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الدور ربع النهائي من مسابقة كأس االمير سيشهد شدا وجذبا بين الالعبين                  )متين غوزال(

سمير سعيد

محترف الصليبخات البرازيلي ارثر تيكيرا تذمر من إشراكه متأخرا أمام الفحيحيل

سمير زاهر

مهدي العازمي

المنطق يفرض نفسه أيضًا في أغلى الكؤوس
عبداهلل العنزي

ل���م يتغير احلال كثي���را في الدور 
رب���ع النهائي لكأس س���مو االمير عن 
الدور نفسه لكأس س���مو ولي العهد، 
فاملفاجآت بالكاد تكون غائبة بعد ختام 
الدور األول لكأس االمير، فتأهل 6 فرق 
من 8 الى ربع النهائي في كأسي االمير 
وولي العهد، وهي الكويت حامل اللقب 
والقادس���ية »باي« والعربي وكاظمة 
والفحيحيل واليرموك، يبدو ان املنطق 
فرض نفسه بتأهل الفرق املرشحة، وان 
كانت املفاجأة الكبيرة في الدور األول 
لكأس س���مو االمير، تتمثل في إسقاط 
الفحيحيل متذيل ترتيب فرق الدرجة 
االولى للجهراء، فيما كاد أبناء الساحل 
ان يعبروا من بوابة كاظمة لوال س���وء 
الطالع، وعدم قدرتهم على احلفاظ على 

التقدم في الوقت بدل الضائع.
وفي نظرة س���ريعة على مباريات 
رب���ع النهائي، تبدو صعب���ة عدا لقاء 
القادس���ية واليرموك، فاألصفر مرشح 
قوي حلجز أول���ى بطاقات التأهل الى 
الدور نصف النهائي، للفارق الشاسع في 
اإلمكانيات واخلبرة بينه وبني اليرموك 
الذي سيتمس���ك، ولو ببصيص األمل 
في حتقي���ق مفاجأة من العيار الثقيل، 
وإسقاط القادسية مستغال عامل اإلرهاق 

الذي يعاني منه األصفر.
من جانبه، ال يبدو العربي مرش���ح 
لتكرار حتقيق فوز عريض على الساملية، 
كما حدث في اجلولة االولى من القسم 
الثالث لل���دوري املمتاز، فالس���ماوي 

»املتجدد« بعودة »شيخ املدربني« صالح 
زكريا، يريد ان يؤكد للجميع ان اخللل 
في الفترة املاضية، كان يتمثل باملدرب 
البلجيكي وليام توماس الذي أقيل من 

منصبه لسوء نتائج الفريق مؤخرا.
ف���ي حني يأمل العرباوية في ضرب 
موعد جديد مع الغرمي التقليدي القادسية 
ف���ي نصف النهائي، كما هو احلال بعد 
ان تأهال الى الدور نفس���ه لكأس ولي 

العهد.
في اجلهة األخرى، سيكون الصراع 
على أشده بني الكويت والنصر، فمباريات 
الفريقني دائما ما تشهد إثارة وندية كبيرة 
ويصعب التكهن بهوية الفائز، فاألبيض 
يريد االحتفاظ باللقب بكل ما أوتي من 
قوة، ويطمح مع القادسية فقط الى إحراز 

الثالثية هذا املوسم.
من جهت���ه، فإن العناب���ي ميلك كل 
مقومات الفريق القادر على إحراز اللقب 
األول في تاريخه، فهو مازال يحافظ على 
أمله في إحراز لقب الدوري، ويريد حتقيق 
مركز أفضل من املركز الثالث الذي حققه 
في املسابقة نفسها في املوسم املاضي.

وس���يكون اللقاء األخير بني كاظمة 
والفحيحيل هو فرصة ليعيد الفحيحيل 
ذكريات الزم���ن اجلميل، خصوصا انه 
سيواجه البرتقالي في إعادة لنهائي 1986 
الذي شهد حتقيق الفحيحيل اللقب، وال 
يش���كل اللقاء اي شيء آخر للفحيحيل 
سوى استعادة الذكريات، نظرا للفارق 
الشاسع في إمكانيات الفريقني، إال اذا كان 

ألبناء املنطقة العاشرة رأي آخر.

