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بعد فوزهما على التضامن والصليبخات بالخمسة واألربعة في انطالقة الجولة التاسعة من الدوري

القادسية »ما يرد على أحد« والنصر استعاد الوصافة

بوسكندر: بطاقة ساشا لم تصل بعد  ندا: انتقالي إلى الشباب هو األسرع »التمييز« أرجأت النطق بحكم العربي

األزرق يلتقي فنلندا 20 فبراير في أبوظبي
 مبارك الخالدي

تلقت اللجنة االنتقالية املكلفة 
بادارة شؤون احتاد الكرة موافقة 
الفنلندي عل���ى مواجهة  االحتاد 
االزرق 20 فبراير املقبل في معسكر 
املنتخب مبدينة ابوظبي االماراتية 
ضمن استعدادات االزرق ملواجهة 
عمان املرتقبة 3 مارس املقبل في 
اجلولة االخيرة واحلاس���مة من 
التصفي���ات املؤهلة لكأس آس���يا 

2011 في قطر.
وكانت االنتقالية قد تلقت في 
وقت سابق موافقة االحتاد البحريني 
على خوض مباراة ودية مع االزرق 

24 فبراير املقبل.
اجلدير بالذك���ر ان االنتقالية 
قد عقدت اجتماع���ا فنيا اليومني 
املاضيني لدعم برنامج اعداد االزرق 
خلوض املواجهة املرتقبة حيث مت 

اس���تعراض مطالب اجلهاز الفني 
لالزرق املتعلقة مبعسكر ابوظبي 
واملباريات الدولية املطلوبة العداد 
املنتخب للمرحلة املقبلة ومناقشة 
املدرب الصربي غوران ومساعده 
توڤاريتش���ش عبدالعزيز حماده 
بشأن قائمة الالعبني. كما استعرض 
االجتماع التقارير الطبية اخلاصة 
باملصابني والوقت املقرر لكل العب 
للتش���افي من االصابة. واوضح 
غوران خ���الل االجتماع انه يركز 
حاليا على مباريات الدوري في ظل 
ارتفاع املنافسة بني فرق املقدمة اال 
انه لم يقرر بعد اضافة اي اسم الى 
قائمة الالعبني وان كل شيء متروك 
للظروف املقبلة السيما ان االستقرار 
الفني ملراكز الالعبني امر مطلوب 
حاليا وان اضافة اي اسم لن تكون 

اال في اضيق احلدود. 

وص����ف املداف����ع مس����اعد ندا 
املنتقل من القادسية إلى الشباب 
السعودي، العرض الذي تلقاه من 
األخير باألسرع حسما، وقال: لقد 
كان األكثر س����رعة، واألفضل من 
غيره من العروض األخرى، والتي 
جاءت من عدة أندية سعودية، وفي 

مقدمتها النصر والوحدة. 
 وروى ندا في مؤمتر صحافي 
في نادي الشباب تفاصيل انتقاله 
إلى الشباب بقوله: تلقيت اتصاال 
من إدارة نادي الشباب التي أكدت 
رغبته����ا في انضمام����ي للفريق، 
وطلبت منهم إرسال خطاب رسمي 
إلدارة نادي القادسية، وهو ما مت 
بالفعل، إذ وصل اخلطاب وأبلغتني 
إدارة النادي بالطلب، وفورا توجهت 
للسعودية للتوقيع لنادي الشباب، 
وحقيق����ة هذه الصفق����ة أعتبرها 

األسرع حسما. 
 وأكد أن الدوري السعودي هو 

األقوى، وهو ما دفعه لالنتقال إليه، 
وقال: من الالعب اخلليجي الذي ال 
يتمنى اللعب في الدوري السعودي؟ 
فالدوري السعودي يحظى بحضور 

جماهيري كبير ومتابعة إعالمية 
قوية، وأشعر بأن الالعب فيه يتمتع 
باحلماس، ويستمتع باللعب قبل 
اجلمهور. وقال ندا: انا أس����تطيع 

اللعب في مركزي متوسط الدفاع 
والظهير األيسر بكل ثقة، وأنا واثق 
من قدراتي وسأثبت للشباب أنني 

على قدر الثقة ولن أخذلهم.

