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عبدالغني: أستغرب عدم ضم أي العب »نصراوي« للمنتخب السعودي

العربي في تجربة قوية أمام النصر السعودي والقادسية يفاوض الجيالني

مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان
العربي  النادي  يخوض فريق 
جترب����ة قوية ف����ي ال� 6 مس����اء 
اليوم عندما يلتقي ضيفه النصر 
الس����عودي الذي يقيم معس����كرا 
اعداديا بضيافة األخضر يخوض 
خاللها عددا من املباريات الودية.
املب����اراة اختبارا جديا  وتعد 
للعربي قبل استئناف منافسات 
الدوري املمتاز اذ يتصدر البطولة 
التقليدي  بالتس����اوي مع غرميه 
القادسية ب� 15 نقطة، ومن املقرر 
املقبل  املنافسات اجلمعة  انطالق 
بعد خروج منتخبنا من منافسات 

كأس آسيا.
أما النصر فيحتل املركز الثاني 
في ترتيب فرق الدوري السعودي 
ب� 29 نقطه خل����ف غرميه الهالل 
34 نقطه، علما أن للهالل مباراتني 
مؤجلتني، ويضم الفريق النصراوي 

نخبة من الالعبني املميزين أصحاب 
اخلب����رة ف����ي مقدمتهم حس����ني 
عبدالغني وسعد احلارثي واحمد 
عباس ومحمد السهالوي وابراهيم 
غالب اضافة الى محترفيه األجانب 
األرجنتين����ي فيكت����ور فيغاروا 
والرومانيان رازفان كوس����يتش 
وأوڤيديو بيتري، فيما يغيب عن 
الفريق في معس����كره االسترالي 
جوناثان ماكني ملشاركته مع منتخب 

بالده في كأس آسيا.

مشاركة الدوليين واردة

ومن احملتمل ان يشارك العبو 
العرب����ي الدوليون وهم احلارس 
الرشيدي  الرشيدي واحمد  خالد 
وخالد خلف وعبداهلل الش����مالي 
الذي����ن عادوا من الدوحة مس����اء 
امس خاصة انه لم يشارك منهم 
في املباريات الثالث التي خاضها 

األزرق سوى احمد الرشيدي وخالد 
خلف الذي ش����ارك في آخر عشر 
دقائق امام قطر، كما سيتم الدفع 
باملغربي عبداملجيد اجليالني منذ 
اللقاء للوقوف على حالته  بداية 
الفنية بحسب االتفاق معه وكذلك 
احملترف البرازيلي اجلديد جوني 

القادم من النصر.
وقد تلقت ادارة العربي صدمة 
القادس����ية طرفا  جديدة بدخول 
التفاوض مع الالعب املغربي  في 
عبداملجيد اجليالني األمر الذي قد 
العرباوية  االدارة  يضعف موقف 
في التفاوض معه خاصة ان بنود 
التف����اوض مع الالعب تش����ترط 
وج����وده في تدريب����ات االخضر 
ملدة اسبوع قبل ان يقرر الطرفان 

موقفهما الرسمي من االتفاق.
وخ����الل التدريب الذي خاضه 
النص����ر اول من امس اس����تعاد 

الكرواتي دراغان  النص����ر  مدرب 
سكوشتيتش ذكرياته على ستاد 
صباح السالم فور دخوله أرضية 
امللعب حيث قاد دراغان االخضر 
املوس����م املاضي واستطاع بلوغ 
النهائيتني لكأس سمو  املباراتني 
األمير وكأس سمو ولي العهد في 
املوس����م نفسه قبل اتخاذ مجلس 
ادارة النادي قرارا بعدم التجديد 
له. وش����ارك في تدري����ب الفريق 
الس����عودي 20 العبا فيما اكتفى 
محمد السهالوي وعبده برناوي 
باجراء تدريبات لياقية خاصة وذلك 

بعد تعافيهما من االصابة.
وتبحث ادارة النصر عن خوض 
مباراة ودية أخرى في 23 اجلاري 
بعد اعتذار البعثة السعودية عن 
اللعب مع الكويت، وكذلك اعتذار 
السد القطري ومس كرمان االيراني 

عن اللعب في هذا التاريخ.