6 فرق من 8 تأهلت إلى الدور ربع النهائي في كأسي األمير وولي العهد

تكريم سمير سعيد اليوم

زاهر ضيف »سكوب« الليلة

استعدادات مكثفة لبطولة المعاقين

 الفهد يشيد بمسيرة مدلول

»اإلدارية« تنظر إسقاط إدارة العربي

 الجوله الخامسة لكأس الشباب اليوم

استقبل الش���يخ طالل الفهد في مكتبه العب نادي النصر لكرة 
الق���دم عبدالعزيز مدلول الذي يودع املالعب يوم 3 أبريل املقبل في 

مباراة جتمع النصر والقادسية.
وأشاد الفهد راعي مهرجان االعتزال بالالعب وبالعطاء الذي قدمه 
م���ع فريقه وهو من الالعبني املميزين ومتنى له التوفيق في حياته 

املقبلة بعد االعتزال.

مبارك الخالدي
تنظر الدائرة االدارية باحملكمة 
الكلية صباح اليوم في الدعوى 
املرفوعة من رئيس مجلس ادارة 
النادي العربي الس����ابق جمال 
الكاظم����ي بصفته ض����د مدير 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بصفته واملتعل����ق بالغاء قرار 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الصادر 20 من الش����هر املاضي 

باسقاط مجلس االدارة استنادا 
الى نص امل����ادة 22 من النظام 

االساسي.
اجلدير بالذكر انه من املقرر 
ان يتم النظر في الدعوى بجلسة 
24 املقب����ل، اال ان محامي دفاع 
الكاظمي قد تقدم بطلب لتعجيل 
نظر الدعوى استجابت له هيئة 
احملكمة وحددت لها جلسة اليوم 

لنظرها.

مبارك الخالدي
تقام في ال� 6.30 مس���اء اليوم اجلولة اخلامسة من بطولة كأس 
االحتاد لكرة القدم للشباب حتت 19 سنه حيث يلتقي في املجموعة 
األولى الكويت مع الفحيحيل على ستاد ثامر وكاظمه مع التضامن 
على س���تاد محمد احلمد والساملية مع الصليبخات على ستاد علي 
صباح الس���الم وفي مباريات املجموعة الثانية يلتقي القادسية مع 
اجلهراء على ستاد صباح السالم والعربي مع الساحل على الصداقة 

والسالم والنصر مع اليرموك على ملعب الساحل.

تنظ����م الزميل����ة »النهار« في 
العاش����رة والنصف صباح اليوم 
في فندق كراون بالزا حفل تتويج 
حارس املرمى الدولي السابق سمير 
س����عيد بجائزة االحت����اد الدولي 
القدم  للتأريخ واحص����اءات كرة 
»حارس الشباك النظيفة االول في 
تاريخ آس����يا« التي حصل عليها 

رسميا في 24 اغسطس املاضي.
وكانت »النهار« زودت االحتاد 
اثبتت  الدولي باحصاءات دقيقة 
ان حارس مرمى منتخب الكويت 
والنادي العربي في فترة الثمانينيات 
التسعينيات حافظ على  ومطلع 
نظافة شباكه 1283 دقيقة متواصلة 
مع فريقه العربي في الفترة من 1 
نوفمبر 1987 الى 23 نوفمبر 1989، 
وهو افضل سجل حلارس مرمى 
في تاريخ القارة اآلسيوية، والثامن 
عامليا بعد البرازيلي جيرالدو فليو 
واملص����ري الراحل ثاب����ت البطل 
)رقمان قياسيان( والبلجيكي داني 
فيرلندين واالرجنتيني خوسيه 
ماريا بوجلبوسيتش والهولندي 
ادوين ڤان در سار واملصري عصام 

احلضري.
وق����ال نائب رئي����س حترير 
انور بوخمسني:  الزميل  »النهار« 
تلقينا االس����بوع املاضي اجلائزة 

يس����تضيف ف����ي الثامنة من 
مساء اليوم برنامج »غرين اليت« 
الذي يبث على قناة »سكوب« من 
االحد الى اخلميس س����مير زاهر 
رئيس االحتاد املصري لكرة القدم 
وعضو االحت����اد العربي للحديث 
عن العالقات التي تربط االحتادين 
املصري والكويتي للعبة، والتعاون 

