
السبت 8 مايو 2010   27رياضة

العربي يتألق ويهزم الكويت في »ممتاز اليد«
الصليبخات يفاجئ السالمية ويجدد آماله

)عادل يعقوب(

حامد العمران
ي���ده بقوة  العربي  وض���ع 
للمنافسة على لقب بطولة الدوري 
املمتاز لكرة الي���د بعد ان تألق 
وحقق فوزا مستحقا على الكويت 
34 � 31 في اللقاء الذي جمعهما اول 
من امس على صالة الشهيد فهد 
االحمد في الدعية ضمن مباريات 
اجلولة السادسة. وبذلك واصل 
العربي مالحقة املتصدر الفحيحيل 
بفارق نقطة واحدة فقط بعد ان 
رفع االخضر رصيده الى 9 نقاط 
ليبتعد الكويت مؤقتا عن املنافسة 
على اللقب بعد بقاء رصيده عند 
7 نقاط ليحت���ل املركز الثالث. 
وفي لقاء آخر فاجأ الصليبخات 
الساملية بعد تغلبه عليه 34 � 32 
)18/16( ليفتقد السماوي فرصة 
قفزه ال���ى املركز الثالث ويبقى 
رابعا بعد توق���ف رصيده عند 
6 نقاط فيم���ا دفع الصليبخات 
رصيده الى 4 نقاط ليجدد امله 
في الوصول الى منصة التتويج 
باحتالل املركز الثالث على اقل 
تقدير. وكانت فرصة الس���املية 
ذهبية ليحقق الفوز في ظل غياب 
عدد كبير من الالعبني االساسيني 
في الصليبخات ولكن لم يصل 
الساملية الى مراده في ظل احلماس 
الكبير م���ن العبي الصليبخات 

بقيادة مشاري طه واحمد الكندري 
وحسني جابر واحلارس تركي 
اخلالدي ليؤكد العبو الصليبخات 

انه ال كبير في امللعب.
وفي اللقاء الذي جمع العربي 
مع الكويت قدم االخضر واحدة من 
اجمل مبارياته وكان مدرب العربي 
القايد الشاذلي حاضرا وبقوة في 
املباراة من خالل التشكيلة التي 
لعب بها في البداية مع االبقاء على 
اوراق رابحة على دكة االحتياط 

اس���تخدمها في الوقت املناسب 
الى جانب استقرار دفاع الفريق 
على طريقة 6 � 0 بتشكيلة ثابتة 
بقيادة صالح انس وعبدالعزيز 
يالوس وسلمان الشمالي ويقف 
وراءهم بشموخ احلارس الدولي 
مهدي خان وه���ذا ما رجح كفة 
االخضر الذي استغل غياب العب 
اخلط اخللفي في الكويت محمد 
الغربلل���ي لاليق���اف مع اغالق 
الطريق على اجلناحني مش���عل 

طه ومشاري العتيبي واالهم من 
ذلك ع���دم اعطاء فرصة لالعبي 
الكويت لتطبيق الهجوم املرتد من 
خالل العودة السريعة مع جناح 
اجلناحني عبداهلل مصطفى وطالل 
عباس في تنفيذ الهجوم املرتد 
واثبت عباس انه جدير باللعب 
اساسيا من خالل مستواه العالي 
وكان الشمالي متوازنا في ادائه 
الهجومي م���ن خالل التصويب 
اخلارجي. وادى حس���ني حبيب 

وعبدالعزي���ز املط���وع دورهما 
التكتيك���ي على اكمل وجه فيما 
برز العب الدائرة حسني الشطي 
بتحركه اجليد على خط ال�6 متر« 
مس���تغال احلالة السيئة لدفاع 
الكويت املفتوح على مصراعيه. 
واحسن الشاذلي قيادة املباراة من 
خالل التشكيلة املناسبة واشرك 
علي مراد في الوقت املناسب بعد 
نصف الشوط االول وهذا ما حافظ 
على اداء مراد طوال املباراة من 
خالل تصويباته القوية وحتركه 
االيجابي بنشاط وحيوية واالهم 
اراحة مراد في اجلانب الدفاعي 
وهذا ما جعل العربي يحافظ على 
اداء جيد طوال شوطي املباراة.

