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النصر حافظ على آماله في التأهل بفوزه على الساحل

 استمر حجزه منذ يوم اإلثنين الماضي أشاد بالالعبين والعجمي 

ق جراح القادسية ويتأهل لدوري الكبار في »اليد« العربي ُيعمِّ

جابر البندر: معسكر بانكوك
 فرصة لإلعداد لكأس آسيا 

نايف يعرض على النيابة غدًا 
د االدعاءات ومحاميه يفنِّ

اجتماع اللجنة المنظمة  لميدان المعاقين

الشباب السعودي يشكو باختاكور

تعقد اللجنة املنظمة العليا للبطولة الدولية االولى اللعاب امليدان 
»للمعاقني« اجتماعا اليوم مبقر النادي الكويتي للمعاقني بحضور 
رئيس النادي مهدي العازمي وامني السر شافي الهاجري، واعضاء 
اللجان العاملة لوضع آلية عمل مناس���بة خالل الفترة املقبلة التي 

تسبق انطالقة البطولة في 22 من ابريل املقبل.

أعلن نادي الشباب الس���عودي أنه قرر التقدم بشكوى لالحتاد 
اآلس���يوي لكرة القدم بس���بب تعرضه ملضايقات خالل مباراته في 

ضيافة باختاكور االوزبكي في دوري أبطال آسيا.
وانتهت هذه املباراة بفوز الشباب 1 � 3. وقال الشباب في موقعه 
على االنترنت »قررت إدارة النادي رفع مذكرة إلى جلنة االنضباط 
باالحتاد اآلس���يوي بش���أن ما تعرض له حارس الفريق األول وليد 
عبداهلل من تسليط أشعة الليزر عليه أكثر من مرة من قبل جماهير 

باختاكور«.
وأضاف النادي في بيان أن هذه الش���كوى ستتضمن أيضا »ما 
تعرض ل���ه اختصاصي العالج الطبيعي بالفريق من ضرب متعمد 
من قبل العب فريق بختاكور رقم 27 ايلهموغون س���ويونوف اثر 

نزوله للملعب لعالج أحد العبي فريق الشباب«.

 الزمالك ينتزع المركز الثاني من اإلسماعيلي 
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

انتزع الزمالك املركز الثاني 
الدوري  من االس����ماعيلي في 
املمتاز لكرة القدم بعدما حقق 
فوزا صعبا على طالئع اجليش 
وتغلب عليه 1-0 في املرحلة 
العشرين من الدوري. وجاءت 
هذه القفزة بعد تقدم االسماعيلي 
للمرك����ز الثاني، عق����ب فوزه 
على االحتاد الس����كندري 0-3 
وانس����حاب بتروجيت من هذا 
املركز املتقدم خلسارته الثانية 
على التوالي امام االنتاج احلربي 

.3-1
كان هدف الفوز الثمني جدا 
للزمالك من نصي����ب محمود 
فتح اهلل وس����جله في الدقيقة 
56 وس����ط ارتباك في منطقة 
اجلزاء. السيما ان طالئع اجليش 
كان األقرب للتهديف في الشوط 
األول ال����ذي اضاع العبوه فيه 

فرصا ثمينة للتسجيل .
وأكد حسام حسن املدير الفني 
للزمال����ك ان فريقه لن يتنازل 
ع����ن املركز الثان����ي في جدول 
مسابقة الدوري عندما يتقابل 
مع االسماعيلي باملرحلة ال� 21 
من املسابقة بعد غد »االثنني«. 
ومن املؤكد ان مواجهة االثنني 
س����تكون مباراة قم����ة كبرى، 
وسيهتم بها االهلي وجماهيره 
الذي سيطارد  املنافس  ملعرفة 
االهلي في اجل����والت القادمة، 
بعد ان أصيبت هذه اجلماهير 
ب�»اخلضة« القت����راب الزمالك 
من االهلي مباشرة بعد ان كان 
الزمالك في الدور األول يحتل 

