 
الشوط االول.وفي الشوط الثاني 
استغل القادسية بطء العودة الى 
الدفاع من العبي كاظمة ليسجل 
4 أهداف من الهجوم المرتد وهو 
ما وسع الفارق الى جانب التألق 
الواضح م����ن طالل الياقوت الذي 
س����جل 5 اهداف م����ن التصويب 
الخارج����ي ليصل الف����ارق الى 8 
أهداف فتمت السيطرة للقادسية 
الى النهاية.أدار اللقاء الدوليان علي 

عباس وسامي عبدالجليل.
الي����وم مباراتان حيث  وتقام 
يلتق����ي الكوي����ت )13 نقطة( مع 
الصليبخات )8 نقاط( في الخامسة 
عصرا فيما يلعب الشباب )17 نقطة( 
مع العربي )16 نقطة( في مباراة 
قوية الفائز فيها يعلن تأهله الى 
الدوري الممتاز وذلك في السادسة 

والنصف.

حقق القادسية فوزا مهما على 
كاظمة 28-22 )الشوط األول 10-

8( في اللقاء الذي جرى أمس على 
صالة الشهيد فهد األحمد في الدعية 
الحادي  ضمن مباريات االسبوع 
عشر من دوري الدمج لكرة اليد، 
وبذلك رفع األصفر رصيده إلى 15 
نقطة فيما بقي كاظمة على رصيده 

السابق 8 نقاط.
لم يقدم الفريقان المس����توى 
الذي  البرتقالي  المأمول وخاصة 
كان مستس����لما للغاية وخاصة 
العب الخط الخلفي يوسف حيدر 
الذي على ما يبدو كان خارج نطاق 
التغطية ما أثر على زمالئه الجانب 

الهجومي.
وكان تحضي����ر كاظمة بطيئا 
الى درجة ان دفاع االصفر لم يجد 
عناء في الس����يطرة على منطقة 
المن����اورات بقي����ادة الثنائي فهد 
الدوسري  الهاجري وعبداللطيف 
ليفرض القادس����ية سيطرته منذ 
البداية ويتق����دم 5-1 على الرغم 
من مراقب����ة صانع األلعاب ناصر 
بوخضرا الذي ش����غل هذا المركز 
لعدم مش����اركة صال����ح الجيماز 
المصابين فيما  الق����الف  ومهدي 
البداية جيدة لالعب الخط  كانت 

صراع قوي على الكرة بني الالعبني

»األوملبي« يتدرب اليوم

»سلة« نزوى يطلب البلوشي

بوحمد: مشاركة واسعة
 في بطولة اجلامعات

»الهيئة« تنظم محاضرة
 عن  مخاطر املخدرات

املوسوي بطاًل لشباب »البولينغ«

يباشر منتخبنا االوملبي تدريباته في السادسة مساء اليوم 
بقيادة املدرب املؤقت الصربي غوران زانكوفيتش ومس����اعده 
خالد احمد مبلعب عبدالرحمن البكر باالحتاد استعدادا خلوض 
مباراتني وديتني أمام املنتخب الكوري الشمالي يومي 25 و28 
اجلاري في إطار اس����تعدادات األزرق خل����وض املرحلة الثانية 
من التصفيات اآلس����يوية املؤهلة الوملبياد لندن 2012 واملقرر 
انطالقها 9 يونيو املقبل.وكان االوملبي قد تخطى املرحلة األولى 
في مشواره لالوملبياد بعد فوزه على منتخب بنغالديش ذهابا 

وإيابا 2-0 و3-0 على التوالي. 
مبارك الخالدي  ٭

قدم نادي نزوى العماني عرضا إلدارة نادي كاظمة لالستفادة 
من خدمات العب الفريق األول لكرة الس����لة أحمد البلوشي في 
بطولة األندية اخلليجية ال� 31 التي س����تقام خالل الفترة من 4 
حت����ى 11 مايو املقبل في املدين����ة املنورة.وتنتظر إدارة النادي 
العماني موافقة مس����ؤولي اللعبة في »س����لة البرتقالي« على 
إعارة البلوش����ي السيما أن النادي ليست لديه أي مشاركة في 
الفترة املقبلة خاصة مع انتهاء موس����م بطوالت اللعبة محليا.

