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)متين غوزال(مساعد ندا في صراع على الكرة مع ناصر العثمان البرازيلي كاريكا سجل أول أهدافه وهنا يسقط بني داريو وعلي عمر  )هاني الشمري(

األصفر »محّد يصيده«.. وتعادل العربي والكويت

مارس علي����ه هجوم القادس����ية ضغطا 
متواصال، وكان بإمكان الساملية التسجيل 

من فرصة لوال التعجل من العبيه.
وتغير احلال متاما في الشوط الثاني 
وكأن القادسية يلعب وحده، ومارس ضغطا 
هجومي����ا كبيرا على خصمه لكن العبيه 
أفرطوا في إضاعة الفرص وسجل فراس 
اخلطيب الهدف األول بعدما استغل سقوط 
الكرة من يد احلارس حميد القالف وأعادها 
قوية في املرمى )62( واضاف احمد عجب 
الهدف الثان����ي )91( بعد متريرة من فهد 
االنصاري، وزج امل����درب محمد إبراهيم 
بالثالثي حمد العنزي وأحمد عجب وفهد 
االنصاري وسيطر فريقه متاما على كل 
احداث املب����اراة وكان بإمكان االصفر ان 
يخرج بأكثر من ه����دف ولكن العبيه لم 

يستغلوا كل الفرص السانحة في حني كان 
الساملية في حالة دفاعية بحتة.

أدار املباراة احلكم سليمان امليل واحسن 
في ادارة املباراة وأنذر جراح عبداللطيف 
ونواف املطيري )الساملية( وعلي النمش 

من القادسية.
وفي الشوط االول من مباراة الكويت 
والعربي، فرض االخضر السيطرة على 
مجريات اللعب وشكل خطورة على مرمى 
االبيض، ولعل مشاركة علي مقصيد وخالد 
خلف ومحمد جراغ وعلي اشكناني وحسني 
املوسوي، ساعد االخضر على بناء الهجمات 
السريعة ولكن دون أي خطورة تذكر على 
املرمى باستثناء الكرة التي رفعها جراغ 
داخل املنطقة وهيأها املوسوي الى خلف 
بيد ان االخير س����ددها في جسد يعقوب 

الطاهر »38«. ويحس����ب مل����درب العربي 
الكرواتي دراغان سكوس����يتش توظيفه 
اجليد لالعبني في هذا الشوط حسب حاجة 
الفريق، فلعب مقصيد في مركز االرتكاز الى 
جانب نواف شويع وشارك علي اشكناني 

في اجلناح االمين.
ام����ا الكوي����ت الذي ش����هدت صفوفه 
املش����اركة الرس����مية االولى هذا املوسم 
البرازيلي كاري����كا، فاعتمد في  حملترفه 
الثلث االخير م����ن امللعب على انطالقات 
العماني اسماعيل العجمي والبرازيلي االخر 
روجيرو، ولكن من دون تهديد فعلي ملرمى 

شهاب كنكوني.
وفي الشوط الثاني استطاع كاريكا ان 
مينح فريقه التقدم بعد تس����جيله لهدف 
السبق للكويت اثر متابعته لتسديدة جراح 

العتيقي من كرة ثابتة اخطأ كنكوني في 
التعامل معه����ا وتهيأت امام كاريكا الذي 
لم يجد صعوبة ف����ي وضعها في املرمى 
)53(. بعدها حاول العربي تعديل النتيجة 
دون جدوى وسط اغالق العبي الكويت 
للمس����احات اخلالية ملرماهم، لكن احلال 
تغي����ر بعد ان طرد حكم املب����اراة جراح 
العتيقي وفهد عوض ليس����تغل االخضر 
املوقف ويسجل مهاجمه خالد خلف هدف 
التعادل من تس����ديدة لكرة ثابتة ببراعة 
كبيرة، كما سدد علي مقصيد في الوقت 
احملتسب بدل الضائع كرة قوية مرت بجوار 
القائم االيسر للفضلي. أدار املباراة احلكم 
علي محمود وأنذر كال من كاريكا ويعقوب 
الطاهر وطرد جراح العتيقي وفهد عوض 

من الكويت ومن العربي روك وايغور.

