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هوكي الجليد خسر أمام تايلند بمساعدة الحكم في اآلسياد الشتوي
اإلمارات استغلت كثرة اإلصابات وتخطت منتخبنا بخماسية

جانب من مباراة منتخبنا أمام تايلند العبو الهوكي حاملني صور املرحومة الشيخة هناء البدر احملمد

ومبس����اعدة من احلكم السيئ 
في قراراته بطرده فيصل عطاهلل 
ومحمد العجمي دون التفاته الى 
أخط����اء الالعب����ني التايلنديني ما 
أضعف القدرة الهجومية لالعبينا 
ودفعهم الى الدفاع ب� 4 العبني مقابل 
5 للخصم حتى جاءت تس����ديدة 
الهدف  التايلندي صاحب  الالعب 
الثالث ليسجل بالطريقة نفسها 
من تسديدة بعيدة سكنت شباك 
جاسم الصراف الذي تألق وأبعد 
أكثر م����ن »باك« خطر على مرماه 
وصد أهدافا محققة لتصبح النتيجة 
4 � 3، لتايلن����د مع وجود العبني 
موقوفني م����ن منتخبنا لتصعب 
املهمة وحاول العبونا التعويض 
والوصول الى التعادل في مباراة 
»مجنونة« حتى ان مدرب املنتخب 
التشيكي بريش����تا اخرج حارس 
املرمى الصراف ليحصل على كثافة 
عددية وليصبح ع����دد العبينا 6 
في محاولة لتكثيف الهجوم لكن 
املباراة ذهبت لتايلند بعد تسجيلهم 
الهدف اخلامس في الدقيقة االخيرة 

من املباراة.

الثان����ي 2 � 2 رغم قرارات احلكم 
السيئة في إكثاره من طرد العبينا 
وهم احمد العجمي ومحمد العجمي 
وفيصل عطااهلل وإغفاله عن معاقبة 

العبي تايلند إال ما ندر.
وبني الشوطني الثاني والثالث 
وضع مدرب املنتخب التش����يكي 
يان بريشتا مع مساعده توماس 
ماهوفس����كي خط����ة دفاعية مع 
االعتماد على املرتدات الس����ريعة 
وتس����يد العبين����ا هذا الش����وط 
وأضاعوا فرصا صعبة للتسجيل 
وازداد إيقاع املباراة إثارة وندية 
وحماسة وتعمد العبي تايلند نرفزة 
العبينا، خصوصا مشعل العجمي 
ومحمد العجمي وفيصل عطااهلل 
العنيف وسط  الدخول  من خالل 
تغاف����ل احلكم عن أخطائهم حتى 
جاءت تسديدة الالعب التايلندي 
الساحقة لتخترق دفاعات منتخبنا 
الوطني بتسجيله الهدف الثالث، 
ثم أدرك عبداهلل املراغي التعادل 
بعد متابعة لتسديدة محمد العجمي 
التايلندي  داخل منطقة احلارس 

لتصبح النتيجة 3 � 3.

من هدف رائع ملشعل العجمي اثر 
انف����راده بحارس مرم����ى تايلند 
وتسجيله الهدف االول ملنتخبنا.

وكان لالعبني حمد الش����ايجي 
وحسني باقر دور في توزيع الضغط 
على املرمى التايلندي إال ان إصابة 
باقر في قدمه وخروجه من املباراة 
صعبا املهمة على العبينا إلدراك 
التعادل قبل نهاية هذا الشوط ومن 
لعبة جميل����ة وألكثر من متريرة 
متقنة بني محمد العجمي وتغطية 
الهداف احمد العجمي في خلخلة 
دفاع تايلند الصلب أثمر عن هدف 
الش����وط  العجمي لينتهي  حملمد 

الشوط االول 2 � 0 لتايلند.
وفي الش����وط الثاني، انتفض 
العبونا متحامل����ني على عدد من 
االصاب����ات التي لم يش����فوا منها 
متاما منذ املباراة »املشؤومة« امام 
منغوليا ليبدأ عامل اخلبرة عبر 
الكابنت محمد العجمي الذي يعاني 
من اصاب����ة في كتفه وكان محور 
القرص املطاطي  الهجوم وتناقل 
بني مشعل العجمي واحمد العجمي 
وعبداهلل املراغ����ي، باالضافة الى 
املساندة القوية من اخلط الثاني 
ليوسف الكندري وسالم العجمي 
ومحمد املراغي حتى جاء الرد القوي 

