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العب اجلهراء حسني حاجية يأمل في أن يحد من خطورة العب الكويت راشد رياض

)عادل يعقوب(العب الفحيحيل أحمد سرحان يصوب كرة على مرمى التضامن 

الدخيل مدرباً للرفاع الشرقي

الرائد والقادسية يصارعان
للبقاء في »الممتاز«

»فيفا« يناقش رفع العقوبات عن العراق اليوم

وفد العربي يعود حيدر

العراقي عباس يجدد
مع غيتس األسترالي

المنامة ـ ناصر محمد
اشتد الصراع للمنافسة على بطولة الدوري البحريني لكرة القدم 
وانحصر بشكل أكبر بني الرفاع واحملرق ويتبعهما األهلي الذي فرط في 
االقتراب اكثر بعد تلقيه هزمية قاسية وكبيرة من جاره في العاصمة 
النجمة بأربعة اهداف خالل اجلولة ال� 13 التي س����تختتم اليوم بلقاء 
س����يجمع احلالة القابع في مؤخرة الترتيب برصيد 6 نقاط وبات في 
موقف صعب هذا املوسم مع املنامة احد اندية الوسط ذي املركز السادس 
برصيد 16 نقطة. كان احملرق قد لعب امس مع الشباب صاحب املركز 
الثامن برصيده 10 نقاط، فيما رصيد احملرق 28 نقطة متخلفا بفارق 
ثالث نقاط عن املتصدر الرفاع 31 نقطة اثر تعادله مع البسيتني بهدف 
لكال منهما. هذا وقد باشر املدرب عبداملنعم الدخيل اشرافه على تدريب 
الرفاع الشرقي بعد قبوله استقالة املدرب التونسي سمير شمام وذلك 
الستكمال قيادة الفريق فيما تبقى من مباريات املوسم، حيث سيلتقي 

في اجلولة ال� 14 مع فريق الشباب وذلك في 26 مارس اجلاري.

الرياض ـ خالد المصيبيح
يسدل الستار مس����اء اليوم على مسابقة الدوري السعودي لكرة 
القدم الذي اس����تمر ألكثر من 6 اش����هر وبع����د ان اتضحت الكثير من 
مالمحه، حيث توج اله����الل باللقب وهبط جنران الى الدرجة األولى 
وس����يتحدد اليوم في اجلولة ال� 22 الفريق اآلخر الرائد او القادسية 
ورمبا تكون هناك مباراة، فاصلة حيث يفصلهما اليوم نقطة واحدة 
ملصلحة القادس����ية، كما يعلن اليوم الفرق ال� 8 املتأهلة لكأس امللك 

بعد ان حتدد 6 فرق منها بشكل رسمي.
ويلعب الهالل حامل اللقب أمام االحتاد الثاني الذي تهمه النقاط ال� 3 
أكثر من الهالل بسبب حرصه على احملافظة على املركز الثاني، خاصة 
وسط مطاردة الشباب والنصر له كذلك لرد اعتباره من الهالل الذي 
قسا عليه في الدور األول بالفوز بخماسية نظيفة فيما سيعود اليوم 
الى الهالل فريقه األساسي بعد ان أراحهم املدرب البلجيكي غيريتس 
في اللقاء السابق أمام الشباب وايضا كاستعداد ملالقاة األهلي اإلماراتي 

األربعاء املقبل في تصفيات املجموعة اآلسيوية لألندية احملترفني.
ويدخل الشباب الثالث لقاء هاما امام القادسية وكالهما يبحث عن 
الفوز، الشباب من اجل البقاء في مركزه او الوصول الى الثاني في حال 
خس����ارة االحتاد، والقادسية يهدف الى البقاء والفوز في ظل مطاردة 

الرائد له لذلك سيحرص الفريقان على الفوز كل وطموحه.
واحلال نفسه متاما يسري على لقاء النصر والرائد حيث يسعى 
النصر الى الفوز، خاصة ان ال يفصله عن الشباب سوى هدف واحد 
فقط وايضا رمبا تقدم اكثر في حال خس����ارة االحتاد فيما سيحاول 
الرائ����د البحث عن الفوز الذي يؤهله للبقاء موس����ما آخر في املمتاز 

