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القادسية يواجه العربي.. والجهراء وكاظمة لتفادي الهزيمة

اختبار صعب للكويت أمام الساحل في »ممتاز السلة« 
 يحيى حميدان

يخوض الكويت اختبارا صعبا 
عندما يواجه الساحل في الـ 5 من 
مساء اليوم ضمن مباريات اجلولة 
الثالثة للدوري املمتاز لكرة السلة، 
التي تشهد أيضا مواجهة القادسية 
مـــع العربي في الــــ 7، وفي ختام 
مباريات جولة اليوم يلتقي اجلهراء 
مع كاظمة في الـ 8:30، وتقام جميع 
املباريات في صالة يوسف الشاهني 

بنادي كاظمة.
ويطمح كل من الكويت والساحل 
لإلطاحة باآلخر وحتقيق الفوز الثالث 
على التوالي، خاصــــة أن كال منهما 
فــــاز في مباراتــــه باجلولتني األولى 

والثانية.
وفي سبيل تعزيز حظوظه نحو 
استعادة اللقب البعيد عن خزائنه 
منذ 4 مواسم، يعول األبيض على 
اخلروج منتصرا من مواجهة خصمه 
العنيد الســـاحل متسلحا بنجومه 
راشد رياض وحسني عبدالرحمن 
وعبدالعزيز فالـــح ويحيى البحر 
وســـالم الهذال واالميركيني بوني 

واتسون ولي روي هيرد.
ويــــدرك مدرب األبيــــض االملاني 
بيتر شــــومرز صعوبة مباراة اليوم 
وبالتالي فانه سيركز على الزج بجميع 
عناصره املميزة لتفادي الوقوع في 

فخ الساحل.
وفي اجلبهــــة األخــــرى، يتطلع 
الساحل الى تأكيد تفوقه هذا املوسم 
بعد األداء اجليد الذي بات يقدمه الفريق 

ابراهيم  املدرب املصري  حتت قيادة 
نصــــر الذي يعول على عدة أســــماء 
مطالبة ببذل مجهودات مضاعفة في 

مباراة اليوم.
وفي املباراة الثانية، يأمل العربي 
استعادة نغمة االنتصارات بعد سقوطه 
في اجلولتني األولى والثانية، بيد أن 
مهمة األخضر لتحقيق مراده ستكون 
صعبة خاصة أنه يواجه خصما قويا 
لديه من العناصر ما يكفي لالطاحة 
بأي فريق في سبيل احملافظة على لقب 
الدوري في خزائن »القلعة الصفراء« 

للعام اخلامس على التوالي.
اليوم،  أما عن آخــــر مواجهــــات 
فيرفع اجلهراء وكاظمة شعار الفوز 
وال شيء غيره للعودة من جديد على 
خط السباق نحو املنافسة على لقب 
الدوري، والهزمية في مواجهة اليوم 
قد تضعف حظوظ صاحبها وان كان 
احلديث مبكرا عن ذلك.وكان كاظمة 
واجلهــــراء قد تعرضــــا للهزمية في 
اجلولتني األولى والثانية وعليه فإن 
الصراع سيكون محموما في مباراة 

اليوم الستعادة نغمة االنتصارات.

كاظمة يحتج على الهزاع

من جهة أخرى، أرسلت ادارة نادي 
كاظمة كتابا رسميا الى احتاد السلة 
تطلب فيه عدم اسناد قيادة أي مباراة 
يكون طرفها النادي للحكم الدولي سالم 
الهــــزاع احتجاجا على األحداث التي 
وقعت في مباراة كاظمة مع الكويت 

التحدي سيكون مثيرا بني العب الساحل أحمد فالح والعب الكويت حسني عبدالرحمنفي دوري الناشئني حتت 16 سنة.

عبداهلل مصطفى أبرز العبي العربي

ناصر الروضان يتسلم نسخة من كتاب سعد كميل

الشيخ أحمد الفهد وتيمور خان يحمالن شعلة دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية

كميل يهدي كتابه
إلى الروضان

أهدى سعد كميل احلكم الدولي 
املراقبني  الســــابق وعضو جلنة 
وتطويــــر احلكام كتابه »ســــعد 
كميل و25 عاما مع الصافرة« إلى 
العهد ناصر  مستشار سمو ولي 
الروضان.وجاء هذا االهداء من كميل 
ملا يقدمه الروضان حيث انه من 
الداعمة  الرياضية  الشــــخصيات 
للرياضيني وبخاصة لكميل خالل 

مشواره الرياضي والتحكيمي. 

