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األزرق يختبر قدراته أمام البحرين 
استعداداً لعمان

في التجربة األخيرة قبل التوجه إلى مسقط

)ا.ف.پ( )عادل يعقوب(خلف السالمة يحاول جتاوز مدافعي  النجمة مهاجم اجليش ماهر السيد يحاول املرور بني  العبي كاظمة عبداهلل دشتي وإلكسندر 

)أحمد باكير(نائب رئيس الفحيحيل خالد السريع ينحر جمال ابتهاجا بالعودة

العربي يلتقي االتصاالت المصري

الجهراء يهزم »الجامعات المصرية«

يخوض العربي اليوم مباراته الودية الثانية أمام االتصاالت املصري 
وذلك ضمن معسكره التدريبي الذي يقام في القاهرة استعدادا ملنافسات 
القسم الثالث من الدوري املمتاز وكأسي األمير وولي العهد، وكان األخضر 

قد فاز في مباراته األولى على اسمنت السويس 0-3.

مبارك الخالدي
فاز اجلهراء على منتخب اجلامعات املصرية 2-0 في املباراة الودية التي 
اقيمت بينهما اول من امس ضمن معسكره االعدادي الذي يقيمه باالسكندرية، 
احرز الهدفني البرازيلي توبانغو ومش����عل عويد، وكان اجلهراء قد فاز في 
مباراته االولى على فريق سموحة 1-0. من جانبه قال مدير الفريق فهد علي 
ان نتائج املعسكر ايجابية حتى اآلن النتظام الالعبني في البرنامج االعدادي 
وااللتزام بحصص التدريب، األمر الذي انعكس بش����كل طيب على نواحي 
االنسجام بني الالعبني واملؤشر العالي للياقة البدنية لهم، مضيفا ان الفريق 

سيخوض مباريات اخرى قبل ان يختتم معسكره بداية الشهر املقبل.

عبداهلل: العبونا افتقدوا 
التركيز وال خوف على األبيض

مبارك الخالدي
اعتبر مساعد مدرب الكويت محمد عبداهلل ان نتيجة 
التعادل امام الهالل اليمني )2 � 2( اول من امس في افتتاح 
منافسات املجموعة الثانية بكأس االحتاد اآلسيوي رمبا 
تك���ون خيرا لالعبني والفري���ق لتصحيح االوضاع في 

املباريات الالحقة.
وقال عب���داهلل ل� »األنباء«: يجب ع���دم التقليل من 
شأن الفريق اليمني فهو فريق جيد ومكافح واستبسل 
لتحقيق نتيج���ة طيبة وهذا ما حتقق له، وبالنس���بة 
لألبيض فلألس���ف افتقد العبونا التركيز اثناء املباراة، 
فهناك كم من الفرص التي ضاعت امام مرمى اخلصم ولو 
وفق العبونا في احراز بعضها خاصة في الشوط االول 
فبالتأكيد كان س���يتغير مجرى املباراة، لكننا في نفس 
الوقت نلتمس العذر لالعبينا فبعضهم لعب في مركزه 
ألول مره ما س���بب عدم جتانس ف���ي اداء خطي الدفاع 
والوسط في بعض اوقات املباراة، وهذا االمر ساهم في 

ظهور الفريق بالشكل الذي ظهر عليه.
وأضاف انني اطمئن جماهير االبيض فال خوف على 
الفريق في املباري���ات القادمة خصوصا ان عقد الفريق 
سيكتمل بعودة العبي املنتخب وسيظهر الكويت بكامل 

قوته.
ولفت عبداهلل الى ان البداية املتعثرة من االمور التي 
اعتاد عليها الفريق، مؤك���دا ان اداء العبينا وهم حتت 
ضغط افضل بكثير من ادائهم في املباريات اخلالية من 
الضغوط، لكنهم عودونا على العودة بقوة الى املنافسة 

وهذا ليس غريبا عليهم من واقع جتارب سابقة.

