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الفحيحيل يعتمد على عبداهلل أحمد

الزميل فيصل القناعي مع جاك روغ

الالعب األردني مؤيد أبوكشك

الشيخ احمد الفهد يلقي كلمته خالل افتتاح الدورة 

»هوكي الجليد« شارك في الحفل تحت العلم األولمبي 

الفهد يؤكد تفوق كازاخستان على نفسها بافتتاح مبهر لآلسياد الشتوي 
أستانة ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«

افتتحت اول م����ن امس دورة 
االلعاب اآلسيوية الشتوية السابعة 
التي تستضيفها كازاخستان في 
مدينتي اس����تانة واملاتا في ستاد 
القدم،  االس����تانة اجلديد لك����رة 
بحضور رئيس املجلس االوملبي 
اآلس����يوي الش����يخ احم����د الفهد 
والرئي����س الكازاخس����تاني نزار 
باييف وولي عهد ابوظبي الشيخ 
محمد بن زايد ال نهيان ورئيس 
اللجنة االوملبية الدولية البلجيكي 

جاك روغ.
وق����ال الفهد ف����ي كلمة خالل 
حفل االفتتاح ان املجلس االوملبي 
اآلسيوي راهن على جناح الدورة 
في كازاخستان وكان له ذلك من 
خالل العرض املبه����ر الذي قدمه 
ابناء كازاخس����تان داعيا الالعبني 
واالداري����ني ال����ى التع����رف على 
كازاخس����تان الثقاف����ة والتاريخ، 
موجها شكره باللهجة الكازاخية 
وسط تصفيق حار في الستاد الذي 
يتسع ل� 40 الف متفرج ومغطى 
السقف بس����بب الثلوج واالجواء 
الب����اردة التي تصل الى 30 درجة 

مئوية حتت الصفر.

الفهد بالقائمني على  وأش����اد 
الدورة وبالدعم الذي قدمه الرئيس 
الكازاخي معرب����ا عن امله في ان 
تكون ال����دورة من اقوى الدورات 
وان تبقى راسخة في اذهان اجلميع 
في بلد الضياف����ة ولدى الالعبني 
واالداري����ني من خ����الل التنافس 

الشريف واالحترافي. 
ثم دعا الفهد الرئيس باييف 
الفتتاح الدورة حيث قال باييف 
في كلمة مقتضبة ان كازاخستان 
البلد املسلم االول الذي يستضيف 
الدورة، معربا عن أمله في حتقيق 
ان  ارقام قياسية والتأكيد على 
كازاخستان موجودة في الرياضة 
اآلسيوية، شاكرا الفهد واملجلس 
الدعم  االوملبي اآلس���يوي على 
والثقة اللذين اوالهما لكازاخستان 
إلجناح الدورة. وجاءت العروض 
معبرة عن تاريخ كازاخس���تان 
القدمي واحلديث واملوروثات التي 
بنت املجد لبالدهم واملس���تقبل 
الذي ينتظرهم في فقرات معبرة 
اذهلت اجلميع وفاقت التوقعات 
م���ن خ���الل االخراج الروس���ي 
للعروض، من استخدام االضواء 
واخللفيات الليزرية الى تساقط 

الثلوج واملياه في الستاد بشكل 
حقيقي ادهش احلضور.

بعده���ا دخل���ت املنتخبات 
املشاركة بأعالم دولها باستثناء 
التي ش���اركت حتت  الكوي���ت 
العلم االوملبي الذي حمله العب 
منتخ���ب هوكي اجلليد س���الم 
العجمي الذي تقدم وفد الهوكي 
برئاسة فهيد العجمي واالداريني 
والالعب���ني الذين متنوا لو انهم 
كانوا مشاركني حتت علم بالدهم 
في هذا العرس اآلسيوي الكبير 
املني الوص���ول الى احلل لرفع 

التجميد االوملبي. 
وقال العجمي ان االفتتاح كان 
رائعا ومذهال جسد مالمح الدولة 
الكازاخية الناشئة بعد انفصالها 
عن روسيا منذ عام 1998، ومعربا 
عن سعادته مع الالعبني لالداء 
الذي عكس تاريخ كازاخستان في 
فقرات استمرت 3 ساعات ونصف 
الساعة وسط اجواء مثيرة امتزج 

فيها املاضي باحلاضر.