ويأتي ذلك لرغبة مس����ؤولي 
الفريق السعودي في البحث عن 
فريق خارجي للعب معه حيث طلب 
املدرب دراغان االكتفاء باللعب مع 

فريق كويتي واحد.

عبدالغني: جاهز لخدمة »األخضر«

من جانبه أكد قائد النصر حسني 
عبد الغني أن فترة التوقف احلالية 
للدوري السعودي بسبب مشاركة 
»األخضر« في كأس آسيا جاءت في 
الفريق،  وقت مناسبة وملصلحة 
مضيفا أن اقامة املعسكر في الوقت 
حالي سيكون مفيدا جدا للمدرب 
اجلديد دراغان للتعرف أكثر على 
مستويات الالعبني اليجاد التوليفة 
املناسبة التي سيلعب بها فيما تبقى 

من املسابقات احمللية.
وأضاف عبدالغني ل� »األنباء« 
أن املنافسة ستكون صعبة وشرسة 

على لقب الدوري الس����عودي في 
هذا املوس����م، الفتا ال����ى أنه يعد 
اجلماهير النصراوية بتقدمي أفضل 
املستويات لتحقيق ما تطمح اليه 
جماهير النادي. وعن عدم استدعائه 
للمنتخب السعودي رغم الضعف 
اليسرى، قال  الواضح في اجلهة 
عبدالغني انه يحترم قرار مدرب 
املنتخب املقال البرتغالي جوزيه 
بيس����يرو حول عدم ضمه وهي 
وجهة نظر خاصة باملدرب ال ميكنه 
التدخل فيها، مشيرا الى أنه يشارك 
باس����تمرار مع النصر ولن يتردد 
في قبول الدعوة للعودة من جديد 

خلدمة املنتخب السعودي.
وأبدى استغرابه الشديد لعدم 
وج����ود أي العب م����ن النصر في 
تشكيلة املنتخب السعودي املشارك 
في كأس آسيا على الرغم من تألق 
العديد من الالعبني في »خليجي 

20« باليمن وفي الدوري السعودي، 
مضيفا أنه يعتبر هذا القرار غير 
صائب ويس����تحق أكثر من العب 
»نصراوي« أن يكونوا موجودين 
في التشكيلة األساسية لألخضر 
نظرا للمس����تويات الكبيرة التي 

ظهروا بها في الفترة األخيرة.

الحارثي: سأعود للتهديف

من جهته، اعتبر مهاجم النصر 
س����عد احلارثي أن اقامة معسكر 
الفريق في الكويت فكرة جيدة نظرا 
لصعوبة اقامة املعسكر في أوروبا 

لبرودة الطقس هناك.
وعن نزيف النقاط السهلة التي 
الفريق في الدوري،  يتعرض لها 
أرجع احلارثي السبب الى نقص 
اخلبرة وعدم تركيز الالعبني في 
الدقائق األخيرة مما كلفنا ضياع 
عدة نقاط سهلة كانت في املتناول، 

معربا عن تفاؤله بتعويض هذه 
النقاط بعد فترة التوقف احلالية 
والعودة من جديد للمنافسة على 
لقب الدوري. وأوضح احلارثي أن 
الفريق يعاني من الظلم التحكيمي 
في بعض املباريات التي أضاعت 
منا الفوز ف����ي كثير من األحيان، 
مش����ددا عل����ى ض����رورة تطوير 
مستوى احلكام لكي يتناسب مع 
التطور الكبير الذي تشهده األندية 

السعودية في كل موسم.
وفي ختام حديثه، قال احلارثي: 
»أعد اجلماهير النصراوية بالعودة 
للتهدي����ف كما اعت����ادوا أن يروا 
احلارثي، وسيكون سعد حاضرا 
بقوة في حلظات احلس����م لصنع 
الفارق وتعزيز حظوظ الفريق في 
املنافس����ة على لقب الدوري الذي 
نعد جماهيرنا ببذل أقصى جهودنا 

لتحقيقه واهدائه لهم«.