املثمر بينهما.
وسيكشف زاهر عن كواليس 
مب����اراة االزرق ومنتخ����ب مصر 
خالل شهر مايو املقبل في الكويت، 
وسيتحدث عن انتخابات االحتاد 
العربي والتي ستجري نهاية ابريل، 
بعد اعالن الشيخ احمد اليوسف 
عن دعم زاهر. البرنامج من اعداد 
الزميل احمد عبداللطيف وتقدمي 

اكد رئيس نادي املعاقني مهدي 
العازمي ان االستعدادات تتواصل 
على قدم وساق الستضافة البطولة 
الدولي����ة االولى املفتوحة اللعاب 
القوى للميدان على مضمار ثانوية 
الفت����رة من 28-22  كيفان خالل 
ابري����ل، مش����يرا ال����ى ان اللجنة 
املنظمة للبطولة تواصل ترتيباتها 
بالتنسيق مع كل اجلهات املعنية 
إلجناح البطول����ة. وقال العازمي 
رئيس اللجنة املنظمة ان مجلس 
االدارة على انعقاد مستمر من اجل 
هذا احلدث ال����ذي يقام الول مرة 
في الكويت برعاية س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
مثمنا هذه الرعاية الكرمية والدعم 
الذي يوليه سموه البنائه املعاقني 
دون تأخير حرصا منه على دعم 
رياضة املعاقني داخليا وخارجيا. 
وكشف العازمي في تصريحاته ان 
منافسات البطولة ستشهد تسجيل 
ارقام تأهيلية لبطولة العالم، وان 
هناك اجهزة طبية دولية من فرنسا 
واملانيا واستراليا ستكون متواجدة 
في الكويت خصيصا لهذه البطولة 
باالضافة الى مراقب دولي معتمد 

من رئيس االحتاد الدولي د.الفريدو 
بوغ، وطلب منا رعاية احلفل لدورنا 
الفاعل ف����ي تزويده باالحصاءات 
التي اس����تحق مبوجبها  الدقيقة 
التكرمي،  الدولي ه����ذا  حارس����نا 
واضاف بوخمس����ني: عملنا فورا 
منذ تلك اللحظة على ترتيب هذا 
احلفل املبسط، وهو دور نفتخر 
كمؤسسة اعالمية بالقيام به الى 
جانب دورنا االساسي في العمل 
الصحافي االحترافي، كما ان سمير 
يستحق االهتمام ألنه من الالعبني 
القالئل الذين لم يحظوا بالتكرمي 
الالئق وهذا اقل ما نس����تطيع ان 

نقدمه له.

ان����ور مال اهلل وب����داح الهاجري 
الزمي����ل مطلق نصار  وبحضور 

ومن اخراج محمد السعيد.

ملتابعة هذه االرقام والتي ستدرج 
في اجندة االحتاد الدولي للمعاقني 
ومن جهته اعل����ن مدير البطولة 
شافي الهاجري ان اللجنة املنظمة 
ستبدأ في اجراء بروڤات حلفلي 
االفتتاح واخلتام مع االنتهاء من 
تشكيل اللجان العاملة للبطولة، 
القوى ووزارات  ومخاطبة احتاد 
الصحة والداخلية وبتنسيق كامل 
ب����دأ منذ فت����رة وجتهيز املالبس 
لالعبني احمللي����ني الذين ميثلون 

الكويت في هذه البطولة.

الختياره حارس الشباك النظيفة األول في آسيا

»التدريب« ترفع اليوم تقريرًا عن إعداد األزرق

 عتيق: إدارة الصليبخات تبحث عقوبة آرثر

مبارك الخالدي
نف���ى مدير الفري���ق بنادي 
الصليبخ���ات فال���ح عتيق ما 
تردد ح���ول مش���اجرة الالعب 
البرازيلي ارثر تيكيرا معه بعد 
مباراة الفري���ق امام الفحيحيل 
في الدور التمهيدي لبطولة كأس 
سمو االمير والتى انتهت بفوز 

الفحيحيل 2 � 1 .
وقال عتيق ف���ي تصريح ل� 
»األنباء« ان الالعب ابدى تذمره 

الفريق عبداهلل  من قرار مدرب 
اليرموك والذي طلب منه املشاركة 
في آخر 20 دقيقه حيث بدا الالعب 
متذمرا وكان يرغب في املشاركة 