املركز الثاني عشر.
وقال حس����ام ف����ي املؤمتر 
لق����اء اجليش  الصحافي بعد 
الذي انتهى بفوز الزمالك بهدف 
نظيف »لقاء االسماعيلي صعب، 
ولكننا لن نتن����ازل عن املركز 

الذي وصلنا إليه«. 
وأبدى حسام سعادته بالفوز 
على اجليش، مشيرا الى ان كل 
املباريات التي يخوضها الزمالك 
تكون صعبة وال بديل فيها سوى 

الفوز. 
وتابع »سيطرنا على الشوط 
األول ام����ام اجليش ولكننا لم 
الالعبني بني  نسجل، وطالبت 
الش����وطني بالتحلي باحلماس 
واإلص����رار وهو م����ا ظهر في 
الشوط الثاني وجنحنا في الفوز 

باملباراة وكنا نستطيع تسجيل 
أكثر من هدف«. 

وترجم املدافع الدولي محمود 
فتح اهلل س����يطرة الزمالك في 
مباراة اجليش بتسجيله هدف 
اللقاء الوحيد في الدقيقة 58. 
وأوضح املدير الفني للزمالك انه 
يعاني من نقص في الصفوف 
في كل مباراة بسبب اإليقافات، 
ولكنه عاد وأك����د انه دائما ما 
يكون جاه����زا بالبديل وظهر 
ذلك في تألق صبري رحيل في 
املباراة املاضية وعمر جابر في 
لقاء اجليش. وواصل »اجليش 
فريق قوي في كل خطوطه وكان 
طبيعيا ان ميثل بعض اخلطورة 
لنا على فترات ولكن هذا ال يقلل 

من العبينا«. 
وفي خت����ام حديثه طالب 
حس����ام بأن يتحل����ى احلكام 
بالعدال����ة الكافية في مباريات 
فريقه القادمة، لكنه لم يهاجم 

طاقم حتكيم مب����اراة اجليش 
بقيادة حمدي شعبان. 

املدير  وحمل فاروق جعفر 
التي  الفرص  الفني للجي����ش 
أهدره����ا جنومه مس����ؤولية 
اخلس����ارة. وقال جعفر »حني 
تعتمد عل����ى املرتدات كطريقة 
لع����ب، الفرص القليل����ة التي 
تتاح لك حتدد نتيجة املباراة«. 
واستطرد »قدمنا مباراة طيبة، 
وأجبرنا الزمالك على لعب كرات 
طولية، ما س����هل مس����ؤولية 
الدف����اع، لكننا  ف����ي  فريق����ي 
أهدرن����ا ثالثة أهداف محققة«. 
واض����اف »تعادلنا مع األهلي، 
والزمالك فاز علينا بصعوبة، 
واملس����تقبل أفض����ل للجيش 
وأثق في ذلك«. ورفع الزمالك 
رصيده إلى 36 نقطة في املركز 
الثاني بفارق سبع نقاط خلف 
األهلي املتصدر وبفارق األهداف 
فقط أمام االسماعيلي صاحب 

املركز الثالث والذي تغلب على 
االحتاد السكندري 3-0 أمس 
األول. وبع����د عدد من الفرص 
الضائعة جنح عبداهلل السعيد 
في فك طالسم الدفاع السكندري 
مبهارة فردية عندما سدد كرة من 
ضربة حرة لتصطدم باحلائط 
إلى  البش����ري وتكمل طريقها 
مرمى احلارس الهاني سليمان 

في الدقيقة 32.
وبعد ثالث دقائق دعم أحمد 
علي تقدم االسماعيلي بالهدف 
الثاني وسجله برأسية رائعة، 
وبعدها أضاف الالعب نفس����ه 
الهدف الثاني له والثالث لفريقه 
في الدقيقة 49 عندما راوغ الهاني 
سليمان ببراعة وسدد الكرة في 

الشباك اخلالية.
وتلق����ى بتروجيت الهزمية 
الثانية على التوالي وخسر أمام 
اإلنتاج احلربي 1-3 بينما تغلب 

غزل احمللة على إنبي 0-1.