األمير علي بن احلسني

مرتضى منصور

محمد البابطني يتسلم درعا تذكارية من أحمد البلوشي

العب هوكي اجلليد سالم العجمي يستعد لبدء املباراة مع العب تشيكي

فهد فهيد ميثل عنصر اخلبرة في الساملية

املغربي عبداملجيد اجليالني في تدريبات العربي أمس

البابطين استقبل البلوشي

العجمي: معسكر التشيك »جسر« إلى اآلسياد 

3 مواجهات في »دمج اليد« اليوم

حكم سعودي يشكو صحافيًا!
يعت���زم احلكم الس���عودي 
عب���داهلل معافا رفع ش���كوى 
رسمية الى الرئيس العام لرعاية 
الشباب األمير نواف بن فيصل 
وشكوى مماثلة الى وزارة الثقافة 
واالع���الم، ضد أح���د محرري 
الصح���ف الرياضية املعروفة، 
يش���تكي فيها من االتهام الذي 
وجهه له الصحافي في خبر نشر، 
أشير فيه الى ان احلكم استعار 
ساعة عامل هندي خالل حتكيمه 
احدى مباريات الدرجة الثانية 
ولم يعد الساعة الى صاحبها. 

ويقول احلكم عبداهلل معافا في 
اتصال هاتفي مع »س���بق« ان 
ما نش���ره الصحافي كالم عار 
عن الصحة، والهدف من ورائه 
االساءة للحكام، كون الصحافي 
الذي قام بنشر اخلبر معروفا 
بتعرضه الدائم للحكام، ويحاول 
تصفية احلس���ابات مع احلكام 
بشكل عام، كونه عضوا في احد 
أندية املنطقة الشرقية. وحول 
انه قبيل  احلادثة يقول احلكم 
دخوله امللعب بلحظات في مباراة 
النهضة والنخيل، التي اجريت 

قبل يومني ضمن اجلولة احلادية 
عشرة من دوري الدرجة الثانية، 
بوصفه حكما مساعدا ثانيا الحظ 
تعرض ساعته لعطل مفاجئ، 
وعند محاولته استعارة ساعة 
احد زمالئه بادر العامل الهندي 
بعرض ساعته له. ويكمل احلكم 
بأنه بعد املباراة بحث عن العامل 
ولم يجده ولكون رحلته قارب 
موعدها على االقالع سلم الساعة 
الحد العمال املسؤولني باملوقع 
وطالبه بتس���ليمها لصاحبها 

وامنه عليها.

ابدى رئيس جلنة هوكي اجلليد فهيد العجمي 
رضاه عن سير املعسكر احلالي للمنتخب الوطني 
للهوكي في التشيك ودوره في رفع مستوى االداء 
الفني واللياقة البدنية معتبره جسرا مهما للعبور 
بكفاءة خلوض دورة االلعاب اآلسيوية الشتوية 
الس���ابعة التي تس���تضيفها كازاخستان بنهاية 
اجلاري. واش���اد العجمي بانضباط الالعبني مع 
مدربهم التشيكي يان بريشتا ومساعده توماس 
ماهوفسكي في االستفادة قدر االمكان من طريقة 
اللعب اجلديدة التي اعتمدها املنتخب في معسكره 

ليكون جاهزا لالسياد الشتوي بكل ثقة وبامكانيات 
جيدة سعيا الى حتقيق افضل املراكز.

وكان املنتخب خاض 4 مباريات مع فرق تشيكية 
محلية فاز باثنتني وخسر مثلهما وتبقى له مباراتان 

قبل عودته الى الكويت غدا من التشيك.
واعتبر العجمي ان املعسكر قدم فرصة جيدة 
لالعبني للوقوف على مستواهم واعطاء الفرصة 
للمدرب ومساعده في اختيار التشكيلة املناسبة 
واملثلى لتمثيل الكويت في اس���ياد كازاخستان 

الذي بات على االبواب.

