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أمان: كاظمة متكامل فنيًا
والبد من إيقاف مسلسل خسائرنا

الهاجري يستعرض خطة »الناشئين«

الشباب يتوج بكأس األمير فيصل ل  السوري عادل يفضِّ
نانتشانغ على العربي

عبدالعزيز جاسم
واصل القادس����ية صدارته للدوري املمتاز 
بعد الفوز الذي حققه امس بشق االنفس على 
الصليبخ����ات 2 - 1 في اجلولة الثامنة ليرفع 
رصيده الى 21 نقطة وبق����ي الصليبخات في 

املركز قبل االخير برصيد 3 نقاط.
وفي املباراة الثانية فاز الساملية على العربي 
بنفس النتيجة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة باملركز 
اخلام����س فيما ظل رصيد العربي عند 8 نقاط 
باملركز السادس. وبالعودة إلى املباراة األولى 
لم يكن الشوط االول كما توقع اجلميع أن 
يكون القادسية هو الذي يبادر بالهجوم لتسجيل 
هدف التقدم، وفي املقابل يدافع الصليبخات بكل 
قوته، لكن دخل مدرب الصليبخات ثامر عناد 
بت����وازن كبير حيث لعب بطريقة 4 - 4 - 2، 
وبادر »االصفر« بالهجوم ما جعل االستحواذ 
على منتصف امللعب بالتساوي بني الفريقني، 
لكن ذلك لم مينع »االصفر« من خالل محاوالت 
خجولة لم ترتق الى اخلطورة مثل الهجمة التي 
انفرد فيها خلف السالمة باحلارس علي طالب 

لكن هذا االخير تصدى لها ببراعة.

القادس����ية العبي  ولم متن����ع مح����اوالت 
الصليبخات من الهجوم وكاد البرازيلي برونو 
يصطاد اول االهداف بعد مراوغته نواف اخلالدي، 
لكن حسني فاضل تدخل وابعدها بقدمه وبعدها 
بقليل عاد برونو وسجل هدف التقدم بعد ان 
تلقى كرة عرضية من ركلة ركنية وضعها قوية 

على ميني اخلالدي )16(.
ولم يفطن القادسية الى ان املباراة ستذهب 
م����ن يده اال بعد هذا الهدف، وضغط كثيرا من 
اجل تعديل النتيجة لكن من دون عمل جماعي 
منظم او هجمات تكتيكي����ة كما كان حاله في 
املباريات السابقة. ويبدو ان غياب السوريني 
فراس اخلطيب لالصابة وجهاد احلسني لاليقاف 
وبدر املطوع لتجربة االحتراف في ملقه االسباني 
اثر كثيرا على »االصفر«. واالغرب من ذلك دخول 
ابراهيم بتش����كيلة مكونة من 3 العبني وسط 
يجيدون الدور الدفاعي اكثر من الهجومي وهم 
كيتا وفهد االنصاري وطالل العامر ما ادى الى 
غياب التمريرات الذكية التي كانت على عاتق 
صالح الش����يخ وحده. كما ان مش����اركة احمد 
عجب لم تؤت بثمارها هذا الش����وط ولم يؤثر 

على خط الهجوم الذي كان الس����المة يشغله 
وحده بتحركاته حتى جاء التحرك من مساعد 
ندا الذي قدم شوطا جيدا في الهجوم والدفاع 
واستغل كرة حرة ثابتة على مشارف منطقة 
اجلزاء صنعها بنفسه بعد اعاقته ليضعها قوية 
على يسار طالب لترتطم بالقائم وترتد الى يد 
طالب وتدخل املرمى )28(. وبعد هدف التعادل 
عاد القادسية الى مس����تواه في بداية املباراة 
وكاد يس����تقبل هدفا ثانيا لوال تدخل حس����ني 
فاضل مرة اخرى من رأسية برونو املتجه الى 
املرمى، كما عاب »االصفر« اعتماده على الكرات 
الطولية التي كانت جميعها من نصيب مدافعي 
الصليبخات والتي تس����ببت ايضا في وقوع 
العبيه في مصيدة التسلل. وفي الشوط الثاني 
اجرى محمد ابراهيم تبديال في محله بادخال 
حمد العنزي بدال من االنصاري ليظهر نوع من 
ترتيب االوراق مرة اخرى في صفوف »االصفر«، 
لك����ن ذلك لم يكن يكفي بالرغم من ان العنزي 
اضاع انفرادا تاما في اول دقيقة من الش����وط، 
وحاول »االصفر« كثيرا وس����يطر على اللعب 
لكن دون خطورة.في املقابل اعتمد الصليبخات 

