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وتعليقصورة 

كاظمة يسعى ملداواة جراحه على حساب النصر الشكوك حتوم حول مشاركة السوري فراس اخلطيب امام العربي

كاظمة الجريح يستضيف النصر في كأس االتحاد

القادسية والعربي في قمة.. النقص العددي

مبارك الخالدي
تعود عجلة مس���ابقة كأس 
الدوران من جديد  الى  االحتاد 
اليوم باقامة اللقاءين املؤجلني 
من اجلولة الثانية للمجموعة 
األولى حيث يحل العربي ضيفا 
ثقيال على القادسية ويستضيف 
كاظمة اجلري���ح فريق النصر 

متصدر املجموعة.
ويس���تحوذ لقاء القمة بني 
الغرميني األصف���ر واألخضر 
على اهتم���ام محبي ومتابعي 
القطبني الكبيرين بصرف النظر 
عن ظروفهما او موقعيهما في 
الترتيب علما بأن مواجهتهما 
الليلة تأتي في ظروف صعبة 
لكال الفريق���ني في ظل الغياب 
الكبي���ر لعدد م���ن جنومهما 
نظ���را الرتباط���ات املنتخ���ب 
الوطن���ي الردي���ف واملنتخب 
االوملب���ي اخلارجية، فاألصفر 
س���يضطر الى تغيي���ر جلده 

متاما الفتقاده 12 العبا أساسيا 
وهم نواف اخلالدي والسوري 
جهاد احلسني لدخولهما القفص 
الذهبي مؤخرا، ومحمد راش���د 
وفهد األنصاري وضاري سعيد 
وعبدالعزيز املشعان ومساعد ندا 
وسعود املجمد وعامر املعتوق 
املتواجدون مع املنتخب الرديف 
للمشاركة في بطولة غرب آسيا 
التي ستنطلق غدا في األردن، 
كما سيفتقد جهود العبيه محمد 
القطان وأحمد مطر وعبدالرحمن 
العنزي املتواجدين مع املنتخب 
االوملبي في ڤيتنام حاليا، اضافة 
الى ان الش���كوك حتوم حول 
مشاركة املصابني بدر املطوع 
وحسني فاضل ونهير الشمري 

وفايز بندر.
الفني   وس���يلجأ اجله���از 
لألصفر بقيادة الوطني محمد 
ابراهيم الى االستعانة بالعبي 
حتت 21 سنة لسد النقص في 

االحتاد مع كاظمه دون أهداف اي 
ان الفريق لم يتعرض للخسارة 
حتى اآلن على يد مدربه البرازيلي 

مارسيلو كابو.
 ويضم األخضر في صفوفه 
احلارس يوسف الثويني وعلي 
مقصيد وفهد احلشاش ومحمد 
جراغ وخالد خلف والبرازيليني 
فابيو ولويس كارلوس ولينون 

بورتو.

 كاظمة أمام النصر

وفي اللقاء اآلخر يستضيف 
كاظمه فري���ق النصر متصدر 
املجموعة بثالث نقاط والبرتقالي 
يعاني مرارة خروجه من الدور 
ربع النهائي لبطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي على يد فريق االحتاد 
السوري كما انه سيفتقد اليوم 
ابرز العبيه الرتباطهم  جهود 
الرديف وهم فهد  املنتخب  مع 
العنزي ويوسف ناصر وناصر 

الوهيب.
الفني   ويس���عى اجله���از 
للفريق بقيادة التشيكي ميالن 
الروح للفريق  ماتشاال العادة 
ومنح الفرصة للبدالء للمشاركة 
الكتشاف قدراتهم عالوة على 
تواجد احلارس شهاب كنكوني 
وفرج لهيب وفهد الفهد ونواف 
احلميدان وعلي املشموم والكيني 

محمد جمال.
 وعلى اجلبهة األخرى يأمل 
الوطني علي  النصر بقي���ادة 
الشمري قيادة العنابي الى سكة 
االنتصارات بعد تعدد حاالت 
التعثر قبل اقالة مدربه البرازيلي 
ادغار بيريرا خاصة ان الفريق 
يضم مجموعة متجانس���ة من 
الالعبني مثل مش���اري فيحان 
وفيصل العدواني ومحمد راشد 
وعمر قمب���ر والعماني عصام 
فايل ومن خلفهم احلارس محمد 

الصالل.