حامد العمران
تشهد صالة الشهيد فهد االحمد لكرة اليد بالدعية 
اليوم 3 لقاءات ضمن منافس����ات االسبوع اخلامس 
لدوري الدمج، حيث يلتقى في املباراة االولي املتصدر 
الشباب )7 نقاط( مع الساحل صاحب النقطتني في 
الرابعة والنصف، فيما ستتجه االنظار الى املباراة 
الثانية التي جتمع الساملية مع الكويت املتساويني 
برصيد )6 نقاط( وذلك في السادسة، في مباراة يتوقع 
ان تكون مثيرة لتقارب مستوى الفريقني، اما املباراة 
االخيرة فال تقل اثارة واهمية عن سابقتها حيث جتمع 
العربي )6( مع الصليبخات )4( في السابعة والنصف. 
املباراة التي جتمع »السماوي« مع »االبيض« ميكن 
ان نطلق عليها »لقاء اجلريحني« خلسارة الفريقني 
االس����بوع املاضي حيث تكبد الساملية خسارة غير 
متوقعة امام الصليبخات بعد ان كان متقدما بفارق 
6 اهداف، فيما خسر الكويت امام الشباب بفارق 6 
اهداف أدت الى اصابة العبي االبيض بالصدمة، لكن 
لقاء اليوم يختلف بالنسبة لالبيض ألن العب اخلط 
اخللفي محمد الغربللي سيعود للفريق بعد االيقاف 
الى جانب عودة املدرب اجلزائري كمال عقاب الذي 

اوقف في األسبوع املاضي حلصوله على انذارين، 
وعودة الغربللي س����تضيف قوة للخط اخللفي الي 
جان����ب خالد الغربللي وعب����داهلل اخلميس واحمد 
الكندري ومشعل طه، ويعتبر العب الدائرة سعود 
العنبري مميزا في اجلانبني الدفاعي والهجومي الى 
جان����ب عبدالرحمن البالول، فيما قد يتأثر األبيض 
بغياب احلارس املتألق احمد الفرحان الذي لم تتأكد 
مشاركته لإلصابة، ما يعني ان وليد احلوال سيكون 
البديل الى جانب الناشئ مشعل الشطي. اما الساملية، 
فيتميز بوجود احلارس املخضرم والعمالق عبدالرزاق 
البلوشي الى جانب عنصر اخلبرة املتمثل في وجود 
عبدالعزيز جنيب وفهد فهيد وابراهيم صنقور، فيما 
يحتاج عبدالعزي����ز الزعابي الى مراجعة ادائه غير 
املستقر، ويتفوق السماوي في تنفيذ الهجوم املرتد مع 
وجود صف ثان ميكن االعتماد عليه من قبل املدرب 
الوطني خلدون اخلشتي الذي يحاول دائما تصحيح 
االوضاع من خالل التغييرات في الالعبني والتكتيك 
الدفاعي. وفي املباراة االخيرة سيلعب الصليبخات 
بطموح الشباب بقيادة املدرب الوطني خالد غلوم، 

فيما يلعب العربي مبؤازرة جماهيره.

اس���تقبل محم���د البابطني 
نائ���ب رئيس مجل���س ادراة 
مجموعة البابطني العب نادي 
القادس���ية واملنتخب الوطني 
س���ابقا أحمد البلوشي. وقدم 
الالعب املعتزل درعا تذكارية 
إلى البابط���ني بحضور عضو 
مجلس إدارة نادي القادس���ية 
حسن أبواحلسن، ودعا البابطني 
اجلماهير حلضور مباراة اعتزال 
البلوشي الذي يستحق التكرمي 
من قبل اجلماهير، مشيرا إلى أن 
البلوشي أعطى الكثير ويستحق 
الكثير. وشكر البلوشي البابطني 
على استقباله ودعمه ومساندته 
له في مباراة اعتزاله املقرر لها 
في فبراير املقبل أمام العربي في 
القسم الثاني من الدوري املمتاز 
كما قدم البلوشي بطاقة دعوة 

للبابطني حلضور املباراة.