مشروطا بخسارة القادسية او تعادله مع الشباب.
وفي االحس����اء يحل األهلي ضيفا على الفت����ح في لقاء غير مؤثر 
إطالق����ا لألهلي الذي ضمن تأهله لكأس امللك وان كان يأمل في البقاء 
خامسا وسط منافسة الوحدة له بينما كان الفتح قد تراجع في اجلولة 
املاضية من الثامن الى التاسع ويبحث عن الفوز من اجل التأهل لكأس 
املل����ك. ويعيش فريقا الوحدة واحلزم الظروف ذاتها التي يعيش����ها 
األهل����ي والفتح متاما عندما يلتقيان اليوم في مكة، فالوحدة للبحث 
ع����ن املركز اخلامس واحلزم للتأهل ضم����ن الثمانية األوائل. وأخيرا 
يودع جنران املس����ابقة بعد تأكيد هبوطه عندما يالقي االتفاق الذي 
يح����ل في املركز الثامن وأمامه فرصة للتأهل حيث س����يالقي جنران 

دون طموح يذكر.

أكد مسؤول االحتادات الوطنية في االحتاد الدولي لكرة القدم 
تيري ريغني���س ان اللجنة التنفيذية التابعة للفيفا س���تناقش 
اليوم رفع العقوبات عن العراق. ونقل بيان لالحتاد العراقي عن 
ريغنيس ان »تنفيذية فيفا ستناقش اليوم رفع العقوبات املفروضة 
على العراق وإقرار خارطة طريق ملناقشة النظام الداخلي واجراء 
االنتخاب���ات وفق لوائح االحتاد الدولي من دون تدخالت اي جهة 
كانت وان يستعيد احتاد كرة القدم شرعيته الكاملة«. يشار الى ان 
رئيس االحتاد العراقي حسني سعيد يجري في زيوريخ مباحثات مع 
رئيسي االحتادين الدولي واآلسيوي جوزيف بالتر ومحمد بن همام 
بخصوص التوصل الى آلية تسمح برفع العقوبات املفروضة على 
املنتخبات والفرق العراقية. واضاف البيان »طلب رئيس االحتاد 
العراقي من املس���ؤولني في فيفا إصدار قرار برفع العقوبات لكن 
طلبه يواجه اعتراضا بسبب قرار اللجنة األوملبية العراقية األخير 
بتعليق قرار حل االحتاد وليس إلغائه والتعهد بعدم التدخل في 
شؤون االحتاد مس���تقبال«.  وتابع »ناشد رئيس االحتاد العراقي 
اعض���اء تنفيذية فيفا بضرورة األخذ بعني االعتبار أن اس���تمرار 
العقوبات يلحق أذى كبي���را بالكرة العراقية«. وكان فريقا اربيل 
والنجف اول من دفع ثمن عقوبات احلرمان بعد اس���تبعادهما من 

مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي.

قام وفد من النادي العربي برئاسة امني السر العام مصطفى جمعة 
وعدد من العالقات العامة واالعالم منهم رئيس العالقات العامة حمزة 
الشطي، ومقرر اللجنة علي اتش، ونائب رئيس رابطة املشجعني مصطفى 
نصر اهلل، ومحمد العوضي بزيارة الى رئيس رابطة مشجعني العربي 
السابق والعرباوي املخضرم جمعة حيدر احد رجاالت النادي املخضرمني 
وهو من قدامى املشجعني بالنادي واملنتخب حيث امضى اكثر من اربعني 
عاما في مجال الرياضة وخدمة الش���باب الرياضي سواء بالتشجيع او 
مشاركاته ومساهماته املتنوعة للنادي العربي، وكذلك دعمه املتواصل 
لالعبي النادي العرب في الفترة السابقة، وعانى حيدر من وعكة صحية 

ألزمته الفراش ومتنوا له السالمة والشفاء العاجل.

جدد الدولي العراقي السابق علي عباس عقده مع نيوكاسل غيتس 
االسترالي لكرة القدم ملدة عام واحد كما أعلن النادي أمس.

