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4 فرق تتنافس على اللقب الغالي

ط »الفراعنة« والمنيع هزم العمر في بطولة المشاري الشرطة حنَّ

مساعد ندا سجل وطرد أمام العني

محاولة للحاق بالكرة بني العبي الصليبخات واجلهراء

من مباراة املنيع والعمر أحسن العب أمني هاشميان من احتاد الشرطة العميد سند الرومي يتوسط فريق احتاد الشرطة الرياضي

حافظ فريق احتاد الشرطة الرياضي على حظوظه في املنافسة 
على لقب دورة الشهيد الفريق يوسف املشاري األولى لكرة القدم داخل 
الصاالت والتي ينظمها احتاد الش���رطة الرياضي حتت رعاية وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد على صالة نادي القادسية خالل الفترة 
من 3 إل���ى 16 رمضان اجلاري ليضمن بذلك تأهله إلى الدور نصف 
النهائي بعد أن متكن من إيقاف اندفاع فريق الفراعنة وهزمهم 2 � 0 
سجلهما املتألق أمين هاشميان وبذلك يلتقي فريق احتاد الشرطة مع 
فريق ديوانية املنيع الذي واصل فريقه املنافسة للوصول إلى األدوار 
النهائية للبطولة واستطاع إقصاء فريق ديوانية العمر 2 � 0 سجلهما 
ثامر السيد، وشهدت املباراة األولى بني احتاد الشرطة والفراعنة أداء 
متميزا وندية وإثارة خاصة من جانب العبي احتاد الش���رطة الذين 
اظهروا انسجاما فيما بينهم وسرعة في الهجمات املرتدة واملهارات 

الفردية واستطاعوا إيقاف خطورة العبي فريق الفراعنة.

من ناحية أخرى، يعتبر فريق ديوانية املنيع احلصان األس���ود 
في البطول���ة حتى اآلن وميثل أقوى مفاجآت البطولة بعد أن طرح 
اس���مه بقوة كأحد املرشحني للمنافس���ة على اللقب بعد فوزه على 
أكادميية أجيال بال���دور التمهيدي وفجر مفاجأة من العيار الثقيل، 
حي���ث أقصى منتخ���ب الكويت للصاالت قب���ل أن يفوز على فريق 
ديوانية العمر ويس���تعد ملواجهة فريق احتاد الشرطة على صدارة 

املجموعة الثانية.

تألق هاشميان والفهد

حصل على لقب أفضل العب في املباراة األولى أمين هاشيمان العب 
فريق احتاد الشرطة وقام بتسليمه اجلائزة احملامي فهد السيار كمال 
ن���ال على لقب أفضل العب في املباراة الثانية طالل الفهد من فريق 
ديوانية العمر وقدم له اجلائزة قاس���م املسقطي ومحمد الهاجري، 

وأدار اللقاءين احلكمني محمود البلوشي ويوسف الثويني.

السيار: المشاري أدى واجبه

أكد احملامي فهد السيار ان الش���هيد يوسف ثنيان املشاري أدى 
واجبه على أكمل وجه في مواجهة الغزو الغاش���م على البالد وقدر 
اهلل له أن يظفر بالش���هادة، متمنيا أن تستمر الدورات الرمضانية 
التي حتمل أس���ماء الش���هداء األبرار للتذكير مبا قدموه إلى البالد، 
مثنيا في الوقت ذاته على احتاد الشرطة الرياضي ورئيس اللجنة 
العليا لدورة املش���اري ونادي القادسية وكل الشركات الراعية على 

مساهمتهم في إجناح البطولة.

