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سرية لـ »ألنباء«: سورية لم تفاوض ماتشاال
بوسكندر يؤكد وجود عرض قبل نهائيات كأس آسيا

فاروق سرية

ميالن ماتشاال باق مع كاظمة

محمد جواد قدم اداء بارزا امام الكويت

الكويت يسعى حلسم مواجهته أمام كاظمة اليوم

حسني بوسكندر

)األزرق. كوم( غوران يعيد حساباته بعد اعتذار أوزبكستان عن لقاء األزرق 

عبدالعزيز جاسم
أكد رئيس االحتاد السوري 
لك����رة القدم فاروق س����رية في 
اتص����ال هاتفي م����ع »األنباء« 
أن����ه ال صحة إطالقا ملا أش����يع 
عن وجود مفاوضات مباش����رة 
من االحتاد السوري مع مدرب 
كاظمة التشيكي ميالن ماتشاال 
لتدريب منتخب س����ورية خلفا 
للم����درب الرومان����ي تيتا الذي 
أش����رف على تدري����ب املنتخب 
السوري في نهائيات كأس آسيا 
التي اختتمت مؤخرا بالعاصمة 

القطرية الدوحة.
وقال سرية ان على اجلميع 
أن يعرف جيدا اننا ال نفاوض أي 
مدرب مرتبط بعقد مع فريق او 
منتخب سواء بطريقة مباشرة او 
غير مباشرة، مشيرا إلى أن ملف 
التشيكي ماتشاال ضمن امللفات 
املعروض����ة على احت����اد الكرة 
السوري التي سيدرسها االحتاد 
جيدا لتحديد اسم املدرب خالل 
ال� 10 ايام القليلة املقبلة، الفتا 
الى أن االحتاد السوري مرتبط 
مبيزانية محددة وال يس����تطيع 

جتاوزها.
من جهته نفى أمني سر نادي 
كاظمة حسني بوسكندر ما تردد 
أمس عن اقتراب تعاقد ماتشاال 
مع احتاد الكرة السوري مؤكدا أن 
ماتشاال مرتبط بعقد مع النادي 
ومن املس����تبعد ان يتعاقد مع 
أي احتاد او ن����اد خالل الفترة 

املقبلة.
وبني بوسكندر أن النادي تلقى 
طلبا قبل نهائيات كأس آسيا من 
االحتاد السوري يرغب فيه بإعارة 
ماتشاال خالل فترة البطولة فقط 
بعد رحيل مدربهم السابق لكن 
إدارة كاظمة ارتأت عدم إعارته 
لرغبتها في قيام ماتشاال بتجهيز 
الفريق بصورة جيدة من خالل 
منافسات كأس االحتاد لذلك مت 
رفض اإلعارة في هذا التوقيت، 
مبينا إن اإلدارة ال يوجد لديها 
حت����ى االن أي حتفظ على أداء 
ماتشاال وستنتظر حتى نهاية 

املوسم لتقييم أدائه.

قدم املنتخب األوزبكس����تاني اعتذارا عن عدم 
مالقاة املنتخ����ب الوطني األربعاء املقبل في اللقاء 
الودي الذي كان مقررا إقامته بالكويت اس����تعدادا 
لتصفيات كأس العالم 2014، وجاء االعتذار ألسباب 
خاصة في إعادة تنظي����م أجهزة املنتخب الوطني 
األوزبكي. وأكد مدير جلنة التطوير في احتاد الكرة 
بدر عبداجلليل ان االحتاد يعمل حاليا على إيجاد 
البديل بالسرعة املمكنة، وذلك حرصا من اللجنة 
ومجلس إدارة االحتاد على سير البرنامج التدريبي 

