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تبق���ى من مجري���ات اللقاء 
الس���املية تفوقه  إذ واصل 
على خصمه بقيادة صنقور 
ومحمد فالح إضافة إلى املبدع 
خالد الغربللي لينجح الفريق 
في حتقيق فوز مستحق كان 
مبنزلة الصدمة للقادس���ية 
املنافسة  عطل مسيرته في 

على لقب البطولة. 
القادسية  وتألق حارس 
يوسف الفضلي في الذود عن 
مرماه خصوصا في الشوط 
األول من اللق���اء الذي كان 
من املمكن أن ينتهي لصالح 
الساملية بفارق الضعف عما 
انته���ى عليه ولك���ن خبرة 
الالعبني وتعاملهم مع اللقاء 
لم تسعف القادسية في إعادة 

ترتيب صفوفه كما يجب. 
وبهذا الفوز جتمد رصيد 
القادسية عند األربع نقاط 

الس���املية فوزه  فيما حقق 
األول ليكس���ب أول نقطتني 

في البطولة. 
وفي مباراة أخرى انفرد 
البطولة  الكويت بص���دارة 
برصيد س���بع نقاط كاملة 
بفوزه على نظيره الساحل 
بسهولة بنتيجة 32�23 في 
مباراة كانت ف���ي جلها من 

طرف واحد. 
البطولة  وبحسب نظام 
الفري���ق األول في هذا  فان 
التمهيدي )الكويت(  الدور 
املمتاز  ال���دوري  إلى  انتقل 
وفي جعبته ثالث نقاط ونال 
الفريق صاحب املركز الثاني 
)القادسية( نقطتني والثالث 
)القرين( نقطة واحدة بغية 
زيادة التنافس بني الفرق على 
حصد املراكز األولى في هذا 

الدور. 

إضاعة الفرصة تلو األخرى 
إلى  العودة  ولم يتمكن من 
اللقاء وب���دا الفريق متأثرا 
بغياب العبيه مهدي القالف 
وعبدالوهاب املزين إضافة 
إلى عدم اكتمال شفاء الالعب 
صال���ح اجليماز م���ا مكن 
الساملية من مواصلة التقدم 
وإنهاء الشوط لصاحله 21 
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وم���ع انطالقة الش���وط 
الثان���ي وم���ع تألق حارس 
الساملية علي صفر في صد 
كرات العبي القادسية واصل 
الس���ماوي فرضه ألسلوبه 
في ظل ضياع وتش���تت من 
قبل العبي القادسية لتشير 
النتيج���ة عند منتصف هذا 
الش���وط إلى تقدم الساملية 

 .13 - 21
ولم يتغي���ر احلال فيما 

فجر الساملية مفاجأة من 
العي���ار الثقيل بتغلبه على 
القادس���ية بنتيجة  ن���ادي 
عريض���ة 31- 18 ضم���ن 
الثاني  مباريات األس���بوع 
املمتاز  ال���دوري  لبطول���ة 
لكرة اليد ال����47 في مباراة 
الفوز  الساملية  استحق بها 

بكل جدارة. 
وظهر العبو القادسية في 
هذه املباراة مبس���توى غير 
متوقع ولم يتمكن الالعبون 
من امتالك زمام املبادرة التي 
امتلكها العبو الساملية بقيادة 
إبراهيم صنقور  اخلبيرين 
ومحمد فالح ليتمكن الفريق 
من بسط نفوذه والتقدم عند 
منتصف الشوط بنتيجة 6 
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وبعد انتصاف الش���وط 
القادس���ية في  تفنن العبو 

الساملية أوقف القادسية بأداء مميز

»يد الساملية« 
تطول 

القادسية

يقيم النادي السيارات والدراجات اآللية اليوم 
وغدا بطولة جابر األحمد السنوية املفتوحة 
للسيارات والدراجات اآللية 2014 على حلبة 

