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العربي قدم اداء سيئا امام كاظمة

انتقد عضو اجلمعية العمومية 
في النادي العربي والالعب السابق 
في فريق السباحة صالح الفرس 
»ظهور ابناء بعض الشخصيات 
الرياضية التي عملت في مجالس 
االدارات السابقة، ممن ال ميلكون 
اخلبرات الكافية لقيادة ناد عريق 

مثل القلعة اخلضراء«.
ف����ي تصريح  الف����رس  وقال 
صحاف����ي ان النادي العربي قلعة 
كبيرة وليست إرثا ألحد، مشيرا 
الى ان هؤالء يحاولون الوصول الى 
مجلس االدارة من خالل عمل جلان 
تكرميية للفرق، وشدد على ان ادارة 
النادي العربي يفترض ان يقودها 

رجاالت أكفاء ذوو خبرة عالية، مستغربا استخدام املال للوصول الى 
اهدافهم. وأوضح ان املرحلة املقبلة من عمر النادي تتطلب ان يقوده 
مجلس ادارة متجانس ومتناسق يضم جميع »العرباوية« املخضرمني، 
مشددا على انه ميكنه الترشح في احدى القوائم أسوة بالذين يرون 
ان النادي م����وروث لهم ومن خالل تاريخ والده الرياضي كمدير عام 

لأللعاب املائية بالقلعة اخلضراء في عهد الشيخ نايف األحمد.

مبارك الخالدي
يسدل الستار اليوم على القسم الثالث ملنافسات دوري الدرجة 
االولى حيث يشد املتصدر الساحل )26 نقطة( الرحال الى اجلهراء )22( 
في موقعة مثيرة، بينما يحل خيطان )23( ضيفا على اليرموك)16(، 
وتقام املباراتان 6.20 مساء، وفي اللقاء الثالث يواجه الشباب)14( 

على ملعبه الفحيحيل )7( نقاط.
وتكمن اهمية اجلولة في انها تتيح للفرق املتنافسة على حجز 
بطاقة التأهل االولى الدخول الى منافس���ات القسم الرابع واالخير 

اجلمعة املقبل بحسابات مغايرة حيث ال مجال للتعويض.
وتبرز مباراة اجلهراء والساحل االكثر اهمية لرغبة الفريقني في 
كسب نقاط املباراة السيما ان اجلهراء فاز على الساحل في القسم 
االول 2-0 وتعادال في القس���م الثاني من دون اهداف وال يريد اي 

منهما فقدان أي نقطة في هذا التوقيت.
اما اللقاء الثاني خيطان واليرموك فلن يكون س���هال على االول 
ال���ذي تلقى الهزمية على يد اليرامك���ة مرتني 1 � 0 و2 � 1 وقد ظهر 
بشكل جماعي مميز وقدم مباراة مليئة بالفنيات امام الساحل اجلولة 
الس���ابقة وانتهت بالتعادل 3 - 3، وفي املقابل يأمل ابناء خيطان 
ف���ي رد اعتبارهم وحتقيق فوز يضمن لهم املركز الثاني مؤقتا في 

انتظار تعثر املتصدر.
ويبقى اللقاء الثالث بني الشباب والفحيحيل االقل اهمية البتعاد 
الفريقني حسابيا عن فرق املقدمة وما يهمهما هو تقدمي صورة تليق 

بهما والتحكم في مصير الفرق الباحثة عن التأهل.

عبداهلل العنزي 
عل���ى الرغم من ان العربي كان 
قد ودع املنافسة على لقب الدوري 
نظريا منذ نهاية القسم الثاني اال 
ان العرباوية انفسهم استوعبوا هذا 
االمر جيدا عقب صافرة احلكم علي 
محمود امس االول التي اعلنت فوز 
كاظمة 2-0 ليبقى رصيد االخضر 
عن���د 21 نقطة بفارق 14 نقطة عن 
القادس���ية املتصدر. والعرباوية 
انفس���هم يؤمنون من���ذ اكثر من 
9 س���نوات بأنه���م ال ميلكون ذلك 
النفس الطويل جدا الذي يقودهم 
في نهاية السباق الحراز اللقب، فهم 
تخصصوا في العقد االخير في الفوز 
بالكؤوس بأنواعها، ولعل اجلماهير 
لن تقسو على فريقها كثيرا في هذا 
التوقيت، خصوصا ان العربي لم 