تايلن����د حافلة باإلث����ارة والندية 
والرجولة في األداء حتى الثواني 
االخيرة من أشواط املباراة ال� 3 التي 
توزعت على ساعة كاملة عندما بدأ 
املنتخب التايلندي بالتسجيل في 
مرمى احلارس جاسم الصراف في 
الدقيقة الرابعة من الشوط األول 
حيث أدى غياب احد األساسيني في 
خط الدفاع األول عبداهلل الزيدان 
لكسر في س����اقه اليسرى وعدم 
مشاركة محمد الدعيج إلصابة في 
قدمه باالضافة الى حتامل كل من 
محمد واحمد ومشعل العجمي على 
إصاباته����م املتفرقة من متزق في 
العضالت الى عدم التركيز والبطء 
في مجاراة العب����ي تايلند الذين 
استحوذوا على مجمل هذا الشوط 
رغم التصدي املتفاوت من العبينا 
س����الم العجمي وفيصل عطااهلل 
الش����تيل حملاوالت  وعبدالعزيز 
اخلصم لكن ع����دم التوفيق وقلة 
الوصول الى مرمى التايلنديني حرما 
العبينا من طرق املرمى حتى كان 
الثاني لتايلند وقع سيئ  للهدف 
على معنوي����ات العبينا لينتهي 

أستانة ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
خسر منتخبنا الوطني لهوكي 
اجلليد مواجهته امام تايلند 3 � 5، 
بعد مباراة لعب فيها احلكم دورا 
في إضاعة الوقت وعدم احتساب 
األخطاء التي ارتكبها العبو تايلند 
بحق العبينا من اخلش����ونة غير 
املشروطة في اللعبة باالضافة الى 
التربص بالعبين����ا باإليقاف ملدة 
دقيقتني وأكثر، ضمن منافس����ات 
الفئة املمتازة للمنتخبات املشاركة 
في دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 
السابعة التي تستضيفها استانة 
واملاتا حتى 6 اجلاري. وكان منتخب 
الهوكي قد خسر ايضا امام االمارات 
2 � 5. وبقي سجل املنتخب خاليا 
من النقاط وفق نظام الدوري من 
ب����ني 6 منتخبات  مرحلة واحدة 
ال����ى منتخبنا الوطني  باالضافة 
على أمل التعويض في املباراتني 
املتبقيتني. بعد غد، علما ان اليوم 

راحة للمنتخبات.

مواجهة تايلند غير عادلة

أمام  املب����اراة  وجاءت أحداث 

هناء البدر في القلوب
تذكر العبونا مآثر املرحومة الش��يخة ه��دى البدر احملمد، حيث 
حملوا صورها كتب عليها »ستبقني في قلوبنا«، قبل بدء املباراة امام 
تايلند ف��ي لفتة معبرة وعربون وفاء للمغفور لها، وقال عضو جلنة 
الهوكي حسني الفيلكاوي ان املرحومة الشيخة هدى البدر كانت وفية 
لكل من عرفها من اخوانها واخواتها، وكانت داعمة للرياضة الس��يما 

للعبة هوكي اجلليد.

الدكتوراه الفخرية لحبيب

العجمي: أداء رجولي

»آبار« اإلماراتية ال تنوي شراء روما

االتحاد في مواجهة الجيش

أوكافور يغيب عن المالعب
ألول مرة من 3 مواسم

الريان يصطدم بالسد 

إلغاء مباراة الجزائر وتونس

تروسيه يتلقى عرضًا
لتدريب »نسور قرطاج«

قررت جلنة العمداء في جامعة »أرومية« اإليرانية منح احملاضر 
الدولي واحلكم الدولي الس����ابق محمد حبي����ب درجة الدكتوراه 
الفخرية الرياضية من كلية التربية الرياضية باجلامعة، تقديرا 
ملس����اهمته الكبيرة في نش����ر وتطوير لعبة الكرة الطائرة على 
مس����توى العالم ودول املنطقة بش����كل خاص.  وسيكون تكرمي 
حبيب وتقليده درجة الدكتوراه خالل البطولة اآلسيوية ملنتخبات 
الرجال للكرة الطائرة التي ستستضيفها إيران في سبتمبر املقبل. 
يذكر أن محمد حبيب يتمتع بخبرة طويلة في مجال لعبة الكرة 
الطائرة ويتبوأ حاليا عددت مناصب دولية وقيادية في االحتادين 
الدولي واآلسيوي للعبة، وميثل االحتاد الكويتي للكرة الطائرة 

في هذه احملافل الدولية. 

