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الساحل يغرق في »البحر البرتقالي« والسالمية يهزم الجهراء

عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي
حقق كاظم���ة العالمة الكاملة 
النقاط م���ع ختام اجلولة  بعدد 
الثالثة م���ن الدوري املمتاز لكرة 
الق���دم عندما متك���ن من حتقيق 
الفوز الثالث له على التوالي والذي 
كان على حس���اب الساحل 2 � 0، 
ليرتفع رصي���د البرتقالي إلى 9 
نقاط ويصبح وصيفا بفارق هدف 
واحد عن العربي املتصدر، بينما 
خسر الساحل أول مباراة له في 
الدوري وتراجع إلى املركز السادس 
ليتوقف رصي���ده عن النقطتني 

وسجل هدفي املباراة فرج لهيب 
)58( ويوسف ناصر )59(.

وفي املب����اراة الثانية تغلب 
الساملية على أرضه بشق األنفس 
عل����ى اجله����راء 2 � 1 ليصب����ح 
السماوي خامسا ب� 4 نقاط ويظل 
اخلاسر دون رصيد من النقاط 

باملركز األخير.
سجل للساملية راشد الراشد 
)34( ويوس����ف النشيط )83(، 
بينما سجل هدف اجلهراء أحمد 

حواس )63 من ركلة جزاء(.
البرتقالي  وبالعودة ملباراة 

مع الساحل لم يتمكن أصحاب 
األرض من فك شيفرة دفاع العبي 
الساحل الذين صمدوا كثيرا في 
الشوط األول وقاتلوا أمام املرمى 
بالرغم من محاوالت فهد العنزي 
املتكررة ومحمد الداود الذي أضاع 
كرة سهلة أمام املرمى سددها في 
الش����بك اجلانبي للحارس علي 
كاظم ثم استسلم العبي كاظمة 
للرقاب����ة خصوص����ا املهاجمني 

يوسف ناصر وفرج لهيب.
وف����ي الش����وط الثاني غير 
البرتقالي طريقة لعبه وركز كثيرا 

على األطراف والتي فعال حسمت 
املباراة لصاحلة من خالل الثنائي 
العنزي  سلطان صلبوخ وفهد 
اللذين تب����ادال الكرة كثيرا قبل 
أن ميرر العنزي الكرة بالكعب 
إلى صلبوخ الذي لعبها عرضية 
للخبرة فرج لهيب الذي ارمتى 
إليها ووضعها بالش����باك )58( 
وبعد الهدف بدقيقة متكن محمد 
الداود من اختراق اجلهة اليسرى 
إلى رأس  ويحول كرة عرضية 
يوسف ناصر الذي لم يتوان في 
وضعها بالشباك ليطمئن كاظمة 

على نتيجة املباراة ويهدئ من 
اللعب في ظل استسالم العبي 
الساحل الذين اقتنعوا في نهاية 

األمر بالنتيجة.

فوز أول للسالمية

وعلى س����تاد ثام����ر بنادي 
الس����املية، اس����تطاع السماوي 
صاحب االرض من انهاء الشوط 
االول بتقدم����ه به����دف نظيف 
عبر العبه راش����د الراشد الذي 
التي لعبها  العرضية  اس����تغل 
ناصر العثمان متجاوزا مدافعي 

اجله����راء باالضافة الى حارس 
مرماهم سطام احلسيني فلم يجد 
الراشد صعوبة في ايداعها باملرمى 
اخلالي )34(، واستحق السماوي 
ان ينهي الشوط متقدما كونه كان 
الطرف االفضل في اللقاء في ظل 
التحفظ من قبل العبي اجلهراء، 
وبرز من السماوي املتألق راشد 

الراشد وناصر العثمان.
الثاني، ظهرت  وفي الشوط 
املباراة بصورة مغايرة فالضغط 
للجه����راء والدفاع للس����املية، 
وشكلت حتركات العبي اجلهراء 