الفحيحيل يجدد للنيجيري سلمون سعيود يعود وايزي يغادر

مباراتان ألزرق الصاالت مع لبنان

»مبارزة« المعاقين إلى ألمانيا

بطولة للرميات الثالثية في »البحري«

»السيارات« ينظم بطولتين للدراجات

 عبدالعزيز جاسم 
قال امني سر نادي كاظمة حسني بوسكندر ان بطاقة الصربي ساشا 
لم تصل حتى اآلن، وبالتالي لن يتمكن من املشاركة في مباراة اليوم 
امام العربي، وان النادي انهى جميع االجراءات املتعلقة بالتعاقد معه 
وينتظر وصول البطاقة.  واضاف ان احملترف الكيني باتريك يتدرب 
مع الفريق للتجربة، قبل التعاقد معه في حال حظي بإعجاب املدرب 
الروماني ايلي بالتش����ي، ويجب ان يتخذ املدرب قراره خالل اليومني 

املقبلني قبل إغالق باب التسجيل في 31 اجلاري.

 مبارك الخالدي
أرجأت محكمة التمييز النطق باحلكم في الطعن املقدم من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة 
على احلكم االستئنافي 2006/604 إداري 2 الصادر بتاريخ 2007/6/24 
ملصلحة مجموعة من أبناء اجلمعية العمومية بالنادي مثلهم العضو 
جاس����م عاشور وآخرون الى جلس����ة 16 فبراير املقبل. وكان عاشور 
وآخرون قد حتصلوا على احلكم املشار إليه والقاضي بإلغاء قرار وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل رقم 270 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 
2004/11/10 والذي نص على اعتماد التقريرين املالي واإلداري للسنة 

املالية املنتهية في 2004/3/13 وما يترتب عليه من آثار.

 مبارك الخالدي
جدد اجلهاز اإلداري لفريق الفحيحيل تعاقده مع محترفه النيجيري 
سلمون للفترة املقبلة مقابل 30000 دوالر بناء على توصية مدرب الفريق 

التشيكي رومان هانز وحاجة الفريق ملدافع صلب بخبرته.
وكان سلمون قد سبق ان مثل الفريق في املواسم الثالثة املاضية إال ان 
اإلصابة في األنكل قد أبعدته عن املالعب 4 أشهر ويخضع سلمون حاليا 

الى فترة تأهيل على يد املعالج علي مندني بالعيادة الطبية لالحتاد.

 عبداهلل العنزي
يصل اليوم او غدا على ابعد تقدير محترف العربي اجلديد اجلزائري 
امير س����عيود بعد ان وّقع للعربي مساء امس بالقاهرة ملدة 4 اشهر 
مقابل 150 الف دوالر. وكانت املفاوضات مع س����عيود استمرت لفترة 
طويلة وسجل في كش����وفات الحقة كثاني محترف يتم التعاقد معه 
في فترة االنتقاالت الشتوية بعد احملترف السوري محمد زينو. وقد 
أعلن األهلي في بيان مبوقعه على االنترنت »وافقت إدارة األهلي بعد 
ظهر أمس على إعارة س����عيود إلى العربي ملدة 4 أشهر على أن يعود 

لألهلي مجددا مع نهاية املوسم«.
 وعلى صعيد أخر ،غادر الالعب النيجيري ايزي البالد امس لعدم 

اقتناع اجلهاز الفني مبستواه.

تلقت جلنة كرة القدم للصاالت 
املغلقة باحت����اد القدم دعوة من 
االحتاد اللبنان����ي للعبة إلجراء 
مباراتني وديتني بني أزرق الصاالت 
ومنتخب لبنان في أبريل املقبل. 
وأعلن مدير املنتخب سالم العنزي 
ان هاتني املباراتني متثالن استعدادا 
جيدا قبل خوض أزرق الصاالت 

»الفوت س����ال« للمش����اركة في 
نهائيات آس����يا مايو املقبل بعد 
تأهله بجدارة من خالل التصفيات 
األخيرة في قطر وانتزاعه البطاقة 
الثالث����ة. من جانب����ه، قال عادل 
الش����طي ان 12 ناديا ستش����ارك 
في دوري الصاالت احمللي الذي 

سينطلق في مارس املقبل.

شّكل نادي املعاقني وفده املشارك في البطولة الدولية لسالح املبارزة 
التي ستقام مبدينة مالكاو االملانية خالل الفترة من 28 اجلاري وحتى 
االول من مارس املقبل ويرأس الوفد انور املطوع ويضم الوفد ناجي 
عبدالعزيز مدربا للسالح وفيصل عبداهلل مشرفا واربعة العبني هم: 
عبدالوهاب السعيدي وعبداهلل احلداد ومحمد باقر وحمود الردعان 
وسيغادر الوفد البالد اليوم.كما يشارك النادي في بطولة العاب القوى 

مبدينة العني االماراتية التي تنطلق مطلع فبراير املقبل.