للمنتخب وفقا للخطط والتواريخ املعتمدة.
من جانب آخر، قال عبداجلليل ان اللجنة الفنية 
عقدت اجتماعا بحضور رئيس احتاد الكرة ورئيس 
اللجنة ايضا الشيخ طالل الفهد وبحضور كل من 
مبارك النزال ويوسف اليتامى وأسامة حسني ورفاعي 
الديحاني وقد اعتم����دت اللجنة عددا من القرارات 
املهمة أبرزها اعتماد املدرب طارق اخلليفي واملعار 
من نادي القادسية مساعدا ملدرب منتخب البراعم، 
واعتماد البرنامج التدريبي للمنتخب االوملبي مبا 
فيها اس����تضافة منتخب اليمن االوملبي 11 اجلاري 

إلقامة مباراة ودية في الكويت.
واضاف ان اللجنة اعتمدت ايضا الئحة تنظيم 
عمل املدربني واإلداريني واخصائيي العالج الطبيعي، 
ومعايي����ر اختي����ار املدربني الوطني����ني للعمل مع 
املنتخبات الوطنية وإقامة دورة دبلوم احملترفني 
للمدربني الوطنيني في 2012. وأش����ار عبداجلليل 
الى ان اللجنة وافقت على إقامة مباريات ودية مع 
منتخبات األردن 25 مارس املقبل وفلس����طني 29 
من الشهر نفس����ه واعتماد إقامة مباراة للمنتخب 
الوطني األول م����ع منتخب البحرين في املنامة 14 
اجلاري، مضيفا انه متت املوافقة على املشاركة في 
الدورة الدولية لالحتفال باستقالل الواليات املتحدة 
األميركية من 1 الى 7 يوليو 2012، واملوافقة على عدم 
جتديد عقد شركة املالبس »بردا« والذي ينتهي في 
31 يناير 2012. من جانب آخر، وافق االحتاد الدولي 
للكرة »فيفا« على استضافة الكويت مباراتي الذهاب 

واإلياب لتصفيات أوملبياد 2012.
حيث يلتقي منتخبنا األوملبي مع بنغالديش في 

24 اجلاري ثم 28 من الشهر نفسه.

»السنوكر« يتغلب
على السعودية 

الوط��ن����ي  ف����از منت�خ�بن����ا 
للس�نوكر على نظ�يره السع�ودي 
2 � 1 ضم����ن مباريات )الفرق( في 
ال� 15 للس����نوكر  بطولة اخلليج 

)رجال(.
وأوض����ح مق����رر البلي����اردو 
والسنوكر محمد السليمان ان فوز 
املنتخب على نظيره الس����عودي 
جاء بفوز العب املنتخب ابراهيم 
الالعب السعودي  الش����راح على 
محمد العتيبي بأربعة أشواط مقابل 
ال شيء وكذلك فوز مبارك العويس 
عل����ى العب املنتخب الس����عودي 
عبدالرحمن رؤوف بأربعة أشواط 
مقابل ال ش����يء فيما خسر أحمد 
التركيت امام عمر العجالن بأربعة 

أشواط مقابل شوط.
وفي مس����ابقة فردي )رجال( 
الكندري  الالعب عبداهلل  خس����ر 
الالعب السعودي  امام منافس����ه 
أحمد العس����يري بأربعة أشواط 

مقابل ثالثة.

 أوزبكستان يعتذر عن عدم مالقاة األزرق

تعادل »يد« كاظمة والكويت في لقاء مثير
وكان مهاج���م االبيض محمد 
الغربللي قد ارتكب خطأ كبيرا 
في اخر دقيقة عندما تعمد ضرب 
مدافع كاظمة اسماعيل اخلزعل 
لينال الغربللي البطاقة احلمراء 
ويخلط اوراق مدرب االبيض 

