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كاظمة يتأهل لربع نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة

alwasat.com.kw

القادسية يسعى لالنفراد بالصدارة 
أمام ظفار في كأس االحتاد اآلسيوي

يخوض الفريق األول لكرة القدم 
بنادي القادسية م��ب��اراة صعبة أمام 
فريق ظفار العماني، في اجلولة الثانية 
م��ن دور امل��ج��م��وع��ات ل��ك��أس االحت��اد 
اآلسيوي، والتي تقام في الكويت، اليوم 

الثالثاء.
ويستعيد القادسية جهود الثنائي، 
امل���داف���ع ال��غ��ان��ي رش��ي��د س��وم��اي��ال، 
وال��ن��ي��ج��ي��ري ج��ي��م��س، خ���الل م��ب��اراة 

الفريق املقبلة أمام
اجل��ه��از الفني اطمئن على سالمة 
سومايال العائد من اإلصابة بعد غيابه 

لفترة قاربت الشهر عن صفوف الفريق، 
كما اطمئن على جاهزية النيجيري 
جيمس، ال��ذي غ��اب عن آخ��ر مباراتني 
للملكي محليا بداعي اإليقاف على خلفية 
أح���داث مواجهة القادسية والكويت 

بالدوري.
ومت��ث��ل ع���ودة س��وم��اي��ال وجيمس 
إضافة مهمة لكتيبة امللكي التي عانت 
ف��ي ظ��ل غيابهما السيما م��ع تعرض 
فيصل سعيد وط��الل العامر لإلصابة 

في وقت سابق.
واختتم القادسية رحلة حتضيراته 

للمباراة أمس ضمن مساعيه لتحقيق 
فوز جديد ضمن املجموعة الثالثة التي 
يعتلي صدارتها بفارق األه���داف عن 
ظفار بحثا عن فض الشراكة، ال سيما 
أن امل��ب��اراة تقام على أرض��ه ووس��ط 

جماهيره.
وميلك القادسية في جعبته 3 نقاط 
يتربع بهم على عرش صدارة املجموعة 
ال��ث��ال��ث��ة، فيما ي��زاح��م��ه ظ��ف��ار بنفس 
الرصيد م��ن ال��ن��ق��اط، لكن القادسية 
يتصدر بفارق األه��داف، بينما ال ميلك 

جانب من تدريبات القادسيةناديي الرفاع واجلزيرة أي نقاط.

تأهل فريق )كاظمة( الكويتي أول من أمس الى 
ربع نهائي البطولة العربية لالندية للكرة الطائرة 
في نسختها ال38 بعد فوزه على نظيره )سنجل( 

الفلسطيني بثالثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتائج أشواط املباراة التي أقيمت على 
صالة نادي املقاولون العرب بالقاهرة على النحو 
التالي )13/25( و)11/25( و)20/25( ملصلحة 
)كاظمة( ليحتل املركز األول للمجموعة الرابعة 

بالبطولة والتي تضم كذلك فريق )البيشمركة( 
العراقي. ومن املقرر ان يالقي فريق )كاظمة( في 
منافسات دور الثمانية للبطولة العربية صاحب 

املركز الثاني في املجموعة الثالثة.

اليرموك يتأهل لربع نهائي كأس 
األمير بفوزه على الشباب

ت��أه��ل ن���ادي ال��ي��رم��وك للدور 
الثمانية لبطولة كأس سمو األمير 
لكرة ال��ق��دم ال�58 بتغلبه على 
الشباب أول م��ن أم��س بنتيجة 

.2-3
وج��اءت أه��داف اليرموك في 
ال��ل��ق��اء ال���ذي أق��ي��م ع��ل��ى اس��ت��اد 
ال��ص��داق��ة وال��س��الم ع��ن طريق 
يانيك ال��ذي سجل هدفني ودوف 
هدف في حني سجل هدفي الشباب 
عبدالله الباذر وابراهيما ليودع 

الشباب البطولة.
وأكد علي كنكوني نائب رئيس 
جهاز الكرة في ن��ادي الشباب، 
أن فريقهم ك��ان الطرف األفضل 
خالل املباراة التي خسرها أمام 

اليرموك.
وأض��اف كنكوني في تصريح 
تليفزيوني أن اليرموك حتصل 
على 3 فرص سجل منها 3 أهداف 

عبر أخطاء فردية دفاعية.

