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الصربي جوفانسيك ميالدين في مباراة سابقة مع القادسية

رفاعي الديحاني مع د.صالح الياسني 

فهد العنزي باق مع كاظمة

يوسف ناصر شارك في التدريب مع املنتخب األوملبي

مبارك الخالدي
نفى رئيس مجلس إدارة النادي العربي جمال 
الكاظمي ما تردد أمس من اخبار عن توقيع إدارة 
األخضر مع جنـــم املنتـــخب الوطني ونادي 
كاظمة فهد العنزي اعتبارا من املوسم املقبل، 
كما نفى أمني السر العام بنادي كاظمة حسني 
بواســـكندر األنباء ذاتها قائـــا ان إدارة ناديه 
لم تتلق أي عرض بخصوص الاعب، وكانت 
األنباء التي تداولت أمس ذكرت ان العنزي قد 
وقع للعربي ملدة خمس سنوات مقابل مليون 

دوالر.
اجلديـــر بالذكر ان العنـــزي تلقى عددا من 
العروض اخلارجية بعد املستوى الافت الذي 
قدمه في بطولة »خليجي 20« في اليمن وحصوله 
على جائزة أفضل العب اال ان ايا من تلك العروض 
لم يكتب له النجاح دون معرفة األسباب بعد ان 

أبدى الاعب رغبته في االحتراف اخلارجي. 

 وتتجه النية لدى مجلس إدارة النادي العربي 
إلى االستغناء عن خدمات احملترف البرازيلي 
فابيو ســـانتوس بعد ثبوت تواضع مستواه 
رغم انه كان هناك اجتاه لاستغناء عنه خال 
فترة االنتقاالت الشـــتوية إال ان مدرب الفريق 
البرازيلي مارسيلو كابو أصر على االحتفاظ به 
مراهنا على حاجته للفرصة إلثبات جدارته ولكن 
خسارة األخضر امام الكويت 1-5 والقادسية 
0-2 في اجلولتني العاشرة واحلادية عشرة من 

الدوري قد تعزز االستغناء عن الاعب.
من جهة أخـــرى، عقد الكاظمي اجتماعا مع 
العبي الفريق مســـاء أمس حلثهم على نسيان 
املباراتني السابقتني وبدء صفحة جديدة، مشيرا 
الى ان تصريحاته لوسائل اإلعام بعد اخلسارة 
من القادسية كانت بهدف إبعاد تأثيرات ردود 
األفعال عن الاعبني وامتصاص حالة الغضب 

اجلماهيري.

مبارك الخالدي
واصـــل منتخبنا االوملبي تدريباته على ملعب التضامن مســـاء 
امس االول بقيادة مدربه الوطني ماهر الشـــمري ومســـاعده خالد 
احمد ومدرب احلراس املؤقت شاكر الشطي، وقد شارك في التدريب 
الاعبون يوســـف ناصر ومحمد دهش وجابـــر جازع وعبدالهادي 
خميس ألول مرة، وكذلك الاعبـــون املعتذرون عن التدريب االول 
ناصر القحطاني ومحمد الظفيري وعبدالهادي خميس، واشـــتمل 
التدريب على النواحي التكتيكية والفنية. ومن املقرر ان يجري االزرق 
مرانه الثالث اليوم قبل مباراته مع املنتخب اليمنى غدا على ســـتاد 
الصداقة والسام وهي املباراة التي رمبا تكون الوحيدة لازرق، إذ 
قـــدم املنتخب اليمني اعتذاره عن عدم إقامة مباراة ثانية، كما تعذر 
على اجلهازين الفني واالداري لازرق إيجاد مباراة أخرى حتى اآلن 
قبل مواجهة بنغاديش 23 اجلاري في إطار مباريات الدور التمهيدي 

للتصفيات اآلسيوية املؤهلة الوملبياد لندن 2012.
ولوحظ ارتفاع احلالة املعنوية لاعبي املنتخب واجلهازين االداري 
والفني بعـــد اكتمال عقد الاعبني وعودة عناصـــر القوة واخلبرة 
املتمثلة في ناصر وأمان وجـــازع ودهش واحلارس كنكوني الذي 

ظهر في حالة بدنية وفنية جيدة.

تأهيل المصابين

من ناحية أخرى واصل طبيـــب املنتخب د.ماهر احللوة تأهيل 
الاعبني عبدالعزيز السليمي وســـامي الصانع، حيث يعاني االول 
من متزق في العضلة الضامة، بينما يعاني الثاني من شـــد عضلي 
شـــديد، ويأمل اجلهاز الطبي في استجابة الاعبني للبرنامج الطبي 

اخلاص لهما ومتاثلهما للشفاء قبيل املباراة املرتقبة.

