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ًالرياضية األزرق يقفز 8 مراكز ويصل للترتيب 133 عامليا
قفز منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 8 مراكز في تصنيف 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« اجلديد دون أن يشارك طوال 
األشهر املاضية بسبب اإليقاف املفروض عليه وبات منتخبنا في 
املركز الـ133 على العالم بعد أن كان في املركز الـ 141 على العالم 
في الشهر املاضي، كما بات في املركز الـ 20 على مستوى القارة 
اآلسيوية.

الزنكي عاد ولن يشارك هذا املوسم

الشيخ فهد األحمد مستقبال الالعب أحمد الزنكي بحضور والده جابر الزنكي

عبدالعزيز جاسم 

عاد إلى البالد مس���اء أمس قادما من 
برشلونة العب وسط القادسية الواعد 
أحمد الزنكي بعد رحل���ة عالج امتدت 
ل� 3 أشهر بس���بب إجرائه عملية رباط 
صليبي هناك تكللت بالنجاح منذ نوفمبر 
املاض���ي، وواصل بعدها مرحلة العالج 
الطبيعي طوال األش���هر املاضية حتت 

إش���راف د.كوغات الذي سمح للزنكي 
بالعودة إل���ى البالد مس���اء أمس لكي 
يستكمل رحلة التأهيل في الكويت حتت 
إشراف اجلهاز الطبي في األصفر والذي 
لن مينحه الضوء باملشاركة في املباريات 
إال في ش���هر مايو املقب���ل، ما يعني أن 
املوسم احلالي قد انتهى فعليا للزنكي 
وسيتمكن من االستعداد بصورة أفضل 

وسليمة للموسم املقبل.

الكويت يفتقد الصانع أسبوعني 
وڤينيسيوس مستمر

..ويوجّه لطمة لسلة العربي

مبارك الخالدي

أعلن إداري الفريق األول 
للكرة بنادي الكويت احمد 
الصبيح عن غياب الظهير 
س���امي الصانع اسبوعني 
عن الفريق بداعي اإلصابة، 
وأوضح الصبيح في تصريح 
نش���ر على املركز اإلعالمي 
للنادي أن الصانع تعرض إلى 
إصابة لم تتضح خطورتها 
بشكل كامل لكنها من املؤكد 
ستجبر الالعب على الغياب 
ملدة اسبوعني بشكل مبدئي. 
كما أش���ار الصبيح إلى أن 
احملترف البرازيلي كارلوس 
فينيسيوس مس���تمر مع 
األبيض حتى نهاية املوسم 
احلال���ي، وكان قد تردد ان 
فينيسوس مرشح للعودة 
إلى نادي اجلهراء لكن بعض 
الظروف حالت دون إمتام 

اإلصابة تعاود الصانع مرة أخرىالصفقة.

العب الكويت عبدالعزيز فالح
في طريقه للتسجيل بسلة العربي

) محمد هاشم(

VIVA الفحيحيل يستضيف اجلهراء ضمن اجلولة الـ 16 لدوري

على جهود مجموعة متجانسة 
من الالعبني بقيادة مس���اعد 
الفوزان وط���الل األنصاري 
وعمر احلبيتر ومبارك النصار 

واملصري عمرو عبدالفتاح.

جدارته وعروضه اجليدة هذا 
املوسم وس���ط استقرار فني 
وإداري ساهم في االرتقاء في 
مستوى الفريق، ويعول املدرب 
البرتغال���ي انطونيو ميرندا 

والبرازيلي باتريك فابيانو.
 وعلى اجلبه���ة األخرى، 
يخوض أبناء خيطان املباراة 
بعد نشوة االنتصار على فريق 
النصر اجلولة املاضية، مؤكدا 

