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)هاني الشمري(غوران يتحدث إلى الالعبين قبل بدء التدريب أمس

 )سعود سالم(االميركي جويل بوكس العب القادسية يخطف الكرة قبل العب اجلهراء عبدالعزيز ضاري

)عادل يعقوب(راكان تقي يصوب على مرمى التضامن مبضايقة من أحمد بهبهاني

الفضلي يعتزل أمام األزرق 

األولمبي اإليراني يطلب مواجهة األزرق في فبراير

اعلن حارس مرمى نادي الكويت خالد 
الفضلي ان���ه يجهز حاليا القامة مباراة 
تكرمي له مع املنتخب الوطني امام االبيض، 
ختاما ملسيرته الطويلة مع املنتخب، وقال 
الفضل���ي في تصريح ل� »كونا« ان هذه 
املباراة تأتي في ختام مسيرته الدولية 
م���ع املنتخب الذي التح���ق به منذ عام 

1991 حتى 2008، وحقق معه العديد من 
االجنازات وتربطه عالقة حميمة بالالعبني. 
وفيما يتعلق مبسيرته مع نادي الكويت 
في املرحلة املقبلة، كش���ف الفضلي انه 
سيستمر معه ملدة موسمني، معربا عن 
امله في أن ينجح في حتقيق املزيد من 

االلقاب احمللية قبل اعتزاله نهائيا.

مبارك الخالدي
تلقت اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة 
دعوة من االحتاد اإليراني لكرة القدم، 
يطلب فيها مواجهة األزرق االوملبي في 

منتصف فبراير املقبل في طهران.
وتتجه النية لدى اللجنة االنتقالية 
الى املوافقة على الدعوة لتوفير، اكبر قدر 
من املباريات الدولية للمنتخب استعدادا 

التع���اون اخلليجي  لبطول���ة مجلس 
للمنتخبات االوملبية في يونيو املقبل.

وكانت االنتقالية قد جددت الدعوة 
خلوض مباراة م���ع املنتخب العماني 
في نهاية الشهر اجلاري، بعد ان اعتذر 
االخير في وقت سابق لتضارب مواعيد 
البرنامج املع���د للمنتخب العماني مع 

املوعد املقترح ملواجهة األزرق.

السالمية يستهّل مشواره
في »تنشيطية اليد« بالفوز على التضامن

حامد العمران
فاز الساملية على التضامن 33 - 29 في اللقاء الذي 
جرى امس على صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية 
ضمن مباريات االسبوع االول ملنافسات املجموعة 
الثانية. وبذلك، رفع الس����املية رصيده الى نقطتني 

فيما بقي التضامن دون رصيد من النقاط.
وف����ي مبارات����ي اول من امس ضمن منافس����ات 
املجموعة االولى، فاز القادس����ية على الش����باب 32 
- 25، وقد اش����رك الش����باب العبي فريق حتت 18 
س����نة بقيادة املدرب الوطني يوس����ف غلوم، وهذا 
ما رجح كفة »االصفر« الذي استغل خبرة العبيه، 
وقد شارك مع الفريق للمرة االولى ثنائي الساملية 
املنتقل الى القادس����ية عمار الرامزي ومحمد التمار 

وظهرا مبستوى طيب.
وبذلك، حصل »االصفر« على اول نقطتني فيما 

بقي الشباب دون رصيد من النقاط.
وفي لقاء آخر، تغل���ب النصر على خيطان 

34 - 27 ليرفع »العنابي« رصيده الى نقطتني 
فيما بقي خيطان دون رصيد من النقاط.

وفي لقاء امس الذي جمع الساملية مع التضامن، 
كان متقاربا في املستوى، واستطاع التضامن ان يلعب 
بهدوء وطبق بعض اجلمل التكتيكية اجلميلة بقيادة 
صانع االلعاب شجاع املطيري الذي ظهر مبستوى 
جيد الى جانب ماجد العليمي والعب الدائرة احمد 
بهبهاني، فيما كان احمد سالم متعاليا على املباراة 

ولم يظهر مبستواه، خاصة في الشوط الثاني.
وبرز من الساملية ابراهيم صنقور بخبرته وحترك 
العب الدائرة مبارك جنم بايجابية، وظهر على فترات 
راكان تقي وجمعة محم����د وايضا محمود علي في 
اجلناح االيس����ر، وشكل خطورة في الشوط الثاني 
بعد نزوله، فيما يحتاج سلمان دشتي الى اخلبرة 

في التعامل الدفاعي والهجومي.
أدار املب����اراة بكف����اءة علي عبداحلس����ني وحمد 

دويسان.