يلعب مباراتني متتاليتني في الدوري 
بتشكيلة كاملة من دون أي غياب، 
هذا باالضافة الى ان التأهل الى نصف 
نهائي كأس ولي العهد قد يخفف من 
الدوري عن  مرارة استمرار غياب 
املنصورية. من جانبه قال مدير الكرة 
بالعربي احمد الناصر ل� »األنباء« ان 
املباريات املتبقية في عمر الدوري 
لن يخوضها االخضر كتأدية واجب 
فنحن ال نطمح الى البقاء في املركز 
اخلامس في نهاية املطاف، فإذا كان 
املرك���ز االول قد اصبح حلما بعيد 
املنال فإننا نسعى للحصول على 
املركز الثاني او الثالث. واشار الى ان 
االخضر سيخوض املباريات املقبلة 
بتشكيلة كاملة مع عودة الالعبني 
املصابني مث���ل محمد جراغ وامير 
س���عيود وخالد عبدالقدوس الذي 

الفريق، وهذه  باشر تدريباته مع 
املباريات املتبقية من الدوري فرصة 
أيضا لالستعداد لكأسي االمير وولي 
العهد. وعن عودته الى الفريق بعد 
ان تغيب طوال الفترة املاضية منذ 
اس���قاط عضوية املجلس السابق 
قال الناصر انه لم يقدم استقالته 
من النادي بعد حل املجلس السابق 
وكل ما هناك ان���ه ابتعد احتراما 
للمجلس اجلديد، مضيفا انه سيعود 
خالل االيام املقبلة بعد ان يجتمع 
مع االدارة اجلديدة لوضع النقاط 
على احلروف. من جهته قال العب 
العربي محمد جراغ انه س���يكون 
جاهزا للمش���اركة مع الفريق في 
املباريات املقبلة بعد ان تشافى من 
االصابة الت���ي حلقت به منذ اكثر 

من شهر.

 القادسية بغياب أبرز نجومه إلى الهند لمواجهة إيست بنغال 
المشعان: إصابتي ليست خطيرة والالعبون على قدر المسؤولية

)عادل يعقوب(عبدالعزيز املشعان تعرض لإلصابة أمام التضامن ولم يغادر مع القادسية إلى الهند

البنوان: المهمة صعبة
ولكننا واثقون بالعبينا

كاظمة تدرب في ناساف وسط أجواء باردة

خاض الفريق االول لكرة القدم في نادي كاظمة تدريباته 
مساء امس بعد وصوله الى مدينة قرشي استعدادا خلوضه 
مباراة صعبة في ضيافة ناساف االوزبكي ضمن اجلولة 

الثالثة من كأس االحتاد اآلسيوي غدا.
وخاض »البرتقالي« تدريبه ف���ي الثامنة والنصف 
مساء بتوقيت اوزبكستان )السادسة والنصف بتوقيت 
الكويت( وس���ط اجواء باردة جدا عل���ى امللعب امللحق 
لستاد سنترال حيث تقام مباراة الغد وبحضور 20 العبا 
حيث حرص املدرب الروماني ايلي بيالتشي ومساعده 
جمال يعقوب على ان يقتصر التمرين على فك العضالت 
واللياقة البدنية وتقسيمة خفيفة خصوصا ان الالعبني 
كانوا مرهق���ني منذ الصباح من رحلة بدت معقدة امس 
اضافة الى اجلهد الذي بذلوه في املباراة التي هزموا فيها 
العربي في الدوري املمتاز مس���اء امس االول. ويجري 
كاظمة تدريبه الرئيسي مساء اليوم على ستاد سنترال 
الذي عاين���ه اجلهاز الفني امس للتع���رف على نوعية 

وجودة ارضيته. 
وترأس الوفد اسعد البنوان رئيس مجلس ادارة نادي 
كاظمة الذي اعرب عن امله في ان يخطو كاظمة خطوة 
مهمة نحو التأهل الى الدور الثاني من املس���ابقة لو عاد 
من اوزبكستان بفوز لن يكون الطريق اليه سهال، مبديا 
ثقته في قدرة الالعبني على حتقيق ذلك في ظل ارتفاع 