وجهت اللجنة الرياضية في النادي البحري الدعوة للشباب والفتيات 
من أعضاء ورواد النادي لالشتراك في بطولة الرميات الثالثية لكرة 

السلة التي ستقام مساء غد على ملعب كرة سلة بالنادي.
وقد أش����ار عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة الرياضية فيصل 
القصير الى ان البطولة تأتي في إطار النشاط احلافل للجنة التي حرصت 
على ان تعاود نشاطها في تنظيم البطوالت املختلفة على مستوى ابناء 

األعضاء من اجلنسني عقب انتهاء الطلبة من االمتحانات.

ينظم نادي السيارات والدراجات اآللية بطولتني للدراجات اآللية 
نهاية االسبوع اجلاري االولى التجريبية لسباق الدراجات الرباعية 
والثانية ال� »موتو. كروس«. وقال رئيس النادي الشيخ احمد الداود 
ل� »كونا« ان البطولتني مهمتان النهما جتتذبان ش����ريحة كبيرة من 

الشباب وتشكالن اطارا آمنا ملمارسة هواياتهم بالشكل املطلوب.

 ناصر العنزي -  عبدالعزيز جاسم
شهدت انطالقة اجلولة التاسعة 
من الدوري املمتاز أمس 11 هدفا، 
5 من نصيب القادسية في مرمى 
التضامن، و6 أخ����رى في مباراة 
النصر والصليبخات التي انتهت 

لصالح األول 2-4.
في اللق���اء األول )القادس���ية 
والتضامن( ال ميكن ان نطلق عليه 
مباراة في كرة الق���دم، فقد كانت 
مباراة غريبة فاألصفر لم يواجه 
العبني من التضامن امنا واجه بعض 
األفراد جاءوا الى امللعب لكي يظهروا 
في التلفزيون، فشاهدنا التضامن 
فريقا ب���ال مالمح وال روح وال أي 
شيء وتلقت ش���باكه في الشوط 
األول أربعة أهداف، دفاعه ضعيف 
ووسطه ركيك وهجومه عقيم، حتى 

حارسه وليد وارد ال يتحمل كل هذه 
األهداف فهل رأيتم حارسا يقف في 
مرماه ب���ال مدافعني، واألغرب في 
هذه املباراة ان القادسية سجل في 
الشوط األول أربعة أهداف، ولكن 
خرج منه صالح الش���يخ مطرودا 
)29( بعد احت���كاك مع فهد دابس 
ومن ثم طرد مدربه محمد ابراهيم 
الحتجاجه على هدف ملغى لألصفر 
فكيف لفريق يتقدم بنتيجة مثل 
هذه ويط���رد منه العب ومدرب؟! 
فوز األصفر ثبته في صدارة اجلولة 
التاسعة للدوري املمتاز برصيد 24 
نقط���ة وبقي التضامن على نقطة 
واحدة. انهمرت األهداف في الشوط 
األول كاملطر وب���دأت في الدقيقة 
األولى عن طريق حس���ني فاضل، 
شقت طريقها نحو مرمى وليد وارد، 

ثم أضاف احمد عجب هدفا ثانيا من 
تسديدة داخل املنطقة )10( وعاد 
عجب ايضا وسجل الهدف الثالث 
بعد متريرة متقنة من صالح الشيخ 
)23( ثم اض���اف فراس اخلطيب 
هدفا رابعا بعد حتضير جيد من 
املتقدم محمد راشد )36(.  املدافع 
ولعب القادسية بعناصره املكتملة 
التي غاب عنها بدر املطوع ومساعد 
ندا وق���اده الثالثي خلف وفراس 
وعجب ولم يج���دوا صعوبة في 
اخت���راق دفاع التضام���ن املهلهل 
وألغى احلكم هدفا صحيحا لألصفر، 
واألمر الذي كان الفتا في احلصة 
األولى ان احلارس نواف اخلالدي 
ل���م يلمس الكرة اال قليال في حال 
خروجها من امللعب، وال ميكن ان 
نقّيم جهود العبي القادسية ألنهم 

لم يجدوا صعوبة في تناقل الكرات 
لدرجة ان املدافع���ني حتولوا الى 
مهاجمني فكانت لهم الغلبة بشكل 
واضح وكان بإمكانهم ان يخرجوا 
من الشوط األول بعشرة أهداف. 
اما التضامن فقد لعب بشكل سيئ 
للغاية وال ميكن ألي فريق يلعب 
في الدرجة املمتازة ان يظهر بهذا 
الشكل، فلم تكن له كرات متناقلة أو 
هجمات منظمة وترك العبو الوسط 
الدفاع بال مس���اندة  زمالءهم في 
وظه���ر التضامن وكأنه يلعب بال 
مدرب. وبعدما تيقن القادسية من 
فوزه لم يشأ ان يكلف نفسه فوق 
طاقتها في الشوط الثاني واكتفى 
بتس���جيل هدف وحيد عن طريق 
فراس اخلطيب اثر تسديدة قوية من 
خارج منطقة اجلزاء خدعت احلارس 