احمد حواس والبرازيلي دوغالس 
خط����ورة كبي����رة عل����ى مرمى 
الس����املية الذي تصدى مدافعاه 
احمد العي����دان واملغربي محمد 
عبو لتل����ك الهجم����ات، وجنح 
دوغالس في اس����تغالل املهارة 
الفردي����ة العالية التي متيز بها 
في احلصول على ركلة جزاء اثر 
عرقلته من قبل عبو، فترجمها 
احمد حواس بنجاح على يسار 

احلارس حميد القالف )63(.
الص����ورة م����رة  وانقلب����ت 
اخرى فحاول السماوي تدارك 

الوضع بالهجوم في ظل تراجع 
جهراوي، ومن كرة بينية جلراح 
عبداللطيف استطاع على اثرها 
املهاجم الصاعد يوسف النشيط 
ان يسجل منها هدف الفوز لفريقه 
الس����املية بعد ان هيأها لنفسه 
وس����ددها قوية مبرمى سطام 

احلسيني )83(.
أدار اللق����اء احلكم مش����عل 
العسعوسي وانذر حميد القالف 
ومحمد عبو ومشاري العازمي من 
الساملية ودغوالس وفهد الثنيان 

من اجلهراء.

مدينة عدن بعشرات الكيلومترات 
فضال عن سوء األوضاع األمنية 

فيها«.
وتاب����ع عبداهلل بش����أن اقامة 
املباريات في البطولة اخلليجية على 
ملعب من النجيل االصطناعي بقوله 
»الكل كان يتمنى ان تقام املباريات 
على العشب الطبيعي، السيما ان 
البطولة اخلليجية ستكون خير 
اعداد للمنتخبات قبل املشاركة في 
كأس االمم اآلسيوية، اضف الى ذلك 
انه يتعني على املنتخبات االستعداد 
للبطولة اخلليجية بخوض تدريبات 
ومباريات على ملعب من النجيل 
االصطناعي للتأقلم على خوض 

املباريات على تلك املالعب«.
البطولة  وقد س����حبت قرعة 
املاض����ي فأوقعت في  االس����بوع 
اليمن والكويت  املجموعة االولى 
وقطر والس����عودية، وفي الثانية 
العراق بطل آس����يا وعمان حاملة 

اللقب والبحرين واالمارات.
البطولة  ي����زال مصي����ر  وما 
اخلليجي����ة مث����ار لغ����ط في ظل 
االوضاع االمنية في جنوب اليمن 
رغم تأكيد اللجن����ة املنظمة على 
الالزمة  اتخاذ جميع االج����راءات 
القامتها في موعدها من 22 نوفمبر 
حتى 5 ديسمبر املقبلني )بعد تأخير 

النهائي يوما(.

عن استبعاد ملعب الوحدة في ابني 
واقامة جميع مباريات البطولة في 
مدينة عدن. وارجع املسؤول الذي 
طلب عدم الكش����ف عن اسمه هذا 
التعديل الى »بعد محافظة ابني عن 

االول حيث تقام مباراتا املجموعتني 
في توقيت واحد«.

وكان مسؤول ميني في اللجنة 
املنظمة للبطولة قد كشف لوكالة 
الصحافة الفرنسية االحد املاضي 

اعترف امني عام االحتاد االماراتي 
لكرة القدم يوسف عبداهلل بعدم 
وجود اتفاق على اقامة دورة كأس 
اخلليج ال� 20 في اليمن وان مصيرها 
النهائي سيبحث بعد عيد الفطر. 
وقال عبداهلل في تصريح نشرته 
صحيفة »اخلليج« االماراتية امس 
الثالثاء »نشعر بعدم وجود اتفاق 
على اقامة البطولة في اليمن، وان 
هناك بعض االحتادات التي التزال 

تشكك في قدرات اليمن«.
وتوقع »ان يكون هناك اجتماع 
لرؤساء االحتادات اخلليجية بعد 
عيد الفطر لتحديد مصير البطولة 

بشكل نهائي«.
وتاب����ع »ان احت����اد االمارات 
لكرة القدم، اكد من قبل انه يدعم 
استضافة اليمن للبطولة، ويتمنى 
ان تقام ف����ي افضل الظروف وان 

