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)هاني الشمري(أحمد البلوشي ظهر مبستوى مميز

)األزرق.كوم( عبداهلل البريكي الغائب الوحيد عن تدريبات األزرق  

)عادل يعقوب(العب اجلهراء عبدالعزيز ضاري يرتقي للتسجيل في سلة كاظمة مبضايقة أمني عبدالرحمن من كاظمة

»الصاالت« تجتمع
باألجهزة الفنية واإلدارية

انطالق »األندية 
العربية« لرفع األثقال

»الرياضة للجميع« 
يناقش المنشطات

اجتماع »تنفيذي 
اآلسيوي« اليوم

ق����ررت جلن����ة الصاالت 
املغلقة والشاطئية في احتاد 
كرة القدم عقد اجتماعني مع 
أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية 
في األندية، تبدأ باجتماع مع 
األجهزة الفنية في الس����اعة 
5:30 مساء اليوم مبقر االحتاد 
ملناقشة آخر املستجدات في 
كرة القدم الصاالت، كما سيعقد 
اجتماع آخر لألجهزة االدارية 

في ال� 7 مساء.

انطلق���ت أول من أمس 
في دمش���ق بطولة األندية 
العربي���ة اخلامس���ة لرفع 
األثقال للرجال والسيدات 
وفئة الشباب من اجلنسني 
وتستمر حتى 24 اجلاري 
القادسية  مبشاركة ناديي 

والنصر.

يسلط برنامج »الرياضة 
للجميع« في 8 مساء اليوم 
على القناة الرياضية الثالثة 
الض���وء على املنش���طات 
الرياضية محليا ودوليا والتي 
بدأت تنتش���ر بني الالعبني 
الدوليني وس���لبياتها عامليا 
وعربيا وخليجيا بالتحديد، 
وذلك في حوار شامل مع احمد 
اخلزعل � مدير إدارة العالقات 
العامة  الدولي���ة بالهيئ���ة 
للشباب والرياضة � عضو 
جلنة املنشطات اخلليجية 

والعربية والدولية.

يعق���د اجتم���اع املكتب 
التنفيذي لالحتاد اآلسيوي 
للجودو اليوم 12 ظهرا بفندق 
كراون بالزا، وسوف يكون 
االجتم���اع برئاس���ة عبيد 
العن���زي رئي���س االحتاد 

اآلسيوي للجودو.

كاظمة »يقلب الطاولة« على الجهراء في »السلة«

مجلس الوزراء يوافق على التجديد لجعفر

17 مع األزرق واألولمبي و7 مصابين والخطيب والحسين مع سورية

القادسية يبحث عن العبين لمواجهة خيطان

مبارك الخالدي
وافق مجلس الوزراء في جلس���ته التي عقدت 
مساء اول من امس على مشروع مرسوم بالتجديد 
لنائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة لشؤون 
االنشاءات عصام جعفر ملدة اربع سنوات بدرجة 
وكيل مساعد، وكان وزير االشغال ووزير الشؤون 
االجتماعية والعمل باالنابة د.فاضل صفر قد اعلن 
موافقة املجل���س على التجديد جلعفر فور انتهاء 
اجتم���اع املجلس.ومن املقرر ان يصدر املرس���وم 
اخلاص بالتجديد جلعفر االسبوع املقبل ونشره 

باجلريدة الرسمية.
وقد تلقى جعفر التهاني من الرياضيني مبكتبه 
صباح امس حيث توافد عدد غير قليل من رؤساء 
وامناء سر االندية واالحتادات ملبنى الهيئة للتعبير 
عن ارتياحهم بنيل جعفر ثقة القيادة السياس���ية 
خصوصا بعد قيامه بأدوار متميزة خلدمة القطاع 
الشبابي وتطوير العمل االداري والفني داخل الهيئة 
اضافة الى جهوده التي كللت في افتتاح ستاد جابر 
الدولي على مراحل بعد نيله الدرجة املتميزة من 

وفد االحتاد الدولي سبتمبر املاضي.