صراع الوصافة بين النصر وكاظمة والقاع بين التضامن والصليبخات 

زوران يستدعي مراد ومصطفى والغربللي

أزرق اليد إلى ألمانيا الخميس
العربي يدعو األندية 

لالجتماع الثالثاء

بدء ورش
 االتحاد اآلسيوي

النادي  إدارة  وجه مجل���س 
الدعوة لرؤساء األندية  العربي 
الى االجتماع مبقر النادي في ال� 6 
من مساء الثالثاء املقبل في اطار 
التفاعل مع االحداث واملشاكل التي 
ميوج بها الوسط الرياضي في 
الوقت الراهن تعزيزا لدور االندية 
في محاوالتها حل املشاكل التي 

يتعرض لها الوضع الرياضي.

ينطلق في العاصمة املاليزية 
كواالملبور مقر االحتاد اآلسيوي 
لك���رة القدم الي���وم املهرجان 
التعليمي والذي يستمر حتى 
8 فبراير املقبل واملتضمن 28 
ورشة عمل مبشاركة 617 مشاركا 
بحثا عن تطوير قدراتهم وزيادة 
معارفهم من اجل تطوير كرة 

القدم في القارة.
ويش���مل املهرجان دورات 
في مج���االت احلكام واملدربني 
والط���ب الرياضي وكرة القدم 
ل���ذوي االحتياجات اخلاصة، 
حيث س���تنطلق اولى ورش 
العمل اليوم واملتعلقة بدوري 
ابط���ال آس���يا وتس���تمر ملدة 
يومني يليها دورتا املنس���قني 
املباري���ات ثم دورة  ومراقبي 
املنس���قني االعالميني وورشة 
كأس االحتاد اآلسيوي ومراقبي 
احلكام ودورات مكتشفي احلكام 
ومحاض���ري احل���كام اجلدد 
ومحاضري النخبة وكذلك دورة 
املدربني املستجدين وغيرها من 
الدورات ذات العالقة باللعبة.

فوز الفحيحيل وتعادل القادسية

غدًا الفرصة األخيرة لمعسكر الزمالك

 استقالة صالح من تدريب المنصورة

دعوة بن همام الجتماعات »غرب آسيا«

حامد العمران
ش����ارك للمرة األولى في تدريب املنتخب األول لكرة اليد الثالثي 
املنضم حديثا بعد استدعائهم من قبل املدرب الصربي زوران وهم: 
علي مراد وعبداهلل مصطفى )العربي( وعبداهلل الغربللي )الكويت( 
وذلك خالل التدريب الصباحي الذي اجري أمس على صالة الشهيد فهد 
األحمد في الدعية بعد العودة من املعسكر اخلارجي في سلوڤينيا على 
ان يغادر الوفد مجددا اخلميس املقبل الى أملانيا استعدادا للمشاركة 
في البطولة اآلس����يوية الرابعة عشرة املزمع اقامتها في لبنان من 6 

إلى 18 فبراير املقبل واملؤهلة الى كأس العالم.
وقبل التدريب اجتمع أمني السر العام بدر الذياب بالالعبني واجلهازين 
اإلداري والفني وحثهم على االس����تعداد اجلدي والتركيز على رفع 
الروح املعنوية وطالب الالعبني الكبار باألخذ بأيدي الالعبني الناشئني 
وتوجيههم خالل التدريبات واحترام الصغير لالعب الكبير، مشيرا الى 
بدء العد التنازلي للمشاركة في البطولة وان اجلماهير الكويتية تأمل 
في منتخب الكويت الكثير بتحقيق إجنازات جديدة للرياضة الكويتية. 
وأكد الذياب لالعبني ان اجلهاز الفني لم ينظر الى األسماء بقدر النظر 
الى املستوى الفني، مشيرا الى ان مستوى جميع الالعبني في تقدم 
وان التشكيلة األساسية لن تتضح إال في املراحل النهائية للمعسكر 
األملاني، موضحا ان املجموعة التي وقع فيها األزرق تعتبر األصعب 
في البطولة وان منتخب الكويت مطالب بالتأهل في املقام األول الى 

الدور الثاني ثم التفكير في الوصول الى الدور قبل النهائي.
وكان املنتخب قد تدرب صباح أمس ملدة س����اعتني ركز خاللهما 
املدرب زوران ومس����اعده الوطني مس����اعد الرندي على فك عضالت 
الالعبني وتنفيذ الهجوم املرتد السريع بشكل فردي وثنائي وثالثي، 
إل����ى جانب التصويب على حراس املرمى من جميع االجتاهات، وقد 
ظه����رت الروح العالية على تدريب الفريق بحضور مدير املنتخبات 
جاسم الذياب ومساعده فيصل الهاجري واملشرفني عبداهلل عبدالرسول 

وحسن صالح.