على املرتدات التي كادت تثمر هدفا لوال تسرع 
العبيه، وارتبك القادسية كثيرا في ثلث الساعة 
االخير بس����بب التسرع لتسجيل هدف التقدم 
الذي جاء في الدقيقة 30 بعد كرة عرضية ارتدت 
من مدافعي الصليبخات وحارس����هم اكثر من 
م����رة لتجد رأس كيتا الذي وضعها في املرمى 
وليبقى احلال كما هو عليه حتى نهاية املباراة 
التي شهدت اشهار احلكم البطاقة احلمراء في 
وجه العنزي في الوق����ت بدل الضائع بعد ان 
حصل عل����ى البطاقة الصفراء الثانية العتقاد 
احلك����م انه قام بالتمثي����ل. ادار املباراة احلكم 
محم����ود املتروك وانذر م����ن الصليبخات بدر 
عناد وماركوس ودانيللو وعبدالرحمن عشوان 
ومن القادسية انذر حسني فاضل ومساعد ندا 

وطرد حمد العنزي. 

السالمية تخّطى العربي

بطموح مشترك بدأ لقاء العربي والساملية 
بحثا ع���ن النقاط الث���الث للدخول تدريجيا 
مبنطقة الصراع واملنافسة على درع الدوري 
املمتاز ودانت الس���يطرة في نصف الساعة 

األول لألخضر الذي سعى من خالل تنويعه 
لأللعاب س���واء اجلانبية منه���ا او من خالل 
االخت���راق من العمق حيث لعب محمد جراغ 
دور صان���ع اللعب بصوره جيدة ومرر عددا 
من الكرات لزميليه املهاجمني السوري محمد 
زينو وحسني املوسوي ولكنها دون خطورة 
تذكر باستثناء الكره الرأسية التي حولها زينو 
اثر عرضية ج���راغ ليبعدها احلارس حميد 
القالف وترتط���م بالعارضة لتتحول لركنية 
)24( وواصل العربي ضغطه على مرمى القالف 
وعلت تسديدة املوسوي العارضة بقليل )29( 
وعلى عكس مجريات اللقاء خطف اخلبير فرج 
لهيب كرة من احملترف روك وانفرد على اثرها 
باحلارس شهاب كنكوني ليسددها سهلة تهادت 
للمرمى معلنة عن الهدف األول للسماوي )31( 
ومنح الهدف العبي األخير ثقة اكثر وأعطى 
مدرب العربي الصربي دراغان احلرية ملواطنه 
ايغور للتقدم من اجلهة اليمنى الستغالل تقدم 
نواف املطي���ري والنيجيري اميانويل ولكن 
يقظة دفاع الساملية حال دون حتقيق األخضر 
مبتغاه، ولم يحس���ن املوس���وي التعامل مع 

الكرة االنفرادية التي هيأها له جراغ ليتمكن 
القالف من اإلمس���اك بها )44(.وفي الش���وط 
الثاني زاد السماوي غلته من االهداف بعد ان 
متكن مشاري العازمي من اضافة الهدف الثاني 
لفريقه اثر تلقيه متريرة ذكية من زميله فرج 
لهيب انفرد على اثرها باملرمى ليسددها داخل 
الشباك على يسار كنكوني )50( وسعى مدرب 
العربي دراغان لتنش���يط فريقه للعودة الى 
أجواء املباراة بعد الهدف الثاني فأشرك خالد 
خلف مكان حسني املوسوي وواصل الفريق 
فرض س���يطرته الشكلية على وسط امللعب 
دون خطورة على املرمى ومن كرة ثابتة متكن 
املدافع احمد الرشيدي من تقليص الفارق بعد 
ان انبرى للكرة الثابتة التي نفذها البديل خالد 
خلف ليحولها الرش���يدي داخل املرمى )59( 
وبعد الهدف تراجع الس���املية بشكل واضح 
إلغالق املنطقة اخللفية واالعتماد على الكرات 
املرتدة وأضاع خالد خلف فرصة محققة داخل 
املنطقة )79(. أدار اللقاء محمود البلوش���ي 
وانذر اميانويل وجراح عبداللطيف ومشاري 

العازمي من الساملية.