وانتقل عباس الى نيوكاسل في سبتمبر املاضي وفرض نفسه 
سريعا في التشكيلة األساس���ية. وكان عباس احد أفراد منتخب 
بالده الفائز بكأس آسيا عام 2007، قبل ان يطلب اللجوء السياسي 
الى اس���تراليا خالل إحدى مباريات املنتخب االوملبي العراقي في 
سيدني في العام ذاته. وقال عباس »انا سعيد كوني سأبقى عاما 
إضافيا في صفوف نيوكاسل، وأريد البقاء لفترة أطول إذا سنحت 

لي الفرصة«.

هاني سعيد غاضب لعدم تسلم مستحقاته المالية كاملة

البدري يعاقب بالل قبل السفر إلى زيمبابوي

 العربي الوصيف يصطدم بالسالمية اليوم 

الفحيحيل يتخطى التضامن ويواصل صدارته لدوري اليد
واصل الفحيحيل صدارته لدوري دمج 
اليد بفوزه السهل على التضامن 24/38 
الشوط األول )23-14( ورفع رصيده الى 
20 نقطة في اللقاء الذي جمعهما مساء 
أمس على صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية 
ضمن املرحلة العاشرة من البطولة وأدار 
املباراة احلكمان الدوليان ثامر أشكنوني 

وعصام أبل. 
وكما كان متوقع���ا أمطر الفحيحيل 
خصمه بوابل من االهداف وسيطر على 
مجريات اللعب منذ الوهلة األولى ومتكن 
األحمر من حسم املباراة لصاحله مبكرا 
وخرج متفوقا بش���وطها األول وبفارق 
9 أهداف ولم يتغير الوضع في الشوط 
الثاني اال أن اجلهاز الفني لألحمر بقيادة 
املدرب س���عيد حجازي قد زج بالصف 
الثاني وخرج بنقطت���ي اللقاء بجدارة.  
ومن جانبه رف���ع النصر رصيده الى 9 
نقاط بفوزه على غرميه اجلهراء 21-27 

ليجدد العنابي أمله بالتأهل الى الدوري 
املمتاز من جهته فاز الش���باب بصعوبة 
على كاظمة 23-22 ورفع رصيده الى 11 
نقطة وليقترب من حتقيق هدفه ببلوغ 
الدوري املمتاز ويتبق���ى له 3 مباريات 

بالبطولة. 
هذا وتقام اليوم مباراتان ضمن اليوم 
األخير من املرحلة العاش���رة على نفس 
الصالة ويجمع اللقاء األول بني خيطان 
التاس���ع ب� 7 نقاط واليرموك الثامن ب� 
9 نقاط عند ال� 5.00 مس���اء فيما يلتقي 
الس���املية اخلامس ب� 13 نقطة بالعربي 
وصي���ف الدوري ب���� 17 نقط���ة في ال� 

.6.30
ويجسد لقاء العربي والساملية عناصر 
الق���وة والندية واالثارة بكرة اليد حيث 
ميلك الطرفان العبني على مستوى عال 
من اخلبرة واالداء الفني كما هو احلال مع 

العبي الشباب املتوافرين بالفريقني.

جاء ذلك بع����د التصريحات التي 
أدل����ى بها الالع����ب عقب خروجه 
من قائمة مباراة بترول أسيوط، 
واتهم فيها اجلهاز الفني مبجاملة 
بعض الالعبني على حسابه، وحذر 
اجلهاز الفني الالعب من التمادي في 
اخلروج عن النص، حيث ستكون 
العقوبات مغلظة في حالة تكرار 
ذلك. من جهة اخرى، نفى رئيس 
نادي بتروجيت تاج الدين محرم 
وج����ود أي مفاوضات من األهلي 
لشراء وليد سليمان العب الفريق 
البترولي مقابل مصطفى »عفروتو« 

العب الفريق األحمر الشاب. 
وق����ال محرم »ل����م حتدث أي 
مفاوضات من األهلي سواء رسمية 
أو ودية بخصوص صفقة تبادلية 