صفوفه، عالوة عل���ى تواجد 
صالح الشيخ وعلي الشمالي 
وعلي النمش والسوري فراس 
اخلطي���ب واملغرب���ي عصام 

العدوة.
القادس���ية مباراة  ويدخل 
اليوم منتشيا بعض الشيء بعد 
جناحه في التأه���ل الى الدور 
نص���ف النهائي لكأس االحتاد 

اآلسيوي اثر تخطيه فريق امليناء 
التايلندي 3-0 في الكويت، اال 
ان���ه يحتل املرك���ز الثالث في 
بطولة الدوري املمتاز املتوقفة 
حتى 15 من الشهر املقبل لظروف 
مشاركات األزرق اخلارجية فبعد 
سقوطه امام كاظمه بهدف في 
اجلولة األولى استعاد األصفر 
عافيته وفاز على اجلهراء 0-4 

وعلى النصر 1-3.
وفي املقابل يبدو ان األخضر 
ليس أفضل حاال من غرميه الليلة 
فهو اآلخر يعاني غياب العبيه 
وهم احلارس خالد الرش���يدي 
واملدافعان احمد الرشيدي واحمد 
الشمالي  عبدالغفور وعبداهلل 
وعلي اشكناني وحسني املوسوي 
املتواجدون مع األزرق الرديف 

ابراهي���م وعبدالعزيز  واحمد 
السليمي املرتبطان مع املنتخب 

االوملبي.
 واألخضر يتصدر الدوري 
حت���ى نهاية اجلول���ة الثالثة 
الكامل���ة عن جدارة  بالعالمة 
واستحقاق فقد فاز على اجلهراء 
2-0 والنصر 2-1 والكويت 0-2 
وتعادل في اجلولة األولى لكأس 

هوكي الجليد إلى نهائي بطولة ماليزيا الدولية
              كوااللمبور 

              سمير بوسعد 
 موفد »األنباء«

ت�����أه�����ل 
ملنت�������خب  ا
الوطني لهوك���ي اجلليد امس 
الى املب���اراة النهائية لبطولة 
ماليزيا الدولية بعد اكتساحه 
منتخب هونغ كونغ 6 � 1 ليواجه 
اليوم صاحب الضيافة املنتخب 
النهائية.  املباراة  املاليزي في 
وعبر رئيس اللجنة الكويتية 
لهوكي اجلليد فهيد العجمي عن 
الغامرة بهذا االجناز  سعادته 
الكبير مش���يدا ب���األداء املميز 
لالعبني في جمي���ع مباريات 
البطولة األم���ر الذي اثمر عن 
هذا االجن���از، وقال ان املباراة 
النهائية ستكون قوية ومتكافئة 

بني الطرفني.
وكان منتخبن���ا ق���د تأهل 
النهائي بعد  الدور نصف  الى 
الكبير عل���ى منتخب  ف���وزه 
ماليزيا الثالث 11-1، في املباراة 
التي جمعهتما امس في صالة 
»صن واي للهرم اجلليدي« في 
املاليزية كواالملبور  العاصمة 
ضمن منافسات املجموعة األولى 
للبطولة التي تضم سنغافورة 
وهونغ كونغ وثالثة منتخبات 
من ماليزيا وذلك ضمن خطة 
االحتاد اآلسيوي للعبة للنهوض 
بهوكي اجلليد في الدول املنضمة 
حديث���ا الى االحت���اد الدولي. 
وسيواجه منتخبنا هونغ كونغ 
اليوم.  وأك���د العبو املنتخب 
قدرته���م على حتقي���ق اللقب 
في بطولة تعتبر االفضل في 
ج���دول البطوالت ف���ي القارة 
الصفراء بعد ان ضربوا بقوة 
في املباراة الثالثة امام ماليزيا 
الثالث وفجروا املفاجأة بإزاحة 
منتخبني من البلد املستضيف 
للبطول���ة وث���أروا لهزائمهم 
املنتخبات  امام نفس  السابقة 
بع���د ان س���جلوا حت���ى اآلن 
املنتخب  تعادال وفوزين مكنا 
الوطني من ترش���يح نفس���ه 
البطولة  وبقوة ليكون فارس 
بال منازع في اقترابه اكثر من 
البطول���ة بفضل تعاون  لقب 
الالعبني وتوجيهات رئيس الوفد 
فهيد العجم���ي وخطة املدرب 
التشيكي يانبريشتا ومساعده 
توماس ماهوفسكي. ولم يكن 
يتوق���ع املاليزيون ان يضرب 