كمال عقاب.
ومع بداية الش���وط الثاني 
اس���تغل العبو كاظمة املوقف 
ليتقدموا بفارق 4 أهداف ولكن 
سرعان ما صحح األبيض وضعه 
بتحويل الدفاع إلى 33 وإبعاد 
مهاجم���ي كاظمة ع���ن منطقة 
الفريقان  املناورات ليتع���ادل 
16 � 16 ب���ل ويتق���دم األبيض 
بف���ارق هدفني نتيج���ة تألق 
مشاري العتيبي الذي لعب في 
اخلط اخللفي واجلناح األيسر 
الذي اس���تغل  جاس���م محمد 
مهارات���ه العالية ف���ي عملية 
اخلداع وجتاوز الدفاع ليسجل 
5 أهداف أخذت فريقه للتقدم، 
وكانت املباراة تس���ير باجتاه 
األبيض لوال التمريرة اخلاطئة 
للعتيبي لالعب الدائرة لتتحول 
الك���رة لصالح البرتقالي الذي 
جنح في إنهاء الهجمة بالشكل 
الصحيح ناحية اجلناح املتألق 
محمد العنزي الذي سجل هدف 
التعادل في اخر نصف دقيقة.

أدار املباراة الدوليان صقر محمد 
وعصام ابل. 

حامد العمران
أبى حارس كاظمة صالح نعمة 
اال ان يحافظ على املجهود الكبير 
الذي بذله زمالؤه ليقف سدا منيعا 
امام انفراد العب الكويت عبداهلل 
اخلمي���س ويتصدي لتصويبته 
في آخر 4 ثوان ليخرج البرتقالي 
واالبيض متعادلني 21 � 21 في اللقاء 
املثير واحلماسي الذي جرى امس 
االول في إطار منافسات األسبوع 
اليد  الدمج لكرة  السابع لدوري 
على صالة الش���هيد فهد األحمد 
في الدعي���ة. وبذلك التعادل فقد 
الكويت نقطة ثمينة قد يندم عليها 
في األمتار األخيرة من املسابقة 
ورفع رصيده الى 8 نقاط فيما رفع 

البرتقالي رصيده الى 5 نقاط.
وغلب احلم���اس الزائد على 
املب���اراة عل���ى اجلان���ب الفني 
وايضا كان للخشونة في الدفاع 
م���ن الفريقني دور ف���ي قلة عدد 
االهداف وساعد ذلك كثيرا حارسي 
املرمي وكانا متألقني واس���تطاع 
حارس الكويت احمد الفرحان ان 
يتصدى للكثير من التصويبات 
القوية ولكن زمالءه لم يحسنوا 
التق���اط الكرات الت���ي يتصدى 
لها لتع���ود الى العبي البرتقالي 
ليحولوها الى املرمى وهذا ما زاد 
من عصبي���ة الفرحان، فيما كان 
حارس البرتقالي اكثر هدوءا وكان 

تركيزه اكبر في املرمى.

االيجابي وتصويباته على املرمي 
ولكن ه���ذا التخبط الهجومي لم 
يدم طويال عند البرتقالي ليسحب 
مدرب كاظمة باسم السبكي العب 
اخلط اخللفي س���ويلم ويشرك 
الى جانب بخيت  يوسف حيدر 
البرتقالي  اداء  االحمد ليتحسن 
ويحول تأخره بفارق هدفني الى 
تقدم بهدف مع نهاية الشوط االول. 

العنبري في التسجيل مستغلني 
الثغرة على خط الستة امتار.

وكان البرتقال���ي قد لعب في 
الهجوم مبشاركة مشعل سويلم 
الذي ل���م يكن يحف���ظ التكتيك 
اخلططي للفريق وهذا ما اثر على 
القوة الهجومية ليلعب محمد جواد 
بش���كل فردي وينجح في ايجاد 
التوازن الهجومي من خالل حتركه 

إيقاف جلوي والدويلة 
قررت جلنة املس��ابقات في احتاد كرة السلة إيقاف مشرف 
الفريق األول في نادي النصر أحمد جلوي 4 مباريات وتغرميه 
250 دينارا، وإيقاف امل��درب أنور الدويلة مباراتني وغرامة 150 
دينارا وذلك على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام الصليبخات 
في اجلولة قبل املاضية حيث احتج املدرب واملشرف على حكام 
ومراقب املباراة وتلفظا عليهم ببعض الكلمات كما جاء في تقرير 

املراقب عابر العابر وهو ما أدى إلى اتخاذ هذه العقوبات.
واعتب��رت إدارة النص��ر أن العقوبات مبال��غ فيها نظرا ألن 
املدرب واملش��رف لم يتلفظا بألفاظ خارجة على الذوق العام بل 
مارس��ا حقهما في االعتراض على بعض قرارات احلكام شأنهم 

في ذلك شأن جميع الفرق.