أشاد رئيس الوفد فهيد العجمي باألداء الرجولي لالعبينا رغم ظروف 
املباراة القاهرة معتبرا أن اخلس����ارة ليس����ت في محلها حيث أبعدت 
حظوظ املنتخب عن املنافسة على املركز االول بانتظار النتائج األخرى 
للمنتخبات املشاركة وسقوط املنتخب القيرغيزي واملاليزي لتحيا آمال 

املنتخب الوطني، مؤكدا ان املنافسة مازالت قائمة ومستمرة.
وقال العجمي ان النتائج واحملاوالت التي يقوم بها منتخبنا الوطني 
ستزيد من رصيده وخبرته في اللعبة رغم فارق املقارنة مع املنتخبات 
األخرى التي انضمت الى االحتاد الدولي منذ سنني طويلة، متمنيا ان 
تستمر اللعبة في إيقاعها املتصاعد للوصول الى درجة من اجلاهزية 
التي ميكن من خاللها حتقيق أفضل املراكز بعد إشهار النادي وزيادة 

الدعم املادي وتكثيف التدريبات وتسجيل الالعبني اجلدد.

قالت شركة »آبار« لالستثمار اململوكة حلكومة أبوظبي إنها 
لم تعرض ش���راء نادي روما اإليطالي لك���رة القدم وإنه النية 

لديها بذلك.
وعرض نادي روما املثقل بالديون للبيع منذ ش���هور بينما 
يقترب البنك الدائن أوني كريديت وعائلة سينسي املالكة للنادي 

من قرار بشأن املشتري.
وانتشرت تكهنات بش���أن عدد من العروض لشراء النادي 
مبا في ذلك عرض من »آبار«، لكن شركة االستثمار احلكومية 

وصفت هذه التقارير بأنها ال أساس لها.
وأكد الرئيس التنفيذي لش���ركة »آبار« محمد احلسيني في 
بيان أنه ال أساس ملا ساد مؤخرا من حديث وتكهنات صحافية 

بشأن اهتمام »آبار« بشراء نادي روما.
وق���ال إن »آبار« لم تقدم عرضا لالس���تحواذ على روما وال 

تنوي ذلك في املستقبل.

ستكون االثارة على اشدها في املرحلة التاسعة من بطولة سورية 
لكرة القدم التي تقام غدا اجلمعة عبر مواجهات صعبة يتصدرها لقاء 

القمة في حلب بني االحتاد وضيفه اجليش حامل اللقب.
وف����ي حمص، يلتقي الكرامة املتصدر مع الطليعة، وفي العاصمة 
يلتقي الوحدة مع الفتوة، واملجد مع تشرين، وفي احلسكة اجلزيرة مع 
الشرطة، وفي حماة النواعير مع امية، وفي الالذقية حطني مع الوثبة. 
من جانب آخر فرض االحتاد السوري لكرة القدم غرامات مالية على 
أندية الوح����دة والنواعير والطليعة بناء على تقارير حكام ومراقبي 

مباريات املرحلتني السابعة والثامنة من الدوري احمللي.
وفرض االحتاد عقب اجتماع مطول غرامة مالية على الوحدة وقدرها 
100 الف ليرة س����ورية )ألفا دوالر( بسبب إطالق جمهوره املفرقعات 

النارية عقب تسجيل الفريق الهدف الثاني مبرمى اجليش.
كما غرم النواعير 100 الف ليرة س����ورية، واوقف الالعب إبراهيم 

العبداهلل من الفتوة 4 مباريات رسمية متتالية.
كما قرر االحتاد تغرمي نادي الطليعة 200 الف ليرة س����ورية )4 

آالف دوالر(.