عبدالعزيز جاسم
يبحث اجلهازان الفني واإلداري للقادسية عن 
حل او تسوية مع احتاد الكرة خالل اليومني املقبلني 
لفتح الباب امام مشاركة العبي فريق حتت 21 مع 
الفريق االول نظ����را للظروف العاصفة التي مير 
به����ا االصفر حاليا بعد انضمام 12 العبا لصفوف 
األزرق في معسكر القاهرة حيث يستعد لنهائيات 

كأس آسيا في الدوحة 7 يناير املقبل.
وقد وضع����ت هذه املش����كلة اجلهازين الفني 
واالداري في حيرة فحتى الالعبني ال� 5 الذين مت 
تصعيدهم من فريق حتت 21 سنة انضموا مؤخرا 
إلى املنتخب االوملبي الذي تنتظره مباراة ودية مع 
االردن 24 اجل����اري وهم عادل مطر وعمر بوحمد 
وسعد الناشي وعبدالرحمن العنزي وعلي الشحمان، 
اضافة الى ذلك هناك 7 العبني مصابني وهم ضاري 
س����عيد وعلي النمش ومجيد طالل وبدر بوحمد 
وسعود املجمد وعلي جواد وفايز بندر، وبجانب 
ذلك سيسافر احملترفان السوريان فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني لالنضمام إلى منتخب بلدهما الذي 

يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.
من جانبه، قال مشرف الفريق عبداهلل احلقان 
ان تدريبات الفريق ستستأنف اليوم بعد أن اعطى 
اجلهاز الفني الالعبني راحة ملدة يومني، مشيرا إلى 
ان هناك 10 العبني فقط يش����اركون في التدريب 
ومنهم صالح مهدي وعلي العيسى وعلي الشمالي 
ونهير الشمري وعصام العدوة وأحمد البلوشي 
ونواف املطيري وخلف السالمة وفيصل العنزي 
ومحمد القطان، الفتا إلى أن اجلهاز الفني سيضطر 
إلشراك 5 وجوه جديدة من فريق حتت 21 في املباراة 

املقبلة أمام خيطان في كأس االحتاد.
وعن فرص االصفر ف����ي التأهل للدور الثاني 
بكأس االحتاد، قال احلقان ان االصفر بحاجة إلى 
نقطة واحدة لضمان التأهل لكن الالعبني يسعون 
إلحراز نقاط املباراة كاملة وضمان تصدر املجموعة 
حتى النهاية على الرغم من الظروف الصعبة التي 

مير بها الفريق.

يحيى حميدان
افلت كاظمة من اخلسارة أمام اجلهراء بعد أن 
ح���ول تأخره الى فوز صعب في الثواني األخيرة 
95-92 ضمن مباريات اجلولة ال� 14 للدور التمهيدي 

لدوري كرة السلة.
وحافظ البرتقالي على سجله خاليا من الهزائم 
بعد أن ارتقى برصيده الى 18 نقطة من 9 انتصارات 
متتالية حافظ من خاللها على صدارة الترتيب، فيما 

أصبح للجهراء 12 نقطة من 7 مباريات.
وكان اجلهراء متقدما في األرباع الثالثة األولى 
23-19 و48-35 و72-63، واس���تمر تفوقه حتى 
الثواني األخيرة قبل أن تفلت منه املباراة، ويقلب 
كاظمة »الطاولة« بسبب األخطاء التي ارتكبها العبو 
اجلهراء والذين كانوا يحتاجون لهدوء أكثر في بعض 
األوقات احلرجة، من خالل احلصول على األخطاء 
الفنية دون داع رغم حاجة الفريق للمحافظة على 
التقدم في النتيجة، وهو ما تسبب في ضياع فوز 
مستحق ل� »أبناء اجلهراء« بعد املجهود اجلبار الذي 
بذله الالعبون عبدالعزيز ضاري ونايف الصندلي 
ومحمد املطيري حتى الدقيقة األخيرة بعد ان افتقدوا 
التركيز والهدوء بعد اضاعتهم جملة من الرميات 

احلرة كانت كفيلة بقلب املوازين.
ولفت العبا كاظمة أحمد البلوش���ي واألميركي 
فونتني الرون األنظار بتسجيل كل منهما 26 نقطة، 
في حني برز من اجلهراء عبدالعزيز ضاري بتسجيله 

26 نقطة ايضا.
وقاد اللق���اء طاقم حتكيمي مكون من س���الم 
الهزاع وحافظ احللبي وعيسى احلمد، وجنح في 
قيادة املباراة من خالل اتخاذ العديد من القرارات 
الصحيحة رغم االحتجاجات التي لم يكن لها داع 

من »اجلهراويني«.
وفي بقية اللقاءات، فاز القادسية على اليرموك 
83-70 ليرفع األصفر رصيده الى 15 نقطة من 8 
مباريات، وحصل اليرموك على نقطة رفعت رصيده 

الى 10 نقاط من 9 مباريات.
وحقق الساحل فوزا متوقعا على الشباب 65-78 
رغم محاوالت الشباب لقلب الطاولة في كثير من 
األحيان.ورفع الساحل رصيده الى 17 نقطة من 10 
مباريات، وأصبح للشباب 10 نقاط من 9 مباريات. 
وتغلب النصر بصعوبة على الصليبخات 65-68 
ليرتفع رصيد الفائز الى 13 نقطة من 9 مباريات، 

واخلاسر 12 نقطة من 10 مباريات.