انتظار موافقة »فيفا«

وفي ســـياق متصل، أجرى ســـكرتير احتاد الكرة سهو السهو 
اتصاالته باالحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« للتأكيد على اقامة مباراة 
االياب في الكويت 28 اجلاري بعد ان كان االحتاد البنغالي قد أبدى 
موافقته اخلطية على اقامة املباراتني في الكويت ليتســـنى لاحتاد 
اتخاذ االجراءات اخلاصة باالقامة والسكن واالعاشة للمنتخب الضيف 

في حال موافقة »فيفا« على املقترح الكويتي.
وكان املنتخب اليمني قد وصل الى الباد مساء أمس، ومن املقرر 

ان يجري تدريبا على ملعب ستاد الصداقة والسام مساء اليوم. 

األخضر يتجه لالستغناء عن البرازيلي فابيو

الكاظمي ينفي انتقال العنزي إلى العربي

مالكمة الجهراء في بطولة القائد باألردن

»الصيد« يستعد لمهرجان الوفاء

 يشارك فريق اجلهراء للماكمة في بطولة القائد 
الدولية التاسعة التي ينظمها نادي البقعة األردني 
بالتعاون مع احتاد اللعبة مبناسبة االحتفال بعيد 
مياد العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني مبشاركة 

17 دولة عربية وآسيوية وأوروبية.
 وتوقع رئيس وفد اجلهراء عبداحلميد السعيدي 
في تصريح لـ »كونا« ان يحقق الفريق نتائج متقدمة 
وان يفــــوز مبيداليات ذهبية في هذه البطولة التي 

تنطلق غدا وتستمر حتى 15 اجلاري.

 وقال ان الفريق يجري االستعدادات للمشاركة 
بأربعــــة العبني، معربا عن تفاؤلــــه بنتائج الفريق 
الذي قــــال انه من الفرق القوية ويعد من املصنفني 
في املركزين األول والثانــــي بني النوادي الكويتية 
وعددها 14 ناديا.  وأكد ان الفريق يعول على عزمية 
أعضائه وقدرات املدرب محسن الرزاز احلائز على 
العديد من اجلوائز الدولية املهمة في مجال اللعبة 
متوقعا ان تكون املنافسات قوية السيما ان البطولة 

حتتضن مهارات وفرق جيدة.

أكد رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري 
الفهد بدء االستعدادات ملهرجان الوفاء لرجل الوفاء 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الذي سيقام االثنني املقبل مبناسبة شفاء جالته من 
االصابة التي حلقت به، واضاف الفهد ان اقامة املهرجان 

يتزامن مع االحتفاالت باالعياد الوطنية وانه كلف 
محمد القحطاني عضــــو اللجنة املنظمة للمهرجان 
بتقدمي الدعوات الى االشقاء في اململكة للمشاركة في 
سباقات اخليل والتنافس على السيارة املقدمة من 

ابناء الشهيد فهد االحمد والكؤوس االخرى.

ناصر وجازع ودهش يشاركون في التدريبات

»األولمبي« مكتمل الصفوف وتأهيل طبي للسليمي والصانع

الرماية البريطاني يعسكر
في مجمع الميادين

ينظم االحتاد البريطاني للرماية معسكرا تدريبيا 
على مجمع ميادين الشــــيخ صباح االحمد األوملبي 
للرمايــــة خال الفترة من 5 الــــى 12 فبراير اجلاري 
ويضم الوفد اداريني اثنني وثاثة من رماة املنتخب 
البريطاني املتميزين في رماية البندقية واملســــدس 
استعدادا للمشاركات الدولية واألوملبية املقبلة خاصة 
ان االحتاد البريطاني احد الهيئات الرياضية البريطانية 
التي سيكون لها شرف تنظيم مسابقات الرماية في 
اوملبياد لندن 2012. وقال امني السر العام بنادي الرماية 
عبيد العصيمي ان تبادل اخلبرات الفنية والتنظيمية 
والتعاون الكبير الذي يجمع بني نادي الرماية واالحتاد 
البريطاني كونهم اعضاء فاعلني في منظومة رياضية 
الرماية العاملية يساهم بشكل كبير في زيادة التعاون 
مــــع االحتادات االوروبية االخــــرى حيث ان االحتاد 
البريطاني يعتبر من اعرق احتادات الرماية العاملية 
ولديه رماة على مســــتوى عال من الكفاءة واخلبرة 

وخاصة في رماية اسلحة الرصاص.