يحيى حميدان
أظهر اجلهراء وجهه احلقيقي وتغلب 
على القادس���ية 94 – 76 بع���د مباراة 
حماسية جمعتهما امس االول في صالة 
نادي اجلهراء، في حني متكن كاظمة من 
تخطي عقبة الساحل بصعوبة 77 – 73 
في صالة يوسف الشاهني بنادي كاظمة، 
ضمن مباريات اجلولة ال� 14 لدوري كرة 
السلة. واصبح رصيد اجلهراء 15 نقطة 
من 8 مباريات ليحت���ل املركز الثالث، 
وللقادسية نفس الرصيد من 8 مباريات 
ايض���ا في املركز الثاني وارتقى كاظمة 
الى املركز اخلامس ب���� 13 نقطة من 7 
مباريات والس���احل الى 14 نقطة من 8 

مباريات في املركز الرابع.
في صالة نادي اجلهراء غير اصحاب 
الصالة الصورة الباهتة التي ظهروا بها 
في اجلوالت السابقة ومتكنوا من اسقاط 
القادسية حامل اللقب بعد مباراة تسيدها 
»اجلهراويون« من اولها الى اخرها وسط 
ضياع تام من العبي القادس���ية الذين 

عجزوا حتى عن مجاراة املستضيف.
وظه���رت الرغبة الكبيرة من العبي 
اجلهراء لتحقيق الفوز مبكرا وس���اهم 
تألقهم في تسجيل الرميات الثالثية في 
انه���اء الربع االول ملصلحتهم 25 – 19، 
وسيطروا متاما على مجريات املباراة في 
الربع الثاني وتسابق العبوه في تسجيل 
النق���اط لينتهي الرب���ع 47 – 30. وفي 
الربع الثالث لم يتخاذل العبو اجلهراء 
في تسجيل النقاط خاصة عبر االميركي 
انتوني كيو جون���ز ونايف الصندلي 
ووصل فارق النقاط الى 21 نقطة )70 – 
49( االمر الذي وضع القادسية في مأزق 
كبير مع نهاية الربع الذي انتهى 70 – 53، 
وفي الربع االخير حاول القادسية تعديل 
النتيجة دون ج���دوى البتعاد العبيه 
عن اجواء املباراة، لتنتهي املباراة بفوز 
جهراوي اعاد الروح لهم بعد سلس���لة 
من املستويات املتواضعة في املباريات 

السابقة.
وس���جل للجهراء جون���ز 28 نقطة 

واضاف زميله الصندلي 25 نقطة وجاء 
خلفهما عبدالعزيز ضاري ب� 15 نقطة 
ومحمد املطيري وعبدالعزيز الصراف 
ب� 15 نقطة لكليهما، في حني سجل فهاد 
السبيعي 21 نقطة للقادسية، وعبداهلل 
الصراف 16 نقطة واالميركي نيكوالس 
زاكري 13 نقطة وعبداهلل ساملني 10 نقاط.
وجنح طاقم ح���كام املباراة املكون من 
سالم الهزاع وعبدالرزاق سليمان ومحمد 
سبتي في قيادة املباراة الى بر االمان رغم 

االجواء املشحونة التي سادت اللقاء.
وفي صالة يوس���ف الشاهني، القى 
كاظمة صعوبة كبيرة في تخطي الساحل 
بعد ان قدم ابناء ابوحليفة مباراة كبيرة 
وانهى البرتقال���ي الربع االول 21 – 18، 
وقلب الس���احل النتيج���ة 35 – 33 مع 
نهاية الربع الثاني، ثم استعاد كاظمة 
التقدم 56 – 51 عند نهاية الربع الثالث، 
وحافظ على تقدمه حتى النهاية 77 – 73 

بصعوبة بالغة.
واح���رز االميركي اوماي ويس���لي 
19 نقطة لكاظم���ة خالل املباراة، وعبد 
العزيز الرجيبة 16 نقطة وعبداهلل توفيق 
واحمد البلوش���ي ب� 11 نقطة لكليهما. 
وعلى اجلانب االخر، كان االميركي ويني 
هيوسنت االكثر تسجيال للساحل ب� 20 
نقطة، واضاف زميله احمد فالح 15 نقطة 
وشايع مهنا 12 نقطة.قاد اللقاء احلكام 
عبداهلل السبتي ومحمد العميري وعابر 