فوز القادسية والساحل والنصر في الجولة الـ 14 للدوري

البريكي يغيب عن تدريبات األزرق وغوران يعالج األخطاء

شيء وسيعود على الالعبني بنتائج 
طيبة، السيما في ظل النظام الشديد 
الذي يشهده املعسكر من جميع 
الوجوه، وااللتزام الكامل من جانب 

الالعبني بجميع التعليمات.

مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وعضو اللجنة الفنية 
والتطوير باحتاد الكرة يوس����ف 
الفريق، مؤكدا  اليتامى مبعسكر 
انه يتوقع ان يكون مثاليا في كل 

ام����ام زامبي����ا، واالزرق في كامل 
استعداداته للمنافسات الرسمية 

بنهائيات كأس آسيا.
من ناحية اخرى، اشاد رئيس 
بعث����ة االزرق بالقاه����رة وعضو 

وكذلك العمل على زيادة التفاهم 
والتجانس فيما بينهم للوصول 

بها الى الدرجة املطلوبة.
واكد انه يسعى خلوض املباراة 
الودية االخيرة 31 من الشهر نفسه 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الوطني  املنتخ����ب  يواص����ل 
تدريباته اليومية مبعسكره املغلق 
مبدينة 6 اكتوبر على فترتني على 
ملعب درمي الند، وكان محمد راشد 
وعبدالعزي����ز املش����عان قد دخال 
التدريبات اجلماعية امس، بينما 
غاب عبداهلل البريكي لشعوره بشد 
عضلي. وتبدأ احلصة التدريبية 
االولى في احلادية عشرة صباحا، 
وتش����تمل على تدريبات الش����ق 
البدني وتقوية العضالت بهدف 
ال����ى اعلى  الوص����ول بالالعبني 
البدنية، بينما  اللياق����ة  معدالت 
يشتمل املران املسائي »االساسي« 
الذي يبدأ في اخلامسة عصرا على 
تدريبات تنمي����ة املهارات الفنية 
التكتيكي����ة واخلططية  واجلمل 
التي ينوى اجلهاز الفني لالزرق 
بقيادة الصربي غوران توڤاريتش 
تطبيقها في نهائيات كأس آسيا 
التي س����تقام في الدوحة 7 يناير 
املقب����ل، والتي س����يلعب االزرق 
خاللها في املجموعة األولى بجانب 
منتخبات قطر )املضيف( والصني 

وأوزبكستان.
ومن املتوقع ان يعلن اجلهاز 
الفن����ي قائمة ال����� 23 العبا التي 
ستش����ارك في كأس آس����يا قبل 
مباراة زامبيا بيوم واحد أي في 
30 اجلاري ما يعني اس����تبعاد 3 

العبني من القائمة.
م����ن جانب����ه، اب����دى غوران 
توڤاريتش س����عادته باستيعاب 
الالعبني ألفكاره اخلططية وظهور 
التركيز م����ن جديد في تعليماته 
الفنية والعمل على تطبيقها داخل 
امللعب بالطريقة املطلوبة، مشيرا 
في الوقت نفس����ه الى انه مازالت 
هناك بعض االخطاء، وهو االمر 
السابقة  التدريبات  الذي كشفته 
التي خاضها االزرق مبعس����كره 
احلالي، مؤكدا انه يبذل قصارى 
جهده م����ن اج����ل تصحيح هذه 
االخطاء، والعم����ل على ازالة اي 
س����لبيات اخرى بالفريق سريعا 
وقبل بدء املنافس����ات الرس����مية 

للفريق. 
واش����ار ال����ى انه سيس����تغل 
املباري����ات الودية الث����الث التي 
امام كوريا  س����يخوضها االزرق 
اجل����اري،  و27   24 الش����مالية 
لالطمئن����ان على احلال����ة الفنية 
والبدنية واملهارية عند الالعبني، 