فاز الفحيحيل على خيطان 29 -27 في اللقاء الذي اقيم على صالة 
الش����هيد فهد األحمد في الدعية ضمن املرحلة الثانية من منافسات 
املجموعة األولى في البطولة التنش����يطية الثالثة لكرة اليد، ورفع 
الفحيحيل رصيده الى 4 نقاط. وفي مباراة ثانية، أهدر القادس����ية 
فوزا كان مبتناول اليد وتعادل مع النصر 33–33، بعد أن كان ممسكا 
بزمام األمور، حيث كان الفارق لصالح األصفر 10 أهداف، اال أن عدم 
التركيز وكثرة األخطاء انعكسا سلبا على أداء األصفر، وليكتفي كل 

منهما بنقطة واحدة ويصبح رصيد كل منهما 3 نقاط.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
من املنتظر ان يكون غدا االثنني املوعد النهائي لسفر بعثة الفريق 
االول لكرة القدم في الزمالك إلى اإلمارات للدخول في معسكر مغلق 
حتى يوم 21 اجلاري، في إطار احملاوالت التي يبذلها املنس���ق العام 
لفريق الكرة إبراهيم حس���ن ومع���ه اإلداري وليد بدر لتأكيد موعد 
حجز الطيران، لعدم وجود أماكن خالية على الطائرات املتجهة إلى 
اإلمارات حتى اليوم، ورمبا تكون االنفراجة غدا. يأتي هذا في الوقت 
الذي جنح فيه الزمالك في إنهاء أزمة تصاريح الس���فر وعدم وجود 
ما مينع احلصول على التأش���يرات ل���كل الالعبني، ما عدا احلارس 

عماد السيد.
من ناحية ثانية، أنهى مسؤولو نادي حرس احلدود انتهاء إجراءات 
ض���م املهاجم الغاني فوفو وليدام خالل فترة االنتقاالت الش���توية 
احلالي���ة، وذلك بعد أن أعطى املدير الفني للفريق طارق العش���ري 

الضوء األخضر إلدارة النادي بالتعاقد مع الالعب.
في االطار نفسه، دخل مس���ؤولو اإلنتاج احلربي في مفاوضات 
رسمية مع عطية البلقاسي، مدافع النادي األهلي والعائد من رحلة 
احتراف قصيرة مع أهلي بني غازي الليبي. وقد أجرى مسؤولو اإلنتاج 
اتصاالت بالالعب ملعرفة رأيه من االنضمام للفريق، ورحب البلقاسي 

بالعرض، وطالب مبفاحتة مسؤولي األهلي بصورة رسمية.
على صعيد آخر، رفض اجلهاز الفنى لبتروجيت بقيادة مختار مختار 
إقامة أي مباراة ودية خالل معسكر الفريق املقام في »بتروسبورت« 
بالعني السخنة. ويرجع هذا القرار الذي اتخذه اجلهاز الفني بإلغاء 
املباري���ات الودية، لرفع احلمل التدريبي لالعبني، خاصة أن الفريق 
لم يخض أي مب���اراة منذ مواجهة املقاولون العرب في نهاية الدور 
األول لل���دوري. من جانب آخر، يخضع أحمد عثمان »بلية« مهاجم 
املصري لفحوصات طبية جديدة حتت إشراف د.أحمد عبدالعزيز، 

بعد اإلصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته أمام االسماعيلي.

 ق���دم املدير الفني لفريق املنصورة محمد صالح اس���تقالته الى 
رئي���س النادي ابراهيم مجاهد فقبلها االخي���ر بعد وصول العالقة 

بينهما الى طريق مسدود.
وقد رفضت ادارة النادي طلب صالح بضخ دماء جديدة في صفوف 
الفريق حسبما مت االتفاق عليه قبل التعاقد، ونقلت التدريبات االساسية 

للفريق الى امللعب الفرعي ما ادى الى استياء املدرب والالعبني. 

وجه رئيس احتاد غرب آسيا لكرة القدم األمير علي بن احلسني 
الدعوة الى رئيس االحتاد اآلسيوي محمد بن همام حلضور اجتماع 

اجلمعية العمومية املقرر عقده في عمان في 25 اجلاري.
وتأتي الدع���وة في إطار الدعم الكبير ال���ذي يتلقاه احتاد غرب 
آسيا من رئيس االحتاد اآلسيوي، وكذلك بفضل العالقة التاريخية 

واملتواصلة بني األمير علي بن احلسني وبن همام.

