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العب الشباب محمد اشكناني يسدد الكرة أمام مدافع خيطان

)رويترز( مساعد ندا في كرة مشتركة مع البرازيلي ايتمار  

دغيم الرشيدي يسقط على األرض في مباراة دهوك  )األزرق. كوم(البرازيلي كابو خاض آخر مباراة له مع العربي أمام األهلي اإلماراتي  )األزرق. كوم(

ال جديد.. الكويت والقادسية ينجحان والباقي يسقط

عبدالعزيز جاسم
طوت أندية الكويت، القادسية، العربي، 
النصر والساملية صفحة اجلولة األولى في 
بطولتي كأس االحتاد اآلس���يوي ودوري 
أبطال اخللي���ج وبدأت تركز على الدوري 
املمتاز، وكالعادة جنح الكويت والقادسية 
في مهمتهم���ا بامتياز بعد فوز االول 3 � 1 
في مسقط على السويق العماني، والثاني 
ضرب بقوة واكتس���ح شورتان االوزبكي 
برباعية في نفس البطولة، بينما خس���ر 
املمثل الثالث النصر في أول مش���اركة له 
خارجيا على أرضه بهدف من دهوك العراقي، 
وكانت السقطة األكبر للعربي الذي خسر 
على أرضه وبني جماهيره في دوري أبطال 

اخلليج من االهلي اإلماراتي 1 � 2 ما تسبب 
في إعالن جنم الفريق محمد جراغ اعتزاله، 
ثم جاءت بعدها إقالة مدرب الفريق مارسيلو 
كابو وتلتها العديد من االجتماعات. ولم 
يكن املمثل اخلامس الساملية أفضل حاال من 
األخضر فقد خسر من الرفاع البحريني 0 
� 1 إال انه قدم عرضا جيدا لم يكن يستحق 

عليه اخلسارة.
الدوري  الكويت متصدر  وس���يحاول 
نسيان الفوز الكبير على السويق وااللتفات 
للدوري رغم املواجهة السهلة في اجلولة 
املقبلة االحد املقبل مع الساحل السادس إال 
ان عليه أوال معاجلة العبيه املصابني وهم 
وليد علي وجراح العتيقي ويعقوب الطاهر 

وخالد الفضلي وكذلك إنهاء األمور العالقة 
الكاميروني دانيال مانساريه.  للمحترف 
لكن من شاهد الكويت مع السويق يدرك 
أن هذا الفريق لديه أكثر من العب يستطيع 
سد النقص في صفوفه خصوصا في خط 

الدفاع.
وقد منحت املواجهة دفعة كبيرة لألردني 
حسن عبدالفتاح الذي تألق وسجل هدفني 
وظهر مبس���توى مميز س���يكون مبثابة 
إضاف���ة قوية للفريق في اجلوالت املقبلة 

من الدوري.
وفي نف���س الوقت يحاول القادس���ية 
مسابقة الزمن واالستفادة من الفوز املعنوي 
على شورتان في تهيئة الالعبني بالصورة 

املطلوبة بعد أن تعثر في اجلوالت السابقة 
وخس���ر الصدارة لصالح الكويت إال انه 
سيعاني من غياب املدافعني علي الشمالي 
وحس���ني فاضل املصابني، لكن في املقابل 
عادت الروح املعنوية للمدافع علي النمش 
الذي قدم مردودا جيدا أمام شورتان، كما 
أنه كسب العبا مميزا في خط الوسط وهو 

عادل مطر.
أما العربي فكان أكبر اخلاسرين بخسارة 
املباراة ثم احد العبيه املميزين وهو محمد 
جراغ وبعدها املدرب البرازيلي كابو، ويحتاج 
اآلن الى وقت كبير الستعادة توازنه مرة 
أخرى واألهم من ذلك استعادة اجلماهير 
الثقة بالالعبني واحملترفني البرازيليني جوني 

وفابي���و خصوصا في ظ���ل إصابة هداف 
الدوري حسني املوس���وي الذي سيغيب 
عن مواجهة النصر في اجلولة املقبلة من 
الدوري املمت���از، وكذلك لتغيير الصورة 
الباهتة التي ظهر عليها األخضر امام األهلي 
وحتقيق نتيجة ايجابية ترفع من أس���هم 