افتتاح ستاد التضامن
ش���ارك رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف في افتتاح ستاد نادي التضامن بحضور نائب املدير العام لشؤون 
الرياض���ة د.حمود فليطح ورئيس نادي التضامن فهد الردعان واعضاء 
املجلس ومس���ؤولي االنش���اءات والصيانة واإلع���الم والعالقات العامة 
بالهيئة. وقام اجلزاف بجولة في ارجاء الستاد الذي بلغت تكلفته 2 مليون 
واربعمائة الف دينار ومت تنفيذه في عامني ويشتمل على ملعب رئيسي 
لكرة القدم ومدرجات تتس���ع ل� 18 الف متفرج ومضمار أللعاب القوى 8 

)هاني الشمري(البرازيلي كاريكا اضاع فرصا كثيرة أمام الهالل اليمنيحارات وملعب فرعي للتدريب باالضافة الى صاالت األلعاب الفردية.

في افتتاح مباراتيهما في كأس االتحاد اآلسيوي

كاظمة ينتزع فوزًا ثمينًا من الجيش السوري.. وتعادل في غير محله لألصفر مع النجمة

 األصفر مع الشارقة ومسقط
في »خليجية اليد«

حامد العمران
أوقعت القرعة فريق القادس����ية لكرة اليد في املجموعة الثانية ببطولة 
األندية اخلليجية أبطال الكؤوس ال� 30 التي ستقام في العاصمة العمانية 
مس����قط في الفترة من 20 الى 30 مارس املقبل، حيث ضمت املجموعة مع 
األصفر فرق مس����قط العماني والنور السعودي والشارقة اإلماراتي وهي 
مجموعة ال تعتبر س����هلة نسبيا وسيلعب القادس����ية أولى مبارياته في 

البطولة مع النور.
اما املجموعة األولى التي أطلق النقاد عليها املجموعة احلديدية فضمت 
فرق األهلي الس����عودي واألهلي البحريني واألهلي القطري وأهلي سداب، 

والطريف ان فرق املجموعة كلها حتمل اسما واحدا وهو األهلي.
وقد أجريت القرعة أول من امس في مسقط بحضور ممثلي جميع الفرق 
عدا القادسية والشارقة، وكان احلضور اإلعالمي مميزا بوجود عدة وسائل 
إعالمية حتضر للمرة األولى بحضور رئيس اللجنة التنظيمية تركي اخلليوي 

ورئيس االحتاد العماني الشيخ شبيب بن هالل احلوسني.
وذكر رئيس اللجنة التنظيمية تركي اخلليوي أن القادس����ية سيشارك 
في البطولة ولم يرس����ل أي كتاب رسمي لالعتذار وهذا يعني انه في حال 
انسحابه س����تطبق عليه اللوائح بحرمانه من املشاركة سنتني متتاليتني 
الى جانب غرام����ة مالية، مؤكدا ان الفرق ال� 8 وزعت على مجموعتني وإذا 
انس����حب القادسية فستكون املجموعة الثانية من 3 فرق ولن تكون هناك 
إع����ادة للقرعة من جديد، مبينا ان كل ه����ذه االفتراضات قد ال تطبق اذا مت 
رف����ع اإليقاف عن الرياضة الكويتية من قب����ل اللجنة األوملبية الدولية أو 

االحتاد الدولي للعبة.
من جانبه، أكد ممثل األهلي السعودي في القرعة احمد الزهران ان املجموعة 
األولى هي األقوى، حيث يتواجد بها أبطال اخلليج وسبق لألهلي السعودي 
ان سيطر على اللقب في البطولتني السابقتني، مشيرا الى ان الفريق الذي 
سيتصدر املجموعة األولى سيكون األقرب إلحراز اللقب لتواضع مستوى 

فرق املجموعة الثانية التي تضم النور والشارقة وسداب والقادسية.