عبداهلل العنزي 
تختتم اجلولة اخلامس����ة من الدوري املمتاز 
اليوم مبباراتني، فيستضيف النصر كاظمة على 
س����تاد علي صباح السالم، ويلتقي »اجلريحان« 
التضامن والصليبخات على ملعب االول، وتقام 

املباراتان في ال� 4:15.
ففي املباراة االولى، يسعى كل من النصر وكاظمة 
لالنفراد باملركز الثاني بعد تساوي الفريقني برصيد 
7 نقاط لكل منهما، علما ان البرتقالي ميلك مباراة 
مؤجلة مع الكويت. وتبدو انطالقة العنابي هذا 
املوسم مميزة على الرغم من خسارته في االسبوع 
الثالث امام القادسية املتصدر بثالثة اهداف نظيفة، 
اال انه حقق نتائج ممت����ازة بفوزه على الكويت 

والصليبخات وتعادله مع الساملية.
وميلك مدرب النصر البرازيلي مارسيلو كابو 
العناصر املؤثرة التي بإمكانها ترجيح كفة الفريق 
في اي مباراة مثل ح����ارس املرمى املتألق محمد 
الصالل وطالل نايف والبرازيليني باتريك وبيدرو 

بارسوش. 
والفريق كمجموعة يعتبر ناضجا فنيا، فهو 
باستطاعته ان يقدم افضل االداء والسيطرة على 
مجري����ات اللعب، باالضافة ال����ى وجود اكثر من 
العب بارز من على مقاعد االحتياط مثل مسعود 

فريدون وسعود سويد.
ام����ا كاظمة، فيبدو ان مدرب����ه الروماني ايلي 
بالتشي يطمح الحراز اول لقب رسمي للفريق منذ 

عدة س����نوات، اذا ما استمر الفريق في نفس هذا 
االداء، ويعتب����ر جمع البرتقالي 7 نقاط من اصل 
9 ممكنة امرا جيدا في انطالقة املسابقة، وان كان 
اكثر ما يؤخذ على هذا املدرب احملنك هو اعالنه 
في وقت سابق عن عزمه ترك الفريق وهذا االمر 

يؤثر على استقرار اجلهازين الفني واالداري.
االوراق الرابحة للبرتقالي عديدة ويحس����ب 
للفريق اكتساب العبيه الشباب للخبرة، فوجود 
املتألق طارق الش����مري هذا املوسم في منتصف 
امللعب يشكل ثقال كبيرا في اي مباراة، اضافة الى 
ناصر فرج وناصر الوهيب واملهاجمني يوس����ف 

ناصر وفهد الفهد.
وفي اللق����اء الثاني س����يكون التناقض على 

أش����ده في التنافس عن املباراة االولى، فالصراع 
هذه املرة سيكون على الهروب من ذيل الترتيب، 
واالبتعاد عن ش����بح الهبوط الى الدرجة االولى. 
فالتضامن الذي ظل يصارع للموسم الثالث على 
التوالي من اجل تفادي السقوط، يبدو هذه املرة 
أنه س����يواجه منافسة ش����ديدة من الصليبخات 
لتقارب رصيدهما، فأبناء الفروانية ميلكون نقطة 
واحدة من 4 مباريات، في حني يحتل الصليبخات 

املركز االخير من دون رصيد.
 والتضامن حقق النقطة الوحيدة من تعادله 
مع العربي س����لبا، وخس����ر 3 لقاءات من كاظمة 

والقادسية والكويت بنفس النتيجة 2-0 .
اما الصليبخات فهو االقرب الى الهاوية.

في انطالقة الجولة الخامسة للدوري الممتاز

املدرب البرتغالي ألزرق الناشئني إدغار بورجيس

إعالن قائمة أولية من 31 العبًا ألزرق الناشئين
مبارك الخالدي

أعلن اجلهاز الفني ملنتخب 
الناشئني حتت 16 سنة قائمة 
أولية ضمت 31 العبا س����يتم 
تقليصها ال����ى 24 العبا قبل 
الى معس����كر  الس����فر  موعد 
القاهرة املقرر نهاية الش����هر 