تقضي بانتقال سليمان اليهم مقابل 
لن����ا«.  وكانت  انضمام عفروتو 
بع����ض التقاري����ر الصحافية قد 
أشارت لوجود مفاوضات حدثت 
بني األهلي وبتروجيت إلمتام هذه 
الصفقة التبادلية.  وعما اذا كان 
بتروجيت قد اتفق مع سليمان على 
انتقاله لألهلي بعد نهاية املوسم 
احلالي، قال »هذا كالم غير صحيح 
باملرة، وكنا قد أعلنا من قبل اننا لن 
نستغني عن أي العب، خاصة ان 
كان من قوام الفريق األساسي«. 

ومن جهة أخرى، يعيش مدافع 
الزمالك الدولي هاني سعيد حالة 
من الغضب بس����بب عدم صرف 
الدفعة الثانية من عقده والبالغة 
475 ألف جنيه، رغم استالم باقي 

زمالئه بالفريق مستحقاتهم بداية 
الشهر اجلاري.

بالنادي  املالية  اإلدارة  وكانت 
جهزت شيكات بقيمة مستحقات 
الالعب بع����د اخلصومات املوقعة 
عليه م����ن جانب اجله����از الفني 
للفريق والبالغة 100 ألف جنيه، 
إال أن الالعب رفض استالم الشيكات 
العتراضه على اخلصومات املوقعة 
عليه، وقد فشلت جميع احملاوالت 
التي ق����ام بها املداف����ع لرفع هذه 
اخلصومات واستالم مستحقاته 
كاملة، وطالب املنسق العام للكرة 
إبراهيم حسن بالتدخل  بالزمالك 
ل����دى مجل����س اإلدارة لرفع هذه 
اخلصومات عنه، ووعده األخير 

بحل األمر في أقرب فرصة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
مبعنويات عالية للغاية يخطو 
النادي األهلي أولى خطواته على 
املس����توى االفريقي ف����ي بطولته 
املفضل����ة دوري أبط����ال أفريقيا 
القدم في نسختها اجلديدة  لكرة 
الغانرز  هذا املوسم عندما يالقي 
من زميبابوي ف����ي ذهاب دور ال� 
32 من البطولة. وهو اللقاء املقرر 
اقامته بعد غد السبت في زميبابوي 
على ملعب روفارو وهو من النجيل 

الصناعي. 
من جهت����ه، أكد مدي����ر الكرة 
باألهلي هادي خش����بة أن مهاجم 
الفريق أسامة حسني سيعود لقائمة 
الفريق خالل مباراة الغانرز، بينما 
يغيب العب الوسط أحمد حسن 

واملهاجم هاني العجيزي.
وأوضح خشبة في تصريحات 
اعالمية أن الفريق يحتاج حلسني 
في مباراة زميبابوي في ظل النقص 
العددي الذي يعاني منه الفريق، 
نافيا تواجد الالعب في السعودية 

ألداء عمرة.
الفني باألهلي  وكان اجله����از 
بقيادة املدير الفني حسام البدري 
قد قرر اصطحاب 21 العبا خلوض 
مواجهة بطل زميبابوي، حيث سافر 
الفريق االحمر في ساعة متأخرة 
من مساء امس متوجها إلى هراري 
العاصمة، في رحلة تس����تغرق 11 
س����اعة منها ترانزيت ملدة ساعة 
في جنوب أفريقيا، وضمت قائمة 
الالعبني كال من ش����ريف إكرامي، 
أحمد عادل عبد املنعم، محمد مختار، 
وائل جمعة، شريف عبد الفضيل، 
محمد سمير، أحمد السيد، حسام 
عاشور، عبداهلل فاروق، مصطفى 
شبيطة، شهاب الدين أحمد، سيد 
معوض، أحمد علي، أحمد فتحي، 
محمد بركات، أحمد شكري، محمد 
أبو تريكة، فرانسيس دوفوركي، 
عم����اد متعب، محمد فضل، محمد 

طلعت.
من ناحي����ة اخرى قرر اجلهاز 
الفني بالنادي األهلي بقيادة حسام 
البدري توقيع عقوبة مالية ضد 
مهاجم الفريق أحمد بالل بخصم 
20 ألف جنيه من مستحقاته املالية، 