تتوافر لها افضل سبل النجاح«.
وردا على سؤال عن استبعاد 
ملعب ابني من استضافة مباريات 
في البطولة واقامتها في عدن فقط، 
قال عبداهلل »بال شك كنا ندرك ان 
ملعب ابني لن يكون جاهزا، كما ان 
الطريق من مقر اقامة الوفود الى 
امللعب يس����تغرق اكثر من ساعة 
للوصول، علما ان جناح البطولة 
يحتاج الى ملعبني،  الس����يما في 
اجلولة الثالثة واالخيرة من الدور 

عينت اللجنة املؤقتة التي تدير شؤون نادي النصر 
سعد الفضلي مديرا للعالقات العامة في النادي، وباشر 

األخير مهام عمله.
ويأتي اختيار الفضلي ملنصب مدير العالقات العامة 
نتيجة اخلبرة الكبيرة التي يتمتع بها، خصوصا انه 
شغل الكثير من املناصب حيث عمل مديرا للفريق االول 
لكرة القدم في النصر، وكذلك مديرا أللعاب الكراتيه، 
املالكمة والتايكوندو في النادي، اضافة الى كونه مقررا 

في اللجنة الفنية بدوري الوزارات.

تعقد في الساعة ال� 9 مساء اليوم األربعاء اجلمعية 
العمومية العادية الحتاد الكراتيه وذلك في مبنى االحتاد 
في الساملية ملناقشة التقريرين املالي واإلداري واعتماد 
مراقب احلسابات للسنة املالية اجلديدة. ووجه االحتاد 

الدعوة لألندية واألعضاء حلضور هذا االجتماع.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من بدر بودي 
نائب رئيس االحتاد اآلس���يوي لبناء األجسام، مدير 
معهد اوكس���جني لوفاة املغفور لها »شقيقته«، تغمد 
اهلل الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر 

والسلوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

عبداهلل العنزي ـ عبدالعزيز جاسم
يؤدي األزرق اليوم في العاشرة والنصف أولى حصصه التدريبية 
على ملع���ب املرحوم عبدالرحمن البكر في احتاد الكرة بالعديلية، 
وذلك اس���تعداد ملالقاة شقيقه الس���وري يوم اجلمعة املقبل وديا 
على ستاد الصداقة والسالم بنادي كاظمة ضمن استعداد األزرق ل� 
»خليجي 20« باليمن من 22 نوفمبر الى 5 ديسمبر املقبلني وكأس 

آسيا في قطر من 7 الى 27 يناير املقبل.
وكان اجلهاز الفني لألزرق بقيادة املدرب الصربي غوران توڤاريتش 
قد اختار 22 العبا ملواجهة س���ورية وهم خالد الرش���يدي وشهاب 
كنكوني ومساعد ندا ومحمد راشد وعامر املعتوق ويعقوب الطاهر 
وفهد ع���وض وخالد القحطاني واحمد الرش���يدي واحمد العيدان 
وجراح العتيقي وطالل العامر وصالح الش���يخ ووليد علي وحمد 
ام���ان وفهد العنزي وعبداهلل البريكي وحمد العنزي واحمد عجب 

وبدر املطوع ويوسف ناصر وخالد خلف.
وتأتي هذه التجربة السورية لألزرق الثانية خالل فترة قصيرة 
كونه سبق ان التقى مبنتخبي اذربيجان في يوليو املاضي وانتهى 
اللق���اء بالتعادل االيجابي بني املنتخبني، وال يبدو ان مدرب االزرق 
غوران سيشذ عن قاعدته التي لعب بها لقاء أذربيجان حيث سيقوم 
بتجريب كل الالعبني ال� 22 املستدعني ملباراة سورية وذلك للوقوف 

على مس���توياتهم قبل ان يغلق 
مل���ف االزرق الكبير بعد مالقاة 
املنتخ���ب اإلماراتي في أبوظبي 
7 اجلاري مؤقت���ا، لكي يتفرغ 
للمنتخب الرديف الذي يستعد 
خلوض غمار بطولة غرب آسيا 
للمنتخبات والتي ستنطلق في 
24 اجلاري بالعاصمة األردنية 