اجلاري.
وقد ضمت القائمة الالعبني: 
إبراهي����م عب����داهلل وإبراهيم 
السهلي واحمد محمد وخالد 
وليد وسعد العازمي وسعود 
الترك����ي وس����عود اجلناعي 
وسلمان احلسيني وعبداللطيف 
الش����مري  اخلياط وعبداهلل 
وعب����داهلل خل����ف وعبداهلل 
السبيعي وعبداهلل املسبحي 
وعبدالعزيز شهاب وعبدالعزيز 
الرشيدي  املطيري وعبداهلل 
وعب����داهلل هاني وعلي عتيق 
الرش����يدي وفيصل  وف����واز 
الش����مري  ش����ريان ومتعب 
الس����رهيد ومحمد  ومحم����د 
الفهد ومحمد القبندي ومحمد 
شامان ومحمد مفرح ومرزوق 
العجمي ومش����اري الهاجري 
العنزي ونواف جازع  ونادر 

ونواف نايف.
الفني لألزرق  املدير  وقال 
ادغارالف����ارو  البرتغال����ي 
ل�  ف����ي تصريح  بورجي����س 
»األبناء« ان اختيار الالعبني مت 
عبر املدرب الوطني عبدالعزيز 
الهاجري واجله����از املعاون، 
الهاجري  أثق باختي����ار  وانا 
ألنه متاب����ع جيد لالعبني في 
الدوري، ومعاصرته لهم في 
البطوالت االخيرة، واستطاع 
ان يقود منتخب الناشئني الى 

خوض غمار البطوالت القادمة، 
وفي مقدمتها كأس آسيا والتي 
لم حتدد م����كان إقامتها، الن 
الهدف األسمى من املشاركة هو 

بلوغ نهائيات كأس العالم.
اجلدي����ر بالذكر ان األزرق 
س����يغادر البالد نهاية الشهر 
القاهرة إلقامة  ال����ى  اجلاري 
معسكر تدريبي يستمر حتى 

8 فبراير املقبل.

نهائيات كآس آسيا وهو اجناز 
جيد يحسب للهاجري واجلهاز 
املعاون، فالقارة اآلسيوية تضم 
منتخبات ذات مستوى عال من 

الناحيتني البدنية والفنية.
واض����اف ادغار ان القائمة 
الى  املبدأ  ستقلص من حيث 
24 العبا ليتسنى لنا التركيز 
اثناء املعسكر على ما نود زرعه 
من فكر في هؤالء الالعبني قبل 

بورجيس يثق باختيارات الهاجري ويعتبر الكفاءة معيارًا

عذرًا يا المنتخب..
سأكون معكم صريحا إلى أبعد احلدود، فمنتخبنا 
األول لن يتأهل الى نهائيات كأس آسيا املزمعة إقامتها 
في قطر 2011، قولوا ما تش���اؤون متش���ائم، محبط، 
متحامل على املدرب والالعبني، لكنه إحساس يدفعني 
ال���ى هذا االجتاه من التطرف ف���ي التوقعات، انظروا 
حولك���م ثم تعالوا حّدثوني ف���ي رأيي هذا هل يوجد 
ما يدفعكم الى التف���اؤل بالتأهل، احتاد الكرة معلق، 
واأللعاب األوملبية خارج املنظمة األم، واألندية منحلة، 
والصراع يذهب بنا شماال ليسلمنا الى توأمة اخلالف 
ويعود بنا بس���رعة البرق الى اجلنوب، ال نعلم ماذا 
يخبئ لنا الغ���د، ننام على اخلالفات ونصحو عليها، 
منتخبن���ا األزرق ال يجد ملعبا يتدرب عليه فيضطر 
للذهاب الى معس���كر خارجي وكأنه يهرب من واقعه 
املر، نعم لست متفائال بنجاح مهمة األزرق في مباراة 
عمان في مسقط يوم 3 مارس املقبل، وملاذا أتفاءل وكل 
املؤشرات تؤكد ان منتخبا يعيش كل هذه املشاكل ال 
ميكنه ان ينجح في كل مرة، فالكرة قد تقف معك مرة، 
مرتني، ثالث���ا، لكنها حتما لن تقف معك الى األبد، ثم 
ان املنتخب العماني يفوق منتخبنا من حيث اخلبرة 
والعناص���ر ومتكن من الفوز علينا في مباراة الذهاب 
في الكويت بهدف وحيد، وميكنه أيضا التغلب علينا 
على ملعبه وبني جماهيره، وال أقول ذلك بخسا بحق 
العبينا لكنه الواق���ع الفني الذي يرجح كفة املضيف 