مبارك الخالدي

اليوم  تتواص���ل مس���اء 
منافسات اجلولة ال� 16 لدوري 
VIVA بإقامة مباراتني، حيث 
يصطدم كاظمة اخلامس )23 
نقطة( بخيطان املتطور والذي 
الس���ادس )17  يحتل املركز 
نقطة( وذلك على ستاد ثامر 
بالساملية، كما يلعب الفحيحيل 
في املركز السابع )15 نقطة( 
مع اجلهراء في املركز احلادي 
عش���ر )11 نقطة( على ملعب 

نادي الساحل.
وتسعى الفرق املتصارعة 
الف���وز والتقدم  إلى حتقيق 
خطوة في سلم الترتيب العام 

للفرق.
وعلى ستاد ثامر بالساملية 
يأمل كاظمة اجلريح استعادة 
الكبير  توازنه بعد السقوط 
أمام الساملية اجلولة املاضية 
ال  والت���ي   2-4 بنتيج���ة 
تعكس املس���توى احلقيقي 
البرتقالي والعبيه،  للفريق 
ويس���عى امل���درب الروماني 
فلورين ماتروك إلى جتاوز 
الكب���وة والعودة إلى س���كة 
االنتص���ارات بتواجد نخبة 
من النجوم والالعبني املهاريني 
العازمي  يتقدمهم مش���اري 
وبتواج���د عبداهلل الظفيري 
ويوسف ناصر وحمد احلربي 
ومحمد الداود وناصر الفرج 

الفحيحيل اجلهراء

الساعة 4:40

خيطان  كاظمة

7:10

كاظمة »اجلريح« يواجه خيطان

يحيى حميدان

حق����ق الكوي����ت ف����وزا 
متوقعا على العربي 54-66 
في مب����اراة مملة ولم ترتق 
للمس����توى املطلوب ضمن 
ال� 20 من  مباريات اجلولة 

دوري الدمج لكرة السلة.
الربع  وأنهى »األخضر« 
األول لصاحله 17-13، إال ان 
»األبيض« استطاع ان ميسك 
زمام األمور ابتداء من الربع 
الثان����ي 32-30، والثال����ث 
54-44، وحتى نهاية الربع 
الرابع واألخير بنتيجة 66-
54. وتعرض العب العربي 
فهاد السبيعي لإلصابة في 
وجهه بعد مشاركة مع العب 
الكويت راشد الرباح ليخرج 
من امللعب ولم يكمل املباراة 
أداره����ا طاقم حتكيم  التي 
مكون م����ن محمد العميري 
العابر وعماد صقر.  وعابر 
وف����ي بقية اللق����اءات، فاز 
القادسية على التضامن 85-
اليرموك  58، وكاظمة على 
71-60، واجلهراء على النصر 
65-51. ويتص����در الكويت 
حام����ل اللقب في املواس����م 
الترتيب  الثالثة األخي����رة 
برصيد 28 نقط����ة، ويأتي 
خلفه النصر وكاظمة )26(، 
والعرب����ي )25(، واجلهراء 
 ،)22( والقادس����ية   ،)24(
والساحل واليرموك )19(، 
والشباب )18(، والتضامن 
)15(، وأخيرا الصليبخات 

برصيد 14 نقطة.

الغربللي: احتاد »اليد« اتخذ عقوبة قاسية بحقي!
يعقوب العوضي

الق���وة الضاربة في  ق���ال 
الكوي���ت واملنتخ���ب الوطني 
لكرة اليد عب���داهلل الغربللي: 
ان عقوبة االيقاف التي فرضها 
احتاد اليد عليه قاس���ية وغير 
منصفة في حق���ه ابدا فاحتاد 
اللعب���ة اتخذ اقصى العقوبات 
والتي متتد الى نهاية املوس���م 
احلالي بسبب عدم تقيد الالعب 
بتوجيه���ات اجلهازين االداري 
التدريبي  والفني في املعسكر 