العجمي: الفهد وّفر مستلزمات »هوكي الجليد«

احتواء »عاصفة« الرياضي والشانفيل

منع الزمالك من التعاقدات

»تماسيح الجنوب« لمنتخب جنوب السودان

حسام حسن أفضل مدرب في استفتاء »غود نيوز«

إبراهيم سعيد يلغي مران االتحاد

 بيروت ـ ناجي شربل
لم تهدأ االمور التي تلت الثانية 
األخيرة من مباراة الرياضي بيروت 
والشانفيل في ختام مرحلة الذهاب 
للدوري املنتظم من بطولة لبنان 
لكرة السلة.وبادر احتاد كرة السلة 
الــــى محاولة تنفيــــس االحتقان 
وحصر االضرار، ببيان وزع فيه 
مسؤولية ما حصل بالتساوي على 
الناديني، وغرمهما 3 ماليني ليرة 
لبنانية، الــــى جانب خفض عدد 

مشجعيهما في املباريات احلساسة 
بــــاألدوار التالية الى 200 متفرج 
كحد أقصــــى للفريق الذي يلعب 
على أرضه، في مقابل 100 متفرج 
للفريق الزائر.وقال رئيس االحتاد 
اللبناني لكرة السلة جورج بركات 
لـ »األنباء«: »تشددنا على رفض 
لغة املذهبية وتسييس ما جرى 
من خالل رفض مقالة ألحد الكتاب 
السياسيني )جوزف ابو فاضل( 
والطلب الى محطة »أو تي في« عدم 

استعمال العبارات التي اعتمدتها 
في اخبارها التي متررها في اسفل 
الشاشة«.وكشف عن نية االحتاد 
اعتماد وقف املباريات وقت تطاول 
شتائم اجلمهور مرجعيات سياسية 
وتتخطى االطار الرياضي.في املقابل، 
استنكر رئيس النادي الرياضي 
بيروت م.هشــــام اجلارودي في 
مؤمتر صحافي عقده ظهر أمس في 
مقر النادي باملنارة قرارات االحتاد، 

واصفا إياها بغير الكافية.

قررت جلنة شـــؤون الالعبني باالحتاد 
املصري منع نادي الزمالك من ابرام تعاقدات 
جديدة خـــالل فترة االنتقاالت الشـــتوية 
احلالية والتي تنتهي بنهاية يناير اجلاري، 
فيما تقدم النادي بتظلم ضد القرار للجنة 

التظلمات.
وكان الزمالك قد طلب قيد العبيه اجلدد 
احمد سمير واجلزائري محمد عودية، وفوجئ 
برفض جلنة شؤون الالعبني قيدهما بسبب 
شكوى عدد من العبي النادي السابقني لعدم 

حصولهم على مستحقاتهم املالية لدى النادي 
قبل رحيلهم ومنهم محمد عبداملنصف وأمين 
عبدالعزيز وأحمد مجدي وشريف أشرف.

وقـــال املدير التنفيذي للجنة شـــؤون 
الالعبـــني وليد العطـــار ان اللجنة اتخذت 
قرارها مبنع القيد لنادي الزمالك مبا يتماشى 
مع لوائح »الفيفا« التي متنع األندية من قيد 
العبني جدد في حال وجود مشـــاكل مالية 
للنادي مع العبني سابقني، وضرورة تسوية 

هذه املشاكل قبل فتح باب القيد.

على الرغم من افتقار جنوب الســــودان للمالعب 
املؤهلة ملمارســــة أي نوع من أنــــواع الرياضة، فإن 
املسؤولني عن الشــــباب والرياضة في مدينة جوبا 
عاصمة جنوب السودان يخططون في حال االنفصال 
عن الشمال لالهتمام بالرياضة وإقامة املالعب املناسبة 
ملمارسة الرياضات املختلفة وفي مقدمتها لعبة كرة 

القدم. وفي هذا اخلصوص قال عبداهلل أحمد عمر أحد 
املسؤولني احملليني مبدينة جوبا  حول االسم الذي سيتم 
به توصيف هذا املنتخب على غرار بقية املنتخبات 
األفريقية األخرى مثل منتخب مصر »الفراعنة« ومنتخب 
ساحل العاج »األفيال« وجنوب أفريقيا »األوالد« قال ان 

هذا أمر سهل وقد نختار اسم »متاسيح اجلنوب«.