في مواجهة اإلياب احلاسمة.
نعم كسبنا عناصر جديدة مثل يوسف ناصر وحمد 
أمان وفهد العنزي، لكنه���م مثل بقية زمالئهم جاءوا 
الى املنتخب وهو في »عز« مشاكله اإلدارية والفنية، 
ومازلت عند قولي إن األزرق لن يتأهل الى النهائيات 
ف���ي مثل هذه الظروف الصعب���ة، وتبقى نقطة فنية 
أخيرة استخلصتها من مباراتنا املاضية أمام استراليا 
2 � 2 وهي ان منتخبنا يعرف كيف يلعب كرة لكنه ال 

يعرف كيف يفوز.
< نتمنى من جلنة احلكام اختيار األنس���ب إلدارة 
مباريات الدوري املمتاز كي ال تتكرر أحداث اجلوالت 
السابقة التي شهدت احتجاجا على التحكيم والسؤال 
يطرح نفسه أيضا أين بعض حكامنا الدوليني املميزين 
من إدارة املباريات املهمة مثل عطا اهلل جطلي وناصر 
العنزي بعدما كثر احلديث عن محاباة اللجنة لبعض 

احلكام على حساب آخرين؟!
ناصر العنزي

ناصر العنزي ـ عبداهلل العنزي
القادسية »محد يصيده« بعدما سجل 
فوزه اخلامس دون خسارة وتعادل وذلك 
على حساب الساملية بنتيجة هدفني دون 
رد في انطالقة اجلولة اخلامسة للدوري 
املمتاز لكرة القدم سجلهما فراس اخلطيب 
واحم����د عج����ب )62 و 91( ورفع االصفر 
رصيده الى )15( نقطة في الصدارة وحيدا 

وبقي الساملية على نقاطه اخلمس.
وفي املباراة الثانية تعادل العربي مع 
الكويت 1-1 في مباراة مثيرة شهدت طرد 
العبي الكويت جراح العتيقي وفهد عوض 
)58 و 79( وس����جل لالبي����ض البرازيلي 
كاريكا )49( وسجل لالخضر خالد خلف 
)83( واصبح للكويت )7( نقاط وللعربي 

)4( نقاط.
مبكرا أضاع بدر املطوع ضربة جزاء 
للقادسية متكن حميد القالف من صدها 
)10(، ما فتح اللعب على مصراعيه، وتبارى 
الفريقان في تنظيم الهجمات التي هددت 
مرمى احلارسني، وأضاع فرج لهيب مهاجم 
الس����املية فرصة مثالية للتسجيل بعدما 
س����دد كرة قوية مرت ال����ى جانب القائم 
وعاد مس����اعد ندا في إحدى طلعاته من 
اجلهة اليسرى وأرسل كرة عرضية طار 
لها خلف السالمة لكن الكرة »حفت« رأسه 
وواصلت طريقها الى خارج امللعب وكان 
ليقظة حارس الساملية حميد القالف دور 

في احلفاظ على مرماه.
لعب القادس����ية بتشكيلته األساسية 
املدعمة هجوميا بالرباعي اخلطر بدر املطوع 
وخلف السالمة وجهاد احلسيني وفراس 
اخلطيب وكانت له اليد الطولي في الهجمات 
السريعة التي أرهقت كاهل دفاع الساملية، 
ولكن افتقدت الكرات القدساوية الى النهاية 
السليمة وظهر األصفر وكأنه يبحث عن 
الكرة لكي يهدرها بعدما ذهبت كل كراته 

اخلطرة من غير فائدة.
ولعب الس����املية معتم����دا على خبرة 
مهاجميه عبدالفتاح سافي وفرج لهيب في 
الهجوم وحتركات نواف املطيري ومشاري 
العازمي في الوسط وكانت للساملية كرات 
خطرة أقلقت احلارس نواف اخلالدي الذي 
تصدى ال����ى بعض منها في حني لم يكن 
الدفاع القدس����اوي والذي لم يشارك فيه 
نهير الشمري متماسكا ومثله كان الدفاع 
السلماوي وخصوصا من األطراف بعدما 

الهاجري يعود للنصر
عبدالعزيز جاسم

عاد املدافع الدولي الس���ابق ناص���ر الهاجري الى صفوف فريقه 
الس���ابق النصر لكرة القدم قادما من ناديه الساملية بنظام اإلعارة 

حتى نهاية املوسم احلالي.
وأنهت ادارتا الناديني جميع تفاصيل الصفقة امس ليعود بذلك 
الهاجري الرت���داء فانيلة العنابي من جديد وال���ذي لن يتمكن من 
املش���اركة معه اال بعد مرور ش���هر كامل على تسجيله في سجالت 

ناديه اجلديد النصر لدى احتاد الكرة.