احلميدي واألميركيني دميتري 
شو، وجويل بوكس.

وعلى الطرف االخر يس���عى 
الس���احل إلى حتقيق االنتصار 
والتقدم خطوة إضافية إلى مقدمة 
الترتي���ب، وفي اللق���اء األخير 
تبدو حظ���وظ اجلهراء أكثر في 
خطف نقطتي اللقاء من العربي 
الباحث عن انتصاره األول في 

البطولة. 

اليرموك يهزم النصر

وف���ي دوري الدرجة األولى 
أمام  اليرموك مواجهته  حس���م 
النص���ر وتغلب علي���ه 69-72 
 )20-14 ،17-27 ،12-14 ،18-17(
في اللقاء الذي جمعهما أول من 
الرابعة من  أمس ضمن اجلولة 
املرحلة الثانية التي شهدت أيضا 
فوز الشباب على الساملية 91-

83، والصليبخات على التضامن 
.57-61

وارتفعت حدة املنافسة على 
لقب البطولة بعد أن تس���اوى 
اليرموك والنص���ر في الرصيد 
ذاته 17 نقطة، فيما تساوى أيضا 
الصليبخات والتضامن في املركز 
الثالث برصيد 13 نقطة لكل منهما، 
وارتفع رصيد الش���باب إلى 12 
نقطة، في الوقت الذي بقي فيه 
الساملية في املركز األخير برصيد 

9 نقاط.

الكويت والعبيه  عاتق م���درب 
مسؤولية كبيرة ملواصلة التقدم 

نحو اللقب. 
وميتلك شومرز مجموعة من 
الالعبني املميزين يبرز منهم راشد 
رياض، راشد على، حسني اخلباز، 
عبدالرحمن جمعة، عبدالعزيز 
الفضل���ي واألميركيان لي روي 

هيرد وبوني واتسون. 
في املقابل يعلم مدرب كاظمة 
البحريني سلمان رمضان جيدا أن 
فريقه يخوض مواجهة محفوفة 
باملخاط���ر نظرا لق���وة الفريق 
املنافس، ويس���عى رمضان إلى 
تأكيد قدرته في التفوق على أقوى 

الفرق وإثبات امكانياته كمدرب 
متميز في لق���اء اليوم، ويعتمد 
املدرب البحريني على قائد الفريق 
املتميز أحمد البلوشي إلى جانب 
فهد الرجيبة، عبدالعزيز الربيعة، 
محمد أشكناني واالميركيني مايكل 

سونال، وكوننت الرون.
وف���ي اللقاء الثان���ي يطمح 
القادس���ية صاحب ال� 15 نقطة 
الى مواصلة مطاردته للكويت 
املتصدر أمام الس���احل القوي، 
ومتيل الكفة لصالح األصفر نظرا 
المتالك���ه مجموعة من الالعبني 
الس���بيعي،  املميزين مثل فهاد 
عبداهلل الص���راف، عبدالعزيز 

تش���هد اجلول���ة الرابعة من 
الدرجة  الثانية لدوري  املرحلة 
املمتازة في كرة السلة مواجهة 
قوية في ال�  6 مساء جتمع بني 
الكويت وكاظمة، ويتقابل خالل 
اجلولة ايضا اجلهراء مع العربي 
في ال� 4، والقادسية مع الساحل 
في ال� 8 مساء، وتقام املباريات 
الثالث على صالة فجحان املطيري 