من جانب���ه لم يقدم الكويت 
املس���توى املطلوب وكان العب 
اخلط اخللفي عبداهلل اخلميس 
غير موفق فتعجل في تصويباته 
وكان السبب الرئيسي في زيادة 
فارق االه���داف لصالح العربي 
لتصويبات���ه العش���وائية غير 
الدقيقة، فيما ق���دم خالد البرك 
مس���توى جيدا وكان دور علي 
املذن قياديا وتكتيكيا فيما واصل 
مشاري العتيبي هبوط مستواه، 
وكان على املدرب اراحته وعدم 
اشراكه منذ البداية واشراك جاسم 

محمد الذي قدم مستوى جيدا.

المربع الذهبي للصاالت اليوم
تقام اليوم مباراتا املربع الذهبي لدوري 
الصاالت ف����ي صالة نادي اليرموك جتمع 
املباراة االولى الفحيحيل متصدر املجموعة 
الثانية مع ثاني املجموعة االولى بني فريقي 
اليرموك او الش����باب وذلك في الس����ابعة 
والنصف مساء، اما املباراة الثانية فيلتقي 
فيها القادسية ثاني املجموعة الثانية مع 
أول املجموعة األولى في التاسعة والنصف 

مساء.
ويسعى اليرموك الى حصد لقب الدوري 
في نسخته االولى فكس���ب رهانه حتى 
اآلن على جنومه الدولي���ني أمثال القائد 
حمد العثم���ان واحمد العصفور وفوزي 
املاص وعبدالعزيز البسام وحمد حيات 
كم���ا اس���تفاد الفريق فنيا م���ن خدمات 
احملترف املصري وائل ابوالقمصان احد 
أفضل املواهب الصاعدة في كرة الصاالت 
بالقارة األفريقية والذي احترف لفترة في 
الدوري القطري للصاالت وفي الفحيحيل 
لفت االنظار الالعب ش���اكر املطيري احد 
اكتشافات دوري الصاالت وهداف املسابقة 

حتى اآلن.

النصر ثالث الكأس
أحرز النصر املركز الثالث في مسابقة 
كأس خادم احلرمني الشريفني )النخبة( 
لكرة القدم اثر فوزه على الشباب 3-1 على 
ستاد االمير فيصل بن فهد في الرياض. 
وس���جل االرجنتيني فيكتور فيغارووا 
)10 من ركلة جزاء( وسعد احلارثي )39( 
ومحمد السهالوي )72( اهداف النصر، 
وعبده عطيف )45 من ركلة جزاء( هدف 

الشباب.

خلف يتذمر من تدريبات العربي

كأس اتحاد الجمعيات ينطلق اليوم 

عبدالعزيز جاسم 
علمت »األنباء« من مص����ادر موثوقة في النادي 
العربي أن املهاجم خالد خل����ف غاب عن التدريبات 
منذ هزمية األخضر في نهائي كأس سمو ولي العهد 
أمام الكويت الذي لم يشارك فيه بالرغم من انه كان 
جاهزا ودخل مع الالعبني املعس����كر الداخلي، اال أن 
تصرف املدرب الكرواتي دراغان سكوسيتش بإبعاده 
عن التشكيلة االساسية واالحتياطية اثار استياءه، 
ففضل ان يبتعد ع����ن التدريبات وكان من املفترض 
ان يش����ارك في مباراة النصر اول من امس في ختام 
الدوري حتى يقف املدرب على لياقته ومس����تواه اال 

انه واصل الغياب.

 وسيحاول عدد من الالعبني من زمالئه واالداريني 
ثنيه عن االبتعاد نظرا حلاجة الفريق اليه في مباراة 
نصف نهائي كأس سمو االمير في مواجهة القادسية 
السيما ان املهاجم االخر حسني املوسوي لم يتدرب 
من����ذ مباراة الكويت الصابت����ه في ظهره ولم يعرف 
مدى حجمها حتى االن ورمب����ا يغيب فترة طويلة.  
وفي السياق نفسه اخرج دراغان العب الوسط محمد 
جراغ من حساباته بعد ان الحظ تألق الثنائي صاحبي 
اخلبرة أحمد موس����ى وخالد عبدالقدوس في مباراة 
النص����ر وقتالهما في امللعب رغ����م ان املباراة كانت 
حتصيل حاصل خصوصا في ظل تراجع مس����توى 

جراغ وتذمره من جلوسه على مقاعد البدالء. 