ناصر العنزي - عبداهلل العنزي 
ل���م يحافظ القادس���ية على 
تقدمه بهدف على النجمة اللبناني 
وتع���ادل معه 1-1 ف���ي انطالقة 
املجموعة الرابعة لكأس االحتاد 
القدم، وسجل  اآلس���يوي لكرة 
لألصفر البديل بدر بوحمد )76( 
بعدما استفاد من الكرة الساقطة 
داخل منطقة اجلزاء وسددها إلى 
داخل مرمى احلارس اللبناني ايلي 
فريحة، وتعادل للنجمة احملترف 
السنغالي ماكيتي ديوب من ضربة 
جزاء احتس���بها احلكم اإليراني 
يادوال جاهانيازي على اثر عرقلة 

فايز بندر ملاكيتي )84(.
ويلع���ب القادس���ية ضم���ن 
املجموعة الرابعة التي تضمه إلى 
جانب النجمة واالحتاد  السوري 
وايست بنغال الهندي وسيلعب 
االصفر مباراته املقبلة مع االحتاد 

السوري في حلب.
ولعب االصفر في ظل غياب 
عدد كبير من العبيه االساسيني 
املنضم���ني الى املنتخب الوطني 
ابراهيم  املدرب محمد  واش���رك 
عناصر بديلة وتكونت تشكيلته 
في الشوط األول من علي جواد 
الشمالي وفايز  للحراسة وعلي 
بندر وعلي الشمالي ومجيد طالل 
وعلي النمش وكيتا وعمر بوحمد 
وجهاد احلسني وخلف السالمة 
وعبدالعزيز املش���عان وسعود 
القادس���ية بحالة  املجمد وظهر 
فنية جيدة وبدأ مهاجما عن طريق 
املشعان في اجلهة اليمنى الذي 
اربكت دفاع  مرر كرات عرضية 
اخلصم وحصل س���عود املجمد 
عل���ى فرصة ثمينة لكنه س���دد 

وج���اءت اخطر هجمات اجليش 
عبر تسديدة فراس إسماعيل التي 
ارتطمت بالقائم األيسر للفضلي. 
وطرد حكم املباراة التركمانستاني 
تش���ارميورات قربان���وف خالد 
الشمري بعد ضربه العب اجليش، 
ويؤخذ على الشمري ما قام به 
عق���ب الطرد م���ن البصق على 
العبني م���ن اجليش واجلماهير 

السورية.
أما بقية املباريات ففي املجموعة 
األولى خسر اهلي صنعاء اليمني 
امام شباب االردن االردني 1-0، 
فاز الكرامة السوري على صحم 
العماني 2-0. وف���ي املجموعة 
اخلامسة خسر الوحدات االردني 
امام الريان القطري 2-4، وخسر 
النهض���ة العماني ام���ام الرفاع 

البحريني 1-0.
عل���ى صعيد آخ���ر، احتفى 
ف���ي س���ورية عزيز  س���فيرنا 
الديحاني بوفد كاظمة في حفل 
عشاء اقيم مساء اول من امس في 
النبالء في دمشق.  مطعم قصر 
وحضر احلفل رئيس نادي كاظمة 
اس���عد البنوان وعضو مجلس 
االدارة جهاد الغربللي واالجهزة 
االدارية والفنية والطبية للفريق 
والالعب���ون. كما حض���ر اركان 
سفارتنا ومنهم املستشار خالد 
الفضلي والسكرتير االول ناصر 

القحطاني.
ورحب السفير الديحاني بالوفد 
واعرب عن س���عادته لتواجده 
في دمشق، متمنيا الفراده طيب 
االقامة في س���ورية واالستفادة 
من الزيارة لتعزيز العالقات بني 

البلدين الشقيقني.