حصل حسام حسن املدير الفني لنادي 
الزمالك على املركز األول في االستفتاء الذي 
أقامته شركة »غود نيوز« على لقب أفضل 

مدرب مصري ملوسم 2010/2009.
وقام اإلعالمي عماد أديب صاحب »جود 
نيوز« بتكرمي حسام حسن في احتفال حضره 

عدد كبير من اجلماهير.
وتفوق حسام حسن في االستفتاء على 
عدد من املدربني املميزين في الدوري املصري، 
حيث حصل على 30% من األصوات، متفوقا 
على طارق العشـــري املدير الفني حلرس 

احلدود الذي حل ثانيا بنسبة %26.

قرر اجلهاز الفني لالحتاد السكندري إحالة 
الالعب إبراهيم سعيد مدافع الفريق للتحقيق 
مبعرفة الشؤون القانونية إثر املشادة الكالمية 
التي نشــــبت بينه وبني مجدي بهلول مدرب 
حراس مرمى الفريق اول من امس بعدما عنف 
سعيد زميله أحمد حمدي على أحد األهداف التي 
مني بها مرماه خالل التدريبات األمر الذي أثار 

استياء املدرب.وتسببت تلك األزمة في إلغاء 
مران الفريق الصباحي بعدما فشل محمد عامر 
املدير الفني في احتواء الواقعة التي كادت تصل 
إلى حد االشــــتباك لوال تدخل بعض الالعبني 
وهو ما دفع املدير الفني لطرد الالعب من املران، 
إال أن إبراهيم سعيد رفض اخلروج من أرض 

امللعب، مما تسبب في إلغاء املران.

العربي والجهراء يلتقيان اليرموك وخيطان في »اليد«
 حامد العمران

تقـــام اليـــوم مباراتان في 
اليد على  الدمج لكـــرة  دوري 
صالة الشـــهيد فهد األحمد في 
الدعية، حيث يتقابل العربي )4 
نقاط( مع اليرموك الذي ال ميلك 
أي نقطة وذلك في اخلامســـة، 
فيما يتقابل في املباراة الثانية 
اجلهراء )3 نقاط( مع خيطان 
في السادسة والنصف، ويبحث 
خيطان عن فـــوزه األول فيما 
يريد اجلهراوية الظفر باملباراة 
والدخول في دائرة املنافسة على 
احد املقاعد الستة املؤهلة إلى 

الدوري املمتاز.
وستكون املباراة التي جتمع 
األخضر مع اليرموك األكثر إثارة 
السيما ان الثاني يضم مجموعة 
من الالعبني املميزين وخسارته 
تعني اخلروج املبكر من حسبة 
التأهـــل وهذا ال يتناســـب مع 
إمكانيات وأسماء العبي الفريق 
وقـــد تضع اخلســـارة املدرب 
الهنغاري في ورطة وقد يقصى 
من منصبه مبكرا لذلك سيلعب 
اليرموك حتت شعار »أكون أو ال 
أكون« خاصة الالعبني أصحاب 
األســـماء الالمعة أمثال مطلق 
الدوسري ونصير حسن ومحمد 
البلوشي وهادي نصير وصالح 
املوســـوي، ويحتاج املوسوي 
وعبدالوهاب السيف ملراجعة 
احلســـابات وااللتزام بالهدوء 
وعدم االستعجال في التصويب 
اللعب بروح عالية  إلي جانب 

إذا أرادوا أن يكون اليرموك في 
وضعه الطبيعي.