في صربيا والذي نطلق في 5 
من يناير املاضي. وقال: ستؤثر 
العقوبة على مس���تواي الفني 
والبدن���ي دون ريب، صحيح 
ان االحت���اد الكويتي له احقية 
التوقي���ع عقوبة في حال متت 
مخالفة تعليماته وتوجيهاته، 
اال أن ايقافي الى نهاية املوسم 
اجلاري قاسية كثيرا.واضاف: 
نحن بش���ر قد نخطئ ولسنا 
الغربللي  مبعصومني، وطالب 
احتاد اليد بان يراعي الالعبني 
الظروف وان ينظر  في بعض 

اليهم بعني االبوة، مضيفا في 
حال كانت عقوبة االيقاف تصل 
الى 4 مباريات مثال كانت ستخدم 
الهدف املقصود منه ولكن الذهاب 
الى ابعد مدى في اتخاذ العقوبات 
ضد الالعبني يعد تعس���فا في 

العقاب.
م���ن جه���ة أخ���رى، أوقف 
اجله���ازي االداري لفريق اليد 
الكويت تركي اخلالدي  بنادي 
حارس املرمى الى نهاية املوسم 
التزامه  اجلاري، وذلك لع���دم 

احلصص التدريبية للفريق.

قدم���ت إدارة ن���ادي برقان 
مكافآت مالي���ة 300 دينار لكل 
العب بعد فوز فريق اليد األول 
على القرين بنتيجة 26-23 ضمن 
منافس���ات دوري اليد وضمان 
تأهل الفريق للمرة األولى في 
النادي وبقيادة املدرب  تاريخ 
الوطني سالم أنس في موسمه 
الثاني مع الفريق، وتكفل بتقدمي 
املكافآت بعد املباراة مباش���رة 
مجلس ادارة برقان ممثال برئيس 
النادي هم���الن الهمالن ونائب 
الرئيس محمد العجمي وأعضاء 

مجلس اإلدارة. وفي اإلطار نفسه، 
وجه سالم أنس مدرب الفريق 
شكره وتقديره الى الالعبني على 
ال���روح القتالية العالية وعلى 
املجهود الكبير طوال مباريات 
مرحلة الدمج خاصة ان الفريق 
تعرض للكثير من الصعوبات 
التي جتاوزها بتعاون اجلميع. 
وأثنى انس ايض���ا على ادارة 
نادي برقان وعلى وقوفهم الى 
جانب الفري���ق وتوفير جميع 
متطلبات اجلهازي���ن اإلداري 

والفني والالعبني.

)األزرق.كوم( الكويت يواصل تألقه على حساب النصر 

مهند األنصاري يحاول إيقاف بدر املطوع  )األزرق.كوم(

الكويت يتجاوز النصر بهدفي الدردور

القادسية تصّدر الدوري مؤقتاً من بوابة اليرموك

ذلك في خس����ارته اللقاء. وفي 
املباراة الثانية، فاز  الكويت على 
ضيفه النصر 2-1 حيث شهد 
اللقاء تألقا اردنيا بعد ان سجل 

للكويت احملترف حمزة الدردور 
هدفي الفوز في الدقائق )37، 65( 
وقلص الفارق للنصر مواطنه 
منذر ابو عم����ارة )55( وجاء 
الشوط االول متوسط املستوى 
مع افضلية لألبيض الذي كان 
الكرة  االكثر اس����تحواذا على 
بفضل الفارق البدني واملهاري 
لالعبيه وكذلك عامل اخلبرة، 
فيما اعتمد النصر على الكرات 
املرتدة لألردني منذر ابو عمارة 
الذي ازعج دفاعات الكويت عبر 
تس����ديداته اخلطرة واملباغتة 
وكاد ان يدرك مرمى احلارس 
مصعب الكن����دري مبكرا )5(. 
فيما توالت محاوالت االبيض 
املتكررة وكانت الفرصة االخطر 
عبر اللمسة املفاجأة للبرازيلي 
فينيسيوس لكن الكرة ذهبت 
بجوار القائم االيسر للحارس 
نواف املنصور )33(، وواصل 
الكويت ضغط����ه عبر جبهتي 
امللعب ومن هجمة منظمة ارسل 
طالل جازع كرة عرضية ارتقى 
لها الدردور مبهارة ليضع الكرة 
بال����رأس على مي����ني احلارس 

