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عمر بوحمد مع األوملبي أمام املنتخب العماني في مناسبة سابقة

)عادل يعقوب(العبو منتخب الناشئني خالل التدريب االول 

)عادل يعقوب(جنم املباراة حسني املوسوي يروض الكرة من أمام مدافع الساملية

لجنة احتراف أم مجلس إدارة؟العربي »يدك« السالمية باألربعة
يبدو أن جلنة االحتراف في النادي العربي تعتقد أنها 
تقوم مقام مجلس اإلدارة في قراراتها العشوائية التي 
تتخذها، ويبدو أيضا أن مقررها الذي كان فيما مضى 
عضوا في مجلس اإلدارة مازال يعتقد أن قراراته نابعة 
من مركزه السابق، واعتقد ان اللجنة جانبها الصواب 
في تكديس احملترفني في النادي دون استش���ارة أحد 
او الرجوع إل���ى اصحاب القرار في »القلعة اخلضراء« 
والذين يعرف���ون حاجة الفريق إلى هذا الالعب أو ذاك 
ومدى االس���تفادة منه، وخير مث���ال على ذلك ما حدث 
لالعب القادس���ية لكرة اليد مه���دي القالف عندما متت 
اعارته لالخضر للمشاركة في بطولة اخلليج ومن ثم 

مت االستغناء عنه بطريقة غريبة.
وجاءت تصريحات املقرر األخيرة كالقشة التي تريد 
أن تقصم ظهر »الزعيم«، وق���ال ان املدرب البرازيلي 
مارسيلو كابو لن يستمر وهو غير كفؤ لتدريب العربي، 
وإن كان هذا القرار باالساس يعود الى مجلس اإلدارة 
ولي���س جلنة االحتراف، فما الذي اس���تند اليه املقرر 
ليصرح؟ ومن الذي سمح له بذلك؟ نحن ندرك أن العربي 
لم يق���دم ما يرضي جماهيره حتى اآلن لكن مش���وار 
الدوري مازال بيده، وهناك بطولتان مقبلتان هما كأس 
صاحب السمو األمير وكأس سمو ولي العهد، والكرة 
مازالت في امللع���ب و»الزعيم« مازال يواصل اجتهاده 
نحو األفضل، فإذا كان حب الظهور اإلعالمي هو املهم 
لدى اللجنة والظهور مبظهر الذي يعمل لصالح النادي 
أمام مجلس اإلدارة واجلمهور، فإن املتضرر الوحيد هو 
العربي ألن التنسيق ومعرفة رأي اإلدارة الفنية للفريق 
وتغليبه مع رأي إدارة الكرة هو األساس للتعاقد مع أي 
محترف ال بالتصريحات غير املسؤولة وحب الظهور 

اإلعالمي فقط.
وعلى ذكر العربي، فالبد من احلديث عن جماهيره 
العريق���ة واألصيلة الذين رافقوه ف���ي كل انتصاراتها 
السابقة ودورهم في امللعب، ومازالت اسماء شخصيات 
مميزة مثل »القبقب« ج���واد عبداهلل واملرحوم جمعة 
حيدر وآخرين مثاال يحتذى، وتلك األسماء الكبيرة التي 
شجعت حققت نتائج حتسب لها وتعاملت مبا يليق ب� 
»القلعة اخلضراء« فلم تخرج عن اآلداب العامة وتقبلت 
اخلسارة وهللت للفوز ومثلت ناديها كما يجب، ولكن 
بعد ذلك خرجت فئة لم نتوقعها بأسلوبها غير املبرر من 
على املدرجات، وهتفت ضد بعض العبي اخلصم ببعض 
اجلمل التي ال ترضي احدا، وبعيدة عن الروح الرياضية، 
لذا ننصح هؤالء باالبتعاد عما يسيء للغير وبالتشجيع 
املثالي بعيدا عن االساءة الي شخص كان، الن العربي 
احوج ما يريده حاليا هو التفاف جميع منتسبيه حوله 

والعمل في جو اسري مثلما كان في السابق.
> > >
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الركادة زينة!

مبارك الوقيان 
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فهد الدوسري ـ عبدالعزيز جاسم 
عبداهلل العنزي

أمت����ع العربي وأب����دع، فكان 
فوزه كبيرا برباعية نظيفة على 
الساملية يوم أمس على ستاد صباح 
السالم في اجلولة الثالثة عشرة 
من الدوري املمتاز، سجل لألخضر 
املتألق حسني املوسوي »هاتريك« 
واملغرب����ي عبداملجي����د اجليالني 
ليرتفع رصي����د االخضر إلى 26 
نقطة في املركز الثاني في انتظار 
مواجهة الكويت مع اجلهراء التي 
لعبت مساء أمس بينما ظل رصيد 
الساملية على حاله ب�  10 نقاط في 
املركز اخلامس، واستطاع القادسية 
ان يعزز صدارته بعد ان حقق فوزا 
عريضا على ضيفه الساحل ب� 5 
أهداف نظيفة، ليرفع رصيد األصفر 
الى 32 نقطة بينما بقي الساحل 
على نقاطه ال� 9، وواصل الكويت 
مالحقته للمتصدر القادسية بعد 
ان جتاوز عقبة اجلهراء ب� 4 اهداف 
مقابل هدف، رافع����ا رصيده الى 
28 نقطة، وبق����ي اجلهراء اخيرا 