مبارك الخالدي
عبر جنم املنتخب الوطني ونادي التضامن حمد امان عن استيائه 
البالغ للخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه امام كاظمة بسداسية 
اول من امس، وقال ل� »األنباء« قبل اخلوض في اسباب اخلسارة 
يجب ان نعترف بأن »البرتقالي« من افضل الفرق التي تؤدي كرة 
قدم بشكلها الصحيح بدنيا وفنيا داخل ارضية امللعب ومن الصعب 

ايقاف العبيه نظرا السلوب اللعب املتبع ومهارتهم.
واضاف امان ان ما يؤس���ف له ان هذه الهزمية الثقيلة جاءت 
والفريق يعاني من مسلس���ل هزائم متكرر البد ان يوضع له حد 
بتكاتف اجلميع ادارة وجهازا فنيا والعبني، وقد لعبنا املباراة حتت 
ضغ���ط كبير اذ من غير املعقول ان نلعب اربع او خمس مباريات 
خالل اسبوعني بسس���بب التعديالت على نظام الدوري، كما اننا 
افتقدنا قبل اللقاء جهود بعض الالعبني لالصابات، االمر الذي ادى 

الى عدم اتزان الفريق فنيا.

مبارك الخالدي
ادى منتخبنا الوطني للناش���ئني حصته التدريبية االولى 
عصر ام�������س مبلعب االحتاد بحضور املدي���ر الفني لالزرق 
البرتغالي ادغار واملدرب عبدالعزيز الهاجري ومساعديه واجلهاز 
االداري املك�����ون من مدير املنتخب علي الديح�اني واملش���رف 
نايف القحطاني، حيث قام الديحاني والهاجري باس���تعراض 
خطة العمل وبرنامج املرحلة املقبلة لالزرق امام الالعبني قبل 

بدء التمارين.
ثم باش���ر الالعبون التمارين بتأدية بعض اجلمل اخلاصة 
باالحم���اء واللياقة البدنية، حيث اج���رى اجلهاز الفني بعدها 
تقسيمة بني الالعبني اخذت طابع احلماس لرغبة الالعبني في 
حجز اماكنهم قبل اختيار القائمة النهائية التي س���يعلن عنها 
صباح الغد وهم الذين سيغادرون الى معسكر القاهرة اعتبارا 

من 27 اجلاري وملدة اسبوعني.

الرياض ـ خالد المصيبيح
توج الشباب الس����عودي بكأس بطولة االمير فيصل بن فهد الندية 
 الدرجت����ني املمتازة واالولى بعد فوزه في املب����اراة النهائية على الهالل

 2 - 1 بعد مباراة جيدة تقاسم فيها الفريقان شوطي املباراة، فأنهى الهالل 
الشوط االول متقدما بهدف مهاجمه عيسى احملياني في الدقيقة 41.

واختلف الوضع كثيرا في الش����وط الثاني الذي بحث فيه الشباب 
عن معادلة النتيجة وحتقق له ذلك في الدقيقة 54 عن طريق عبدامللك 
اخليبري بلعبة رأسية، وواصل الشباب سيطرته وتهديد مرمى الهالل 
حتى الدقيقة 67 عندما تبادل العبوه الكرة امام منطقة اجلزاء الهاللية 
انتهت الى قدم علي عطيف الذي ارسلها صعبة على ميني حارس مرمى 
الهالل كهدف ثان للش����باب. من جهة اخرى، تب����دأ اليوم اجلولة ال� 19 
من الدوري الس����عودي وبعد ان اقترب اللق����ب كثيرا من الهالل يتبقى 
فقط حتديد بقية املراكز التي ستحددها اجلوالت االربع املقبلة. فيلعب 
الش����باب ثاني الترتيب امام االتفاق الثامن، ويحاول الشباب التمسك 
مبركزه خاصة في ظل مط����اردة االحتاد والنصر له على مركزه، بينما 
يأمل االتفاق في تعديل وضعه والوصول الى مركز متقدم في ظل ارتفاع 
ادائ����ه في املباريات االخيرة. وفي مكة، يلتقي الوحدة واالهلي وكالهما 
قد تع����رض في اجلولة املاضية الى خس����ارة قلصت من فرصتهما في 

املنافسة على املركز الرابع.
وآخر لقاءات اليوم في االحساء ويجمع الفتح مع جنران.