املنصور )37(. 
الثاني دفع  الش����وط  وفي 
املدرب محمد ابراهيم باحملترف 
املغربي ياس����ني الصاحلي في 
محاولة لتفعيل اخلط االمامي 
ابو  اثبت  ومن هجمة عكسية 
عمارة علو كعبه بعد ان ارسل 
قذيفة من خارج املنطقة سكنت 
الزاوية اليسرى للحارس مصعب 
الكن����دري )55( ليضع الهدف 
العب����ي الكويت حتت الضغط 
ويرفع وتيرة اللقاء، ومن نقلة 
فنية بني حسني احلربي وطالل 
جازع انتهت عند حمزة الدردور 
الذي قدم اوراق اعتماده بجدارة 
بعد ان ركن الكرة مبهارة على 
ميني احلارس املنصور مسجال 
الهدف الثاني لفريقه )65(، ومال 
بعدها الفريق لالحتفاظ بالكرة 
والهدوء للحفاظ على النتيجة 
وفي املقابل ش����كلت حتركات 
ابو عمارة خطورة على مرمى 
االبيض الذي خرج بثالث نقاط 

مهمة.

اخلط����ر لدى القادس����ية االمر 
الذي على م����ا يبدو مت خالله 
استنزاف اللياقة البدنية لالعبيه 
الثاني وتسبب  خالل الشوط 

مبارك الخالدي ـ مبارك الوقيان

القادس����ية بصدارة  انفرد 
بطولة دوري VIVA لكرة القدم 
»مؤقتا« عق����ب فوزه الصعب 
اليرموك بهدفني نظيفني  على 
س����جلهما فه����د األنصاري في 
إيڤان  الدقيقة 60 وا–لكرواتي 
في الدقيق����ة 67، وظل غرميه 
التقليدي الكويت يطارده حيث 
متك����ن هو اآلخر م����ن تخطي 
النص����ر بهدف����ني مقابل هدف 
واحد سجلهما األردني حمزة 
الدردور )37، 65(، فيما سجل 
هدف النص����ر الوحيد األردني 
منذر أبو عمارة في الدقيقة 55 
جاء ذلك خالل منافسات اجلولة 
البطولة،  السادسة عشرة من 
ورف����ع »األصفر« رصيده بهذا 
الفوز إل����ى 38 نقطة فيما ظل 
رصيد اليرموك متجمدا عند 10 
نقاط، أما الكويت فقد زاد رصيده 
ليبلغ 35 نقطة فيما ظل رصيد 
النصر متجم����دا عند 6 نقاط. 
وبالعودة ملب����اراة االصفر مع 
اليرموك فقد جاء الشوط االول 
رتيبا ممال ف����ي معظم فتراته 
وان كان القادسية هو املسيطر 
على مجرياته اال ان مش����كلته 
ف����ي غياب  االساس����ية كانت 
التهديف رغم املشاركة االولى 
حملترفه اجلديد الكرواتي ايڤان 
الذي وجد نفسه وحيدا غير قادر 
على اب����راز موهبته التهديفية 
بسبب تباعد خطوط الفريق. 
وفي الشوط الثاني تغير حال 
االصفر فبادر منذ بداية اللقاء 
إلى الضغ����ط الهجومي وعدم 
اعطاء اخلصم فرصة اللتقاط 
انفاس����ه حيث ترجم ذلك فهد 
االنصاري باله����دف االول في 
الدقيق����ة 60 ثم جاء الكرواتي 
ايڤان ليحرز الهدف الثاني في 
الدقيق����ة 67 بعدما هيأ له بدر 
الكرة ليس����ددها على  املطوع 

يسار حارس املرمى.
اليرموك خالل  فيم����ا كان 
الش����وط االول افضل فنيا من 
الشوط الثاني لتمكنه من فرض 
الرقاب����ة اللصيقة على مكامن 