الفريق للمنافسة على لقب الدوري.
من جانبه يأمل الس���املية وخصوصا 
مدربه اجلديد محمد كرم جتاوز احملنة التي 
مير بها مع الفريق بعد أن تكبد 3 خسائر 
متتالية، اثنتان في الدوري وواحدة على 
يد الرفاع في دوري أبطال اخلليج، خاصة 
انه يحتل مركزا ال يليق باسمه »املركز قبل 
األخير« وهو يصارع من اجل الهروب من 

القاع الذي قد يهبط به إلى دوري الدرجة 
األولى، إال أن املتابعني للسماوي في مواجهة 
الرفاع اجمعوا على أن الفريق ظهر بشكل 
مختلف وقدم مباراة مميزة وكانوا قريبني 

من التعادل ورمبا الفوز.
اما النصر فلم يس���تغل ظروف دهوك 
الذي يعاني أيضا من تراجع في مستواه 
حاله حال النصر إال أن العنابي هو الذي 
أضاع الفوز وخسر بيده بعد أن أضاع 3 
أهداف محققة للتسجيل في الشوط الثاني 
لكن املؤكد أن الفريق اكتسب عناصر شابة 
واعدة س���تكون لها كلمة مستقبال بفضل 
املدرب عبدالعزيز الهاجري الذي يهتم دائما 

باكتشاف املواهب الصاعدة.

بعد جولة البداية في كأس االتحاد اآلسيوي ودوري أبطال الخليج

تعادل الشباب وخيطان في »األولى«فوز اليرموك والصليبخات في »اليد«

فوز االتحاد وتعادل الريان في »أبطال آسيا«

رماة الرصاص يتنافسون على كأس كرم

وفود الرياضة للجميع تصل غدًا

تبدأ في متام الساعة التاسعة من صباح اليوم 
على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية أولي فعاليات املسابقات التمهيدية للبطولة 
السنوية لشركة مصطفى كرم وأوالده للتجارة 
العامة واملقاوالت وذلك بعد أن انهى رماة وراميات 
النادي واالحتادات الرياضية العسكرية تدريباتهم 
الرس���مية على ميادين اس���لحة الرصاص التي 
ستقام عليها البطولة والتي خصصت للرمايات 
االوملبية ألسلحة الرصاص )املسدس والبندقية 

10م والبندقية 50 مترا راقدا واملسدس احلر 50م( 
واجلميع يحدوهم أمل في نيل كأس هذه البطولة 

والتي يفتخر الرماة والراميات بالظفر بها.
وبع���د انتهاء املس���ابقات التمهيدية لرمايات 
ضغ���ط الهواء املس���دس والبندقي���ة 10م لفئات 
الرجال والسيدات والناشئني والناشئات يبدأ في 
الس���اعة الواحدة ظهرا اقامة النهائيات ألفضل 8 
رماة وراميات في كل مس���ابقة وذلك على ميدان 

الفاينل هول.

أكد مدير إدارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة داود الداود ان الوفود الرياضية 
اخلليجية املش����اركة في املهرجان التاسع للرجال 
واخلامس للمرأة للرياضة للجميع اخلليجي ستصل 
تباع����ا ابتداء من يوم غد الس����بت على ان ينطلق 
املهرج����ان االحد في صالة نادي اليرموك واأللعاب 
املقررة هي كرة القدم للصاالت والكرة الطائرة والسلة 
والطاولة والبولينغ وكرة الس����رعة للرجال، فيما 
تشهد منافسات املرأة ألعاب كرة الطاولة والطائرة 

والسلة واملشي وكرة السرعة، باإلضافة الى مسابقات 
ش����عبية للجنسني، مش����يرا الى ان املهرجان يقام 
خالل الفترة من 5 إلى 9 اجلاري، وس����يكون فندق 
»موفنبيك � البدع« مقرا لس����كن الوفود اخلليجية 
واالجتماعات املصاحبة. وقال الداود ان الهيئة أكملت 
جميع الترتيبات لتنظيم املهرجان اخلليجي الذي 
يحظى بدعم من املس����ؤولني عن الرياضة للجميع 
بدول املجلس، ويحرصون على استمرار مثل هذه 

اللقاءات الرياضية االيجابية للرجال واملرأة.

يحيى حميدان
سقط الشباب متصدر ترتيب فرق دوري الدرجة 
األولى لكرة القدم في فخ التعادل الس���لبي أمام 
خيطان أمس ضمن مباريات اجلولة ال� 15. وبهذا 
التعادل أصبح للش���باب 31 نقطة، في حني بات 

خليطان 21 نقطة.