3 مباريات لناشئي القادسية في اإلمارات 
تخوض فرق قطاع الناشـــئني لكرة القدم بنادي القادسية 3 
مباريات ودية في املعـــســـكر الــــــذي تقيــمه إدارة القطاع في 
اإلمارات العربية املتحدة اســـتعدادا الستئناف منافسات املوسم 

احلالي.
ويلتقي فريقا الرديف حتت 21 سنة والشباب حتت 18 سنة مع 
نظيريهما في األهلي اإلماراتي في دبي، ويواجه فريق الناشئني حتت 
16 سنة نظيره في نادي الشعب على ملعب األخير في الشارقة، 
وتقرر أن يعود وفد قطاع الناشئني الى الباد السبت املقبل حيث 

تباشر الفرق تدريباتها قبل استئناف النشاط احمللي.
من جهته، اعرب مدير عام القطاع ورئيس الوفد رفاعي الديحاني 
عن ارتياحه للمردود الفني والبدني الذي حتققه فرق القطاع من 
خال املعسكر اإلعدادي.وقال ان إدارة القطاع حريصة على إقامة 
هذا املعسكر سنويا وأنها اختارت اإلمارات نظرا العتدال الطقس 
فيها في هذا الوقت من العام وتوافر سبل النجاح للمعسكر من إقامة 
وماعب ومباريات ودية مع فرق الناشئني في األندية اإلماراتية 
املتطورة.وتقدم الديحاني بالشكر اجلزيل لرئيس املكتب الثقافي 
بالقنصلية الكويتية في دبي د.صالح الياسني على بادرته بزيارة 

الوفد خال التدريب.

عبداهلل العنزي
كان العبو األزرق »اجلدد« عند 
حسن ظن مدربهم الصربي غوران 
توڤاريش، فقدموا اداء جيدا توجوه 
الياباني  املنتخــــب  بفوزهم على 
االوملبي بثاثة أهداف نظيفة في 
املبــــاراة الودية التي أقيمت امس 
على ستاد محمد احلمد في نادي 
القادسية ضمن استعداد األزرق 

لتصفيات كأس العالم 2014.
في الشوط األول، جنح خالد 
عجب فــــي ترجيح كفــــة األزرق 
وتســــجيل هداف الســــبق خافا 
ملجريات اللعب، بعد ان اســــتثمر 
العرضيــــة املتقنة من املتألق فهد 
العنزي الذي نفــــذ هجمة مرتدة 
منوذجية بعد ان قطع مسافة طويلة 
قبل مترير الكــــرة الى عجب فلم 
يجد األخيــــر صعوبة في ايداعها 
مبرمى احلارس الياباني موريتى 

تتسويا )42(.
تســــيد  الهــــدف  وبخــــاف 
اليابانيون الشوط االول، بفضل 
حتركات العبيه في وسط امللعب 
ياماموتو كوسوكي وهيغاتي كيجو 
وتاكاهاشي شونكي، وبدا املنتخب 
اكثر تنظيما من األزرق  الياباني 
وتناقلوا الكرات بشكل سلس اال 
انهم لم يشكلوا أي خطورة على 
مرمى األزرق باستثناء التسديدة 
القوية من كوســــوكي التي علت 

عارضة الرشيدي )22(.
اما االزرق الذي لعب بتشكيلة 
ضمت خالد الرشــــيدي ويعقوب 
الطاهــــر وعامر املعتــــوق وعلي 
الوهيب وصالح  مقصيد وناصر 
الشــــيخ وفهد االنصــــاري وعلي 
اشكناني وحسني املوسوي وفهد 
العنزي وخالــــد عجب، فظهر من 
دون اي خطــــورة على اليابانيني 
وتاه العبوه في وسط امللعب، ولعل 
السبب االبرز في ذلك هو عدم قدرة 
العبي الوسط على تنوع الهجمات 
من األطراف او العمق، خصوصا 
في ظل عدم إجادة صالح الشيخ 
للعب دور صانع األلعاب فكان عبئا 
على األزرق اكثر من االستفادة منه، 

هزم األولمبي الياباني بثالثية استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2014

األزرق الجديد... حديد

ابعادها )78(
واخطر الكرات اليابانية كانت 
تسديدة قوية من يامازاكي ريوهي 
من مســــافة قريبة تصــــدى لها 

الرشيدي ببراعة )80(.
وأشــــرك غوران في الشــــوط 
الثاني، محمد الصال وحمود ملفي 
وسلطان صلبوخ ومحمد الهدهود 
وعبدالعزيز املشعان وفهد الرشيدي 

وعبداهلل الشمالي.