اما العربي فهو مؤهل للفوز 
لوجود مجموعـــة من النجوم 
مثل طالل عباس الذي ال ينبغي 
وضعه على دكـــة االحتياطي 
ملســـتواه املتطـــور إلي جانب 
علي مراد وحسن الشطي واحمد 
حســـني الذي البد أن يلعب في 
مركزه األصلي في اجلناح األيسر 

وليس في اخلط اخللفي، ويعتبر 
عبداهلل مصطفى من ابرز العبي 
االخضر وأيضا يجب استغالل 
الدائرة حســـني الشطي  العب 
بإيصال الكرة له، فيما حراسة 
املرمى تعتبر األكثر استقرارا 
لوجـــود مهـــدي عبداحلليـــم 
والصفار واحللواجي، وقد يغيب 
مشـــاري صيوان الذي أصيب 
خالل التدريب. ويحتاج العربي 

للقراءة الصحيحـــة ملجريات 
املبـــاراة من املـــدرب خالد بن 
عاشور الذي يخرج عن املألوف 

في بعض األحيان.
انطـــالق اجلولة، فاز  وفي 
كاظمة علـــى التضامن 27-31 
ليرفع رصيده الى 4 نقاط، وبقي 
اخلاسر دون رصيد، أدار اللقاء 
احلكمان صقـــر محمد وهاني 

ابل.
أكـــد رئيس جلنـــة هوكي 
اجلليـــد فهيـــد العجمي قوة 
املعســـكر احلالـــي للمنتخب 
الوطني للهوكي في التشـــيك 
الفني  االداء  وارتفاع مستوى 
واللياقـــة البدنية اســـتعدادا 
خلوض اســـياد كازاخستان 

نهاية اجلاري.
وأثنى العجمـــي على دور 
رئيـــس احتاد الكرة الشـــيخ 
طالل الفهـــد في دعم املنتخب 

في معسكره احلالي وتيسير 
أموره، الفتـــا الى ان الالعبني 
حصلوا على زي جديد كامل غير 
منقوص من العصي واألحذية 
اخلاصـــة والواقيات املختلفة 
االشكال للجسم، مبساندة الفهد 
الخوانه وابنائه لتمثيل الكويت 
بشكل مشرف في االسياد املقبل 
الذي بات على االبواب، مما رفع 
من معنويات الالعبني، معربا 
باسمه وباسم اللجنة والالعبني 

عن شكره وامتنانه للفهد الذي 
لم يترك منتخب الهوكي وكان 
صاحب الفضل في اطالق اللعبة 
في مهرجان األلعاب الشتوية 

عام 2006.
املنتخـــب قد خاض  وكان 
مباراتني وديتني فاز في واحدة 
الثانية مع فرق  وخســـر في 
محلية من التشيك، وسيلعب 
3 مباريات قبل انتهاء معسكره 

والعودة الى الكويت.

الفهد يعلن انطالق شعلة اآلسياد الشتوية

المحمد يستقبل علي بن الحسين

أعلن رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ 
احمد الفهد يرافقه وزير الشـــباب والرياضة في 
كازاخستان تيمور خان امس انطالقة مسيرة شعلة 
دورة االلعاب اآلســـيوية الشتوية السابعة التي 

ستبدأ 30 اجلاري وتستمر ملدة تسعة ايام.
واعرب الشـــيخ احمد الفهـــد عقب احلفل عن 
سعادته بأن تكون انطالقة الشعلة للدورة التي 
ستقام في مدينتي استانا واملاتا من الكويت عاصمة 
الرياضة اآلسيوية باعتبارها مقرا للمجلس االوملبي 
اآلسيوي وبحضور وفد رسمي كازاخستاني رفيع 
املستوى يتقدمه وزير الشباب وعمدة مدينة استانا 

موكاشيف تليو بيك.
وقال الشـــيخ احمد ان الفترة املاضية شهدت 
بطوالت رياضية كبيرة في مختلف مناطق القارة 
كان اهمها دورة االلعاب اآلسيوية التي اقيمت في 
مدينة غوانزو الصينية في شـــرق القارة اضافة 
لنجاح غرب آســـيا في احتضـــان دورة االلعاب 
الشـــاطئية في العاصمة العمانية مســـقط فيما 
ستســـتضيف وسط القارة والول مرة ممثلة في 
كازاخستان هذه الدورة معتبرا تنقل البطوالت 
الرياضية في مختلف ارجاء القارة هو »النجاح 

احلقيقي للمجلس االوملبي اآلسيوي«.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد مساء امس األمير علي بن احلسني نائب رئيس 

االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ورئيس االحتاد األردني 
لكرة القدم والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.