عبداهلل العنزي
يخوض املنتخب الوطني اليوم البروڤة االخيرة قبل مواجهة 
عمان 3 مارس املقبل في اجلولة االخيرة من التصفيات املؤهلة 
الى كأس آسيا 2011 بقطر، وذلك عندما يلتقي املنتخب البحريني 
في اخلامسة اال الثلث بتوقيت الكويت على ملعب القطارة مبدينة 
العني االماراتية، وتكمن اهمي���ة لقاء اليوم في عدة امور منها 
انه االخير قبل التوجه الى العاصمة العمانية مس���قط، وكذلك 
لتشابه طريقة لعب البحرين الداء عمان، هذا باالضافة الى ان 
املباراة فرصة لتصحيح االخطاء التي وقع فيها العبو االزرق في 
املباراة السابقة امام املنتخب السوري. وقد اخذ مدرب االزرق 
الصربي غوران توفاريتش الضوء االخضر من اجلهاز الطبي 
الشراك جميع الالعبني، ولكنه سيكون حذرا قبل ان يدفع ببدر 
املط���وع وخالد خلف جتنبا لتجدد اصابة اي منهما، وقد يدفع 
بهما غوران ان تطلب االمر في آخر ربع ساعة، وفيما عدا املطوع 
وخلف فإن بقية الالعبني جاهزون فنيا وبدنيا للمباراة، ومن 
املتوقع ان تكون التشكيلة االساسية لالزرق مغايرة متاما ملباراة 
سورية حيث سيزج اجلهاز الفني بعبداهلل الشمالي وطالل نايف 
من بداية املباراة وكذلك االمر ألحمد عجب وعبداهلل البريكي، 
ويأمل غوران م���ن ذلك عمل بعض املناورات خوفا من مراقبة 

اجلهاز الفني للمنتخب العماني للقاء.
من جانبه اكد رئيس وفد االزرق مبارك النزال ان اجلميع في 
وفد االزرق يدركون اهمية املباراة، لذلك نتعامل معها على انها 
رسمية وهذا االمر يعود بالفائدة على اجلميع سواء اجلهازان 
الفني واالداري او الالعبون للوقوف على االخطاء وتصحيحها 

قبل مواجهة عمان املرتقبة.
وبني النزال ان مباراة اليوم معتمدة من قبل االحتاد الدولي 
للكرة »فيفا« ولكن لم يتم االتفاق بني مدربي املنتخبني على ان 
تكون التبديالت مفتوحة وبالتالي سيتم حصرها في 5 تبديالت 
فقط هذا اذا لم يتفاهم املدربان قبل بداية املباراة. ومتنى النزال 
ان يوف���ق االزرق في هذه التجربة خصوصا انها االخيرة قبل 
مباراة عمان، وبغض النظر عن النتيجة فلو كانت اخلس���ارة 
س���تعود بالفائدة على االزرق من خالل كشف بعض االخطاء 

والعيوب فأهال بها.

الكرة ضعيفة ف���ي يد احلارس 
اللبناني، وتتبعه تس���ديدة من 
خلف الس���المة صدها احلارس 
ايضا، وفرط العبو االصفر في 
تسجيل هدف في الشوط االول 
بعدما كان الطرف االفضل، وفي 
الش���وط الثاني لم يكن كما كان 
عليه لكنه سجل هدف التقدم ولم 
يحافظ عليه، وجاءت تبديالت 
محمد ابراهيم في محلها باشراكه 
فيصل العن���زي ومحمد القطان 

وبدر بوحمد، والذين اضافوا الى 
الفريق، في حني تعرض مرماه 

إلى خطورة.
ولعب النجم���ة اللبناني في 
الش���وط الثاني بنفس هجومي 
التعادل من  واستطاع ان يدرك 
ضربة جزاء ولعب افراده بروح 
عالية واعتمد على الهجمات املرتدة 

التي منحته هدفا، 
واستطاع ان يخرج متعادال 
وهي نتيجة ال شك لفريق يلعب 

على أرض خصمه.
من جانبه جن���ح كاظمة في 
مهمته اآلسيوية بجدارة بعد ان 
حقق فوزا ثمين���ا على مضيفه 
اجليش السوري في اللقاء الذي 
العباس���يني  اقيم عل���ى ملعب 
بدمش���ق في اجلولة االولى من 
الثالثة لكأس االحتاد  املجموعة 
اآلسيوي التي تضم فضال عنهما 
العهد اللبناني وناساف كارشي 

االوزبكي.