نسبة االنسجام لديهم من مباراة الى اخرى.
وقال البنوان ان االداء الرائع الذي قدمه الالعبون في 
املباراة امام العربي يبعث على االرتياح الشديد واألمل 

في ان يحالفهم التوفيق امام ناساف غدا.
ب���دوره، أثنى مدير الفريق ف���واز بخيت على الفوز 
املستحق على العربي رغم ان الفرص الضائعة مازالت 
سمة يجب االنتباه لها ومعاجلتها خصوصا من الناحية 
النفسية حيث ان اجلهازين الفني واالداري يبذالن جهدا 

كبيرا من هذه الناحية.
وقال بخيت ان اجله���از الفني حصل على معلومات 
مهمة عن اسلوب وطريقة اداء الفريق االوزبكي ووضع 
كل التصورات اخلاصة باللقاء، مشددا على ان كاظمة أتى 
الى اوزبكستان من اجل الفوز وليس تأدية مباراة فقط 
حيث ان حسم التأهل مبكرا الى الدور الثاني اولوية البد 
منها بعد االنتصارين املستحقني على اجليش السوري 

والعهد اللبناني.

عبدالعزيز جاسم 
يغادر في الساعة ال� 10 صباح اليوم، وفد 
الفريق االول لكرة القدم في القادس���ية الى 
مدينة كلكتا الهندية ملواجهة ايس���ت بنغال 
الهندي االربعاء املقبل في اجلولة الثالثة من 

كاس االحتاد اآلسيوي.
وقرر اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني 
محمد ابراهيم اعطاء الالعبني راحة على ان 
يكون التدريب ليوم واحد فقط على ملعب 
املباراة »يوبا بهراتاتا« حلالة االرهاق التي 
يعيشها الفريق بسبب ضغط املباريات احمللية 
واالسيوية. ويبدو ان هذه الرحلة ستكون 
فرصة اللتقاط االنفاس لعدة ايام بعد العودة 
من الهند، وهي اكثر فترة يرتاح فيها الفريق 
منذ اكثر من شهر، قبل ان يبدا مشواره في 
الدور ربع النهائي في كاس سمو االمير في 
29 اجل���اري، حيث يلتقي الفائز من العربي 
والتضامن اللذين يلتقيان في 25 اجلاري. 

ورمبا تخدم الظروف االصفر بعودة 3 او 
4 العبني على االقل من املصابني، الن مواجهة 

الك���ؤوس تختلف عن الدور االول من كاس 
االحتاد االسيوي والدوري، لذا فالفريق بحاجة 
ال���ى كل العناصر ف���ي كاس االمير. ويدرك 
اجلميع ان الظروف التي مير بها االصفر في 
الفترة احلالية قهرية بسبب الغيابات الكثيرة 

بني العبيه في املباراة امام ايست بنغال.

غياب 13 العبا

ويتخلف عن الوفد 13 العبا او 14 العبا في 
حال عدم سفر احمد عجب، اضافة الى السوري 
فراس اخلطيب وحمد العنزي وحسني فاضل 
وفهد االنصاري وعبدالعزيز املشعان وصالح 
اجلمعة ومجيد طالل لالصابة، وعمر بوحمد 
لظروف العمل، وبدر بوحمد ومحمد القطان 
للدارس���ة، وصالح الشيخ واحمد البلوشي 
وعلي جواد لظروف خاصة، كما ان احلارس 
نواف اخلالدي سيكون احتياطيا في املباراة 
لعدم ش���فائه من االصابة، وس���يكون علي 
العيس���ى هو احلارس االساسي.وقد فضل 
اجلهاز الطبي للفري���ق تواجد اخلالدي مع 

الوفد الستكمال عالجه من االصابة بدال من 
البقاء في البالد دون متابعة. وس���يتراس 
الوفد مدير الكرة ابراهيم املس���عود، ويضم 
عبداهلل احلقان مشرفا، ولن يغادر مدير الفريق 
جمال مبارك ملتابعة تدريبات بقية الالعبني، 
واالطمئنان على املصابني قبل املشاركة في 

كأس سمو االمير.