القادسية يهزم كاظمة 
ويتصدر الطائرة

سكوتشيتش مدربًا 
للنصر السعودي

انفرد القادسية بصدارة القسم 
األول من بطولــــة االحتاد للكرة 
الطائرة الرابعــــة بفوزه اول من 
امس بجدارة على مالحقه كاظمة 
الـ  3-0 ضمن مباريات األسبوع 
11 للبطولة.وجاءت سيطرة العبي 
األصفر علــــى املباراة منذ بدايتها 
وقدم الالعبون أداء قويا ومنظما 
استحقوا به الظفر بأشواط املباراة 
جميعا التي جاءت نتائجها 25-
20 و25- 20و25-22 لصالــــح 

القادسية.

أعلن نادي النصر الســــعودي 
تعاقده مع املدرب الكرواتي دراغان 
سكوتشــــيتش ملدة 6 اشهر قابلة 
للتجديد دون الكشــــف عن قيمة 
التعاقد.ويصل املــــدرب الكرواتي 
إلى الرياض خــــالل األيام القليلة 
القادمة، ليرافق الفريق في معسكره 
في الكويت.وسبق لسكوتشيتش 
تدريب نادي ريبيــــكا الكرواتي، 
وحصل معه على الكأس مرتني عامي 
2005 و2006، ثم درب نادي انتر 
بلوك السلوڤيني وحصل معه على 
لقب الكأس وكأس الكوؤس عامي 
2007 و2008، وفــــي العام املاضي 
درب النادي العربي وقاده الى نهائي 
كأس سمو ولي العهد ونهائي كأس 

االحتاد.

سعدان يرفض تدريب اليمن

كاناڤارو يستمتع بحياته في دبي

أعلن املدرب اجلزائري رابح سعدان عن رفضه التعاقد مع االحتاد 
اليمني لكرة القدم لتدريب املنتخب بعد فشل املفاوضات بينهما.

ونقلت وســـائل اإلعالم اجلزائرية عن سعدان قوله »لقد اتخذت 
قرارا بعدم االشـــراف على املنتخب اليمني«. وأضاف ان املفاوضات 
التي أجراها مع رئيس احتاد الكرة اليمني احمد العيسى في صنعاء 
لم تســـفر عن اي شـــيء يذكر، وتابع: »بعد عودتي الى اجلزائر لم 
يطرأ اي تغيير في موقف احتاد الكرة اليمني ولهذا الســـبب رفضت 
العرض«. ولم يكشـــف املدرب اجلزائري اسباب رفضه التعاقد مع 

االحتاد اليمني.

املدافع اإليطالي فابيو  أشــــاد 
القدم  كــــرة  كاناڤــــارو بتطــــور 
اإلماراتيــــة، معربا عن ســــعادته 

بتجربته في اإلمارات.
وكان كاناڤــــارو، الــــذي قــــاد 
املنتخــــب اإليطالــــي للفوز بلقب 
كأس العالــــم 2006 فــــي أملانيــــا 
وخاض مسيرة احترافية حافلة 
في املالعب األوروبية شهدت تنقله 
بني أندية نابولــــي وبارما وإنتر 
ميالن ويوڤنتوس وريال مدريد، 
قد حط الرحال أخيرا في أهلي دبي 
اإلماراتي، بحثا عن مزيد من الشهرة 

واملجد في القارة اآلسيوية.
وقال الالعب اإليطالي، للموقع 
الرسمي لالحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(: »أستمتع بوقتي بشكل كبير 
في دبي. إنها مدينة جميلة وهناك 
الكثير من األمور اجليدة التي ميكن 
القيام بها. أعيش في جزيرة النخلة 
وأطفالي يحبــــون هذا األمر. بعد 

20 عاما من مسيرتي االحترافية، 
إنهــــا جتربة رائعة بالنســــبة لي 
ولعائلتي«.وتابــــع: »كــــرة القدم 
تنمو بسرعة كبيرة في اإلمارات، 
هناك العديد من الالعبني الصغار 
املميزين وإدارة األندية أصبحت 

أفضل من ذي قبل«.

اإليطالي فابيو كاناڤارو

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال األمير علي بن احلسني