هاني سعيد يعيش حالة من الغضب لعدم تسلم مستحقاته من الزمالك

44 جواداً وفرساً في »األحمدي«
يقام في الرابعة عصر الي��وم سب��اق االجتم��اع 
ال� 22 على مضمار فروسية األحمدي والذي يشتمل 
على 4 أشواط قيدت فيها 44 جوادا وفرسا من مختلف 
الدرجات أهمها الشوطان الثالث والرابع املخصصان 
جلياد املبتدئات والدرجة الثانية للمنافسة على كأس 
شركة البترول الوطنية ومؤسسة الكدم للتجارة 

العامة واملقاوالت، وفيما يلي االجتماع بالكامل:
الشوط األول جلياد الدرجة األولى على مسافة 
2000 مت���ر وقيدت في���ه 4 رؤوس هي: »طويق« 
السطبل فهد الدبوس، »عبطان« السطبل الوقيان، 
»مستقر« السطبل الهاجري، »عادل الطيب« السطبل 

األنصاري.
الشوط الثاني جلياد الدرجة الثالثة على مسافة 

2000 متر وقيدت فيه 4 اجوادا هي:
»طراح اخلير« السطبل خالد العتيبي، »نوايا 
خير« السطبل الهاجري، »أمير القلوب« السطبل 
الوحيص، »غال حور« السطبل نايف، »ابوصقر« 
الس���طبل الدماك، »نعم الوفى« السطبل الهادي، 
»شوا« الس���طبل املخلد، »غالي« و»نادر اخليل« 
السطبل فهد الدبوس، »مشيب« السطبل اجلالل، 
»خير الزين« و»لييه« السطبل الهاجري، »حاكم 
اخليل« السطبل فهد البدوس، و»أبوذعار« السطبل 

خالد العتيبي.
الشوط الثالث جلياد الدرجة الثانية على مسافة 
1000 متر وقيدت فيه 7 رؤوس على كأس مؤسسة 

البترول الوطنية:
العذاب، »رسام« السطبل  »تكرمي« الس���طبل 
الثويران، »مذكر« السطبل الطيار، »تستاهل اخلير« 
السطبل خالد العتيبي، »الزوردي« السطبل اخلدران، 

و»مطارد« و»القرين« السطبل فهد الدبوس.
الشوط الرابع جلياد املبتدئات على مسافة 1600 
متر وقيدت فيه 19 رأسا على كأس مؤسسة الكدم 

للتجارة العامة واملقاوالت:
»صادق العهد« السطبل خالد العتيبي، »راعي 
النش���اما« السطبل اخلالد  الطوالت« و»عشير 
والسالم، »صياف« الس���طبل العذاب، »شارد« 
و»أوتاد« السطبل األنصاري، »وضوح« السطبل 
األحمر، »رمز التحرير« السطبل األحمر، »ماهو 
عادي« الس���طبل الثويران، »هبوب الش���مال« 
السطبل الش���مالي، »زين الوصايف« السطبل 
السيد، »شانزليز« السطبل اخلدران »مستقيم« 
الس���طبل الوحيص، »بارود الثاني« الس���طبل 
الشويعر والعضيلة، »مسموح« السطبل الدماك، 

»طحان« السطبل الفراج.

طموحات القادسية والكويت تصطدم 
بكاظمة والجهراء في انطالق »ذهبي السلة«

يحيى حميدان
تتركز االنظار اليوم على صالة يوسف 
الش���اهني في نادي كاظمة، مع انطالق 
اجلولة االولى للمرب���ع الذهبي لدوري 
كرة الس���لة، بإقامة مباراتني من العيار 
الثقيل، فيلتقي في املباراة االولى كاظمة 
مع القادسية في ال� 5 مساء، تليها مواجهة 

الكويت مع اجلهراء في ال� 7.
وتكتسي اجلولة االولى أهمية خاصة 
بالنسبة للفرق االربعة، التي تعي متاما 
ان الف���وز في انطالق���ة مباريات املربع 
الذهبي، سيمنح الفريق الدافع واالفضلية 
لالستمرار في حتقيق النتائج االيجابية 