وعلى ملعبه، حقق التضامن فوزا مهما على 
خيطان بهدفني نظيفني عزز بهما مطاردته للمتصدر 
اذ ب���ات ميلك 24 نقطة وبق���ي الصليبخات على 
رصيده الس���ابق ب� 18 نقطة. وعلى س���تاد ثامر 
بنادي الساملية، تعادل اليرموك مع الفحيحيل 2-2، 

ليصبح لألول 10 نقاط وللثاني 16 نقطة.

تصدر احتاد جدة السعودي املجموعة الثالثة 
في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه 
على ضيفه بيروزي اإليراني 3 � 1 على ستاد األمير 
عبداهلل الفيصل بجدة في إطار منافسات اجلولة 
األولى. وسجل أهداف االحتاد اجلزائري عبدامللك 
زيايه )13 و75( ومحمد نور من ركلة جزاء )49(، 

بينما سجل هدف بيروزي مزيار زاري )20(.
وفي املجموعة الرابعة، تعادل الريان القطري 

مع ضيفه الشباب السعودي 1 � 1.
سجل البرازيلي ايتمار دا سيلفا )33 من ركلة 

جزاء( هدف الريان، وناصر الشمراني )58( هدف 
الشباب. وكان ذوب آهان االيراني فاز على االمارات 

االماراتي 2-1 في املجموعة ذاتها.
 وضمن املجموعة السادس���ة، س���قط العني 
االمارات���ي بطل نس���خة 2003 امام ضيفه كلوب 
س���يول الكوري اجلنوبي 0-1 في العني. وسجل 
املباراة  املونتينيغري ديان داميانوفيتش هدف 
الوحيد في الدقيقة 25. وكان هانغزهو غرينتاون 
الصيني فاز على ناغويا غرامبوس الياباني 0-2 

في افتتاح منافسات املجموعة.

»المسابقات« تحدد نظام 
بطوالت المراحل السنية

قررت جلنة املس���ابقات باحتاد كرة القدم اس���تثناء املراحل 
الس���نية )الشباب � الناشئني � األشبال( من املواد 28، 29، 30، 31 
من الئحة املسابقات بإقامة مبارياتها بنظام خروج املغلوب من 

مرة واحدة.
حيث س���يوضع الفريق الفائز مبس���ابقة الدوري في املوسم 
السابق على رأس املجموعة األولى والفريق احلاصل على املركز 
الثاني في مسابقة الدوري في املوسم السابق على رأس املجموعة 

الثانية وجتري قرعة لباقي الفرق لتوزيعها على املجموعتني.

تأجيل اجتماع »تنفيذي الهيئة«
أعل���ن املكتب التنفي���ذي ملجلس إدارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة تأجيل االجتماع الذي كان من املق���رر عقده امس الى 
موعد يحدد الحقا، وذلك لوفاة فقيد الرياضة والرياضيني رئيس 
مجلس إدارة نادي الس���املية الس���ابق ألكثر م���ن 25 عاما وعضو 
مجل���س اإلدارة احلالي للنادي وعميد رؤس���اء االندية الرياضية 

الشيخ خالد اليوسف.

عبدالرؤوف يدعو المرزوق العتزاله
قدم العب النادي العربي لكرة القدم س���مير عبدالرؤوف الدعوة 
لرئي���س مجلس إدارة نادي الكوي���ت عبدالعزيز املرزوق حلضور 
مهرجان اعتزاله الذي س���يقام حتت رعاية الديبلوماس���ي الشيخ 
فيص���ل املالك على هام���ش مباراة العربي والكوي���ت احملدد لها 10 
اجلاري بس���تاد صباح الس���الم بالنادي العربي في إطار منافسات 

القسم الثالث للدوري املمتاز.
جاء ذلك خالل استقبال املرزوق لعبدالرؤوف مبكتبه في النادي حيث 
شكر الالعب املرزوق على دعمه إلجناح مهرجان اعتزاله وفي نهاية 

اللقاء قدم عبدالرؤوف درعا تذكارية للمرزوق بهذه املناسبة.