العابر.
وف���ي مباراة اخرى فاز النصر على 
الش���باب 111 – 72 ليحتل النصر املركز 
السابع ب� 12 نقطة من 8 مباريات، بينما 
اصبح للشباب 11 نقطة من 10 مباريات 
في املركز العاشر.وتغلب اليرموك على 
الساملية 81 – 53، ليرتقي رصيد اليرموك 
الى 10 نقاط م���ن 8 مباريات قابعا في 
مؤخرة الترتيب باملركز الثاني عش���ر 
واالخير، في حني تلقى الساملية هزميته 
احلادية عش���رة على التوالي ليصبح 
رصيده 11 نقطة في املركز احلادي عشر 

قبل االخير.

الساحل يحتج على العميري

الطريجي: اللجنة الخماسية انتهى دورها

بوسكندر: نجرب مدافعاً صربياً

»االنتقالية« تتابع تسليم الوثائق إلى الدائرة القانونية لـ »فيفا«

الكيني جمال لم يقيد حتى اآلن في كشوفات البرتقالي

تقدمت ادارة نادي الس���احل باحتجاج رسمي 
الحتاد كرة السلة لقيام اللجنة الفنية في االحتاد 
باسناد ادارة مباراة الفريق امام كاظمة للحكم محمد 
العميري على الرغم من وجود شقيق احلكم ضمن 
اجلهاز الفني ل� »سلة البرتقالي«. وترفض قوانني 

اللجنة الفنية اس���ناد املباريات حلكام يرتبطون 
بصلة قرابة مع اشخاص ضمن االجهزة الفنية او 
االدارية في االندية، مثلما احلال مع احلكم سعود 
اليوسف الذي ال تسند له مباريات الساحل بسبب 
صلة قرابته مع احد االشخاص في ادارة الفريق.

مبارك الخالدي
قال د.عبداهلل الطريجي رئيس اللجنة 
اخلماسية املنبثقة عن اجتماع االندية ال�14 
مع اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة اثر تلقي 
االخي���رة كتاب االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« املتضمن طلبا مستعجال من محكمة 
التحكيم الرياضية الدولية »كاس« بإيقاف 
وجتميد اجراءات الدعوة الى عقد جمعية 
عمومية غير عادية كان من املقرر لها 29 
ديسمبر املاضي وكذلك انتخابات احتاد الكرة 
املقررة في 2 فبراير املقبل ان اللجنة قد انتهى 
دورها عند اعداد وصياغة البيان الصادر 
م���ن »االنتقالية« الى اجلماهير الرياضية 

ولكل من يعنيه الشأن الرياضي.
واضاف الطريجي ان املنوط بالرد على 
طلبات الدائرة القانونية ل�»فيفا« هو اللجنة 
االنتقالي���ة اذ انها املخول���ة باالتصال مع 
اللجن���ة املذكورة والتنس���يق معها حول 
الوثائق واملس���تندات املطلوبة للرد على 

ما جاء في صحيفة الدعوى املنظورة امام 
محكمة »كاس«.

ونفى الطريجي علمه باملواعيد الالحقة 
جللسات احملكمة وقال ال نعرف بالتحديد 
متى سيكون املوعد املقبل للجلسة الثانية، 
لكنه في كل االحوال املهم هو احكام الردود 
والدفوع القانونية على الطلبات الواردة في 
صحيفة الدعوى، واملسألة برمتها ذات طابع 
قانوني صرف يتولى معاجلتها مختصون 
في هذا املجال سواء في الدائرة القانونية 

ل� »فيفا« او هيئة احملكمة الدولية.
وتوق���ع الطريجي ان تنته���ي اللجنة 
االنتقالية قريبا من اعداد الطلبات والوثائق 
املطلوبة، مضيفا انه بحسب علمنا هناك 
قائمة من املستندات يتم حتضيرها واجراء 
الرسمية عليها وسيتم ارسالها  الترجمة 
فور االنتهاء منها لتكون حتت يد الدائرة 
القانوني���ة ل� »فيفا« للرج���وع اليها متى 
احتاجت اليها اثناء نظر اجللسات هناك.