علي بن الحسين يدعو للدخول
إلى األراضي الفلسطينية

مرتضى يالحق عبدالغني قضائيًا

حث األمير علي بن احلسني 
نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم ورئي���س االحتاد األردني 
للعبة الفرق واملنتخبات العربية 
على دخول األراضي الفلسطينية، 
معتب���را القيام به���ذه اخلطوة 
تشجيعا للرياضة الفلسطينية 

و»ليس نوعا من التطبيع«.
واعتب���ر األمي���ر عل���ي بن 
احلس���ني خالل لقائه مجموعة 
الفلس���طينيني  من الصحافيني 
قدموا من الضف���ة الغربية إلى 
مكتبه في عمان انه »ليس على 
ال���دول العربية وإمنا على دول 
العالم ان تأتي إلى فلسطني والى 
منطقتنا، وأنا حريص على ذلك 

وأشجع ذلك«.
وأضاف األمير علي »اللعب 
الفلسطينية ليس  في األراضي 
تطبيعا، وهذا احلديث غريب«، 
وكان املنتخبان األردنيان األول 
الس���يدات  واالوملبي ومنتخب 
أيضا لعب���وا ثالث مباريات في 
الفلس���طيني خالل  األراض���ي 
العام���ني املاضي���ني، إال ان دوال 
عربية عديدة ترفض الدخول الى 
األراضي الفلسطينية إلقامة أي 
مباريات او أي نش���اط رياضي 
بحجة »التطبي���ع مع االحتالل 
اإلسرائيلي«، خاصة ان الدخول 
الى األراضي الفلس���طينية يتم 

تقدم رئيس ن���ادي الزمالك 
األسبق املستشار مرتضى منصور 
بالعديد من احملاضر والبالغات 
ضد عض���و االحت���اد املصري 
القدم مج���دي عبدالغني،  لكرة 
بعد انتش���ار تس���جيل صوتي 
على االنترنت، ينس���ب اهانات 
على لس���ان عبدالغني ملرتضى 

منصور.
وذك���رت صحيف���ة احلياة 
اللندنية ان مرتضى تقدم بثالثة 
بالغات ضد عبدالغني يتهمه في 
االول بالسب والقذف، وفي الثاني 
بإهان���ة القض���اء االداري، وفي 
الثالث يطالب املجلس املصري 
للشباب والرياضة بإيقافه عن 
عمله والتحقي���ق معه فيما هو 

منسوب اليه.
يذكر ان الڤيديو مت تسجيله 

عبر املعابر اإلسرائيلية.
وألغيت مباراة كانت مقررة 
بني املنتخب املصري واملنتخب 
الفلسطيني في الضفة الغربية 
العام املاضي بعد ممارسة ضغط 
م���ن قب���ل منظم���ات مناهضة 
للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي 

في مصر.
 وكان رئيس اللجنة االوملبية 
ورئيس احتاد الكرة الفلسطيني 
جبريل الرج���وب دعا في أكثر 
من مناسبة األندية واملنتخبات 
العربية لزيارة فلسطني واعتماد 
املالعب الفلسطينية ملعبها في 
االستحقاقات اإلقليمية، معتبرا 
ان ه���ذا االمر ليس���ت له عالقة 

ب�»التطبيع«.

ملج���دي عبدالغني أثناء حديثه 
للصحافي���ني في قطر بحس���ب 
موقع الزمالك تول بار الذي نسبه 
ملجدي عبدالغني ويتضمن ألفاظا 

فاضحة من عبدالغني.

)هاني الشمري(أحمد الدوخي في تدريبات النصر على ستاد العربي وفي اإلطار املدرب دراغان سكوسيتش