عمان.
ولن يكون مبق���دور غوران 
االستعانة بخدمات الالعبني عادل 
حمود وطالل نايف احملترفني في 
اسبيهاج البوسني في ظل صدور 
قرار عقوبة بحقهما من قبل ناديي 
اجلهراء والنصر املقيدين به حتى 
االن بكشوفات احتاد الكرة، وهناك 
اتفاق بني احتاد الكرة واالندية 
ينص على عدم استدعاء أي العب 
لصفوف املنتخب الوطني بحقه 

عقوبة من قبل ناديه.
ومن جانبه، قال مدير األزرق أسامة حسني ان لقاءات االزرق مع 
املنتخب السوري دائما ما تكون ذات فائدة كبيرة ملا يتمتع به املنتخب 
السوري من مهارة وقوة بدنية كبيرة، مضيفا ان التجمع املستمر 
لالعبي االزرق يعود بالفائدة الى الالعبني من خالل التجانس والى 

اجلهاز الفني للكشف عن نقاط اخللل وجتربة عدد من الالعبني.
وأشار حسني الى ان برنامج إعداد األزرق الكبير مختلف متاما 
عن املنتخب الرديف الذي يستعد لبطولة غرب آسيا، مشيرا الى ان 

املنتخب الرديف سيبدأ استعداده بعد مباراة االمارات املقبلة.
من جهته، قال مش���رف املنتخب عل���ي محمود ان العب العربي 
علي مقصيد قد يدخل بالقائمة بدال من عامر املعتوق الذي ننتظر 
تقرير طبيب املنتخب في مدى إمكانية مشاركته من عدمها، بينما 
ل���م يصلنا حتى اآلن أي تقرير عن إصابة املهاجم يوس���ف ناصر 
ال���ذي خرج مصابا من مباراة فريقه مع الس���احل بالدوري املمتاز 
وإذا كان هناك فعال إصاب���ة تعوقه فإن املدرب غوران بالتأكيد قد 

وضع بديال له.
وبني محمود أن هناك عددا قليال من األسماء سينضم إلى قائمة 
األزرق للمغادرة إلى أبوظبي ملواجهة اإلمارات الودية في 7 اجلاري 

ومنهم احلارس نواف اخلالدي.
وأضاف محمود ان األزرق 
سيدخل في معسكر داخلي في 
نفس يوم املباراة مع سورية 
بفندق السفير وبعد املباراة لن 
يرتاح الالعبون وسيستأنفون 
التدريبات يوم السبت ثم يغادر 
املنتخب إلى االمارات ويخوض 
يوم االثنني تدريبا واحدا قبل 
املباراة بيوم. وأوضح محمود 
ان مهمة إعداد األزرق سينتهي 
وقتها عند هذا احلد مؤقتا لكي 
يعلن غوران قائمة أسماء »رديف 
األزرق« والتي ستشهد تغيير 
طفيف عن القائمة السابقة بضم 
أسماء العبني جدد وسيكون أول 
تدريب في 20 من الشهر اجلاري 
ملدة يومني قبل املغادرة في 22 
منه للمشاركة في بطولة غرب 

آسيا باألردن.

في ختام الجولة الثالثة من الدوري الممتاز

شعار »خليجي 20« في اليمن

االتحاد اإلماراتي: مصير »خليجي 20« يبحث بعد العيد
األزرق يؤدي أول تدريباته استعدادًا لسورية

اتفاق اتحاد الكرة واألندية يمنع استدعاء حمود ونايف

الفضلي مديرًا
 لعالقات النصر

عمومية الكراتيه اليوم

خالص العزاء لبدر بودي

الفهد إلى تركيا اليوم

مال اهلل يحرز فضية أبوظبي للمبارزة

انطالق بطولة العيار لـ »الميني باسكت« 

يغادر البالد مساء اليوم األربعاء 
الشيخ طالل الفهد متوجها الى تركيا 
حلضور اجتماعات املكتب التنفيذي 
لالحتاد الدولي لكرة السلة على هامش 
بطولة كأس العالم املقام حاليا هناك. 
ويشارك الفهد في االجتماعات بصفته 

عضو املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي، 
كما س���يحضر جانبا م���ن مباريات 

»مونديال السلة«.
 ويرافق الفهد في رحلته الى هناك 
عضو جلنة التس���ويق في االحتاد 

الدولي بدر القبندي.