 الموسوي يتعرض إلصابة في الظهر

تنطلق اليوم بطولة كأس احتاد اجلمعيات لكرة 
القدم على ملعب املعهد التجاري بحولي حتت رعاية 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري 
وتختتم في 11 مايو اجلاري، ويش����ارك في البطولة 
34 فريقا ميثلون اجلمعيات التعاونية، حيث أجريت 
القرعة وضمت املجموعة األولى التي ستقام مبارياتها 
اليوم فرق جمعيات علي صباح السالم الذي سيواجه 
عبداهلل املبارك، كما سيلعب فريق الظهر مع الزهراء 
والدسمة وبنيد القار مع الرميثية وطني امام القادسية 
والسالم والصديق في مواجهة الصباحية والشامية 
امام اخلالدية واجلابرية مع احتاد اجلمعيات التعاونية 

وصباح الناصر مع جابر العلي.
أما املجموع����ة الثانية فوضع����ت فريق جمعية 
مدينة سعد العبداهلل مع االندلس وجليب الشيوخ 

امام الصليبية والروضة وحولي مع عبداهلل السالم 
والعارضية امام الصليبخات واليرموك مع الشعب 
والعديلية في مواجهة الفيحاء والساملية امام صباح 

السالم والدعية مع الفحيحيل والنسيم مع هدية.
من جانبه وجه بدر الردعان مدير البطولة الدعوة 
لعشاق خماسيات كرة القدم الدعوة حلضور منافسات 
البطولة التي ستقام يوميا على ملعب املعهد التجاري 
بحولي، مشيرا الى ان اللجنة املنظمة حرصت على 
تخصيص جوائز قيمة من خالل س����حوبات يومية 
وأثنى الردعان على الدور الكبير الذي يقوم به احتاد 
اجلمعيات التعاونية لدعم تلك البطولة التي تهدف 
الى التواصل بني الشباب وخلق اجواء تنافسية بني 
الفرق املشاركة في اجواء رياضية اجتماعية تشارك 

فيها جميع افراد االسرة.

غوران: سأستدعي الرشيدي والقحطاني.. وجراغ خارج حساباتي
أكد أن باب األزرق لن يغلق في وجه أي نجم

مبارك الخالدي
قال مدرب المنتخب الوطني 
ان  الصربي غوران توڤاريتش 
العب العربي محمد جراغ سيكون 
خارج حس���ابات الجهاز الفني 
لألزرق ف���ي المرحلة الحالية، 
مضيفا انه يعرف جراغ جيدا، 
وال احت���اج لم���ن يلفت نظري 
اليه لكنه مع االس���ف في هذه 
الفترة بعيد عن مستواه وحتى 
المباريات االخيرة التي خاضها 

العربي لم يشارك جراغ اال في 
اوقات محددة وهو ما يعزز الرأي 
لدي أنه ليس في مس���تواه في 

الوقت الحالي.
واوض���ح غ���وران ان باب 
المنتخب ال يمكن ان يغلق في 
وجه نجم كبير مثل جراغ الذي 
له دور مح���وري في اي فريق 
يشارك معه لكن ذلك مشروط 
بالعودة الى مس���تواه ولياقته 

المعهودة.

واكد انه قرر ان يستدعي ثالثة 
العبين فقط في المرحلة المقبلة 
وهم العب الجهراء عادل حمود 
ومدافع الساحل خالد القحطاني 
وحارس مرمى الصليبخات خالد 

الرشيدي.
وبين غوران أن عادل حمود 
قدم مستوى رائعا مع الجهراء في 
الفترة السابقة يؤهله للعودة الى 
تشكيلة االزرق الى جوار من تم 
اختيارهم سابقا، وهو العب مهم 
في مركز المحور، وبالنسبة الى 
خالد القحطاني فقد كان معنا في 
الفترة السابقة، واعرف شخصيا 
امكاناته الفنية والبدنية ونحن 
نحتاج الى مدافعين طوال القامة 

تحسبا للظروف القادمة.
وعن مركز حراسة المرمى، 
انن���ي معجب  ق���ال غ���وران: 
الفردي���ة والبدنية  باالمكانات 
لح���ارس الصليبخ���ات خالد 
الرشيدي وعرفت ان لديه تجربة 
احترافية خارجية وشاهدته عن 
قرب في المباريات التي لعبها 

في الدوري مؤخرا.
وقد ال يس���أل عن االهداف 
التي دخلت مرماه ألن المباراة 
ادوار ومهام بين جميع الالعبين 
وليس فقط حارس المرمى، وكل 
ما يحتاجه الرشيدي هو استعادة 
الثقة بنفسه ألن امامه مستقبال 

واعدا.