في اجلوالت املتبقية.
املباراة االولى، سيكون كاظمة  وفي 
امام اختبار صعب الثبات جدارته وتطور 
مستواه في املوسم احلالي، عندما يواجه 
القادسية حامل اللقب في املواسم الثالثة 

املاضية.
وكان البرتقالي احد ابرز الفرق التي 
جذبت انتباه متابعي وعشاق اللعبة، بعد 
ان اصب���ح »رقما صعبا« على اي فريق 
االطاحة به خاصة بعد تعاقد ادارة النادي 
مع املدرب البحريني س���لمان رمضان. 
وس���اهم تفوق كاظمة في حجز الفريق 
الذهبي  املؤه���ل للمربع  الثاني  للمقعد 
مبكرا االمر الذي اتاح له افضلية خوض 

مباريات جولة الذهاب في صالته، حسب 
قرار جلنة املسابقات التي اعطت الكويت 
افضلية خوض جولة االياب في صالته 

النه صاحب املركز االول.
وعلى الرغم من ان صفوف القادسية 
مدججة بالنجوم، وفي مقدمتهم القائد فهاد 
السبيعي والنجم عبداهلل الصراف وأحمد 
سعود وصقر عبد الرضا ومحمد ساملني 
واملجتهد عبدالعزيز احلميدي، واالميركيان 
جويل بوكس ومايكل كريستنسن، فإن 
»االصفر« يدرك متاما ان مهمته لن تكون 
سهلة مبواجهة كاظمة الذي يضم جنوما 
ال يقلون ش���أنا عن العب���ي االصفر في 
امله���ارة او اخلبرة بوجود فهد الرجيبة 
وعبدالعزيز الربيعة ومحمد اش���كناني 
واحمد البلوشي وحسني علي وعبداهلل 
توفيق واالميركيان اوماي ويسلي وجون 

اويدن.

الكويت مع الجهراء

وفي املباراة الثانية، يخوض الكويت 
الطامح الستعادة لقب الدوري بعد ان فقده 
في املواسم الثالثة املاضية، مواجهته امام 
اجلهراء بحذر شديد الن »اجلهراويني« 
لديهم الطموح ذاته في انتزاع لقب الدوري 
من بني انياب الكبيرين القادسية والكويت 
اللذين احتكرا الفوز باللقب في املواسم 

الثمانية االخيرة.
وتضم صف���وف الفريقني العديد من 
العناصر التي بامكانها قلب املوازين في اي 
حلظة، ومتى ما احتاج اليها مدربا الفريقني 
الصربي زوران زبيس���يفيك )الكويت( 
ومحزم العتيق )اجلهراء( وهما يدركان 
اهمية خط���ف اول نقطتني في انطالق 

املربع الذهبي.
وسيكون اعتماد زوران على املتألق 
راشد رياض الذي بات عنصرا مؤثرا في 
»الكتيبة الكويتاوية«، ودائما ما يظهر في 
االوقات احلرجة، لينقذ فريقه من مطب 
الوقوع ف���ي احملظور، كمل يعول ايضا 
على راش���د علي ويحيى البحر وسالم 
الى  الهذال وعبدالرحمن جمعة، اضافة 
احملترفني االميركيني اندريه بيتس وايرا 
كالرك، والثاني مطالب بتقدمي املزيد في 
مباراة اليوم، بعد ان ابتعد عن مستواه 

في املوسمني املاضيني.
وفي اجلهة االخ���رى، يعول العتيق 
على جه���ود ناي���ف الصندلي صاحب 
االداء الرائ���ع، وكان له اليد الطولى في 
وصول فريقه للمربع الذهبي، مبساعدة 
االميركي���ني انطوني جونز كيو وجمال 
س���يدرك وعبدالعزيز ض���اري ومحمد 
املطيري وحس���ني حاجية وعبدالعزيز 

الصراف.

تأمل في بداية ناجحة لتعزيز حظوظها في الظفر باللقب