 سمير بوسعد 
الوطني  يواص����ل املنتخ����ب 
اليومية  لهوكي اجلليد تدريباته 
في معس����كره احلالي في بانكوك 
اس����تعدادا خلوض كأس التحدي 
اآلسيوية للرجال التي تستضيفها 
تايوان من 28 اجل����اري لغاية 4 

ابريل املقبل.
الفخري للجنة   الرئيس  وقال 
الهوكي الشيخ جابر بندر اجلابر ان 
املعسكر يعتبر فرصة ثمينة لالعبي 
املنتخب الوطني لكي يس����تعدوا 
البطولة اآلسيوية  جيدا خلوض 
التي تعد من أقوى البطوالت القارية 
التي يخوضها »ازرق الهوكي« في 
مشواره احلالي سعيا الى حتقيق 
الكويت  األلقاب والكؤوس باسم 
ورف����ع علمها عاليا ف����ي احملافل 

الدولية.
وأضاف البندر انه اتصل بوفد 
املنتخب في بانك����وك لالطمئنان 
عن أوضاعهم وتدريباتهم وسير 
املعسكر بأفضل طريقة موجها لهم 
الشكر لعطائهم للتمثيل املشرف 
للكويت في كأس آسيا املقبلة في 
تايوان نظرا ألهميتها، مشيدا بالدور 
ال����ذي يقوم به رئيس الوفد فهيد 

 مبارك الخالدي
النيابة باستمرار حجز  أمرت 
العب التضامن لكرة القدم مشعل 
ناي����ف منذ يوم االثن����ني املاضي 
على ذمة القضية 2010/31 جنايات 
الفروانية على ان يتم عرضه على 
وكيل النائب العام صباح غد لسماع 
أقواله في الشكوى املقدمة من العب 

نادي اليرموك عبداهلل االرملي.
وفي اتصال مع »األنباء« أوضح 
محامي الالعب ونادي التضامن دومي 
املويزري ان الرواية التي س����اقها 
املجني علي����ه يكتنفها الكثير من 
الغموض وشابها الدقة في الوصف 
وحقيقة املوضوع ان التشابك وقع 
بني الالعبني في الهواء أثناء تفاعل 
نايف مع احدى الهجمات لفريقه 
واعترضه املجني عليه كونه مدافعا 
وحصل االحتكاك بني االثنني في 

الهواء.
واضاف املويزري: اال ان املجني 
عليه بعد سقوطه ادعى ان نايف 
قد تعرض له بالضرب الذي أدى 

العجمي والطاقم اإلداري والفني من 
تهيئة أفضل السبل لالعبني لتحقيق 
االستفادة القصوى من املعسكر 

قبل مغادرتهم إلى تايوان.
بدوره، أشاد رئيس احتاد الهوكي 
فهيد العجمي باتصال البندر مثمنا 
تواصله ودعمه الالمحدود لالعبني 
متمنيا ان يحقق الالعبون ما جاءوا 
ألجله في إعالء اسم الكويت عاليا 
في البطولة اآلسيوية املقبلة التي 
وصفها العجمي باملهمة نظرا الن 
صاحب����ي املركزين األول والثاني 

سيتأهالن إلى كأس العالم.

لكسر مضاعف في الفك وأجريت 
له عملية جراحيه إلعادة نصاب 

الفك الى وضعه الطبيعي.
اجلدي����ر بالذكر ان الواقعة قد 
الودية  املباراة  أثناء سير  حدثت 
الت����ي جمعت فريق����ي التضامن 
الفائت  والفحيحي����ل األس����بوع 
استعدادا لالس����تحقاقات احمللية 

وانتهت بفوز األخير برباعية.