عبدالعزيز جاسم
قال أمني سر نادي كاظمة حسني بوسكندر ان الفريق األول لكرة القدم بصدد جتربة 
محترف صربي آخر يلعب في خط الدفاع سيصل الى البالد خالل اليومني املقبلني قبل 
التوقيع معه، مشيرا الى ان مواطنه الكسندر اليزال حتت التجربة واإلدارة في انتظار تقرير 
املدرب الروماني ايلي بالتشي بشأن التوقيع معه، وفي حال جاء تقرير بالتشي ايجابيا 

فان مجلس االدارة سيوقع معه مباشرة وسيقوم بتسجيله في كشوفات النادي.
وبني ان الكيني جمال محمد امللقب ب� »مالو مالو« غادر الى بالده لينهي كل االجراءات 
بش���أن انتقاله الى البرتقالي على ان يعود اليوم او غدا لينضم الى تدريبات الفريق، 
الفتا الى ان الالعب لم يقيد في كش���وفات االحتاد بسبب عدم وصول بطاقته الدولية 
ال���ى الن���ادي حتى اآلن والتي من املتوقع ان تصل خالل األي���ام ال� 3 املقبلة الن ادارة 
الفريق واملدرب يرغبون في إش���راكه امام النصر 10 اجلاري في اجلولة اخلامسة من 

الدوري املمتاز.
وأكد بوس���كندر ان البرتقالي يقدم مس���تويات مميزة في الدوري ويحتل الوصافة، 
ولديه مباراة مؤجلة مع الكويت من اجلولة الثانية والتي لم حتدد بعد، الفتا الى ان اداء 
الفريق يسير في خط تصاعدي ويتطور من جولة الى اخرى نظرا الداء الالعبني املميز، 

متمنيا مواصلة هذا االداء حتى نهاية املوسم وحتقيق بطولة على اقل تقدير.

عبداهلل العنزي 
الوطني الصربي  املنتخب  يضع مدرب 
غوران توفاريتش اللمس����ات االخيرة قبل 
مواجهة اس����تراليا في اجلولة اخلامس����ة 
الى  الثانية للتصفيات املؤهلة  للمجموعة 
كأس آسيا 2011 بقطر، حيث اجرى االزرق 
امس تدريبا تكتيكيا على س����تاد الكويت 
شارك فيه جميع الالعبني، وقد ركز غوران 
على التمريرات االرضية بني الالعبني وسرعة 
الوصول الى مرمى اخلصم من ملسة واحدة 
للكرة، ومن خ����الل التدريبات تبدو فرص 
مشاركة يوسف ناصر اساسيا كبيرة بجانب 
بدر املطوع وجراح العتيقي وطالل العامر 
وفهد العنزي ومساعد ندا وصالح الشيخ 
وحسني فاضل ويعقوب الطاهر، هذا باالضافة 
الى املفاضلة بني نواف اخلالدي وش����هاب 

كنكوني حلراسة املرمى.
ويأت���ي تفضيل غوران للعتيقي على 

حساب فهد االنصاري الذي لعب مؤخرا 
بشكل اساسي لقوة العتيقي في استخالص 
الكرة من منتصف امللعب في حني يلعب 
االنصاري بهدوء، وان كان االجدر بغوران 
الدفع بطالل نايف في هذا املركز بجانب 
العتيقي ملا يتمتع به نايف من قوة بدنية 

كبيرة واداء قتالي.
ومن على الدكة سيحتفظ اجلهاز الفني 
بعدد من االسماء س���واء كانت هجومية 
او دفاعية حيث يوجد احمد عجب وحمد 
العنزي ومحمد جراغ وعبداهلل البريكي 
وحمد ام���ان واحمد العيدان، وتبدو هذه 
االس���ماء بنفس قوة الالعبني االساسيني 
وهذا االمر يعطي فرصة لغوران في تغيير 

تكتيك اللعب اثناء سير املباراة.
وكان املنتخب االسترالي قد وصل عصر 
امس، وعلى الرغم من غياب بعض العناصر 
االساسية الستراليا وهم احملترفون في 

البطوالت االوروبية الن املباراة تقام في 
غير االيام التي حددها االحتاد الدولي للكرة 
»فيفا« للمباريات الدولية اال ان التشكيلة 
التي جاء بها منتخب »الكانغاور« تعتبر 

هي االبرز في الوقت احلالي.
وكان في اس���تقبال الوفد االسترالي 
بعض موظفي العالقات العامة من السفارة 
االسترالية بحضور اعالمي وصحافي في 

غياب اعضاء اللجنة االنتقالية. 
من جانبه، اكد مدرب استراليا الهولندي 
بيم ڤيربيك على اهمية املباراة معتبرا ان 
غياب اغلب احملترفني الدوليني س���يؤثر 
على مستوى اللعب، الفتا، الى انه مستاء 
م���ن حتديد موعد املباراة في »فيفا داي« 

مضيفا انه جاء للفوز على االزرق.
من جهته، قال مدافع بريزبان االسترالي 
ش���يرينغ مور اننا نتعلم كرة القدم في 
اسيا ونقدر االزرق الذي هزمنا في مباراة 

الذهاب معتبرا غياب هاري كيول سيكون 
مؤثرا على طريقة اللعب.

