
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
«ياهو» تطلق برنامجا لتوعية األطفال في الشرق األوسط.

ـ حتى الكبار يحتاجونكم!
اشتباكات عنيفة في ميدان التحرير.

ـ اهللا يهدي إخواننا المصريين ويقرب قلوبهم ويكون بعونهم لعبور أزمتهم

أبواللطفواحد

البقاء هللا
بدريـة عيد ذياب علي، زوجة عبدالوهاب خليفة حسني 
بهمنـ  ٦٣ عاماـ  الرجال: مسجد االمام احلسن – بيان 
– ت: ٦٦٥٨٩٩٩٠، النساء: مبارك الكبير – ق٧ – ش٨ 

– م١٩ – ت: ٢٥٤١٤٧٧١.
خالـد عبدالعزيز عبدالرحمن الفـوزان ـ ٦٢ عاما ـ الرجال: 
اليرموك – ديوان الفوزان – ق١ – الشارع االول – ج١ – م 
٣٥ – ت: ٢٥٣١٢٨٥٦ – ٩٧٨٠٧٨٨٨، النساء: جنوب السرة 

– الزهراء – ق٥ – ش٥١٤ – م٦ – ت: ٩٩٣٩١٤٠٠.
عبـداهللا عبداللطيـف فايز اخلميـس ـ ٨٧ عاما ـ الرجال: 
ضاحية عبداهللا السالم – ق١ – شارع نصف النصف 
– ج١٤ – م١٩ – ت: ٩٧١٠١٢٣٢، النســـاء: الدسمة – ق٥ 

– ش٥١ – م٥٦ – ت: ٢٢٥٦١٨١٣.
عبدالكرمي سـاملني سـرور سـاملني – ٨٢ عاما – الرجال: 
القصور – ق٣ – ش١٠ – م٣٨ – ت: ٩٩٦٧٦٧٢٨، النساء: 

خيطان – ق١٠ – ش١٥ – م٢٦ – ت: ٢٤٧٤٠٨٧٦.
موضي عبداهللا هادي الدوسري، ارملة لهمان حسن الدوسري 
– ٦٥ عاما – صباح الســـالم – ق١٣ – ش٢ – ج١ – م٩ 
– ت: ٩٩٧٩٨٥٩٣ – الدفـــن بعد صالة العصر مبقبرة 

صبحان.
حسن عايد املوسى الشمري – ٧١ عاما – اجلهراء – القصر 
– ق٢ – ش١ – ج١ – م٢٥ – ت: ٩٩٢٨٧٣٩٣ – ٩٧٩٤٥٧٤٧ 

– الدفن بعد صالة العصر مبقبرة اجلهراء.
عبداهللا دحيم صغير الهرشاني – ٦٤ عاما – العارضية – ق١٠ 

– ش١ – ج٣ – م١ – ت: ٩٩٧٩٣٨٨٩ – ٦٦٩٠٠٨٩٤.
شيخة عبداهللا عيسى العاصي، ارملة محمد علي الصالح 
ـ ٧٣ عامـــا ـ الرجال: الرميثيـــة ـ ق١ ـ ش١١ ـ م٢ ـ ت: 
٩٩٨٥٧٨٥٦ـ  النســـاء: ســـلوىـ  ق١ـ  ش٢ـ  م٢٠ـ  ت: 

٩٩٤٩١١٤٤ ـ الدفن بعد صالة العصر.
عبدالعزيز منصور ناصر الكريدسـ  ١٧ عاماـ  الرجال: الرميثية 
ـ ق٦ـ  شارع شاهني الغامنـ  ج٦١ـ  م١ـ  ت: ٩٩٧٣٧٢٥٩ 
ـ ٦٦٤٦١٦١٠ ـ النســـاء: العدان ـ ق١ ـ ش٥٤ ـ م٦١ ـ ت: 

.٩٩٠٣٠٦٨٠
شـقحة جابر بدر، ارملة شباب الفي الشمالي ـ ٧٠ عاما 
ـ الرجال: اجلهراء ـ ق٢ ـ خلف مواقف نادي اجلهراء 
ـ ت: ٦٦٦٠١٩٩٩ ـ النساء: اجلهراء ـ ق٢ ـ ش٣ ـ م٤١ ـ 

الدفن بعد صالة العصر.