الرومي: محترف هولندي في ختام الدورة

أكد العميد سند الرومي رئيس اللجنة املنظمة العليا لدورة الشهيد 

الفريق يوسف ثنيان املشاري الرمضانية لكرة القدم داخل الصاالت 
أن اللجنة أنهت كل االس���تعدادات حلفل اخلتام الذي سيقام مساء 
األح���د املقبل بحضور وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد وقيادي 
الوزارة وش���خصيات سياس���ية واقتصادية رياضية تضم العديد 
من األنش���طة التي تليق باسم ومكانة الدورة ومنها أوبريت غنائي 
من كلمات وأحلان املقدم عبداحملس���ن املش���اري وغناء عبدالعزيز 
الضويحي وأمسية شعرية يحييها الشاعران املتميزان شبيب غزاي 
املطيري وعبدالعزيز الفدغوش، باإلضافة إلى وصلة اس���تعراضية 
يقدمها محترف يحمل اجلنس���ية الهولندي���ة، ناهيك عن اجلوائز 
اليومية املقدمة من احتاد الش���رطة الرياضي والتي تقدم للحضور 
ويتم السحب عليها، داعيا اجلماهير الرياضية حضور حفل اخلتام 
لالستمتاع باألنشطة اخلاصة بالدورة واملشاركة في تكرمي الشهيد 

الفريق يوسف ثنيان املشاري.

عبدالرضا: محترف برازيلي رابع في الطريق »العين«.. أصابت القادسية
السالمية يتغلب على الساحل وديًا البورتا في »صحارى الكويت«

محمد راتب
كشف مدير عام منتج »صحارى الكويت« حسان بايرلي، 
في تصريح خاص ل� »األنباء«، ان املنتجع سيستضيف 
رئيس نادي برشلونة اإلس���باني خوان البورتا، وذلك 
حلضور ختام دورة الروضان. وأوضح بايرلي ان البورتا 
سيزور املنتجع في ال� 8 من الشهر اجلاري. وسيمكث فيه 
حتى ال� 10 منه، وذلك بحضور مجموعة من املختصني 

في نادي برشلونة العاملي.
من جهة اخرى، يضفي نادي برش���لونة اإلس���باني 
لكرة القدم حاليا اللمس���ات األخيرة على عملية متديد 
تعاق���د 2 من أبرز جنومه حتى ع���ام 2016، وهما العب 
الوسط الدولي أندريس إنييستا واملهاجم األرجنتيني 

ليونيل ميسي.
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة »سبورت« التي تصدر 
مبدينة برشلونة سيكبران )الالعبان( داخل البارسا«، 

مؤكدة إنهاء عملية جتديد العقود قبل نهاية اجلاري.

»الفراعنة« ينشد الفوز على رواندا
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يخوض املنتخب املصري مواجهة غاية في الصعوبة 
امام نظيره الرواندي في كيغالي، ضمن منافسات اجلولة 
الرابعة للمجموعة الثالثة بالتصفيات األفريقية املؤهلة 

الى مونديال كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا.
ويدخل املنتخب املصري املباراة آمال في تقدمي عرض 
قوى امام منتخب روان���دا يليق ببطل القارة االفريقية 
وحتقيق نتيجة مرضية يس���تطيع م���ن خاللها طمأنة 
جماهيره الغفيرة التي مازالت تعاني حس���رة التعادل 
الهزيل الذي حققه الفراعنة امام منتخب زامبيا )1-1( في 
أولى جوالت هذه التصفيات على الرغم من ان اللقاء أقيم 
بالقاهرة ووسط حضور جماهيري مكثف، ثم الهزمية 
القاسية والثقيلة امام املنتخب اجلزائري )3-1( في اللقاء 
الذي جمع بني املنتخبني مؤخرا مبدينة بليدة اجلزائرية 

في منافسات اجلولة الثانية.

غزارة أهداف في مباراة الصليبخات والجهراء

غوران يراقب »وديات« األندية

ربع مليون دينار ألندية  الفتاة والعيون والقرين

عبدالعزيز جاسم
كأنها »عني« اصابت القادسية 
ف����ي مباراته امام العني االماراتي 
وخس����ر 1-2 ف����ي آخ����ر مباراة 
له في البطول����ة الودية الدولية 
التي يستضيفها نادي العني ولم 
يخس����ر االصفر املباراة فقط بل 
خسر البطولة بعد ان توج العني 
بلقبها واصبح القادسية وصيفا 
بع����د ان كان يحتاج الى التعادل 
فقط وحل الرفاع البحريني ثالثا 
بنقط����ة واحدة بعد ان تعادل مع 
الشباب العماني سلبا الذي تذيل 
الترتيب بفارق االهداف عن الرفاع 
ورغم الطرد لالعبني من االصفر 
الش����وط  النمش مع نهاية  علي 
االول ومساعد ندا في الدقيقة 83 
اال ان العبي القادسية لم يقدموا 
مس����تواهم املعهود في املباراتني 
االوليني امام الشباب 4-0 وامام 