وليد وارد بعدما تغير اجتاه الكرة 
الصطدامها بأحد املدافعني، وأحدث 
مدرب القادسية محمد ابراهيم ثالثة 
تغييرات بإشراكه فايز بندر وعمر 
بوحمد ومشعل العسعوسي، ورغم 
ان األصفر لعب بعشرة العبني اال 
انه كان كما ل����و كان األكثر عددا، 
وحاول التضامن في الشوط الثاني 
ان يعّوض ما فاته فكان مثل الغريق 
الذي ال يضره البلل، ووصل احيانا 
الى مرمى خصمه وظهر العبه حمد 
امان بحالة جيدة، كما صد حارسه 
وليد وارد كرات خطرة للقادسية.

طرد الشيخ ومحمد إبراهيم

أدار املباراة احلكم ثامر العنزي، 
وأنذر عثمان عبداهلل ومحمد سالم 
من التضامن وكيتا ومحمد راشد 

وطرد صالح الشيخ ، ومن ثم مدربه 
محمد ابراهيم الحتجاجه.

النصر والصليبخات

واس���تعاد النصر الوصافة 
بعد ف���وزه على الصليبخات 4 � 
2، وجاءت 3 اهداف للعنابي من 
كرات رأسية عن طريق مسعود 
فري���دون والعماني عصام فايل 
الذي  والبرازيلي باتريك فابيان 
سجل الهدف الرابع ايضا. ورفع 
العنابي رصيده ال���ى 17 نقطة، 
فيما ظل الصليبخات على رصيده 
الس���ابق 3 نقاط في املركز قبل 
األخير. بدأ الشوط األول مفاجئا 
للنصر حيث متكن الصليبخات من 
افتتاح النتيجة في اول دقيقتني 
بعد عرضية من البرازيلي ارثر 

وضعها مواطنه برونو هسيفي 
برأسه على ميني احلارس احمد 
عادي. ف���ي املقابل هاجم النصر 
بضراوة إلدراك التعادل، واستعمل 
كل ما ميلك من اسلحة، وسنحت 
له العديد من الفرص لم تش���كل 
خطورة بسبب التمركز اخلاطئ 
للمهاجم البرازيلي بدرو ووقوعه 
في مصيدة التسلل اكثر من مرة 
وفقدانه الكرة بسهولة. وأجرى 
مدرب النصر البرازيلي مارسيلو 
كابو، تبديلني بني الشوطني بإدخال 
فيصل العدواني ومسعود فريدون 
بدال من بدرو ودغيم الرشيدي، 
وكان التبدي���ل موفقا، اذ بعد 3 
دقائق من بداية الش���وط الثاني 
جنح فريدون في تسجيل هدف 
التع���ادل برأس���ية عل���ى ميني 

احلارس.
وبعد الهدف انفتح اللعب على 
مصراعيه، وتخلى الصليبخات عن 
العنابي  الدفاعي، وهاجم  احلذر 
ثم استيقظ باتريك مستغال كرة 
عرضية من غازي القهيدي وضعها 
برأسه قوية على يسار طالب )66(. 
ولم ينتظر العنابي كثيرا وعزز 
تقدمه بهدف ثالث بعد دقيقتني 
عن طري���ق العماني عصام فايل 
وأعاق فيصل العدواني مش���عل 
ذي���اب داخل منطقة ليحتس���ب 
احلكم ركلة جزاء انبرى لها ارثر 
وس���ددها قوية )80(. ولم ميهل 
باتريك الصليبخات حتى سجل 
الرابع من تسديدة قوية  الهدف 
مخادعة من اجلهة اليس���رى في 

الزاوية اليمنى للمرمى )82(.