جابر األحمد الدولية. 
وسيكون عشاق ومحبو سباقات الـ 

»موتو. كروس« على موعد جديد مع اإلثارة 
والتشويق على املضمار املخصص لهذه 

الرياضة بحلبة جابر األحمد الدولية التابعة 
للنادي والكائنة على الطريق الدائري السادس 

في منطقة الضجيج باملنطقة الصحراوية 
املقابلة ملدرسة الشركة الكويتية لتعليم قيادة 

السيارات حملافظة الفروانية. 
وستقام غدا التصفيات النهائية لتحديد هوية 

املتأهلني إلى السباق النهائي الكبير الذي 
سيقام يوم السبت.  وسيدخل متسابقو 

املنتخب بعزمية وإصرار منتشني بالنتائج 
الرائعة التي حققوها في أول بطولة دولية 

يشاركون فيها ما أكسبهم خبرة من خالل 
احتكاكهم بأبطال العالم وسينعكس ذلك 

إيجابا على مستوى البطولة التي سيسعى كل 

املشاركني فيها إلثبات قدرتهم للمنافسة على 
املستوى اإلقليمي والدولي.

من جانبه، أكد رئيس النادي ورئيس اللجنة 
العليا املنظمة للبطولة الشيخ أحمد الداود 

استعداد النادي للبطولة بالصورة املطلوبة 
وإظهارها بالصورة التي يأملها اجلميع. 

وأعرب الداود عن سعادته باستضافة هذا 
احلدث الكبير على ارض الكويت الذي يقام 

برعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل 
احلمود، شاكرا إياه على هذه املبادرة الكرمية 

ومتمنيا التوفيق لكل الفرق املشاركة في 
البطولة.  ودعا اجلمهور احملب لسباقات 

الـ »موتو. كروس« للوجود في حلبة جابر 
األحمد وتشجيع أبطال الكويت حيث سيمثل 

ذلك دعما معنويا لهؤالء الشباب وحافزا 
لتقدمي أفضل العروض في جو تنافسي 

رياضي شائق كما شكر الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ممثلة مبديرها الشيخ أحمد 

املنصور على دعم أنشطة النادي ما أسهم في 
ظهورها بالشكل املطلوب.

سباقات الـ »موتو. كروس« في  بطولة جابر األحمد السنوية

القادسية إلى نهائي كأس »السلة«

»السلة« ميدد بقاء احملترفني األجانب 
للموسم املقبل فقط

يحيى حميدان

البطاقة  القادس����ية  حجز 
ال����ى املباراة  األول����ى املؤهلة 
النهائية من بطولة كأس احتاد 
كرة الس����لة عقب تغلبه على 
النصر 79-74 في اللقاء الذي 
جمعهما مساء أمس في صالة 
نادي الكويت ضمن الدور نصف 
النهائي. وأكد األصفر احقيته في 
التفوق على العنابي بعد ان تقدم 
عليه ف����ي جميع أرباع املباراة 
 ،)47-61( ،)28-38( )16-20(
)79-74(، بفضل التألق الالفت 
من شايع مهنا وصالح يوسف 
واألميركي راشاد وودز، بجانب 
استبسال زمالئهما في النواحي 
الدفاعية. وق����اد اللقاء احلكام 
احمد العصف����ور وعبدالرزاق 
سليمان وعبدالرحمن الشمري، 
وشهدت املباراة حضور رئيس 
احتاد الكرة الش����يخ د. طالل 

الفهد.
وحصل عبدالعزيز املولي من 
النصر على جائزة أفضل العب 
املقدمة من البنك األهلي الكويتي. 
وينتظر القادس����ية الفائز في 
مواجهة اجلهراء وكاظمة التي 

لعبت الحقا أمس.