ي�ض���ر جمل����س �إد�رة نادي فتيات �لقري���ن �لريا�ضي دعوة �ل�ض���ادة �أع�ضاء 

�جلمعي���ة �لعمومي���ة للنادي حل�ض���ور �جتماع �جلمعي���ة �لعمومية �لعادية 

�ملق���رر عقده يف متام �ل�ضاع���ة �ل�ضاد�ضة من م�ضاء ي���وم �خلمي�س �ملو�فق 

2010/6/24 مبقر �لنادي بالقرين وذلك ملناق�ضة جدول �لأعمال �لتايل:

1 - �لتقرير �لإد�ري و�ملايل عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف 2010/3/31م.

2 - �مليز�نية و�حل�ضاب �خلتامي عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية وتقرير مر�قب �حل�ضابات.

3 - م�ضروع �مليز�نية �ملقرتحة لل�ضنة �ملالية �لقادمة 2011/2010.

4 - �لقرت�ح���ات �ملقدم���ة للمجل����س من �أع�ض���اء �جلمعي���ة �لعمومية 

�مل�ض���ددين للتز�ماته���م �ملالي���ة �أو م���ن جمل�س �إد�رة �لن���ادي يف موعد 

�أق�ضاه �ل�ضاعة �لثامنة من م�ضاء يوم �لأحد �ملو�فق 2010/5/23.

5 - تعيني مر�قب ح�ضابات �لنادي، وحتديد مكافاأته �ل�ضنوية.

كم��ا ين��وه جمل���س الإدارة ب��اأن الجتم��اع يقت�ضر عل��ى الأع�ض��اء العاملني 

امل�ضددي��ن للتزاماته��م املالية حتى نهاي��ة يوم الثالثاء املواف��ق 2010/3/2 

وفق��ًا لتعميم الهيئة العامة لل�ض��باب والريا�ض��ة رقم 7 ل�ض��نة 2010 واأحكام 

امل��ادة 51 من النظام الأ�ضا�ض��ي للنادي والذين م�ض��ت على ع�ض��ويتهم �ض��نة 

ميالدية واحدة فاأكرث ووفق اأحكام املادة 27 من النظام الأ�ضا�ضي للنادي.

و�هلل ويل �لتوفيق،،،

مالحظة: يجب اإح�ضار البطاقة املدنية الأ�ضلية اأو �ضهادة اجلن�ضية الأ�ضلية حل�ضور الجتماع.

جمل�س �لإد�رة

نادي فتيات القرين

اجتماع اجلمعية العمومية العادية

عبداهلل العنزي
توج الساحل بطال لدوري الدرجة 
األول���ى متأهال للدوري املمتاز بعد ان 
جنح بالفوز على مطارده املباشر اجلهراء 
بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما 
امس في ختام دوري الدرجة االولى، 
وجنح الساحل بذلك في حجز مقعد له 
في الدوري املمتاز للموسم املقبل، فيما 
سيواجه اجلهراء الذي جاء في املركز 
الثاني نظيره التضامن صاحب املركز 
السابع في الدوري املمتاز يوم االربعاء 
املقبل لتحديد صاحب املقعد الثاني في 

الدوري املمتاز للموسم املقبل.
وبعد نهاية املباراة قام عضو اللجنة 
االنتقالية مبارك النزال بتسليم الساحل 
درع الدوري وس���ط احتفاالت كبيرة 
ألبناء اب���و حليفة الذين عادوا مجددا 
ال���ى دوري االضواء بع���د غياب دام 