إصابات قوية 

تعرض املنتخب الوطني للهوكي 
خلس����ارتني ام����ام منغوليا 3-2، 

وماليزيا 7-12، وش����هدت املباراة 
االولى صراعا كبيرا وخشونة قوية 
من املنتخب املنغولي الذي استعان 
بالعب����ني محترفني م����ن الدوري 
الروسي مخالفني نظام الدورة الذي 
فصل مباريات الهوكي الى درجتني 
العطاء املجال للمنتخبات احلديثة 

الكتساب اخلبرة.
الالعب����ون عبداهلل  وتعرض 
الزيدان ومحمد الدعيج وحسني باقر 
ومشعل العجمي واحمد العجمي الى 
اصابات مختلفة من متزق عضلي 
الى كسر في االنكل وخلع في الكتف، 
استوجب ادخالهم الى املستشفى 
مما انعكس سلبا على االداء امام 
ماليزيا رغم تسجيل احمد العجمي 
»هاتريك«. وس����دد منتخبنا على 
مرمى اخلصم 28 تسديدة سجل 
منها هدف����ني، واملنتخب املنغولي 
س����دد 17 تسديدة س����جل منها 3 
اه����داف. ويخوض املنتخب ثالث 
مبارياته في ال����دورة امام تايلند 
في محاولة لتجاوز شبح االصابات 
التي ابعدت الزيدان والدعيج ورمبا 
»الكابنت« محمد العجمي الذي اجرى 
فحوصات لكتفه الذي اصيب بخلع 

في معسكر التشيك.

النصر يتعاقد مع األردني أبوكشك

مواجهة نارية بين »يد« الفحيحيل والقادسية

الدف���اع الى الهجوم ولكن قد ال 
تنفع هذه الطريقة لسرعة عودة 
العبي القادس���ية لذلك قد نرى 
اجلانب التكتيكي اكبر في الهجوم 
واستغالل قوة تصويبات فهد 
ربيع ومش���اغبة عبداهلل احمد 
ومب���ارك دحل مع قيادة صانع 
االلع���اب عبدالرحمن نش���مي 
واألهم اس���تغالل خبرة العبي 
الدائرة سعد العازمي وعبداهلل 

الذياب.

املنافذ  بوخض���را، واذا أغلقت 
في الوسط يتحول اللعب على 
الطرفني وخاصة ناحية املتالق 
مبارك اخلالدي، ويحتاج الفريق 
للتركيز اكثر على العب الدائرة 
فهد الهاجري الذي غالبا ما يقف 
في املكان املناسب فيما تعتبر 
حراسة املرمي في مأمن بوجود 

سلمان املزعل.
من ناحيته، يعتمد الفحيحيل 
على الس���رعة في التحول من 

حامد العمران
تش���هد صالة الش���هيد فهد 
االحم���د لكرة اليد ف���ي الدعية 
مباراة ناري���ة جتمع صاحبي 
املرك���ز الثان���ي الفحيحيل مع 
القادسية )10 نقاط( في االسبوع 
السابع لدوري الدمج في ال� 4:30 
مساء، ويلتقي املتصدر الشباب 
)11 نقطة( مع اجلهراء )5 نقاط( 
في ال� 6 مساء، ويلعب اليرموك 
)4 نقاط( مع التضامن الذي ال 

ميلك أي نقطة في ال� 7:30.
املب���اراة األولى  وحتظ���ى 
باهتم���ام محب���ي اللعبة ألنها 
ستكون مش���تعلة منذ انطالق 
صافرة البداية وطموح القادسية 
والفحيحيل واحد وهو حتقيق 
الفوز ومواصلة مالحقة املتصدر 
واالقت���راب من إع���الن التأهل 
الرس���مي إلى الدوري الذهبي، 
ويصع���ب التكه���ن مبن يكون 
اقرب إلى الفوز لوجود العبني 
مميزين في الفريقني، ولكن مدرب 
الفحيحيل سعيد حجازي يتمتع 
بخبرة كبيرة ويعرف جيدا كيف 
يتعامل مع معطي���ات املباراة، 
فيما يدرب القادس���ية املصري 
حازم عواض وخبرته التدريبية 
قليلة حلداثت���ه في هذا املجال 

التدريبي.
في املباريات االخيرة، لعب 
القادسية بشكل جماعي وغالبا 
ما ين���وع باللع���ب واالهم انه 
فريق جاهز بدنيا، واتضح ذلك 
من خالل العودة السريعة الى 
الدفاع بهمة عالية حتى الدقائق 
االخيرة. في البداية يعتمد الفريق 
على اخلط اخللفي لوجود مهدي 
الق���الف وعبدالرحم���ن املزين 
وطالل الياقوت واحيانا ناصر 