يحيى حميدان

ترددت أنباء مؤكدة في اليومني املاضيني داخل 
أروقة احتاد كرة السلة حول نيته متديد السماح 
للفرق بالتعاقد مع احملترفني األجانب في املوسم 
املقبل بعد أن كانت النية تتجه بقوة نحو منعهم 
من املشاركة بسبب غياب الدعم املالي من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لألندية للتوقيع مع 
محترفني على مس����توى عال. وكشفت مصادر 
مطلعة أن املوس����م املقبل 2014 /2015 س����يكون 
األخير ملشاركة احملترفني األجانب في البطوالت 
احمللية، على أن يتم تفعيل قرار منع مشاركتهم 

في املوسم الذي يليه 2015 /2016.
وأبدت العديد من االندية امتعاضها من األخبار 
التي تس����ربت حول نية االحتاد منع مش����اركة 
األجانب في املوسم املقبل وذلك لتوقيع البعض 

منهم مع العب����ني أجانب وهو ما يعني تكبدهم 
خسائر فادحة في حال أرادوا فسخ العقد.

وأراد االحت����اد في قراره األخير منح األندية 
الفرصة إلعادة حساباتها والسماح لهم بالتوقيع 
مع الالعبني األجانب في املوس����م املقبل ليكون 
األخير لهم في صاالت اللعبة. جتدر االش����ارة 
الى أن ادارة األندية كانت تتحمل من ميزانياتها 
اخلاصة تكاليف التعاقد مع محترفني أجنبيني لكل 
فريق حسب اللوائح والقوانني التي تسمح لهم 
باملشاركة في املباريات بالتناوب، بحيث يكون 
محترف واحد فقط في امللعب، وهذا األمر تسبب 
في ارهاق ميزانيات بعض األندية الصغيرة التي 
متتلك عناصر محلية مميزة اال أنها ليست قادرة 
على اس����تقطاب محترفني مببالغ مرتفعة مثلما 
تفعل ادارات األندية الكبيرة واملقتدرة ماديا وهو 

ما خلق فجوة كبيرة بني الفرق.

العب النصر يوسف عقاب يحاول التسجيل في سلة القادسية

احملكمة تؤكد صحة إجراءات
 النصر بالسداد الشخصي

الساحل يجتاز الفحيحيل في افتتاح كأس الطائرة

مبارك الخالدي

رفضت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية صباح 
أمس إلزام نادي النصر بقبول التسديد اجلماعي 
الشتراكات األعضاء وأيدت صحة إجراءات النادي 
برفض التس����ديد بش����كل جماعي وأيدت صحة 
إجراءات النادي بتس����ديد االش����تراكات بشكل 
شخصي، وبهذا احلكم يرسي القضاء مبدأ مهما 
يحل الكثير من اإلش����كاالت التي تواجه األندية 
س����نويا أثناء فتح باب جتديد بطاقة العضوية 

تغلب الساحل اليوم بصعوبة على نظيره 
الفحيحي���ل بنتيجة 3 � 2 في افتتاح مباريات 
بطولة كأس االحتاد للكرة الطائرة ال� 46 في 

مباراة متكافئة وقوية. 
وقدم العبو الفريقني أداء قويا ولم يفلح أي 
منهما في انتزاع أي من أشواط اللقاء بسهولة 
وجاءت نتائج األشواط 25 � 15 و25 � 27 و25 

� 20 و22 � 25 و15 � 12. 
وتغلب الصليبيخات على اجلهراء بنتيجة 3 � 

ألعضاء اجلمعية العمومية أو تسجيل أعضاء 
جدد وتتلخص الدعوى املنظورة حول ما أثير 
في نادي النصر فبراي����ر املاضي أثناء محاولة 
عدد من األشخاص تس����ديد رسوم االشتراكات 
عن مجموعة كبيرة من األعضاء لكن أمني السر 
العام وممثل الهيئة العامة للش����باب والرياضة 
رفضا قبول الرسوم وطلبا احلضور الشخصي 
ملن يرغب في التسجيل أو التجديد، األمر الذي 
أثار حفيظة املدعني حيث مت اللجوء إلى القضاء 

الذي اصدر حكمه املشار إليه.