وفي حال متت إعارة البلوشي سيكون احملترف الكويتي الثاني 
مع ناد خليجي في البطولة الى جانب العب اجلهراء عبدالعزيز 
ضاري الذي أعير الى نادي أحد السعودي مستضيف البطولة.
من جهة أخرى، تلقى احتاد الس����لة دعوة للمشاركة في بطولة 
موالي احلسن لفرق امليني باسكت »حتت 12 سنة« التي ينظمها 
االحتاد املغربي للعبة من 5 حتى 11 مايو املقبل مبش����اركة عدة 
فرق عربية وأجنبية إضافة الى الفرق املغربية.وأبدت إدارة احتاد 
اللعبة موافقة فورية للمشاركة في البطولة نظرا ألهميتها على 
الالعبني الصغار، علما بأن منتخبنا قد حصل على املركز الثالث 

في البطولة املاضية التي أقيمت في مايو املاضي. 
يحيى حميدان  ٭

أكدت رئيسة قسم اإلشراف الرياضي للطالبات في جامعة 
الكويت فاطمة بوحمد ان بطولة اجلامعات لكرة القدم للصاالت 
التي اختتمت منافساتها أول من أمس حظيت مبشاركة واسعة 
من فرق متثل عددا من اجلامعات والكليات احلكومية واخلاصة 
إضافة الى أندية الفتاة الثالثة. وقالت ان البطولة التي أقيمت 
برعاية املدير العام للهيئة العامة للش����باب والرياضة باإلنابة 
الشيخ طالل الفهد ظهرت مبستوى فني جيد في معظم مبارياتها 
وكش����فت عن عدد من املواهب في هذه اللعبة. وأش����ارت الى 
حرص إدارة جامعة الكويت عل����ى تنظيم مثل هذه البطوالت 
في مختلف األلعاب نظرا الى فائدتها الكبرى في نش����ر مفهوم 

ممارسة الرياضة اجلامعية السيما للطالبات. 

تقي����م الهيئة العامة للش����باب والرياضة اليوم محاضرتها 
التوعوية الرابعة حول مضار استخدام املواد املخدرة لدى الشباب 
بعنوان »استثمار وقت الفراغ« بالتعاون مع كلية العلوم االدارية 
بجامعة الكويت. وقال مدير الهيئات الشبابية في الهيئة طارق 
احلس����ون ان احملاضرة التي تقام برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد تركز على مدى التأثير 

السلبي لهذه اآلفة نفسيا وصحيا على افراد املجتمع.
 واضاف احلس����ون ان اخلبير الدولي في األمم املتحدة في 
مجال املخدرات وفي االدارة العام����ة ملكافحة املخدرات بوزارة 
الداخلية د. عايد احلميدان س����يقدم احملاضرة مبشاركة فنانني 

واعالميني ورياضيني.

تّوج مصطفى املوسوي بطال لفئة الشباب ببطولة الكويت 
الدولية الثانية املفتوحة للبولينغ التي نظمها نادي البولينغ 
واختتمت امس برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد.وعقب انتهاء املنافسات قام الشيخ طالل احملمد يرافقه 
اللواء أحمد نصر رئيس االحتاد املصري وفاروق هريدي عضو 
املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي وسالم العرادة مدير البطولة 
وبدر النجدي مدير املنتخبات الوطنية بتس����ليم كأس الشباب 
الى مصطفى املوس����وي.وقال الشيخ طالل احملمد رئيس نادي 
البولينغ إننا حققنا هدفنا من اس����تحداث هذه املسابقة ضمن 
بطولة الكويت الدولية املفتوحة حتى ندعم الشباب ونعطيهم 
الفرصة للعب بجوار احملترفني وأبطال العالم.وقال إن املنتخب 
سيغادر غدا متوجها الى السعودية ليشارك في البطولة املفتوحة.
وتنطلق في العاش����رة صباح اليوم منافسات التور اآلسيوي 
)أساتذة البولينغ( التي ينظمها االحتاد اآلسيوي ويشارك فيها 
16 العبا آسيويا هم االفضل من بني املشاركني في بطولة الكويت 
الدولية الثانية املفتوحة التي اختتمت امس.وقد جنح 5 العبني 
كويتيني في التأهل لهذه البطولة وهم: خالد الديبان وباس����ل 

العنزي ومحمد الرجيبة وفاضل املوسوي وإياد العميري.

خضير يدعو جديع العتزاله

قدم العب القادسية والصليبخات واملنتخب الوطني السابق 
صقر خضير الدعوة حلمد جديع احد مؤسسي نادي الصليبخات 
حلضور مهرجان اعتزاله والذي سيقام خالل مباراة القادسية 
والصليبخات الودية واحملدد لها 4 ابريل املقبل على ستاد محمد 

احلمد بنادي القادسية حتت رعاية النائب خلف دميثير. 
واثنى جديع على ما قدمه الالعب لناديه واملنتخب وطالبه 
بع����دم االبتعاد عن املجال الرياض����ي واالجتاه ملجال اإلدارة أو 
التدريب خلدمة الرياضة كمسؤول كما خدمها وهو العب، وفي 

نهاية اللقاء قدم له درعا تذكارية بهذه املناسبة.

صقر خضير يقدم درعا حلمد جديع

اجلهراء يقلب الطاولة على النصر بهدفني في اجلولة الـ 19

العربي حقق فوزاً 
معنويًا على الساحل 

بثالثية نظيفة