ش���ارك امني س���ر جمعية 
الكويتية فيصل  الصحافيني 
القناعي بصفته نائب رئيس 
الدول���ي للصحافة  االحت���اد 
الذي  الرياضية في االحتفال 
اقامه االحتاد في لوزان لتوزيع 
جوائ���زه لل���روح الرياضية 
التي يقيمها  النظيف  واللعب 
للمرة االولى بحضور رئيس 
اللجنة االوملب���ية الدولية جاك 
روغ وكبار الق���يادات الرياضية 
الدولي���ة ورؤس�����اء حترير 
كبريات الصح���ف واملجالت 
العاملية واعضاء  الرياضي���ة 
اللجن���ة التنفيذي���ة لالحتاد 
الرياضية.  الدولي للصحافة 
ومت تقدمي جوائز االحتاد الدولي 
الالعبني والالعبات  لعدد من 
ممن قاموا بس���لوك يدل على 
متتعهم بالروح الرياضية اثناء 
بطوالت ومسابقات رياضية 

رسمية.

مبارك الخالدي
ادارة نادي  تعاقد مجل���س 
النصر رسميا مع العب املنتخب 
األردني ونادي الفيصلي مؤيد 
أبوكش���ك حتى نهاية املوس���م 
مقابل 130 أل���ف دوالر. وقامت 
ادارة الن���ادي بتوثي���ق عقده 
رس���ميا صباح أم���س بالهيئة 

العامة للشباب والرياضة وكذلك 
قيده بقائمة الفريق لدى احتاد 

الكرة.
ومن املق���رر ان يتم احلاق 
اس���م الالعب في قائمة الفريق 
اآلسيوية بديال عن روبيرتو من 
بيرو الذي مت االس���تغناء عنه 
بالتراضي نظرا لتواضع مستواه 

ومعاناته من االصابات.
اجلدي���ر بالذك���ر ان النصر 
يش���ارك ألول مرة في تاريخه 
في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
للموس���م اجلاري، اذ يلعب في 
املجموعة الثانية الى جانب أندية 
دهوك العراقي والفيصلي االردني 

واجليش السوري.

عودة العبي المراحل السنية من القاهرة ومعسكر األولمبي بيد »المسابقات«

األردن يعتذر عن عدم مالقاة األزرق

القناعي شارك في احتفال »الصحافة الرياضية«

سحب بطاقتي مدرب ومشرف »سلة« النصر

»االتحاد« اإلماراتية تفوز بجائزة الملحق الذهبي

سحب مراقب مباراة النصر 
والصليبخات في اجلولة الثالثة 
من املرحلة الثانية لدوري الدرجة 
األولى لكرة السلة احلكم عابر 
العابر بطاقتي مدرب ومشرف 
النص���ر أنور الدويل���ة وأحمد 
جلوي بعد احتجاجاتهما املتكررة 
املباراة عبدالرحمن  على حكام 
العنزي، عبدالرزاق س���ليمان 
ومحمد عبداملنعم واملراقب العابر 

ما دفع احلكم العنزي إلى طردهما 
خارج ملعب املباراة وهو ما أدى 
إلى إح���داث فوضى في املباراة 
كادت تتطور إل���ى اعتداء على 

احلكام لوال تدخل العقالء.
ومن املنتظر أن تتخذ جلنة 
املسابقات عقوبات مغلظة في 
حق مدرب ومشرف النصر قد 
تصل إلى اإليقاف 8 مباريات مع 
غرامة 800 دينار بناء على تقارير 

حكام ومراقب املباراة.
وكان النص���ر أنه���ى اللقاء 
لصاحله 74-62 مواصال تصدره 
الترتيب العام للبطولة برصيد 
16 نقطة، كما استمر اليرموك في 
مطاردته إثر تخطيه الس���املية 
74-68 رافع���ا رصيده إلى 15 
نقطة، وتغل���ب التضامن على 
الشباب 81-66 في اجلولة التي 

أقيمت أول من أمس.

أعلن مدير قنوات »الدوري والكاس« عيسى الهتمي 
عن فوز ملحق جريدة »االحتاد« االماراتية بجائزة 
امللحق الذهبي ألفضل تغطي����ة صحافية في كأس 
األمم اآلسيوية »قطر 2011«، وفوز ملحقي جريدتي 
»الوط����ن« و»الراية« القطريتني »مناصفة« بجائزة 
امللحق الفضي، وملحق جريدة »البالد« البحرينية 
بجائزة امللحق البرونزي.  وأضاف الهتمي ان جلنة 
التحكيم اختارت ملحق جريدة »اليوم« السعودية 

كأفضل ملحق على مستوى السعودية، وملحق جريدة 
الش����بيبة العمانية أفضل ملحق في عمان، وملحق 
جريدة »الرأي« األردني����ة أفضل ملحق في األردن، 
وملحق جريدة »امل����دى« العراقية أفضل ملحق في 
العراق. وأوضح ان قنوات »الدوري والكاس« ستوزع 
اجلوائز في حفل خاص اليوم الثالثاء، حيث سيتم 
تكرمي الفائزين بجوائز امللحق الذهبي في بطولتي 

خليجي 20 باليمن وكأس آسيا 2011 بالدوحة.