اداء جيدا في  وقدم كاظم���ة 
الش���وط االول عل���ى الرغم من 
البداي���ة املوفق���ة للجيش الذي 
استحوذ على اول ربع ساعة من 
هذا الشوط وألغى له حكم املباراة 
هدفا ملاهر السيد بداعي التسلل 
)12(، وسدد برهان صهيوني كرة 
القائم األمين ألحمد  قوية تكفل 
الفضلي بإبعادها، اما أولى الكرات 
اخلط���رة للبرتقالي فكانت عبر 
التسديدة القوية لطارق الشمري 

من داخل منطقة اجلزاء أبعدها 
حارس اجليش كاو حسو بصعوبة 
)19(، وكاد ف���ه���د الفهد يفتتح 
التسجيل بعد ان وصلته الكرة 
داخل منطقة اجلزاء اال انه سددها 
بغرابة بيد احلارس حسو. وفي 
الش���وط الثاني تبادل الفريقان 
الس���يطرة على مجريات اللعب 
وان كان���ت األفضلي���ة لكاظمة 
الذي ش���ن العديد من الهجمات 
اخلطرة على مرمى اجليش، وبدا 

الدفاعي اجليد  واضحا تنظيمه 
إيقاف خطورة  الذي اس���تطاع 
مهاجم���ي اجلي���ش. وجنح فهد 
الفهد في تس���جيل هدف السبق 
من عرضية رائعة من فهد العنزي 
الذي تالعب باملدافعني وحولها الى 
الفه���د الذي لم يجد صعوبة في 
إيداعها بشباك حسو )60(، وبعد 
الهدف انتفض اجليش بحثا عن 
التعادل وشكل خطورة على مرمى 
احمد الفضلي الذي تألق في مرماه، 

 الفليج تسلّم الفحيحيل ورفض عودة المشطوبين
العربي بعهدة الحمود.. وتأجيل عودة الشباب إلى ما بعد العطلة

عبداهلل العنزي
س����لمت الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة مس����اء أم����س إدارة نادي 
الفائز بالتزكية  الفحيحيل للمجلس 
ف����ي انتخاب����ات 2012/2008، وذل����ك 
بحضور رئيس النادي املنتخب وليد 
الفليج ونائبه خالد سريع باإلضافة 
العشيري  الهيئة كمال  على مندوبي 
وحسام الدين حسني، حيث مت التسليم 
واالستالم بني أميني السر والصندوق 
املعينني واملنتخبني، وقد شهد عملية 
التسليم واالستالم لفيف من أعضاء 
الذين حضروا  العمومي����ة  اجلمعية 
لتهنئ����ة املجلس الش����رعي بعودته 
لتس����لم زمام األمور بالنادي. وكانت 
الهيئة أصدرت صباح أمس القرار رقم 
120 لسنة 2010 والقاضي بإلغاء قرار 
مجلس اإلدارة الصادر في 13 نوفمبر 
2009 فيما تضمن����ه من حل مجلس 
إدارة الفحيحيل وتعيني جلنة مؤقتة 
مع ما يترتب عليه من آثار تخص إلغاء 
القرار رق����م 2009/531 الصادر في 14 
نوفمبر 2009 وتعديالته تنفيذا حلكم 
االستئنافني رقم 37 و93 لسنة 2010 
إداري 2، ويتولى إدارة النادي مجلس 
اإلدارة الفائز بالتزكية في االنتخابات 
التي أجريت في 23 أكتوبر 2008 للدورة 
2012/2008. وبعد االنتهاء من التوقيع 
على محضر االستالم والتسليم، تقدم 
رئيس الفحيحيل املنتخب وليد الفليج 
بالشكر للقضاء الكويتي العادل الذي 
أعاد احلق ألصحابه، قائال »لم نيأس 