ذكر موقع االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم امس ان العب احتاد 
حلب السوري عادل عبداهلل 
وقع للفريق الصيني نانتشانغ 
ملدة س���نتني مقابل 900 الف 
دوالر، ونسب املوقع لعبداهلل 
قوله انه فضل العرض الصيني 
على عرض النادي العربي ألنه 
يحتوي على العديد من املزايا 
األفضل، موضح���ا ان عرض 
نانتشانغ جاء بعد مشاركته 
في لقاء املنتخب السوري أمام 
نظيره الصيني ضمن التصفيات 
اآلسيوية 6 اجلاري حيث قدم 

الالعب عرضا الفتا.
وب���ات عبداهلل ثاني العب 
من دول غرب آسيا يحترف في 
الدوري الصيني بعد الالعب 

اللبناني رضا عنتر.

والبرازيليني انطونيو توبانغو 
ولويس بيريرا. وفي املقابل يأمل 
اليرامكة التقدم خطوة وحتقيق 
فوز يحاف����ظ الفريق من خالله 
القري����ب من فرق  على موقعه 
الصدارة باالعتماد على خدمات 
العبيه احمد هاني ومبارك النمش 
والبرازيليني رودريغو واليكس 

ديكوستا.

ليس غريبا عن الالعبني حيث 
كان مدرب����ا للمراحل الس����نية 
وعاصر اغلب الالعبني ابان توليه 
قيادة الفريق على فترات سابقة 
السيما ان الفريق يعتمد بشكل 
كبير على جهود العبيه سطام 
احلسيني في حراس����ة املرمي 
وعادل حم����ود واحمد حواس 
ومحم����د دهش وس����عود عواد 

فوزه االول في املسابقة خاصة ان 
الفريق بدأ استعادة معامله حتت 
ادهيليس  الوطني محمد  قيادة 
وتواجد العبيه املميزين يعقوب 
سعد وعبدالوهاب اخلتالن وعقيل 
جابر واملصري عبداهلل عاصم.

وف����ي اللقاء االخي����ر يدخل 
اجله����راء املباراة بقي����ادة فنية 
جديدة للبوس����ني زيناد وهو 

مبارك الخالدي
تنطلق اليوم اجلولة الثامنة 
من دوري الدرجة االولى باقامة 3 
مباريات حيث يأمل الساحل )14( 
نقطة مواصل���ة صدارته عندما 
الفحيحيل)5(  يحل ضيفا على 
نقاط، كما يستضيف الشباب)4( 
نقاط خيطان اجلريح)11( نقطة، 
ويقام اللقاءان 20:3 عصرا بينما 
يس���تضيف اجلهراء)12( نقطة 

اليرموك)8( نقاط 50:5 مساء.
ويأمل الساحل بقيادة مدربه 
الروماني تسيليو اوريال مواصلة 
عروضه االيجابية هذا املوسم 
ومواصلة صدارته باالعتماد على 
العبيدلي  خدمات العبيه حماد 
وعبيد من����ور ومحمد العازمي 
والبرازيلي هرنانديز خصوصا 
ان الفريق ق����د ازاح من طريقه 
عقبة كبيرة في اجلولة املاضية 
عندما استطاع الفوز على خيطان 
2 - 1 وهو االمر الذي رفع الروح 
املعنوي����ة للفري����ق بينما يأمل 
الفحيحيل حتقيق الفوز الثاني 
بقيادة مدربه التشيكي الرومان 
هانز لكن ذلك ل����ن يتأتى دون 

عودة الروح للفريق.
وفي اللقاء االخر يأمل ابناء 
خيط����ان جت����اوز جراحهم اثر 
القاسية من املتصدر  اخلسارة 
الساحل اجلولة املاضية واستعادة 
نغمة االنتصارات وعدم االبتعاد 
عن مراكز الصدارة الس����يما ان 
الفري����ق ميتاز بقي����ادة حكيمة 
ملدربه الوطن����ي فوزي ابراهيم 
والعبيه محم����د عثمان ومحمد 
يوسف والبرازيلي لوي فيليب 
ومدافعه الصلب الغيني بومييجن 
وفي املقابل يأمل الشباب حتقيق 

الساحل يعول كثيرا على خدمات مهاجمه البرازيلي هرنانديز اليوم

العبو الساملية يحتفلون بفرج لهيب صاحب الهدف األول  )هاني الشمري(

الساحل لمواصلة صدارة »األولى« أمام الفحيحيل
الجهراء والشباب يستضيفان اليرموك وخيطان