موسمني 
ففي الشوط االول سيطر الساحل 
اللعب بفضل حتركات  على مجريات 
العبي املنتصف الذين أدوا مهامهم على 
اكمل وجه سواء في التغطية الدفاعية 
او املس���اندة الهجومية، وجنح العبه 
محمد الظفيري في افتتاح التس���جيل 
لفريقه بعد تس���ديدة قوية من خارج 
منطقة اجلزاء اصطدمت مبدافع اجلهراء 
لتغير اجتاهها بعيدا عن حارس اجلهراء 

سطام السهلي )17(.
وبعد الهدف لم تظهر اي محاوالت 
جدية من اجلهراء لتعديل الكفة في ظل 
اس���تمرار التألق خلط وسط الساحل 
خصوصا الالعبني سعد ضميد محمد 

فريح، وسدد االخير كرة قوية ارتدت 
من عارضة مرمى اجلهراء 

وفي الش���وط الثاني ظهر اجلهراء 
بصورة افضل من الشوط االول وجنح 
الفريق في تشكيل خطورة كبيرة على 
مرمى الساحل علي كاظم، وجنح العبا 
الوس���ط عادل حمود واحمد حواس 
في خلق الفرص للمهاجمني البرازيلي 
ويلسون ومحمد دهش وكانت اخطر 
هجمات اجلهراء التسديدة القوية عبر 
ويلسون من داخل منطقة اجلزاء ابعدها 
علي كاظم بصعوبة الى ركنية )19(، 
وتس���ديدة من احمد حواس من ركلة 
حرة مباشرة ابعدها كاظم الى ركنية 
ايضا )23(، في املقابل مال الس���احل 
الى الدفاع كثيرا واعتمد الفريق على 
الهجمات املرتدة مس���تغال االنطالقات 
السريعة ملهاجمه املتألق مرزوق زكي 
الذي كاد ان يضيف الهدف الثاني بعد 
ان راوغ حارس اجلهراء سطام السهلي 
وس���دد الكرة الى املرمى اخلالي اال ان 
مدافع اجلهراء ابعدها من باب املرمى الى 
ركنية وسط مطالبات العبي الساحل 

باحتساب ركلة جزاء.
أدار اللقاء طاقم حتكيمي من اململكة 
الس���عودية بقي���ادة احلكم  العربية 
عبدالرحم���ن القحطاني ومس���اعديه 
يوسف ميرزا وعبداهلل مطلق وسلمان 
امليل حكما رابعا، وقد وفق القحطاني 

في قيادة املباراة.
وفي اللقاءين األخيرين فاز الشباب 
على الفحيحيل 3-2 وتعادل اليرموك 

مع خيطان سلبا.

العربي ضرب بقوة أمام الكويت وفاز بجدارة

خالد الرشيدي قدم مستوى جيدا أهله لالنضمام لصفوف األزرق

فرحة غامرة لالعبي الساحل بعد التأهل إلى الدوري املمتاز

أزرق الناشئين يواجه األردن اليوم
يختبر أزرق الناش���ئني قدراته مساء اليوم عندما يلتقي 
نظيره األردني في متام الس���ابعة اال الربع على ستاد علي 
صباح السالم بنادي النصر في اطار استعدادات املنتخبني 
لنهائيات كأس آسيا للناشئني التي ستقام في األردن أكتوبر 

املقبل. 
والالعبون هم: عبداهلل السبيعي وعبداهلل الشمري ومحمد 
السرهيد وعبداهلل املسبحي وسعود التركي وعمر العدواني 
ومحمد الفهد وعبداللطيف اخلياط واحمد مس���تكي وسعد 
العازمي وفيصل مبروك ومحمد ش���اكر وس���عود اجلناعي 
وموسى زنكي واحمد عبداهلل ومحمد القبندي وفارس احمد 
واحمد املنص���ور ونادر العنزي وفيصل الس���بيعي وعلي 
عتيق وعبداهلل الرش���يدي ونواف جازع ووليد الرشيدي 
ومتعب الشمري ونواف نايف وخالد وليد ومتعب الشمري 
وعبدالعزيز مصلح ومحمد العنزي وخالد معجب وعبداهلل 
عبدالرحمن وعبداهلل خلف ومرزوق العجمي واحمد مساعد 

وابراهيم السهلي ويوسف الغريب.

الساحل..»ماطول الغيبة«
هزم الجهراء في ختام منافسات الدرجة األولى وعاد إلى الممتاز