في يوم م����ن األيام من صدور احلكم 
العادل من القض����اء الكويتي النزيه، 
إلمياننا بقوة موقفنا العادل، وألن قرار 
احلل جاء مخالف����ا للنظم والقوانني، 
واليوم ونحن نعود لس����دة النادي، 
نؤكد احترامنا للقضاء الكويتي العادل، 
ونتمن����ى إلخوتن����ا باألندية األخرى 
التوفيق في مسعاهم، والشكر موصول 
ألعضاء اجلمعية العمومية على موقفهم 
الثابت والداعم ملجلس اإلدارة الشرعي 
وللهيئة العامة للشباب والرياضة على 
سرعة تنفيذها حكم احملكمة«. وفيما 
يتعلق بقرار الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة بعودة األعضاء املشطوبني، 
أكد الفليج احترامه لرئيس وأعضاء 
مجلس إدارة الهيئة، رافضا في ذات 
الوقت القبول بقرار عودة املشطوبني، 
حيث رفضت »الفتوى والتشريع« عودة 
املشطوبني، كما جاء قرار وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل األسبق جمال شهاب 
برفض عودة املشطوبني رغم الضغط 
الذي تعرضه له من قبل بعض أعضاء 
مجلس األمة، ناهيك عن قرار الهيئة 
السابق برفض عودة املشطوبني، ونادي 
الفحيحيل متمسك بتلك القرارات ولن 
يتراجع عنها إال بحكم قضائي حيث 
مازال القضاء يت����داول تلك القضية. 
املؤقتة  اللجنة  العربي تسلمت  وفي 
برئاسة الشيخ سلمان احلمود النادي 
مساء امس وسط حضور جماهيري 
كبير وبحضور الرئيس السابق جمال 
الكاظمي وبدر املخلد واحمد عبدالصمد: 

وقال احلمود بعد تسلمه زمام االمور في 
النادي ان العمل االكبر اآلن هو توحيد 
صفوف البيت العرباوي ولم ش����مل 
ابنائه ورجاالت النادي، فالفترة املاضية 
شهدت العديد من االنشقاقات بني اعضاء 
اجلمعية العمومية واآلن علينا ان نعيد 

ترتيب الوضع مجددا.
من جهة أخرى، لم تصدر الهيئة 
العامة للشباب والرياضة قرار إعادة 
إدارة نادي الشباب املنتخب  مجلس 
خلطأ في تاريخ الق����رار الصادر من 
الهيئة. فقد ُذكر ان  القرار صادر في 
14 ديس����مبر املاضي والصحيح هو 
14 نوفمب����ر املاضي، وهو االمر الذي 
استدعى عدم اصدار مدير الهيئة فيصل 
اجلزاف كتاب الغاء قرار مجلس ادارة 
الشباب كما فعل مع الفحيحيل امس، 
وحاولت ادارة الشباب جاهدة ان تعدل 
اخلط����أ املطبعي في الكتاب من خالل 
مراجعتها ظهر امس احملكمة، اال انها 
اصطدمت بضيق الوقت وانتهاء الدوام 
الرسمي. كما أصدر اجلزاف قرارا بإعادة 
تش����كيل مجلس ادارة مؤقت لنادي 
الفتاة الرياضي برئاسة الشيخة فريحة 

االحمد.
ويك����ون للمجل����س املش����ار اليه 
صالحيات مجلس االدارة املنصوص 
عليها في القانون والنظام االساسي 
الرياضية  النموذجي املوحد لالندية 
لع����ام 2007 ويكم����ل امل����دة املتبقية 
للمجلس السابق الصادر بشأنه القرار 

رقم 2009/398.