إصابة المشعان

 من جهته، قال العب الوسط عبدالعزيز 
املشعان انه كان يرغب في املغادرة مع الفريق 
الى الهند، النه يقدر الظروف الصعبة التي 
يعاني منها الفريق بسبب كثرة الغيابات في 
صفوفه، بيد ان االصابة في االنكل التي تعرض 
لها امام التضامن اول من امس، حرمته من 
مرافقة الوفد، مش���يرا الى ان بقية الالعبني 
قادرون عل���ى حتمل املس���ؤولية والعودة 

بالنقاط الثالث. 
وافاد بانه يحتاج الى اس���بوع على اقل 

تقدير للشفاء من االصابة.

األبيض تعاونا وجتانسا وكان الطرف األقوى 
في دفاعه وهجومه.

لعب الساملية بتشكيلة مكونة من فواز 
الفضلي وسعد سرور وجراح عبداللطيف 
ويوسف اليوحة ويوسف الدندن وعبداهلل 
العازم���ي واميانويل  البريكي ومش���اري 
ونواف املفيدي واليكس وفرج لهيب، ولم 
يكن للسماوي في الش������وط األول سوى 
هدف خطفه احمل���ترف الي���كس بعد خطأ 
دف��اعي انف���رد باملرمى وس���دد الكرة على 
يسار الفض��لي )45 + 1(، وظهرت خطوط 

الساملية متفككة مبكرا.
وفي الش���وط الثاني رفع الساملية راية 
االستس���الم وسجل االبيض هدفا ثالثا عن 
طريق البرازيلي روجيرو بعد عرضية متقنة 
من بشار )46( واضاف البرازيلي كاريكا هدفا 
رابعا من تسديدة قوية اخطأ احلارس في 
االرمت���اء عليها )56( واضاف كاريكا ايضا 
الهدف اخلامس من ركلة جزاء )66( ودفع 
مدرب الكويت آرثر بالعبه فهد عوض ووليد 
عل���ي بعد عودتهما م���ن االصابة، واضاف 
ماكينغا الهدف الس���ادس بعد متريرة من 

كاريكا )86(.
ولم يكن للساملية وجود في الشوط الثاني 
واكتف���ى بأداء واجب ثقيل وكان بعيدا عن 

جو املباراة.
أدار املباراة احلكم حمد بوجروة وأنذر 
فرج لهيب ومشاري العازمي وسعد سرور 

من الساملية وحسني حاكم وفهد حمود.

في الدقيقت���ني 23 و40 األول بعد حتضير 
رائع من البرازيلي روجيرو وتسديدة من 
كاريكا والثاني اثر حتضير جيد من بشار 
سدد العجمي الكرة برأسه قوية في مرمى 
احلارس فواز الفضلي الذي لعب اساس���يا 

بدال من حميد القالف.
لعب األبيض بتشكيلة مكونة من خالد 
الفضلي ويعقوب الطاهر وحسني حاكم وفهد 
القحطاني  العتيقي وناصر  حمود وجراح 
وماكينغا وروجيرو وبشار عبداهلل وكاريكا 
واس���ماعيل العجمي وسيطر األبيض على 
منطقة املناورات وش���ن هجمات متالحقة 
اس���فرت عن هدفني واضاعة فرص أخرى 
وظهر بشار خصوصا بحالة جيدة واظهر 

ناصر العنزي ـ عبداهلل العنزي
خالص التهنئة لألبيض وخالص العزاء 
للس���املية بعد فوز الكويت أمس بنتيجة 
كبيرة قوامها س���تة أهداف مقابل هدف في 
ختام اجلولة )16( للدوري املمتاز، واستحق 
الفائز نقاط املب���اراة وكان الطرف األقوى 
فيما واصل الساملية خسائره وتعرض أمس 
لكارثة في النتيجة واملستوى وبذلك أصبح 
للكويت )33( نقطة خلف القادسية املتصدر 
وله مباراة مؤجلة وبقي الساملية في املركز 
الس���ادس برصيد )17( نقطة واحلقيقة ان 
الساملية س���اءت حالته كثيرا وعلى ادارته 

التدخل النقاذ ما ميكن انقاذه.
وفي املب���اراة الثانية حقق النصر فوزا 
على الصليبخات بنتيجة 3-1 وس���جل له 
البرازيلي مارسليو )44( وباتريك ڤابيانو 
)45 + 6( وردريغو )61( وسجل للخاسر 