 حامد العمران
الى  العربي رس���ميا  تأهل 
اليد بعد  الكبار لك���رة  دوري 
تغلبه املستحق على القادسية 
اللقاء اجلماهيري  33-28 في 
الذي أقيم أمس األول في ختام 
األسبوع التاسع لدوري الدمج، 
وكان النصر حافظ على آماله 
بالتأهل الى دوري الكبار بعد 
الس���احل 21-31  فوزه عل���ى 
)الشوط األول 15 – 11(، وبذلك 

رفع رصيده الى 7 نقاط.
وبذل���ك واص���ل األخضر 
مالحقته للفحيحيل املتصدر 
بعد ان رفع رصيده الى 17 نقطة 
وبفارق نقطة واحدة عن صاحب 
القادس���ية  الصدارة فيما فقد 
فرصة التأهل بعد جتمد رصيده 
عند 6 نقاط ليحتل املركز احلادي 
عشر وهو مركز ال يتناسب مع 
سمعة األصفر وال تاريخه في 
اللعبة وأيضا ال يتناس���ب مع 

أسماء العبيه.
وكانت للحارسني كلمة حيث 

تألق حمد الرشيدي في الذود 
عن مرمى القادسية وهذا السبب 
الرئيسي في تقدم فريقه حتى 
قبل نهاية الشوط األول بدقيقة 
التشكيلة اخلاطئة  الى جانب 
ملدرب األخضر الشاذلي القايد 
الذي أبقى على حسني حبيب في 
دكة االحتياط على الرغم من ان 
حبيب يعتبر أفضل العب في 
العربي في املباريات األخيرة مع 
مشاركة حسن الشطي كجناح 
الطويل  أساس���ي رغم غيابه 
واالصرار على مش���اركة علي 
مراد من���ذ البداية وأحيانا في 
اجلانب الدفاعي وهذا ما يفقده 
لياقته البدنية حلداثة عودته 
الى التدريب وهذه التش���كيلة 
واألخطاء ساعدت على تخلف 
العربي في البداية بفارق وصل 
الى 4 أهداف ولوال تألق احلارس 
العرباوي مهدي عبداحلليم لزاد 

فارق األهداف.
أراد الشاذلي ان يصحح بعض 
أخطائه بإشراكه حسني حبيب 

الذي أراد في البداية إثبات نفسه 
بأسرع وقت ليصوب مرتني على 
القادسية بتسرع ويرتكب خطأ 
دفاعيا دون داع استحق عليه 

اإليقاف دقيقتني.
ومن جانبه قدم القادس���ية 
مس���توى جيدا طوال الشوط 
األول ونج���ح الع���ب الخ���ط 
الخلف���ي عب���داهلل الحداد في 
تش���كيل خطورة كبيرة على 
دفاع العربي الذي لعب بطريقة 
6-0 وتتحول أحيانا الى 1-5 
باتجاه علي الحداد ولكن سلبية 
الدف���اع العرباوي في مواجهة 
عبداهلل الحداد أدت الى توغله 
والتصويت من داخل التسعة 
الى جانب  أمتار والتس���جيل 
ضياع فرص العربي الهجومية 
ونجاح ناصر بوخضرا وعلي 
الهجوم  المس���تكي في تنفيذ 
المرتد وقد أدى محمد الحمدان 
دوره الهجومي جيدا من خالل 
إيصال الكرة الى العب الدائرة 
ال���ذي نجح في  باقر خريبط 

الحص���ول على أكثر من رمية 
جزاء.

وفي الش���وط الثاني لعب 
حسني حبيب في اجلناح األمين 
للعربي بدال من عبداهلل مصطفى 
غير املوف���ق ليؤكد حبيب أنه 
جنم فريق���ه األول الى جانب 
حترر س���لمان الش���مالي من 
الضغط واللعب الفردي لعلي 
مراد ليقود عبدالعزيز املطوع 
اجلانب الهجومي باقتدار بتنفيذ 
بعض اجلمل التكتيكية لينجح 
الشمالي في انهائها بكفاءة عالية 
في املرمى القدس���اوي وسجل 
حبيب الشمالي 11 هدفا من أصل 
العربي في  18 هدفا س���جلهم 
الشوط الثاني فيما بدأت لياقة 
التدني تدريجيا  القادسية في 
وهذا ساعد العربي على إيجاد 
الفجوات في دفاع القادس���ية 
التصويب  التركيز عل���ى  مع 
لعدم وج���ود االلتحام القوي، 
وأدار اللقاء بكفاءة عالية سامي 