الرفاع 2-3 .
ودخل االصفر كعادته املباراة 
مهاجما بعد ان لعب في احلراسة 

علي العيسى والدفاع مساعد ندا 
وحسني فاضل ومحمد راشد وعلي 
النمش وفي خط الوس����ط طالل 
العامر وكيتا وجهاد احلسني وبدر 
املطوع والهجوم فراس اخلطيب 
وحم����د العن����زي وكاد اخلطيب 
ان يفتتح النتيج����ة في الدقائق 
االول����ى اال ان تس����ديدته القوية 
العني وليد سالم  ابعدها حارس 
ولكن مساعد ندا استطاع تسجيل 
هدف التقدم براسه بعد ان استغل 
عرضية املطوع من ركلة حرة )15( 
وبعد الهدف تراجع القادسية كثيرا 
الى ال����وراء واختلف اداؤه كثيرا 
عن بدايتها وبعد ضغط كبير من 
العني استطاع االرجنتيني خوسيه 
ساند استغالل كرة عرضية وضعها 
برأسه ضربت برأس حسني فاضل 
وتغي����ر اجتاهها عل����ى احلارس 
العيسى )36( وقبل نهاية الشوط 
االول تدخل بقوة علي النمش على 
العب العني ليحصل على الكرت 
االصفر الثاني ويخرج من امللعب 

ومع بداية الشوط الثاني اجرى 
ابراهي����م تبديال  امل����درب محمد 
باخراج العن����زي وادخل صالح 
الشيخ بدال منه في الوسط اال ان 
التبديل لم يثمر عن شيء وواصل 
العني ضغطه مع اعتماد االصفر 
على املرتدات ولكن استطاع العني 
ارتباك دفاع االصفر  اس����تغالل 
وسجل الهدف الثاني عن طريق 
علي الوهيبي الذي حاول ان ميرر 
كرة عرضية وقام ندا باعتراضها 
بقدمه ليتغي����ر اجتاهها وتخدع 
العيس����ى وتدخ����ل املرمى )67( 
ابرهي����م تعديل الوضع  وحاول 
بادخال فه����د االنصاري بدال من 
بدر املطوع واحمد عجب بدال من 
كيتا ولكن التبدي����الت لم تغير 
أي شيء بالنتيجة رغم ان عجب 
اضاع فرصة سهلة امام املرمى في 
الدقائق االخيرة وقبل نهاية املباراة 
ب� 7 دقائق طرد ندا حلصوله على 
الكرت االصفر الثاني بعد تدخل 

عنيف على قدم الوهيبي.

عبدالعزيز جاسم 
الساملية على الساحل  تغلب 
4-1 على ملعب اخلاس����ر ضمن 
اس����تعداداتهما للموسم اجلديد، 
سجل للس����ماوي ناصر العثمان 
وفرج لهيب هدفني ومحمد العازمي 
وكان الساملية خاض 3 مباريات 
جتريبي����ة خس����ر واح����دة أمام 
الصليبخات 2-6 وفاز في اثنتني 
على اليرموك 4-0 والتضامن 1-2 
ولديه مباراة ودية يوم غد امام 

كاظمة.
وق����ال مدي����ر الفري����ق علي 

عبدالرض����ا ان الفري����ق قدم أداء 
جيدا في املب����اراة ولعب املدرب 
البلجيكي ولي����ام توماس بأكبر 
عدد من الالعب����ني للوقوف على 
مستواهم، مشيرا الى انه يرفض 
فكرة ما يسمى بالالعب األساسي او 
االحتياط ألنه يريد جتهيز 30 العبا 
للموسم اجلديد وال يوجد العب 
واثق من تواجده في التش����كيلة 