دورة الجابرية تنطلق اليوم
تنطلق في الثانية من ظهر 
الي���وم على مالع���ب ثانوية 
جابر االحم���د بطولة جمعية 
اجلابرية االولى للشباب في 
كرة القدم مبشاركة 20 فريقا 
حيث يشهد اليوم 10 مباريات 
ضمن ال���دور التمهيدي. فيما 
تختتم منافسات البطولة غدا 
من خالل االدوار النهائية العالن 
البطل وصاحب املركز الثاني. 
وتقام البطولة برعاية سعيد 
حسني اسيري رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية الذي اكد رصد 
جوائز مالي���ة قيمة لصاحب 
املركزين االول والثاني حيث 
س���يحصل االول على مبلغ 3 
االف دوالر فيم���ا س���يحصل 

الثاني على الفي دوالر.
واضاف اس���يري قائال ان 
ادارة اجلمعية رصدت جوائز 
قيمة وكثيرة ايضا للجماهير 
املباريات،  الت���ي س���تحضر 
داعيا احلضور لالس���تمتاع 

املنافس���ات وايضا  مبتابعة 
الفوز باجلوائز، وأكد اسيري 
ان مباريات البطولة س���تدار 
بحكام رس���ميني م���ن احتاد 
الكرة حيث مت التنس���يق مع 
املسؤولني باالحتاد مبديا لهم 
الشكر على هذا التعاون .وعن 
نظام البطولة قال انها ستسير 

بنظام خروج املغلوب.

سعيد اسيري

صراع للوصول الى الكرة

حامد العمران
أبقى الع���ب اليرموك محمد 
البلوش���ي على امل فريقه في 
التأهل الى الدوري املمتاز لكرة 
اليد بعد تسجيله هدفا قاتال في 
آخر ثانية من املباراة في مرمى 
حارس الفحيحيل يوسف الفضلي 
الذي لم يتوقع الكرة التي صوبها 
البلوشي من زاوية ضيقة ليفوز 
اليرموك على الفحيحيل 23-24 
في اللقاء الذي جرى امس األول 
على صالة الشهيد فهد األحمد في 
الدعية ضمن مباريات األسبوع 

الثامن لدوري الدمج.
وبذلك يرفع اليرموك رصيده 
الى 8 نقاط فيما بقي الفحيحيل 
على رصيده الس���ابق 12 نقطة 
وأدار املباراة الدوليان س���امي 
عبداجلليل وعلي عبداحلسني 
وجاءت املباراة متقاربة املستوى 
ولم يكن فوز اليرموك مفاجأة 
كما يتصور البعض ألن اليرموك 
يضم العبني مميزين في جميع 
املراك���ز وكان التقدم في اغلب 
شوطي املباراة لليرامكة بفارق 
وصل الى 3 اهداف ورغم ذلك كان 
بإمكان الفحيحيل حتقيق الفوز 
عندما تعادل وحصل على رمية 
جزاء في آخر 30 ثانية صوبها 
عبداهلل احم���د برعونة خارج 
املرمى لتتحول الكرة لليرموك 
الذي كان يلع���ب ناقص العب 
ورغم ذلك حق���ق الفوز بفارق 

هدف. وفي اللق���اء الذي جرى 
امس حق���ق الصليبخات فوزا 
التضامن 26-31  صريحا على 
)الش���وط األول 18-10( ليرفع 
الصليبخات رصيده الى 8 نقاط 
فيما بق���ي التضامن في املركز 
االخير مبش���اركة خيطان دون 

رصيد من النقاط.
التضام���ن في بداية  حاول 
املب���اراة مج���اراة الصليبخات 
وكان ندا خ���الل الدقائق ال� 10 
األولى بفضل التحرك اإليجابي 
من العبي اخلط اخللفي سعود 
ضويحي وشجاع املطيري ولكن 
احلال لم يستمر طويال بعد احكام 

الصليبخات قبضته على الشق 
الدفاعي والتألق للحارس مبارك 
يوس���ف وتنفيذ محمد سامي 
الهجوم املرتد بنجاح وتسجيل 
7 اهداف مع وج���ود ثغرة في 
دفاع التضامن استثمرها العب 
الدائرة عمران حاجية ليوسع 
الصليبخ���ات الف���ارق ال���ى 9 

أهداف.
وفي الش���وط الثاني نشط 
التضام���ن على فت���رات وبرز 
بشكل الفت الناشئ فهد الرشيدي 
وش���جاع املطيري إال أن خبرة 
العب���ي الصليبخات حس���مت 

الفوز.