)عادل يعقوب(عبداجلليل وفيصل الفرج. هجوم قدساوي على مرمى العربي   

الشيخ جابر بندر اجلابر احملامي دومي املويزري

احدى محاوالت الزمالك للوصول الى مرمى االسماعيلي

عربيةمتفرقات

 صعد ظفار الى املركز الثال����ث اثر فوزه على العروبة 
االخير 2-1 في املرحلة السادسة عشرة من الدوري العماني 
لكرة القدم. ورفع ظفار رصيده الى 22 نقطة مقابل 10 فقط 
للعروب����ة. وحقق النهضة فوزا مهم����ا على الطليعة 0-2، 
واحتفظ باملركز الثاني برصيد 29 نقطة. وتعادل صحم مع 

النصر 2-2. واخلابورة مع عمان 1-1.
ع��زز الوحدات حامل اللقب موقع��ه في الصدارة اثر فوزه 
على العربي االخير 3-1، ودك شباب االردن شباك الكرمل برباعية 

نظيفة في افتتاح املرحلة الثامنة عشرة من الدوري االردني
حقق النجمة فوزا ساحقا على األهلي 4-0 على ستاد 
البحرين الوطني في الرفاع ضمن منافسات املرحلة الثالثة 
عشرة من الدوري البحريني. ورفع النجمة رصيده إلى 20 
نقطة مستعيدا املركز الرابع على الئحة الترتيب، فيما اخفق 
األهل����ي )26 نقطة( في تقليص الف����ارق بينه وبني الرفاع 
املتص����در، وحق����ق املالكي����ة ف����وزا ثمين����ا عل����ى الرفاع 

الشرقي0-2.

سوتيل األسرع وشوماخر آخر 
الواصلين  في فورموال البحرين 

حقق سائق فورس انديا األملاني 
ادريان سوتيل اول مفاجأة في مستهل 
موسم 2010 من بطولة العالم لسباقات 
فورموال واحد بتسجيله أسرع زمن 
التجارب احلرة األولى  خالل جولة 

جلائزة البحرين الكبرى أمس.
وسجل السائق األملاني 1.56.583 
دقيقة في أسرع لفة له على احللبة 
البحرينية التي أصبحت ثاني أطول 
حلبة )6.299كلم( في العالم بعد سبا 
فرانكورشان البلجيكية )7.004 كلم( 
التعديالت اجلدي���دة على  بس���بب 
مس���ارها، 1.56.538 دقيقة متفوقا 
بفارق 0.183 ثانية على سائق فيراري 
اجلديد االس���باني فرناندو الونسو 
الباحث ع���ن لقبه الثالث بعد عامي 

2005 و2006.
وكانت املفاجأة الثانية في جولة 
التجارب األول���ى احتالل الپولندي 

روبرت كوبيتسا املنتقل هذا املوسم 
الى رينو، املركز الثالث بفارق 0.458 
ث عن س���وتيل، متقدما على سائق 
البرازيلي فيليبي  الثان���ي  فيراري 

ماسا.
وجاء ثنائي ماكالرين مرسيدس 
البريطانيان جنس���ون باتون بطل 
العام املاضي ولويس هاميلتون في 
املركزين اخلامس والس���ادس، فيما 
اثبت االيطالي فيتانتونيو ليوتزي 
قدرة فورس انديا على املنافسة مع 
محرك مرسيدس »اف او 108 اكس«، 
باحتالله املركز الس���ابع امام سائق 
مرس���يدس جي بي االملان���ي نيكو 
روزبرغ الذي تفوق بفارق اكثر من 
0.4 ثانية على اخر الواصلني زميله 
ومواطنه ميكايل شوماخر العائد الى 
احللبات الول مرة منذ اعتزاله عام 

سائق فيراري البرازيلي فيليبي ماسا في احدى اللفات  )رويترز(2006.