قال فريق ني���و اورليانز هورنتس االميركي لكرة الس���لة 
للمحترفني إن العبه امييكا اوكافور س���يغيب عن املالعب من 

اسبوع الى 3 اسابيع بسبب اصابته بشد في عضلة بالبطن.
وسيضع هذا الغياب حدا الكثر من 3 مواسم لم تشهد غياب 

اوكافور عن مباراة.
وقال هورنتس إن اوكافور لعب 306 مباريات متتالية وهي 
رابع اطول مسيرة في دوري كرة السلة االميركي.وعانى الالعب 
البال���غ من العمر 28 عاما من االصاب���ة خالل الربع الثاني من 
مباراة خس���رها هورنت���س 104 - 102 أمام فينكس صنز يوم 

األحد املاضي.

تعود عجلة الدوري القطري لكرة القدم الى الدوران بعد توقف 
دام نحو 75 يوما بسبب كأس اخلليج ال� 20 في عدن وكأس آسيا 
في الدوحة في نوفمبر ويناير املاضيني، بإقامة املرحلة ال� 12 التي 
تشهد مواجهات صعبة اهمها بني الريان والسد، وام صالل والعربي. 
وتبرز ايضا مواجهات الس���يلية مع خلويا، واخلور مع الوكرة، 
وقطر مع اخلريطيات، والغرافة مع االهلي. ويسعى الريان والسد 
الى تقدمي بداية جيدة في املرحلة الثانية تساعدهما على االحتفاظ 

بحظوظهما القليلة في االستمرار باملنافسة على اللقب.

أكد املدرب الفرنسي فيليب تروسيه أنه تلقى اتصاال من أحد 
الشخصيات الرياضية البارزة في تونس من أجل تدارس فكرة 
تدريب »نسور قرطاج« في الفترة املقبلة. جاءت هذه اخلطوة 
في أعقاب صرف النظر على التعاقد مع املدرب التونسي فوزي 
البنزرتي للقيام بهذه املهمة حيث اعتبر االحتاد التونسي لكرة 
القدم أنه لن يكون رجل املرحلة القادمة وعلى ذلك األساس مت 
تعيني عمار الس���ويح كمدرب مؤقت حل���ني التعاقد مع املدرب 
اجلديد. وكان تروسيه، الذي كان متواجدا قبل ايام في العاصمة 
القطرية الدوحة أكد أن هناك اتصاالت غير رس���مية من جانب 
أحد الشخصيات البارزة في كرة القدم التونسية حيث طرحت 

عليه الفكرة.
م���ن جانب آخر، ذكرت اإلذاعة اجلزائرية احلكومية أن املباراة 
الودية التي كان م���ن املقرر أن جتمع املنتخب اجلزائري بنظيره 
التونس���ي في التاس���ع من فبراير اجلاري ق���د ألغيت. ولم يذكر 
املصدر أسباب إلغاء املباراة لكن مصادر مطلعة ربطتها بالتطورات 
السياسية واالجتماعية في البلدين. وكان احتاد الكرة اجلزائري 
قرر في وقت سابق اليوم نقل مكان إقامة هذه املباراة من ملعب 5 
يوليو بالعاصمة اجلزائر إلى ملعب 19 مايو مبدينة عنابة الواقعة 

على بعد 600 كيلومتر شرق البالد.

العبونا يظهرون في الدوري العماني اليوم

يتربص نادي عمان بالعروبة 
املتصدر عندما يحل ضيفا عليه 
غدا اجلمعة في املرحلة ال� 12 من 

الدوري العماني لكرة القدم.
العروب���ة مرحلة  وتصدر 
الذهاب برصيد 23 نقطة بينما 
يحتل عمان املركز الثالث برصيد 

17 نقطة.
ويس���تضيف السويق )22 
نقط���ة( الطليع���ة )12 نقطة( 

اليوم.
وسيغيب عن السويق مدربه 
رشيد جابر الذي ترك الفريق في 
ظروف غامضة من دون إبالغ 

النادي عن أسباب انقطاعه.
ويتطلع ظفار )14 نقطة( الى 
تعويض خسارته امام الشباب 0 
� 2 ذهابا الى رد الدين وحتسني 
وضعة في الوقت الذي يتطلع 
الشباب الى مواصلة انطالقته 
املوفقة التي بدأه���ا في الربع 
الذهاب  األخير م���ن مرحل���ة 

وأوصلته الى املركز الس���ابع 
برصيد 12 نقطة.