عبداهلل العنزي
قّدم االحتاد األردني لكرة 
القدم اعتذارا رسميا عن عدم 
خ���وض املب���اراة الودية مع 
األزرق يوم 9 فبراير اجلاري 
بسبب ازدحام جدول املسابقات 
األردني، وقد أربك هذا االعتذار 
املفاجئ حسابات اجلهاز الفني 
لألزرق الذي كان قد أعد العدة 

لهذه املباراة.
وقد أكد مقرر اللجنة الفنية 
والتطوير د.بدر عبداجلليل ان 
اللجنة خاطبت »أمس« عددا 
من االحتادات الوطنية لترتيب 
إقامة مباراة مع األزرق في نفس 
اليوم، معترفا في الوقت ذاته 
بصعوبة إيجاد منتخب ملالقاة 
ان أغلب  األزرق، خصوص���ا 
املنتخبات ارتبطت مس���بقا 

مبباراة في هذا اليوم.

وأعرب عبداجلليل عن أسفه 
لهذا االعتذار األردني املتأخر، 
وقال: نح���ن نحصل على 10 
أيام »فيفا« في الس���نة واملهم 
ان نلعب بها جميعا، خصوصا 
ان األزرق مقبل على املشاركة 
التصفيات األولية لكأس  في 

العالم 2014.
م���ن جان���ب آخر، أش���ار 
عبداجلليل الى ان اللجنة الفنية 
ستجتمع مع جلنة املسابقات 
لتحديد إمكانية إقامة معسكر 
املنتخ���ب األوملبي املس���تعد 
خل���وض تصفي���ات أوملبياد 
لندن 2012، مبينا انه س���يتم 
حتديد إقامة املعسكر بعد ان 
الزمني إلقامة  البرنامج  نرى 

البطوالت احمللية.
وأضاف انه لم يصل احتاد 
الكرة اي رد من االحتاد الدولي 

»فيفا« بشأن استضافة الكويت 
أمام  الذهاب واإلياب  ملباراتي 
منتخ���ب بنغالديش، متوقعا 
ان تتم املوافقة على هذا الطلب 
ال���ذي قدم مدعوم���ا مبوافقة 

االحتاد في بنغالديش.
من جهة اخ���رى، عاد الى 
ام���س منتخبات  البالد فجر 
البراع���م  الس���نية  املراح���ل 
والناشئني والش��باب قادمي��ن 
من العاصمة املصرية القاهرة 
بع���د ان ألغت معس���كراتها 
التدريبية هناك بسبب سوء 
األوضاع األمنية في القاهرة، 
ومن املق���رر ان تقرر األجهزة 
الفنية لهذه املنتخبات استئناف 
التدريب في الكويت، خصوصا 
ان جتمع الالعبني ممكنا في ظل 
متتعه���م بإجازة نصف العام 

الدراسي.

مبارك الخالدي
تتلقى االندية الشاملة واملتخصصة اعتبارا من اليوم وحتى نهاية 
دوام 31 مارس املقبل طلبات تسجيل االعضاء اجلدد، حيث حددت الهيئة 
العامة للشباب والرياضة مواعيد التسجيل اعتبارا من اخلامسة حتى 

التاسعة مساء كل يوم في أمانة سر االندية.
وقد اس����تعدت الهيئة لقبول طلب����ات الراغبني في توفيرها ما يربو 
على 200 موظف وموظفة موزعني على االندية املختلفة، حيث حرصت 
على توفير املوظفات خلدمة النساء املتقدمات للتسجيل ومبا يتناسب 

مع خصوصية املجتمع في مثل هذه االحوال.
ومن املتوقع ان تشهد اندية الساملية وكاظمة واجلهراء والصليبخات 
والس����احل والش����باب توافدا كثيفا نظرا لطبيعة التنافس بني القوائم 

املرشحة خلوض انتخابات مجالس ادارات االندية.
م����ن جهته قال مدير ادارة الهيئات الرياضية احمد عايش ان الهيئة 
وفرت الكوادر الالزمة لسير عملية التسجيل بانسيابية ودون عوائق، 

إذ ان الهيئة متلك اخلبرة الكافية بالتعامل مع هذه الظروف.
وأض����اف ان الهيئة حرصت على توفير الدفاتر احملاس����بية الالزمة 
لتحصيل وتوريد الرسوم احملصلة وفق نظام محاسبي متكامل يؤمن 

احلرص على هذه املبالغ.