حقق بطل آسيا والكويت لسالح اآلبيه 
للمبارزة فهد مال اهلل امليدالية الفضية 
وكأس املركز الثاني في بطولة أبوظبي 
الدولية املفتوحة للمبارزة بعد ان خسر 
اللقاء النهائي امام بطل افريقيا املصري 
امين ع����الء بالقرعة 8-9 بعد تعادلهما 
بالنقاط. وبه����ذه النتيجة يثبت ابطال 
الكويت علو كعبه����م في لعبة املبارزة 
الدولية وانه����م مازالوا ابط����اال للعبة 
وميثلون الكويت خير متثيل رغم االيقاف 

الدولي للرياضة الكويتية.
من جانبه قال مال اهلل ان هذا االجناز 
يأتي بعد استعداد قوي من قبل العبي 
الكويت الذين ش����اركوا ف����ي البطولة 
وعددهم 17 العبا ينقسمون الى 8 العبني 
لسالح اآلبيه و4 فلوريه و5 سابر، وتابع 
مال اهلل: نسعى من خالل مشاركتنا في 
هذه البطوالت املفتوحة الى اس����تغالل 
وجود ابرز العبي العالم واالحتكاك معهم 

الكتساب املزيد من اخلبرات.

تنطلق مس���اء اليوم األربعاء في 
صالة نادي اجلهراء بطولة طالل مبارك 
العيار لفرق )امليني باسكت( حتت 12 
سنة في كرة السلة والتي يشارك بها 
4 فرق هي النصر، التضامن، العربي 

واجلهراء منظم البطولة.
وتبدأ املباريات في الساعة التاسعة 
حيث يلعب في املباراة األولى النصر 
مع اجلهراء، يليها لقاء التضامن مع 

العربي.

اس��تدعى املدير الفني ملنتخب سورية لكرة القدم فجر 
ابراهيم، 9 محترفني الى التش��كيلة ملواجهة الكويت واليمن 
في الكويت وصنعاء في 3 و7 اجلاري في اطار االس��تعداد 

لنهائيات كأس آسيا في قطر في يناير 2011 املقبل.
وضمت تشكيلة سورية 20 العبا هم: عبدالرزاق احلسني 
وعاطف جنيات وبالل عبدالدامي )الكرامة(، ماهر السيد ومعتز 
كيلون��ي )اجليش(، رجا رافع ورضوان االزهر )املجد(، عمر 
حميدي واحمد كالسي )االحتاد(، اديب بركات )الوثبة(، مصطفى 
شاكوش )تشرين(، محمود النزاع )النواعير(، عدنان احلافظ 
)الوحدة(، جهاد احلسني وفراس اخلطيب )القادسية(، عبدالفتاح 
االغا )وادي دجلة املصري(، وائل عيان )الفيصلي السعودي(، 
محم��ود امنة )زوب ارهن االيراني(، علي دياب )ش��نغهاي 
الصيني(، سنحاريب ملكي )لوكرين البلجيكي(، الياس مرقص 

)سيريسكا السويدي( ولؤي شنكو )البورغ الدامنركي(.

سورية تستدعي محترفيها

)هاني الشمري(مهاجم كاظمة يوسف ناصر مير من مدافع الساحل عبداهلل فرحان   )عادل يعقوب(العب اجلهراء بدر العنزي يبعد الكرة من أمام مدافع الساملية ناصر العثمان

األزرق يعود للتدرب مجددا مع غوران وفي اإلطار علي محمود