العبو منتخبنا مع العبي ماليزيا عقب املباراة 

قائد املنتخب محمد العجمي ومشعل العجمي خالل املباراة

األهلي يواصل عروضه السيئة  ويفوز بصعوبة على وادي دجلة

تعديالت على تصفيات أمم أفريقيا

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
حقق األهلي فوزا صعب����ا على وادي دجلة 
الصاعد حديثا للدوري املمتاز بهدف نظيف أحرزه 
حسام غالي )56( في اللقاء الذي جمع الفريقني 
مساء اول من امس على ستاد القاهرة في اطار 
السادس للدوري املصري،  منافسات االسبوع 
ليرتفع رصيد األهلي إلى 8 نقاط ويتجمد رصيد 
دجلة عند 3 نقاط. ولم يقدم األهلي األداء املنتظر 
حيث جاءت املباراة فقيرة فنيا، خاصة من العبي 
األهلي الذين لم يظهر منهم سوى أحمد فتحي 
بصورة جيدة، مما جعل اجلهاز الفني يستبدل 
أبوتريكة وبركات في منتصف الشوط الثاني. 
واعترف املدرب العام لألهلي عالء ميهوب بأن 
فريقه ظهر مبستوى سيئ خالل الشوط األول 
من املباراة، متعلال أن الس����بب وراء املستوى 
املتواض����ع ابتعاد الالعبني ع����ن بعضهم داخل 

امللعب وعدم التعاون بينهم، مشيرا الى ان الفوز 
على وادي دجلة س����يكون دفعة قوية لالعبني 
نحو إعادة الثقة لهم وحتقيق االنتصارات. وفي 
مباراة اخرى حقق فريق حرس احلدود أول ثالث 
نقاط له بعدما فاز على طالئع اجليش 2-1 في 
املباراة التي جمعت ب����ني الفريقني على ملعب 
جهاز الرياضة العسكري، وبهذه النتيجة رفع 
احلدود رصيده إلى النقطة السادسة ليحتل املركز 
العاشر ولديه مباراتان مؤجلتان، بينما جتمد 
رصيد الطالئع عند النقطة السابعة في املركز 
التاسع. في حني قاد حارس مرمى اإلسماعيلي 
محم����د صبحي فريقه لله����روب من فخ هزمية 
قاس����ية أمام املقاولون العرب وأنقذ مرماه من 
عدة أه����داف محققة ليخرج فريقه بأقل هزمية 
ممكن����ة 1-2 في املباراة الت����ي جمعت الفريقني 

بستاد املقاولون العرب. 

 أجرى االحت���اد االفريقي 
لكرة القدم تعديال اس���تثنائيا 
على تصفيات كأس امم افريقيا 
املقررة نهائياتها عام 2013 في 
ليبي���ا وذلك لقصر الفترة بني 
نسختي 2012 في الغابون وغينيا 
االستوائية و2013 بسبب االنتقال 
اقامة البطولة من االعوام  من 
الزوجية الى الفردية. واوضح 
االحتاد االفريقي في بيان على 
موقعه على شبكة االنترنت ان 
التعديل استثنائي على قوانني 
التأهل اجل���اري بها العمل في 
النسخ االخيرة، مشيرا الى ان 
نس���خة 2015 ستشهد العودة 
الى نظ���ام التصفيات احلالي 
والذي يتضمن بطولة مصغرة 
من خالل توزيع املنتخبات على 

مجموعات. وتابع البيان لذلك 
تقرر التالي: الدول غير املؤهلة 
ال���ى نهائيات الغابون وغينيا 
االس���توائية 2012 ستخوض 
دورا اول بنظام االقصاء املباشر 
يتأهل على ضوئها 15 منتخبا 
الى الدور الثاني، وحدد االحتاد 
االفريقي الفترة بني 15 يناير و15 
فبراير 2012 موعدا الجراء الدور 
االول.واذا اقتضت الضرورة، 
وفي حال كان عدد املنتخبات 
املس���جلة خلوض التصفيات 
يتجاوز 45 منتخبا، فستتم اقامة 
دور متهيدي. وفي هذه احلالة، 
سيتم اعتماد تصنيف االحتاد 
الدولي الختيار املنتخبات التي 
التمهيدي.  الدور  س���تخوض 
الثاني بنظام  الدور  وسيكون 

االقصاء املباشر، حيث تلتقي 
املنتخبات ال���� 15 التي تأهلت 
عن الدور االول مع املنتخبات 
ال� 15 التي شاركت في نهائيات 
كأس امم افريقيا 2012 )باستثناء 
ليبيا البلد املضيف لنسخة 2013 
واملؤهل���ة تلقائيا( بعد عملية 

سحب قرعة. 
واذا تأهلت ليبيا الى نسخة 
2012، ف���إن املنتخب���ات ال� 15 
االخرى س���تخوض مباشرة 
الدور الثاني املؤهل الى نسخة 
2013. أما اذا ل���م تتأهل ليبيا 
الى نسخة 2013، فإن الغابون 
وغينيا االستوائية ستخوضان 
دورا فاصال )ذهاب واياب( على 
ان يخوض املنتخب الفائز الدور 

الثاني من التصفيات.