عبدالعزيز جاسم
أعرب مدير الفريق االول لكرة القدم في القادس���ية ابراهيم املسعود عن 
اس���تيائه الشديد من قرار جلنة املس���ابقات في احتاد كرة القدم بإيقافه 4 
مباريات وتغرميه 100 دينار بناء على توصية جلنة احلكام. وقال املسعود ل� 
»األنباء«: طبقت جلنة احلكام مقولة »يعطيك من طرف اللسان حالوة ويروغ 
منك كما يروغ الثعلب« ألن مراقب احلكام في مباراتنا امام الكويت ابراهيم 
االنصارى اكد انه ال توجد لدى اللجنة اي توجه التخاذ عقوبة بحقي، وبعد 
ذلك فوجئت بهذه العقوبة التي أثبتت مبا ال يدع مجاال للشك ان جلنة احلكام 
تدار باملزاجية وليس لديها قانون تستند اليه، مشيرا الى انه لن يسكت عن 
هذا الظلم الذي تعرض له، حيث تقدم بكتاب تظلم وطالب بتش���كيل جلنة 
حتقيق جتاه ما حدث، وان يكون احلكم الرابع محمود البلوش���ى متواجدا 
ألنه كان ش���اهدا على كل شيء، وانه كان يوجه العبي القادسية فقط. وأكد 
ان هناك عدة حاالت أخرى صدرت من مسؤولني في االندية االخرى تضمنت 
احتجاجات متكررة ضد التحكيم ولم تتخذ فيها اللجنة أي عقوبات شديدة 
بحقه. وذكر قائال: لالس���ف الشديد ان القادس���ية يدفع ثمن رئاسة الشيخ 
طالل الفهد الحتاد الكرة الن من يتخذ مثل هذه العقوبات جتاه النادي يريد 
ان يثبت انه إنس���ان »حقاني«، وهذا الكالم غير صحيح الن العدل يتطلب 

سماع الرأي والرأي اآلخر قبل اتخاذ أي عقوبة.

حافظ الش����باب على صدارة دوري الدرج����ة األولى بعد تغلبه على 
اليرموك 2-0 امس في اجلولة التاس����عة ليرفع رصيده الى 20 نقطة، 

فيما بقي اليرموك في املركز األخير وله 6 نقاط.
وعزز التضامن موقعه في املرك����ز الثاني بفوزه على خيطان 0-3 
س����جلها البرازيلي رودريغو )2 و43( والنيجيري برنس )45(، ليرفع 

التضامن رصيده الى 16 نقطة وظل خيطان على 10 نقاط.
وواص����ل الصليبخات مطاردته للتضامن بعد فوزه على الفحيحيل 

4-2 وبات للفائز 15 نقطة وللخاسر 7 نقاط.

الملعب التونسي يعيق انتقال 
إبراهيما إلى كاظمة

مبارك الخالدي
تبذل إدارة ن����ادي كاظمة محاوالت حثيثة م����ع إدارة فريق امللعب 
التونسي لضم احملترف السنغالي ابراهيما بالصفوف البرتقالي حيث 
توصل����ت ادارة كاظمة الى اتفاق نهائي م����ع الالعب اال ان ادارة امللعب 

التزال متشددة في شروطها األمر قد يهدد الصفقة باإللغاء.
ويجيد السنغالي ابراهيما � 27 عاما � اللعب مبركز الهجوم وميتاز 
ببنية جسمانية قوية. من جهة أخرى، عبر مدير الكرة في كاظمة فواز 
بخيت عن أمله في عودة الفريق البرتقالي الى مس����تواه املعهود، وقال 
ان النتائج االخيرة للفريق ال تنس����جم مع ما كن����ا نتطلع إليه ولكننا 
نلتم����س العذر للفريق باعتباره خليطا من العناصر الش����ابة والعبي 
اخلبرة واجلهاز الفني بقيادة التش����يكي ميالن ماتش����اال الذي يسعى 
إليجاد االنس����جام التام بني الالعبني واس����تعادة الروح اجلماعية ألداء 

الفريق وهي سمة مميزة للفريق الكظماوي.

تستمر حتى نهاية مارس المقبل

قبول طلبات عضوية األندية اليوم

بعد قرار إيقافه 4 مباريات

المسعود: »المسابقات« طبقت مقولة
»يعطيك من طرف اللسان حالوة«

فوز فرق الصدارة في »األولى«