منذ بداية املباراة.
وأضاف عتيق ان قرار اختيار 
قائمة الالعبني بيد اجلهاز الفني 
للفري���ق واملفترض من الالعب 
ان ينفذ تعليمات اجلهاز الفني 
وأال يتدخل ف���ي األمور الفنية 
املتعلقة باإلش���راك منذ البداية 

او التبديالت ولكن لألسف عقلية 
بعض الالعبني احملترفني وصلت 
الى مستويات غير مقبولة ومن 
املفترض بهم االرتقاء بالعبينا 

وليس العكس.
وق����ال عتي����ق ان اإلدارة في 
اجتماعها املقبل ستنظر في التقرير 
اإلداري املرفوع ليتخذ املجلس 
القرار املناسب في الالعب الذي 
تراجع مستواه في اآلونة األخيرة 
وأصبح ال يؤدي األدوار املطلوبة 

منه داخ����ل امللعب خصوصا ان 
هدف الفوز للفحيحيل جاء بعد 
ان قطعت الكرة منه ولم يكلف 

نفسه عناء متابعتها.
وأشار عتيق إلى ان الفحيحيل 
يستحق االحترام والفوز بالقياس 
إلى عطاءات العبيه على العكس 
من فريقنا الذي يس����ير مبؤشر 
بياني عكس����ي ويحت����اج وقفة 
ومراجعة فنيا وإداريا للرجوع 

إلى مستواه املعهود.

 عبداهلل العنزي 
تعقد اللجنة الفنية والتطوير في احتاد 
الكرة، اجتماعا مساء اليوم لرفع التقرير 
النهائي عن اعداد االزرق لكأس آسيا 2011 
الى اللجنة االنتقالية، بعد ان مت تأجيل 
تقدمي التقرير الى االخيرة في االسبوع 
املاضي، للنظر فيما سيسفر عنه اجتماع 
وزراء الش���باب والرياضة لدول مجلس 
الذي عقد االس���بوع  التعاون اخلليجي 
املاضي في البالد، وكانت هناك انباء عن 
تأجيل »خليجي 20« املقرر في مدينة عدن 

اليمنية في نوفمبر املقبل.
ومن املقرر ان ترفع اللجنة البرنامج 

االعدادي الذي ينطلق في شهر مايو املقبل 
الى موعد انطالق كأس آسيا في يناير في 
العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيبدأ 
بإقامة مباراة بني االزرق واملنتخب املصري، 
وفي حالة اعتذار االخير فإن النية تتجه 
الى مواجهة اي منتخب خليجي شرط اال 
يكون ضمن مجموعة االزرق في نهائيات 
كأس آسيا، ويستمر البرنامج حتى موعد 

النهائيات.
وارتأت اللجنة الفنية ان تضع مواعيد 
مباريات فقط من دون حتديد مع اي منتخب 
سيلعب االزرق فالنية تتجه لدى اللجنة 
الى البحث عن منتخبات متقاربة االداء 

والتكتيك مع املنتخبات التي س���تواجه 
االزرق حسب القرعة التي جتري في 23 
ابريل في اكادميية اسباير الرياضية في 

الدوحة.
الى ذلك، يغادر صباح اليوم إلى اململكة 
العربية السعودية احملاضر الدولي ومقيم 
احلكام سعد كميل، ملراقبة طاقم التحكيم 
التايلندي املكلف من االحتاد اآلس���يوي 
لكرة القدم إلدارة مباراة االحتاد السعودي 
والوحدة االماراتي ضمن دوري أبطال آسيا 
للمحترفني التي ستقام بعد غد الثالثاء 
على س���تاد االمير عبداهلل الفيصل في 

مدينة جدة.