500 دينار لكل العب قدساوي
منحت ادارة نادي القادس���ية مكاف���أة مالية لكل العب 
قدس���اوي مقدارها 500 دينار نظير تأهل الفريق الى الدور 
نصف النهائي لبطولة كأس االحتاد اآلس���يوي بعد الفوز 
على امليناء التايلندي. وقال أمني الس���ر العام للنادي وليد 
األنصاري ان الالعبني تفوقوا على أنفس���هم حتى اآلن في 
مش���وار البطولة متمنني ان يستمر ذلك حتى بلوغ املباراة 
النهائية وإحراز اللقب. وأشاد األنصاري باحلضور اجلماهيري 

ومؤازرة الفريق وقال لقد كان للجمهور دور رائع في الفوز 
على الفريق التايلندي وبلوغ املرحلة احلالية من البطولة، 
الفتا الى ان ادارة األصفر بدأت في التخطيط لرحلة املنامة 
ملقابلة الرفاع الغربي 5 من الشهر املقبل. وطالب األنصاري 
اجلميع بالوقوف خلف األصفر في املنافسات املقبلة وتضافر 
اجلهود ودعم الفريق ماديا ومعنويا حتى يتمكن من بلوغ 

الهدف املنشود.

القادسيةالعربي
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الثالثة الرياضية بالس

املنتخ���ب الوطني في محطته 
الثالث���ة وليواصل مسلس���ل 
نتائجه االيجابية بال خسارة 
وليكون أقوى املرشحني لنيل 
اللقب بعد ان استفاد العبونا 
من معس���كر تايلند الذي بدأ 
الالعب���ون يقطفون ثماره من 
خ���الل النتائج االيجابية التي 
حققوها حت���ى اآلن. وجاءت 
أحداث املباراة قوية وس���يطر 
منتخبنا على أشواطها الثالثة 
وظهر عنص���ر اكتمال اللياقة 
البدنية وتطبيق خطة املدرب 
وعامل اخلبرة على صالة التزلج 
بعد ان بدا الشوط األول قويا 
وافتتح االهداف الهداف مشعل 

العجمي بتسديدة قوية.
ومثل املنتخب في هذا الشوط 
في اخلط االول محمد ومش���عل 
واحمد العجمي واحلارس املخضرم 
عبدالعزيز الزلزلة فيما لعب في 
العجمي ذو  الثاني سالم  اخلط 
اخلبرة وعبداهلل الزيدان والصاعد 
عبدالعزيز الش���تيل بينما كان 
اخلط الثالث بقيادة املدافع الصلب 
الدعيج  فيصل عطاهلل ومحمد 
التي  العطار والتبديالت  وانور 
ضمت كال م���ن املوهوب صقر 
الصابري وحسني باقر ومحمد 
الشطي وشعيب الشعيب. وفي 
الثاني تابع منتخبنا  الش���وط 
خطته في كش���ف دفاع اخلصم 
وكانت التس���ديدات تنهمر على 

مرمى ماليزيا .

العجمي أولم لالعبين 
هن��أ رئيس الوفد فهيد العجمي الالعبني على 
انتصاره��م الثاني وعروضهم املش��رفة وحثهم 
على مواصل��ة عطائهم واكمال الفرحة في مباراة 
اليوم امام هونغ كونغ العالن التأهل الى املباراة 
النهائي��ة ورفع كأس البطولة ليك��ون اول ألقاب 
الهوكي في املوسم احلالي بعد احلصول على اكثر 
من مركز في البطوالت السابقة.وفي نهاية املباراة 
اولم رئيس جلنة الهوكي لالعبني في مأدبة عشاء 

مكافأة لالعبني.

نواف الحمد يشيد بالمنتخب 
أشاد نائب رئيس الوفد وأمني السر الشيخ نواف 
احلمد املبارك باملستوى الطيب الذي قدمه الالعبون 
في املباراة معتبرا ذلك خطوة جديدة لتحقيق احللم 
في نيل اول كأس آس��يوية قبل خوض منافس��ات 
دورة األلعاب اآلس��يوية الس��ابعة في كازاخستان 

نهاية العام احلالي.
من جانب��ه، قال أمني الصن��دوق وعضو الوفد 
عبداهلل العريب ان الفوز أثلج الصدور وأذاب الكثير 

في طريق املنتخب نحو حتقيق اللقب.

صورة مأخوذة لفتاة اندونيسية 
)15 عام����ا( تلع����ب الش����طرجن امام 
االندونيسي »مسروري رحمان« خالل 
مباريات شطرجن يلعبها امام 200 طالب 
في جاكارتا في وقت واحد، في لعبة 
استعراضية لالحتفال بيوم الرياضة 
الوطني والترويج للشطرجن للمراهقني، 
وذل����ك بعد ان حصل عل����ى امليدالية 
الذهبية ف����ي بطولة العالم للمدارس 
في الش����طرجن في اليونان، وهو من 
اس����رة فقيرة حيث علمه والده لعب 

الشطرجن ويعمل سائق ريكشو.