بعبداهلل الشمالي بدال من الشيخ 
ليلعب االزرق باعبي ارتكاز هما 
علي الشمالي وفهد األنصاري، ما 
أغلق املساحات الفارغة امام العبي 
الوســــط الياباني، ونقل خطورة 
األزرق الى األطراف بعد ان تشتت 

في الشوط األول.
وواصل املتألق العنزي خطورته 
وجنح في صناعة الهدف الثاني بعد 
ان توغل من اجلهة اليمنى، ولعب 

كرة عرضية الى علي اشــــكناني 
سددها فتصدى لها احلارس تتسويا 
وارتدت اليه فوضعها في املرمى 

اخلالي )54(.
الهدف  وأضاف سعود املجمد 
الثالث بعد ان استغل كرة عرضية 
من ســــلطان صلبوخ لم يحسن 
الدفاع اليابانــــي إبعادها فتهيأت 
امام املجمد وسددها قوية في املرمى 
اليابانــــي رغم محاولة تتوســــيا 

فيما كان فهد العنزي أكثر الاعبني 
خطورة، ومال علي اشكناني للعب 
في منتصف امللعب أكثر من التواجد 

على األطراف.
ابــــرز هجمات الشــــوط األول 
لألزرق التسديدة القوية من علي 
بــــني أحضــــان احلارس  مقصيد 

تتسويا )27(.
في الشــــوط الثانــــي، صحح 
غوران اخلطــــأ الذي وقع به فزج 

 غوران: استفدنا 
بتجربة العبين جدد

قال مدرب األزرق الصربي 
ان  وران توڤـــاريتش 
املباراة مع املنتخب االوملبي 
الياباني كانت جيدة واستفدنا 
ــة العبني جدد  منها بتجرب
مع األزرق، وأضاف ان فهد 
الرشيدي غير جاهز حتــى 
اآلن ويحتاج إلى بذل املزيد 
من اجلهد في املرحة املقبلة، 
ــيجتمع  ــار إلى انه س وأش
الطبي  اليـــوم مع اجلهاز 
ــالن عن قائمة 22  قبل اإلع
العبا للمشاركة في املباراة 
الودية مع املنتخب البحريني 
يوم 14 اجلاري في املنامة.

كشافان
من بايرن ميونيخ

ــي املقصورة ــد ف تواج
ــية لستاد محمد  الرئيس
ــافني اثنني من  ــد كش احلم
نادي بايرن ميونيخ األملاني 
ملراقبة بعض العبي املنتخب 
االوملبي الياباني، بهدف ضم 
عدد منهم إلى النادي الباڤاري 

في املرحلة املقبلة.

عبدالعزيز جاسم
أســـدلت محكمة التمييز الســـتار عن النزاع 
القضائي بني مجلسي إدارة نادي كاظمة والقادسية 
حول أحقية كل منهما فـــي قيد الاعب الصربي 
جوفانســـيك ميادين، حيث أقـــرت احملكمة في 
جلستها املنعقدة صباح أمس بصحة توقيع الاعب 
مع نادي كاظمة وبطان قيده في سجات القادسية 
مع ما ترتب عليه من آثار، وبذلك يفتح احلكم بهذا 
النطق املجال على مصراعيه لإلدعاء مدنيا بطلب 
التعويض ماديا من مجلس إدارة نادي كاظمة على 
كل من الهيئة العامة للشـــباب والرياضة ونادي 

القادسية والاعب نفسه.
وكان ميادين قد انتقل إلى نادي القادســـية 

في عام 2007 دون الرجوع إلى إدارة نادي كاظمة 
التي طالبت بعدم قيد الاعب مع القادسية بسبب 
توقيعه مع كاظمة ملدة موســـمني وليس موسما 
واحدا فقط كما يدعي الاعب والقادسية، وتسبب 
تسجيله في كشوفات القادسية في أزمة كبيرة بني 
الناديني منذ ذلك الوقت، وجلأ كاظمة إلى احملكمة 
احمللية ثم إلى االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
وبعدها إلى محكمة »كاس« التي حكمت قبل فترة 
بإيقاف ميادين عن اللعب ملدة موسم، وحرمان 
القادسية من التعاقد خال الفترة نفسها، باإلضافة 
إلـــى تعويض مالي وقدره 400 ألف دوالر، إال أن 
القادسية اســـتأنف القرار وأوقف تنفيذه حلني 

الفصل فيه نهائيا.

كاظمة يتجه لالدعاء مدنيًا بتعويض مالي ضد الهيئة والقادسية والالعب
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