القادسية يخرج من مصيدة الصليبخات بفوز صعب.. والسالمية تخطى العربي بهدفين
في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز

الشباب حافظ على لقبه بطال لكأس األمير فيصل 

جابر البندر: ضرورة اإلسراع 
إلشهار نادي هوكي الجليد

الشهار النادي وحتقيق اآلمال 
املنتخبات  ولتوحيد صفوف 
الهوكي للرجال  الوطنية في 
والسيدات والناشئني ولبدء 
مرحلة جديدة من الدعم احمللي 
والدولي للعبة حتى تصبح 
لعبة ذات قواعد ومشاركات 
 مهم���ة ق���ادرة عل���ى حصد

االلق���اب والك���ؤوس باس���م 
الكويت.

دعا الرئيس الفخري لهوكي 
اجلليد الش���يخ جاب���ر بندر 
اجلابر الى االسراع في اشهار 
نادي هوكي اجلليد ليتسنى 
منح اللعبة والالعبني الفرصة 
احلقيقية للتط���ور والتقدم 
واالستعداد اجليد للبطوالت 
املقبل���ة وعلى رأس���ها دورة 
االلعاب اآلس���يوية الشتوية 
الس���ابعة التي تس���تضيفها 
كازاخستان في ديسمبر 2010 

لغاية يناير 2011.
واكد الشيخ جابر على اهمية 
االشهار وانهاء كل التفاصيل 
والشروط والتدقيق من الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
الى  الهوكي  لتحويل جلن���ة 
ناد قادر على اس���تيعاب كل 
الشروط واالنطالق الى العاملية 
بقوة، السيما ان الكويت حظيت 
مبقعد وعضوية رسمية في 
االحت���اد الدول���ي للعبة في 
مايو 2009، ما يضع اجلهات 
احمللي���ة في موقف مس���اعد 

الشيخ جابر البندر

حامد العمران
تقام اليوم 3 مباريات في اطار منافسات االسبوع 
اخلامس باملجموعة األولى في الدورة التنشيطية لكرة 
اليد حيث يلتقي الصليبخات مع النصر في الرابعة 
والنصف على صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية، 
فيما يلعب القادسية املتصدر )6 نقاط( مع خيطان )2 
نقطة( في السادسة مساء، وفي اللقاء األخير يواجه 
الفحيحيل )4 نقاط( الشباب في السابعة والنصف. 
في اللقاء االول يطمح النصر الى االقتراب من اعالن 
تأهله الى الدور قبل النهائي السيما ان له )5 نقاط( 
من فوزين وتعادل وفوزه اليوم يعني اقترابه بشكل 
كبير من اعالن التأه���ل، فيما يريد الصليبخات ان 
ميحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها بخس���ارته 

امام الساحل وخيطان. 
وقد يخلط الصليبخات اليوم حسابات املجموعة 
األولى اذا عرقل النصر وهذا الش���يء وارد اذا لعب 
الفريق بروح عالية وطبقوا اجلانب التكتيكي للجهاز 
الفني دون استعجال وان وضح تأثر الفريق بغياب 

5 العبني دوليني لوجودهم مع املنتخب.
وفي اللقاء الثاني يأمل القادسية مواصلة صدارته 
بالوصول ال���ى النقطة الثامنة بالفوز على خيطان 
ولكن قد يضع االصفر نفس���ه في موقف محرج اذا 
لعب بنفس اداء املباراة االخيرة امام الساحل التي فقد 
خاللها االصفر نقطة مهمة قد تكلفه الكثير وتتسبب 
في عدم تأهله، فيما يطمح خيطان ملعادلة القادسية 
في النقاط واعالن نفس���ه كأحد فرس���ان املجموعة 

املنافسة على التأهل.
وفي اللقاء األخير متيل الكفة باجتاه الفحيحيل 
صاحب األربع نقاط لوجود العبي اخلبرة في صفوفه 
امثال سعود سالم وفيصل العازمي وعبداهلل احمد 
ومبارك س���لطان وعبدالرحمن نشمي، فيما يلعب 
الشباب مبجموعة من الناشئني لالستفادة من االحتكاك 
القوي وجتهيز فريق حتت 18 سنة لبطولة الدوري 

وهذا ما يجعل الكفة متيل لصالح الفحيحيل.

القادسية والنصر يواجهان
خيطان والصليبخات في »اليد«

كرة مساعد ندا في طريقها إلى مرمى الصليبخات  )سعود سالم(