الكويت للحفاظ على الوصافة أمام السالمية ولقاء »الجريحين« بين كاظمة والعربي
 فهد الدوسري

تختتم اليوم منافسات اجلولة التاسعة للدوري املمتاز 
بإقامة مباراتني، في األولى يستضيف كاظمة العربي على 
ستاد الصداقة والسالم، فيما يحل الساملية ضيفا على 
الكويت، وتقام املباراتان 5:50.  ميثل اللقاء االول اهمية 
لطرفيه كاظمة والعربي »اجلريحني«، فكاظمة بعد ان 
كان ميني النفس باحلفاظ على مركز الوصيف خاصة 
بعد ان حقق فوزا كبيرا على التضامن 6-1 وخس����ارة 
النصر 1-2 ام����ام الكويت، جاءته الصدمة مبكرا حيث 

تنازل مكرها عن الوصافة للكويت بعد خسارته امامه 
0-2 في اللقاء املؤجل من اجلولة الثالثة والذي اقيم اول 
من امس ليتجمد رصيد البرتقالي عند 14 نقطة.  ولن 
يكون خصمه الليلة افضل حاال منه بل على العكس قد 
يكون اسوأ منه فنيا وتكتيكيا داخل امللعب وعدم مالءمة 
اجلو العام بالنادي للعمل وذلك حسب ما أدلى به عدد 
من مس����وؤلي النادي، فاألخضر يدخل لقاء اليوم اثر 
من هزميته الثانية منذ انطالق الدوري والتي مني بها 
على يد الساملية 1-2. ويدرك اجلهازان الفنيان للفريقني 

صعوبة وحساسية املباراة، فأصحاب االرض يسعون 
لتعويض ما فاتهم وخسارتهم في اجلولة املاضية، فيما 
تعتبر املباراة مبثابة الفرصة األخيرة للعربي للعودة 
الجواء البطولة اذا ما اراد اس����عاد جماهيره املتعطشة 
للدوري منذ سنوات السيما ان العربي لم يجمع سوى 
8 نق����اط فقط قبل لقاء الليلة، وكان����ت مباراة الذهاب 
قد انتهت بالتع����ادل 2-2 وهي نتيجة تؤكد ان لقاءات 
الفريقني عادة ما تتس����م باالث����ارة والندية واالهداف. 
وبظروف متشابهة يدخل االبيض والسماوي لقاءهما 

بحثا عن تعزيز الوصافة لالول واحتالل مقعد متقدم 
للثاني، فالكويت يحتل املركز الثاني برصيد 16 نقطه 
وبفارق 5 نقاط عن القادسية املتصدر، ويسعى للحفاظ 
على مركزه حتى يتسنى له االقتراب اكثر من املتصدر 
اذا ما تعثر في اجلوالت املقبلة. وبعد فوزه االخير على 
كاظمة يدخل االبيض اللقاء مبعنويات عالية واالمل يحدو 
جماهيره للحفاظ على هذا املس����توى الذي وصل اليه 
الفريق بعد سلسلة من االخفاقات التي بدأ بها االبيض 
موسمه ومتكن مدربه البرازيلي ارثر من ايجاد التوليفة 

املناسبة التي يستطيع من خاللها السير بالفريق نحو 
الطريق الصحي����ح. ويعول االبيض كثيرا على احلالة 
الفنية لنجم هجومه العماني اسماعيل العجمي فضال 
عن بعض املراوغات التي يقوم بها البرازيلي روجيرو. 
في املقابل يأمل مدرب الساملية البلجيكي وليام توماس 
ان يس����تمر فريقه في ادائه العقالني الذي استطاع من 
خالله ان يعرقل العربي ويهزمه، ويعتبر السماوي من 
الفرق املتقدمة فنيا حيث متكن من تقدمي نفسه كفريق 

منافس وفقا الدائه الفني.

مساعد ندا متحدثا في املؤمتر الصحافي بنادي الشباب

خسارة عمان أمام زيوريخ 
خسر املنتخب العماني لكرة القدم امام فريق زيوريخ 
السويس��ري 2-3 في مس��قط في مب��اراة ودية ضمن 
اس��تعدادات املنتخب العماني ملباراة الكويت احلاس��مة 
في 3 مارس املقبل ضمن تصفيات كأس امم آسيا 2011 

في قطر.
سجل للفائز دوجان ديورنيتش )7( وميالن غاغيتش 
)36( والكسندر الفونس )80(، وهدفي عمان حسن ربيع 
)39 و45(. واهدر يعقوب عبد الكرمي ركلة جزاء للمنتخب 

العماني )90(.
ولع��ب املنتخب العماني حتت قي��ادة املدرب احمللي 
حمد العزاني وبدون الالعبني احملترفني حيث اشرك في 

املباراة جنوم الدوري احمللي.

العماني عصام فايل يسدد الكرة بني العبي الصليبخات  )عادل يعقوب(محمد راشد فرحا بعودة زميله أحمد عجب لتسجيل األهداف