بالقادسية.
ويدخل االبيض اللقاء برصيد 
16 نقطة من 8 مباريات دون أي 
هزمي���ة، فيما ميل���ك كاظمة 9 
نقاط ومباراة اقل بعد أن تأجلت 
مباراته أمام اجلهراء في اجلولة 
املاضية بسبب عطل في ساعة 
الصالة. ويس���عى األبيض إلى 
مواصلة طريق���ه نحو حتقيق 
اللقب بتحقيق الفوز التاسع على 
التوالي وكان قد تخطى كاظمة 
ف���ي اجلولة األولى 91-83 وهو 
ما يس���عى إلى تكراره في لقاء 
اليوم الذي يعتبر أبرز مواجهات 

اجلولة.
ويدرك مدرب األبيض األملاني 
املميز بيتر شومرز أن مواجهة 
اليوم لن تكون سهلة نظرا ألن 
الهزمية الوحي���دة التي تكبدها 
األبيض حتت قيادته كانت من 
كاظمة ذاته في الدور التمهيدي 
للبطول���ة وهو قادر على تكرار 
هذا الفوز، األمر الذي يضع على 

البداية جيدة  عموما كان���ت 
لالبيض بعد ان ابعد مدرب الكويت 
الالعب محمد الغربللي من منطقة 
املناورات بوقوفه مع الالعب الذي 
يراقبه على خط املنتصف ليلعب 
الكويت 5 العبني مقابل 5 مدافعني 
وكان التقدم لصالح الكويت بفارق 
هدفني بعد جناح احمد الكندري 
البالول وس���عود  وعبدالرحمن 

»فيفا« يوافق على استضافة »األولمبي« لمباراتي بنغالديش

األبيض يسعى لتجاوز عقبة البرتقالي في »السلة«

الفهد يعلن دعمه نواف بن فيصل
لرئاسة االتحاد العربي

الشيخ أحمد الفهد

اكد رئيس اللجنة األولمبية الش����يخ احمد الفهد 
مباركته ودعمه ترش����يح رئي����س اللجنة االولمبية 
العربية السعودية، نائب رئيس اتحاد اللجان االولمبية 
الوطني����ة العربية األمير نواف ب����ن فيصل بن فهد، 
لرئاسة االتحاد العربي خلفا لالمير سلطان بن فهد بن 
عبدالعزيز المستقيل والذي ستناقش استقالته خالل 
االجتماع الخامس عشر الطارئ للجمعية العمومية 
التحاد اللجان االولمبية الوطنية المقرر انعقاده في 
مدينة جدة الس����عودية خالل الفترة من 4 وحتى 6 
مارس المقبل والذي سيتم فيه ايضا انتخاب األمير 

نواف خلفا له.
وقال الفهد ان ترشيح االمير نواف نابع من القناعة 
التام����ة بقدرته على تحمل اعب����اء الرياضة العربية 
والسير بها قدما الى االمام بما يملك من خبرة ودراية 

في هذا المجال.
وثمن الشيخ الفهد الجهود الكبيرة التي يبذلها االمير 
نواف في سبيل انجاح البرامج والخطط التي يضعها 

االتحاد من اجل تطوير وتقدم الرياضة العربية.
واضاف ان االمير نواف قيادة رياضية نفخر جميعا 
كأبناء لهذا الوطن بتواجدها في قيادة االتحاد استمرارا 
الدواره المثمرة في ميادين العمل الرياضي والشبابي 
العربي، وهو امتداد لش����خصية وال����ده المغفور له 

االمير فيصل بن فهد فقيد الرياضة العربية والعالمية 
والذي تتلمذ في مدرس����ته طيلة سنوات عديدة، كما 
تتلمذ في مدرسة االمير سلطان بن فهد، واكتسب من 
خاللهما خبرة وحنكة رياضية واسعة على مختلف 

االصعدة والمستويات.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص 
الع���زاء من عضو احت���اد كرة 
الطائرة عب���داهلل الغرير لوفاة 
عمه والد زوجته، تغمد اهلل الفقيد 
بواسع رحمته وألهم اهله وذويه 

الصبر والسلوان.