االساسية حتى اآلن. 
واضاف ان هناك محترفا رابعا 
برازيليا في الطريق يلعب بالهجوم 
سيصل خالل االيام القليلة املقبلة 

وهو من احد اندية الدرجة الثانية 
بالبرازيل، ورغم امكاناته الكبيرة 
اال ان املدرب طالب بإش����راكه في 
مباراة ودية واحدة قبل التوقيع 
معه، مضيفا ان الفريق سيواصل 
جدول مبارياته الودية وال توجد 
نية إللغاء املباراة مع كاظمة رغم 
وقوعه مع الفريق بنفس املجموعة 
بكأس االحتاد. وطمأن عبدالرضا 
اجلماهي����ر على س����المة املدافع 
يوس����ف اليوحة بعد ان تعرض 
الى ضربة بالرأس بعد اشتراكه 

مع احد العبي الساحل.

تعادل فريق���ا الصليبخات واجلهراء 4- 4 في 
املباراة الودية التي جمعتهما مساء امس على ستاد 
مبارك العيار باجلهراء وكان الشوط االول قد انتهى 
بتقدم الصليبخات بثالثة اهداف من امضاء البرازيلى 
برونو في حني س���جل هدف اجلهراء الدولي عادل 
حمود، وفى الشوط الثاني واضاف املهاجم البرازيلى 

ويلسون الهدف الثاني للجهراء، اال ان الصليبخات 
عاد الى املباراة بالهدف الرابع عبر البرازيلى ارثر 
ليقوم بعده���ا مدربه ثامر عناد بإجراء العديد من 
التبديالت أتاحت للجهراء السيطرة على اجواء اللعب 
واحراز هدفني عبر العبيه سعد نزال وعبدالعزيز 

مدلول لينتهي اللقاء بأربعة اهداف لكل منهما.

عبدالعزيز جاسم
يقوم مدرب االزرق الصربي غوران توڤاريتش 
بحضور املباريات الودية ملشاهدة الالعبني الذين مت 
اختيارهم مؤخرا والبحث عن العبني جدد سبق لهم 
ان انضموا لصفوف االزرق او لم ينضموا للوقوف 
على مستواهم واختيارهم في حالة حدوث اصابة 
او اعتذار الي العب عن املعسكر ومباراة اندونسيا 

ذهابا وايابا 14 و18 نوفمبر املقبل ضمن تصفيات 
آسيا املؤهلة الى النهائيات في الدوحة 2011 وكان 
غ���وران قد اختار 26 العب���ا للمواجهة لكن ذلك ال 
مينع تواجده في املباريات الودية والتي كان أخرها 
كاظمة مع التضامن. من جهة اخرى مت تعيني حسني 
اخلضري اداريا للمنتخب االول باالضافة الى عمله 

احلالي كمدير ملنتخب حتت 19.

اعتمدت الهيئة العامة للشباب والرياضة الدعم 
االضافي الندية الفتاة والعيون والقرين بزيادة 
مقدارها ربع ملي���ون دينار لكل ناد اضافة ملبلغ 
الدعم السنوي البالغ نصف مليون دينار الوارد 
باالنظمة واللوائح املتعلقة بدعم االندية الرياضية 
الشاملة واملتخصصة. ويأتي اعتماد املبالغ املشار 
اليها بعد مخاطبة الهيئة لوزارة املالية وفق االنظمة 
املرعية في هذا الشأن ولسعي الهيئة الى حتقيق 

املس���اواة بني االندية الشاملة واملتخصصة فيما 
يتعلق بصرف مس���تحقات الدع���م املالية. ومن 
جهة اخرى رفض���ت الهيئة طلب نادي اليرموك 
اعتماد تعيني احد املدربني املصريني كمدرب لقطاع 
مدرسة البراعم والناشئني لكرة القدم لعدم تضمن 
السيرة الذاتية للمدرب ما يشفع له في تولي مهام 
البراعم وفى مقدمتها الشهادة العلمية املتخصصة 

واالجنازات احملققة في نفس املجال.