1 وجاءت نتائج األشواط 25 � 27 و25 � 14 و25 � 
23 و25 � 18 وفي املباراة األخيرة تغلب اليرموك 
على التضامن 3 � 1 وجاءت نتائج األشواط 25 

� 18 و28 � 26 و18 � 25 و29 � 27. 
وأقيمت البطولة في السابق 45 مرة توج 
بلقبها نادي القادس���ية ب� 16 مرة، فيما نالها 
نادي كاظمة 12 مرة والكويت 10 مرات وظفر 
بها العربي س���ت مرات، في حني حصل عليها 

اجلهراء مرة واحدة.

العربي
 يستغني عن فال

مبارك الخالدي

أبلغت إدارة النادي العربي احملترف الس���نغالي 
عبدالقادر فال رسميا بعدم رغبة النادي في التجديد 
معه حال انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق، يأتي قرار 
مجلس إدارة النادي على ضوء التقارير الفنية الطبية 
املرفوعة ملجلس اإلدارة واملتضمنة عدم االستفادة 
من خدمات الالعب األش���هر املاضية بسبب 
تراجع مستواه وتعرضه الدائم لإلصابات، 
فضال عن توجه مجلس اإلدارة الى 
ترك ملف احملترفني للجهاز الفني 
اجلديد للفريق واملزمع التعاقد 
معه قريبا لوضع البرنامج 
اإلعدادي لألخضر للموسم 
املقبل وحتديد اختياراته 
من احملترفني بحسب 
التي يحتاجها  املراكز 

الفريق.

الثاني  الصقر هدف فريقه 
من رأسية رائعة سكنت في 
شباك فريق فنجاء العماني، 
لينتهي الشوط األول بتقدم 

الكويت بهدفني نظيفني
أما الشوط الثاني فجاء 
مش���ابها لس���ابقه ومتكن 
الكويت من تسجيل  فريق 
هدفني، األول جاء عن طريق 
روجيريو ف���ي الدقيقة 58 
والثان���ي ف���ي الدقيقة 62 
من البديل الناجح عبداهلل 
الرفاعي، لينتهي اللقاء بفوز 
الكويت على ضيفه فنجاء 

العماني برباعية نظيفة.

لعنة االصابات

الفني  اضط���ر اجله���از 
لفريق الكويت إلجراء تبديلني 
إجباريني في الشوط األول بعد 
خروج احلارس عبدالرحمن 
احلس���ينان ال���ذي تعرض 
إلصابة في ظهره ودخل بديال 
عنه مصعب الكندري، فيما مت 
نقل زميله وليد علي بسيارة 
اإلسعاف إلى املستشفى إثر 
تعرض���ه لإلصاب���ة ودخل 

عبداهلل الرفاعي بدال منه.

رفع رصي���ده إلى 13 نقطة 
فيما جتمد رصيد فنجاء عند 

6 نقاط.
األبي���ض دخ���ل أجواء 
املب���اراة مبك���را وحس���م 
الش���وط األول ملصلحت���ه 
بع���د أن متك���ن البرازيلي 
روجيري���و من تس���جيل 
اله���دف األول ف���ي الدقيقة 
13 مبجهود ش���خصي عبر 
مراوغة املدافعني وتسديدة 
كرة جميلة بالقدم اليسرى 
سكنت في الزاوية البعيدة، 
وفي الدقيقة 23 اقتنص أحمد 

أحمد السالمي

العالمة  الكوي���ت  حقق 
كاملة بعد فوزه املس���تحق 
على ضيفه فنجاء العماني 
4 - 0 وسجل أهداف العميد 
روجيريو )13 و58( وأحمد 
الصق���ر )23( وعب���داهلل 
ضم���ن   )62( الرفاع���ي 
منافسات اجلولة األخيرة 
الثانية لدور  من املجموعة 
املجموع���ات بكأس االحتاد 
اآلسيوي ليبتعد بهذا الفوز 
بص���دارة املجموعة بعد أن 

الكويت أكرم فنجاء برباعية