من جانبه ناش���د مدير االزرق اسامة 
حسني اجلماهير الكويتية االحتشاد مبلعب 
الكويت غدا ملؤازرة املنتخب الن املباراة 
مفصلية في مشواره للوصول الى الدوحة 
2011 والفوز وحده يجعلنا قريبني جدا من 
التأهل الى النهائيات اآلسيوية، مضيفا انه 
يأمل أن تكون اجلماهير الكويتية الالعب 

رقم 12 مع الفريق.
ويعق���د في احلادية عش���رة من ظهر 
اليوم مؤمتر صحاف���ي مبقر احتاد كرة 
القدم بالعديلي���ة يجمع مدربي املنتخب 
الوطني ومدرب منتخب استراليا وقائدي 
املنتخبني ويعقبه االجتماع الفني للمباراة 
بحضور مراقب املباراة واحلكام ومديري 
ومشرفي، كال املنتخبني ملناقشة الترتيبات 

اخلاصة باملباراة.

القادسية عاد مهزوماً من الجهراء
كاظمة هزم الساحل ضمن الجولة الـ 14 لدوري السلة

حسين يناشد الجماهير مؤازرة األزرق.. وڤيربيك: جئت للفوز على الكويت 

غوران يضع اللمسات األخيرة قبل مواجهة أستراليا
الطريجي: فّضل الكويت على العربي دون مقابل

بشار ينتقل رسميًا إلى األبيض

دميبا عليه وهذه املرة الثانية 
الذي ينتقل فيها بشار لالبيض 
بعد اول مشاركة له مع العميد 
في موسم 2004 -2005 وتأتي 
ايضا ضمن نطاق االنتقاالت بني 
الكويت والساملية هذا املوسم 
حيث انتقل فرج لهيب ويوسف 
اليوح���ة للس���ماوي واحمد 

العيدان لألبيض.

شهر منذ حلظة انتقاله وبالتالي 
لن يش���ارك بشار إال في شهر 

فبراير مع األبيض. 
يذكر ان بداية اخلالف بني 
بشار ومدربه وليام توماس كان 
بسبب بقاء االول احتياطيا منذ 
انطالقة املوسم احلالي لعدم 
حاجة امل���درب اليه وتفضيل 
فرج لهيب والسنغالي احلاج 

مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم 
اكد رئيس نادي الس���املية 
عب���داهلل الطريج���ي ان قائد 
السماوي بشار عبداهلل انتقل 
رس���ميا حتى نهاية املوس���م 
الى نادي  على سبيل اإلعارة 
الكويت دون مقابل، مؤكدا ان 
التي  الالعب نفسه هي  رغبة 
الى االبيض  حسمت الصفقة 
بعد ان كان قريبا من االنتقال 
الى العربي الذي أبدى رغبته 
بضم بش���ار لكن الالعب جاء 
ال���ى االدارة وابلغهم برغبته 
الى  الش���خصية في االنتقال 
الكويت وان���ه ال يريد اللعب 
للعربي ونحن كمجلس ادارة 
نحترم رغبة الالعب وبالتالي 

نفذنا ما يريد. 
وبني الطريجي ان س���بب 
انتقال بش���ار جاء بناء على 
طل���ب من امل���درب البلجيكي 
اراد رفع  الذي  وليام توماس 
اسمه من كش���وفات الالعبني 
الكرة  املس���جلني لدى احتاد 
وتسجيل العب بديل آخر وبذلك 
وافقنا على انتقاله الى األبيض، 
مشيرا الى ان بشار لم يشارك 
في التدريبات األخيرة ما دفع 
املدرب الى اإلصرار على رفع 

اسمه من الكشوفات. 
ولن يتمكن بشار من اللعب 
مع الكويت اال بعد مضي شهر 
عل���ى انتقاله حس���ب الئحة 
املس���ابقات في احت���اد الكرة 
والتي تنص على عدم مشاركة 
الالعب املنتقل من ناد محلي 
الى ناد آخر سبق له املشاركة 
في الدوري املمتاز اال بعد مضي 

بشار يرتدى فانيلة الكويت مرة اخرى 