وأشار إلى أن حظوظ الشباب 
بالدوري كبيرة، مستطردا: »لكل 
م��ب��اراة ظروفها«، نافيا تعالي 
أب��ن��اء األح��م��دي ع��ل��ى امل��ب��اراة، 
م��س��ت��دال ع��ل��ى ذل���ك ب��امل��ش��ارك��ة 

بالتوليفة األساسية التي سعت 
للفوز. وب��نينّ كنكوني أن إصابة 
املدافع الغاني أتينجا أثرت على 
التنظيم ال��دف��اع��ي للفريق في 

الشوط الثاني.

نصف نهائي البلياردو بني الكويت وقطر ينطلق اليوم
ينطلق اليوم الدور نصف النهائي من 
بطولة البلياردو االولى التي يحتضنها 
ن���ادي االس��اط��ي��ر للعبة ف��ي الساملية 
والتي جتمع بني املصنفني االوائ��ل في 
الكويت وقطر حتت شعار »الكويت... 
ب��الدن��ا ال��ك��وي��ت« وتختتم غ��دا، وهي 
فعالية قطرية تقام مبناسبة احتفاالت 
البالد باالعياد الوطنية خالل الشهر 

اجلاري.
وبلغ املصنفان االول والثالث في 
قطر بشار حسني وعبد اللطيف الفوال 
الدور نصف النهائي، وحجزا املقعدين 
امل��ذك��وري��ن ع��ن مجموعة »الفائزين« 
بعد ان تغلب االول على مواطنه علي 
العبيدلي )املصنف الثاني في بالده(، 

والثاني على الكويتي عبدالله العنزي.
وبلغ الكويتيان عبدالله اليوسف 
وحسني السيافي الدور نصف النهائي 
من مجموعة »اخلاسرين«، بفوزهما 
على مواطنيهما عمر الشاهني وسليمان 

دشتي على التوالي.
وك��ان دشتي والسيافي تغلبا على 
الكويتيني اح��م��د ال��دل��ي��م��ي ومشعل 

املرضي تواليا في الدور ربع النهائي.
م��ن جهته، اش���اد ال��الع��ب عبدالله 
اليوسف واملصنف الثاني في الكويت، 
ب��ب��ادرة االش��ق��اء القطريني ف��ي اقامة 
ه��ذه البطولة، وق��ال »ه��ذا االم��ر ليس 

غريبا منهم لتعميق اواص��ر العالقات 
واحملبة املتبادلة بني الشعبني الشقيقني 
ومشاركتنا افراحنا باالعياد الوطنية 

وهم اهل الدار ونحن الضيوف«.
وش��ك��ر ال��ي��وس��ف وزارة الثقافة 

والرياضة القطرية على مساهمتها في 
التنظيم، مشيرا الى ان الشكر موصول 

لكل من ساهم في اجناح البطولة ايضا.
واعتبر ان البطولة تتميز بنظام 
متبع عامليا من جميع النواحي الفنية 
والتنظيمية، وقال »انها افضل طريقة 
الظهار مستوى الالعب وحتفيز قدراته 
وان���ص���اف ج���ه���وده، وت��ع��وي��ض اي 

خسارة«.
ومن املعلوم ان اليوسف يحمل في 
جعبته 40 ميدالية دول��ي��ة، وق��د بدأ 
مسيرته مع منتخب الكويت في العام 
2003، وهو ال زال احد افضل املصنفني 
ف��ي ال��ب��الد وك��ان��ت آخ��ر مناسبة ظهر 
فيها على الصعيد اخل��ارج��ي بطولة 
غرب آسيا في البحرين خالل ديسمبر 

املاضي.
وُصنف اليوسف بني افضل 32 العبا 
في العالم، ون��ال وصافة بطولة آسيا 
في كوريا اجلنوبية عام 2013، وتوج 
بطال لغرب آسيا في السعودية سنة 
2010، في حني حصد ميداليات ذهبية 

عديدة في بطوالت اخلليج والعرب.
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جانب من مباراة فريقي اليرموك والشباب لكرة القدم