كميل إلى السعودية لمراقبة حكم مباراة االتحاد والوحدة اإلماراتي

 بعد أن تذّمر المحترف البرازيلي إلشراكه متأخرًا

الحّي »يقلب« يابن همام
حتت عنوان »بالتر يح��رق أوراق بن همام« كتب 
الزمي��ل ماجد اخلليفي رئيس حترير جريدة »اس��تاد 
الدوحة« القطرية، يحّمل عل��ى رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« جوزيف بالتر ويتهمه بدق اس��فني 
الشحناء بني رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم محمد 
بن همام ورئيس االحتاد السعودي لكرة القدم االمير 
س��لطان بن فهد عقب زيارة بالت��ر للرياض، وهاجم 
الزميل اخلليفي بالتر متهم��ا اياه بالنكران واجلحود 

بعدما تخلى عن صديقه بن همام.
ونقول لزميلنا العزيز بداية نبارك لك فوز الغرافة 
بدوري النجوم القطري بعدما اس��تحق الفهود اللقب 
عن جدارة وال عزاء لفريقنا املفضل السد الذي اقتنع 
مبركزه الثاني، بسبب اخطاء حارسه ومدربه في املباراة 
احلاسمة، اما احلديث عن عالقة الصديقني بالتر وبن 
همام الس��ابقة فهي يا سيدي الفاضل عالقة مصالح، 
فكالهما اس��تفاد من اآلخر في ترس��يخ قواعده في 
االحتادين الدولي واآلس��يوي وعندما شعر بالتر بان 
هناك من يسعى لزحزحته عن كرسيه الوثير، رد عليه 
بكل ما ميلك من اس��لحة، فمثلم��ا يقولون ان احلرب 
خدعة فان االنتخابات ايضا خدعة، فهي مثل السياسة 

»ال صديق دائم وال عدو دائم«.
ودعن��ي ايها الزميل العزيز اصارحك القول بأن بن 
همام لم يترك صديقا له كي يقف الى جانب طموحاته 
في الوصول الى س��دة رئاسة االحتاد الدولي، حتى لو 
انه لم يصرح بذلك رس��ميا، ونحن في الكويت اش��د 
املتضررين من قراراته في مشكلتنا القائمة مع االحتادين 
اآلس��يوي والدولي، بعدما قاتل ف��ي حرمان الصوت 
الكويتي في اجتماعات الكونغرس اآلس��يوي في مايو 
2009 حتى عاد احلق الينا بفضل جهود الش��يخ احمد 
الفهد واحملكمة الدولية »كاس« كما انه »عمم« خالفه مع 
الفه��د على انه خالف مع الكرة الكويتية فكانت اغلب 

قراراته ضد كرتنا وفرقنا.
ونقل بن همام خالفه الى الش��قيقة السعودية ذات 
الثقل والتأثير الكبير على الساحة اآلسيوية، وأقحم نفسه 
عنوة في انتخاب��ات االحتاد العربي لاللعاب الرياضية 
ملنافسة االمير س��لطان بن فهد على الرئاسة، ثم عاد 
وس��حب ترش��يحه بعد زيارة بالتر االخيرة للرياض 
فمع كامل تقديرنا لالخ بن همام اال انه ال يجيد اللعبة 
االنتخابية فتراه دائم الهجوم واالنتقاد لكل من يعارض 
توجهه ورأيه، فها هو اآلن يخس��ر بالتر بعدما خسر 
الفهد رئيس املجلس االوملبي اآلس��يوي والسياس��ي 
الذي يلعب رياضة بحنكة ودهاء، وخسر ايضا الثقل 
السعودي الكبير املتمثل في االمير سلطان ونائبه االمير 

نواف بن فيصل.
ال يعنينا خالف بالتر مع بن همام فكالهما يبحث 
عن »مجد« شخصي، ولكن يعنينا كثيرا ان تفوز قطر 
الش��قيقة باستضافة كأس العالم 2022، بعد أن قفزت 
طويال في االعمار والبنيان واملنشآت ولسنا مع تشكيك 
بالتر في قدرة الدوحة على استضافة هذا احلدث العاملي، 
فاملكس��يك من أفقر دول العالم اس��تضافت املونديال 

مرتني عامي 1970 و1986.
زميلي العزيز ماجد اخلليفي: انصحوا بن همام بأن 
»يخفف« من اندفاعه ويحّس��ن عالقاته ويعيد ترتيب 
اوراقه، كي يحافظ على كرسي رئاسة االحتاد اآلسيوي 

في االنتخابات املقبلة، وسالمتكم.
ناصر العنزي