البرازيلي أرثر من ركلة جزاء )63(.
وبذلك الفوز أصبح للنصر )30( نقطة 
وبقي الصليبخات في املركز األخير بثالث 

نقاط.
أدار املباراة احلكم سليمان امليل وكان جيدا 
في قراراته وأنذر غازي القهيدي وارنستو 

وطالل نايف من النصر.
توالت الهجمات لألبيض في الشوط األول 
حتى خيل لنا أن الس���املية يلعب بال دفاع 
وحارس مرمى فشكل الرباعي بشار عبداهلل 
وروجيرو واسماعيل العجمي وبشار عبداهلل 
)عادل يعقوب(بشار عبداهلل تألق وقاد األبيض للفوز على فريقه السابقضغطا هائال نتج عنه هدفان سجلهما العجمي 

األبيض مّزق شباكه »بستة« والعنابي تخطى الصليبخات بسهولة

خالص العزاء للسالمية..

عبداهلل العنزي
أجلت جلنة التدريب واملنتخبات في احتاد الكرة 
رف����ع تقريرها النهائي الى اللجن����ة االنتقالية حول 
برنامج إعداد األزرق لالستحقاقات املقبلة الى األسبوع 
املقبل، وذلك للنظر الى ما سيسفر عنه اجتماع القادة 
مسؤولي الرياضة في اخلليج، خصوصا بعد ان وردت 

أنباء عن تأجيل »خليجي 20« املقرر ان تس����تضيفه 
مدين����ة عدن اليمنية في نوفمبر املقبل الى أجل غير 
مس����مى. الى ذلك، من املقرر ان يغادر اليوم رئيس 
اللجنة االنتقالية الشيخ أحمد اليوسف الى القاهرة 
للتنسيق مع مسؤولي االحتاد املصري إلقامة مباراة 

ودية بني األزرق والفراعنة في مايو املقبل.

عبدالعزيز جاسم
علمت »األنباء« ان إحدى الشركات الكبرى في البالد 
تقدمت بعرض الى اللجنة االنتقالية في احتاد الكرة 
ملالقاة ميالن االيطالي في تاريخ 28 أو 29 ديس����مبر 
املقبل والتي تتزامن مع استعدادات األزرق لبطولة 
كأس آسيا 2011 في قطر. واشتمل عرض الشركة على 
شرط ان يلعب الفريق بكامل جنومه حتى ان جزءا من 
الشرط ان أي العب ينتقل مليالن في الصيف سيكون 
ضمن تشكيلة الفريق، علما بأن ميالن أبدى موافقة 

على ش����روط العقد والتي تتزامن مع توقف الدوري 
االيطالي واملسابقات األوروبية لالحتفال بأعياد رأس 
السنة. وينتظر ميالن موافقة اللجنة االنتقالية على 
خوض هذه املباراة التي سيعود ريعها بالكامل للشركة 
الراعية، وهناك بعض اآلراء في احتاد الكرة ترفض 
لعب هذه املباراة بس����بب تزامنها مع معسكر إعداد 
األزرق للبطولة اآلسيوية. وذكرت مصادر ان مدرب 
املنتخب الصربي غوران توڤاريتش أبدى موافقته على 

خوض املباراة وتعديل برنامج إعداد األزرق.

الفرس: البعض يحاول الوصول
إلى إدارة العربي عبر التكريم

الساحل للبقاء على الصدارة 
بمواجهة الجهراء

صالح الفرس

تأجيل إعداد المنتخب.. واليوسف إلى القاهرة

ميالن ينتظر موافقة األزرق الناصر: لم أستقل وسأجتمع مع اإلدارة الجديدة قبل عودتي

السالمية يقيل مدربه
وصالح زكريا خلفًا له

عبدالعزيز جاسم
بعد الفوز الكبير الذي حققه نادي 
الكويت على نظيره الساملية بنتيجة 
6 � 1 قامت إدارة السماوي بإقالة مدرب 
الفريق وليم توماس ومساعديه معضد 
العجمي وعلي فالح،  وقررت اس���ناد 
املهمة الى املدرب الوطني صالح زكريا 
وتعيني حسني ناصر وحسني ياسني 

مساعدين له.