أزرق الناشئين مع عمان في كأس الخليج
تفتتح في ال� 8:30 مساء اليوم السبت في مدينة العني في االمارات 
العربية املتحدة بطولة كأس اخلليج للناش���ئني لكرة القدم بإقامة 
مباراتني إذ س���يلتقي في املباراة االولى منتخبا االمارات والبحرين 
ضمن املجموعة االولى في حني يلعب منتخبنا مع نظيره العماني في 
إطار منافسات املجموعة الثانية وذلك في 10:30. ويعتبر لقاء أزرقنا 
مع املنتخب العماني الغامض صعبا على العبينا لسببني أولهما كونها 
مباراتهم االولى في احملفل اخلليجي وثانيهما الن اجلهاز الفني لالزرق 
بقي���ادة عبدالعزيز الهاجري ال يعرف الكثير عن املنتخب العماني. 
وبالرغم من وصول األزرق متأخرا بس���بب التأخير في احلجوزات 
إال ان الفريق أدى مرانا خفيفا مس���اء امس ركز خالله اجلهاز الفني 
على اجلمل التكتيكية املراد تطبيقها في لقاء اليوم كما شمل التمرين 
محاض���رة للهاجري حث فيها الالعبني على اللعب بحرية ودون اي 
ضغوط تفاديا للسلبيات التي وقعوا فيها في مباريات بطولة غرب 

آسيا في االردن وفى مقدمتها عدم الثقة بالنفس.
وكان األزرق قد خاض 3 مباريات اعدادية في الكويت قبل سفره اذ 
فاز على اجلهراء ب� 3 أهداف مقابل هدفني وخسر لقاءيه اآلخرين أمام 
النصر والتضامن بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد. ومن املتوقع 

ان يغيب عن املنتخب مهاجمه محمد السرهيد لالصابة.

)سعود سالم(

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
أفريقيا

3:30ماالوي � غينيا
ART سبورت 4:302رواندا � مصر

5:30الغابون � الكاميرون
8ساحل العاج � بوركينا فاسو

النمش بحاجة إلى »قائد«
ناصر العنزي

ليس تقليال من شأن الالعب علي النمش 
اال ان صفات قائد الفريق ال تتوافر فيه، رمبا 
يكون مدافعا قويا وأساسيا بصفوف األصفر 
ولكن ان متنح له شارة الكابنت باعتباره أقدم 
الالعبني مشاركة فهذا اجحاف بحق زمالئه 
اآلخرين األكثر تأثيرا منه على الفريق خبرة 
وفنيات وحضورا مثل بدر املطوع ومساعد 
ندا والقادم اجلديد فراس اخلطيب، فليس من 
الضرورة ان يكون الالعب األقدم أو األكبر 
س���نا قائدا للفريق فما الفائدة منه اذا كان 
خشنا في لعبه ال ميلك تأثيرا على زمالئه 
ف���ي توجيههم داخل امللعب ففي مثل حالة 
علي النمش يتطلب وجود كابنت يهدئ من 
روعه ويخفف من حماسته املفرطة في الدفاع 

عن مرماه، وشاهدنا النمش في مباراة العني 
يحصل على البطاقة الصفراء دون سبب في 
الدقيقة )13( في موقع بعيد جدا عن مرماه 
ومن كرة »ميتة« فأين إذن خبرة القائد في 
مثل هذا اإلنذار املبكر، وكان عليه ان يحذر 
كثيرا من االنزالق باخلطأ الثاني لكنه عاد 
وارتكب خطأ جس���يما آخر يستحق عليه 
البطاقة احلمراء مباش���رة )45( وفي مكان 
بعيد جدا عن مرماه أيضا فكيف إذن لكابنت 
الفريق ان يرتكب مثل هذه األخطاء الساذجة 
ويضع زمالءه في موقف حرج جدا أمام خصم 
قوي يلعب على أرضه وبني جماهيره. القيادة 
ليست شارة توضع في مكان بارز على اليد 
بل هي امكانيات وقدرات نراها بكل أمانة ال 

تتوافر في الالعب علي النمش.