العبو املنتخب االوملبي في تدريب سابق

«األزرق» يتراجع مركزين في تصنيف «فيفا»
تراجع املنتخب الوطني مركزين في التصنيف اجلديد الذي أصدره 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجاء في املركز ١٠١، ليحل في املركز 
الـ ١٢ آســــيويا بعد ان كان في املركز التاســــع، وكان لكأس آسيا التي 
أقيمت مؤخرا في قطر تأثير كبير على التصنيف حيث لم يكن هناك أي 
تغييرات في أعلى الترتيب، باستثناء منتخب اليابان الذي فاز بكأس 
آسيا للمرة الرابعة فتقدم للمركز الـ ١٧، بزيادة ١٢ مركزا، وعادت إلى 
أعلى ٢٠ مركزا بعد غياب دام خمس ســــنوات تقريبا. وتتربع اليابان 
اآلن على عرش الدول اآلســــيوية فضال عن كونها ثالث منتخب بعد 
املســــتضيف البرازيل واسبانيا بطلة العالم، في التأهل لبطولة كأس 
القارات لكرة القدم بالبرازيل ٢٠١٣. كما ارتفع تصنيف استراليا (٢١، 
بزيادة ٥)، كوريا اجلنوبية (٣٢، بزيادة ٧)، في حني كانت أعلى قفزة 
هذا الشهر ألوزبكستان (٧٧، بزيادة ٣١).إيران (٤٤، بزيادة ٢١)، األردن 

(٨٤، بزيادة ٢٣)، العراق (٨٨، بزيادة ١٠) وقطر (٩٠، بزيادة ١٥).

«األولمبي» يطلب تفريغ العبيه 
مبارك الخالدي

تتجه النية لدى اجلهازين الفني واالداري 
للمنتخب االوملبي بالتقدم بطلب الحتاد الكرة 
لتفريغ العبي املنتخب اعتبارا من اجلولة الـ ١٤ 
من الدوري املمتاز استعدادا ملواجهة بنغالديش 
٢٤ اجلاري في ذهاب الدور التمهيدي للتصفيات 
االوملبية املؤهلة الـــى اوملبياد لندن ٢٠١٢. من 
جانبه، قال مدير املنتخب محمد بنيان لـ «األنباء» 
ان االزرق االوملبي ســـيبدأ تدريباته استعدادا 
للمواجهتني املرتقبتـــني اعتبارا من ٧ اجلاري 
وبشكل متواصل حتى موعد املباراة املرتقبة 
حيث يجري البحث حاليـــا عن املالعب التي 
ستجرى عليها تدريبات املنتخب وفق البرنامج 
االعدادي اخلاص بذلك. واضاف ان اجلهازين 
الفني واالداري ليس لديهما مشكلة في بقاء العبي 
املنتخب مع انديتهم خلوض منافسات اجلولتني 
الـ ١٢ و١٣ من الدوري واللتني تصادفان ١٢ و١٦ 
من الشـــهر اجلاري ولكنه من غير املعقول ان 
يستمر الالعبون مع انديتهم بعد هذا التاريخ 
خاصة ان اجلول الـ ١٤ ستسبق مباراة املنتخب 
بأربعة ايام وهي مدة ال تكفي لدخول االزرق في 
اجـــواء املباراة املهمة. واوضح بنيان ان االيام 
املقبلة مهمة في مرحلة اعداد املنتخب ويجب 
تضافر جميع اجلهود ليظهر منتخبنا بالشكل 

الالئق ويوفق في حســـم التأهـــل منذ املباراة 
االولى. واشار الى ان اتصاالت جترى مع االحتاد 
البنغالي القامـــة مباراة االياب في الكويت ٢٨ 
اجلاري اال انه لم يرد حتى االن رسميا خاصة 
ان االمر يحتاج ايضا موافقة االحتاد الدولي على 

نقل املباراة وتقدمي موعدها. وقال بنيان انه لم 
يطرأ أي جديد على موقف الالعبني املوقوفني 
وال يـــزال قرار احلظر يشـــمل الالعبني مهدي 
املوســـوي واحمد ابراهيم وعبدالعزيز كميل 

وعبداهللا الطاهر ومحمد القطان.

يبدأ تدريباته ٧ الجاري استعدادًا للمباراة مع بنغالديش

عرض متأخر من الوحدة
لضم العامر وفاضل

علمت «األنباء» ان السبب الرئيسي وراء رفض مجلس إدارة نادي
القادسية العرضني املقدمني من نادي الوحدة السعودي لضم العبي 
النادي طالل العامر وحسني فاضل يعود الى ضعف املبلغ املادي الذي 
قدمه النادي السعودي، باإلضافة الى ان هناك سببا جوهريا وهو ان 
العرض جاء في آخر يوم من انتهاء فترة التسجيل اخلاصة بالالعبني 
احملترفني التي انتهت ٣١ يناير املاضي، وبعد ان أدرج القادسية اسمي 

العامر وفاضل في كشوفاته للمشاركة في كأس االحتاد اآلسيوي.

منتخبنا يلتقي أوزبكستان واألردن بستاد جابر
قرر احتاد الكرة اقامة مباريات االزرق الودية ضمن «فيفا دي» على 
ســــتاد جابر الدولي اذ ســــيلتقي االربعاء املقبل امام اوزبكستان في الـ 
٤:٤٥، في حني يلتقي االردن ٢٥ مارس املقبل في الـ ٥:١٥، ومع فلسطني 

٢٩ مارس، في الـ ٥:١٥ ايضا.