ويأم���ل صحم ان يكون في 
وضع أفضل في مرحلة اإلياب 
واالبتعاد ع���ن املركز األخير 
عندما يحل ضيفا على صاللة، 
في الوقت الذي سيكون الصراع 
مثي���را بني مس���قط والنصر 
لكسب نقاط مباراتهما وحتسني 

موقعهما في الترتيب.
ويبحث النهضة وأهلي سداب 
عن الدفء واألمان وتعويض ما 
فاتهما في املباريات املاضية من 

أجل حتسني وضعهما.
العمانية  وأكملت األندي���ة 
استعداداتها واس���تفادت من 
فترة االنتقاالت الشتوية لتعزيز 
صفوفها باحملترفني واحملليني 
بحسب احتياجات فرقها خلوض 
استحقاقات مرحلة اإلياب التي 
من املتوقع أن تش���هد تنافسا 

قويا بني جميع الفرق.

وتعاق���د النصر مع كل من 
الغابوني بيتو العب ظفار سابقا 
الذي  والغيني األمني بانغورا 
س���بق وأن لعب في صفوف 
الش���باب وصور، والبرازيلي 
أيريل ومهاجم املنتخب واحلالة 
البحريني إسماعيل عبداللطيف 
ومدافع نادي التضامن الكويتي 
عبداهلل مشيليح ومهاجم صاللة 

عمرو احلمومي.
إدارة صالل���ة  وتعاق���دت 
مع الكويتي���ني احلارس أحمد 
الفضلي والش���قيقني يوسف 
وسعد فرحان وعبداهلل البريكي 
وأحمد سالم بيت سعيد العب 
ظفار على سبيل اإلعارة ومرباط 
س���عيد جعب���وب، وظفار مع 
الدولي العمان���ي محمد ربيع 
واملغربيني ياسني أمليل وعادل 
لطفي، وصحم مع البرازيليني 
رودريغ���و ورفاي���ل ومهاجم 
منتخب فلس���طني فادي الفي 

والبحريني حسني عياد، ومسقط 
مع املهاجم الكاميروني بيتران 
السابق واملهاجم  العب صحم 
قاسم بن محمد الوهيبي الذي 
أندي���ة منها نادي  لعب لعدة 
عمان وقريات والكويتي طارق 
الرس���تاق  الش���مري ومدافع 
محمود احلراصي، والسويق مع 
الكويتي طالل نايف والزامبي 

اوين مونداياي.
وتعاقد النهضة مع التوغولي 
فيصل اش���ا وباسم الرشيدي 
القادم من السويق، والشباب مع 
الغيني لورانس ونايف عبيد، 
والعروبة مع النيجيري كنث، 
وعمان مع امين عياد واسحاق 
الس���رجي وخالد البلوش���ي، 
والطليعة مع الغيني ابراهيما 
واملهاجم السنغالي ايلي سيسيه 
وعزيز فايل،  بينما لم يتعاقد 
أهلي س���داب مع أي العب من 

خالل االنتقاالت الشتوية.
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)هاني الشمري(طارق الشمري يقود مسقط أمام النصر

مشعل والشتيل األفضل
اختارت اللجنة املنظمة للدورة العبنا مش���عل العجمي أفضل 
العب في املباراة أمام ماليزي���ا بينما اختارت الصاعد عبدالعزيز 
الشتيل أفضل العب مرتني في مباراتي منغوليا وتايلند وتسلما 

جوائز عينية من اللجنة املنظمة.

اتحاد الكرة يدعم بن فيصل
أعرب رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد عن دعم ومساندة 
احتاد الكرة لترشيح صاحب السمو امللكي األمير نواف بن فيصل 
رئيسا لالحتاد العربي لكرة القدم، مؤكدا الدعم املطلق وغير احملدود 
لترشيح سمو األمير نواف ملنصب الرئيس لالحتاد العربي لكرة 
القدم نظرا ملا يتمتع به س���موه من خبرة وكفاءة عالية في قيادة 

هذا االحتاد إلى املكانة املرموقة.
وأوض���ح الفهد أن هذا الدعم لنب فيصل جاء تعبيرا عن الروح 
القيادية الشبابية والتي نعلق عليها آماال كبيرة في االرتقاء بكرة 

القدم العربية إلى املستوى الطموح إقليميا وقاريا ودوليا.
ومتن���ى الفهد لنب فيصل التوفيق والس���داد لتحقيق األهداف 
واآلمال التي يعلقها اجلميع على قيادته اجلديدة لالحتاد العربي 

لكرة القدم.