ب� 7 نقاط.
وعلى ستاد علي صباح السالم 
أجبر النص����ر ضيفه كاظمة على 
التعادل السلبي في لقاء متكافئ 
بني الطرفني، ليرفع النصر رصيده 
الى 9 نقاط، بينما اصبح لكاظمة 
22 نقط����ة. منذ الدقيق����ة األولى 
وحت����ى نهاية الش����وط األول ال 
يوجد س����وى ضغط من العربي 
على مرمى الساملية وإضاعة فرص 
باجلملة واح����دة تلو األخرى إال 
أن إضاع����ة الفرص ج����اءت بعد 
هدف التقدم لألخضر في الدقيقة 
السابعة بعد متريرة بينية متقنة 
من املغربي عبداملجيد اجليالني 
إلى حسني املوسوي الذي وضعها 
أرضية زاحفة على يسار حارس 
الساملية نواف املنصور الذي لم 
إليها. وبعد  يتمكن من الوصول 
ه����ذا الهدف لم يطرأ أي جديد، اذ 
استمرت السيطرة العرباوية بفضل 
حت����ركات اجليالني واملوس����وي 
والوافد اجلديد الذي يشارك ألول 
مرة مع الفريق البرازيلي جوني 

الندرينيو الذي أضاع فرصتني من 
تس����ديدتني على مشارف منطقة 
إال أن حت����ركات هؤالء  اجل����زاء 
الالعبني جاءت بسبب تألق الواعد 
عبدالعزيز السليمي الذي تنوع في 
الكرات  صناعته للعب وحتويل 
من جه����ة إلى أخرى بينما اكتفى 
نواف شويع وفهد باشا باألدوار 

الدفاعية أكثر.
وف����ي املقابل لم يك����ن العبو 
السماوي في مستواهم ولم يصل 
الفريق إلى مرمى خالد الرشيدي 
بأي كرة خطرة حتى إن املهاجم 
علي فريدون كان وحيدا في املقدمة 
وصيدا سهال ملدافعي العربي عبيد 

واصلوا اللعب العش����وائي دون 
الوصول ملرمى العربي باستثناء 
كرة واحدة خط����رة بعد مجهود 
فردي لفريدون مرر الكرة بعدها 
على طبق من ذهب داخل منطقة 
اجلزاء للبديل راشد الراشد الذي 
وضعه����ا بغرابة خ����ارج املرمى، 
اس����تمر اللعب كم����ا انتهى عليه 
الشوط األول بإضاعة فرص من 
األخضر ودفاع من الساملية حتى 
متكن املوسوي من تسجيل الهدف 
الثالث له »هاتريك« والرابع لفريقه 
بعد عرضية من عبداهلل الشمالي 
وجدت رأس املوس����وي )86( ثم 
حرص العبو العربي على تهدئة 

منور والبرازيلي واالس.
وقبل أن يطلق احلكم صافرة 
النهاية متكن املوسوي من تسجيل 
الهدف الثاني له ولفريقه بعد أن 
استغل عرضية مقصيد وسدد الكرة 
على الطائر بطريقة رائعة سكنت 
شباك الساملية حتى ان املنصور 

اكتفى بالتفرج عليها )45(.
وفي الشوط الثاني لم يتغير 
احلال بل ضرب العربي هذه املرة 
الهدف  بقوة ومتكن من تسجيل 
الثالث سريعا، بعد عرضية متقنة 
من جون����ي وضعه����ا اجليالني 
بسهولة في مرمى الساملية )47( 
وسط دهشة العبي السماوي الذين 

اللعب واالحتفاظ بالكرة أكبر قدر 
ممكن وكاد اجليالني يضيف الهدف 
اخلامس لكنه أطاح بالكرة خارج 
املرمى بعد انفراد صريح باملرمى 
)69( لتنتهي املباراة بهذه النتيجة 

الثقيلة للعربي.
ادار املباراة احلكم سلمان امليل 
وانذر علي فريدون وبدر الطاهر 
من الس����املية ونواف شويع من 

العربي.
وعلى ستاد محمد احلمد تسيد 
الساحل،  القادس����ية مباراته مع 
وتفنن العبوه في إضاعة الفرص 
السهلة على مدار شوطي املباراة 
مكتفني مبا س����جلوه من األهداف 

األربعة، حيث ضرب القادسية بقوة 
في الشوط االول وسجل األهداف 
األربعة كلها، حيث شهدت الدقائق 
ال� 5 االولى تسجيل هدفني، االول 
جاء في الدقيقة االولى عبر سعود 
املجمد، والثاني عن طريق السوري 
فراس اخلطيب في الدقيقة »5«، 
ليعود كل م����ن اخلطيب واملجمد 
ويضيفا هدفني اخرين في الدقائق 
ال� 5 االخي����رة هذه املرة من عمر 
الش����وط، حيث س����جل اخلطيب 
اله����دف الثالث في الدقيقة )40(، 
واضاف املجمد الهدف الرابع في 

الدقيقة )45(.
وواص����ل األصفر س����يطرته 
على املباراة في الش����وط الثاني 
واستطاع السوري جهاد احلسني 
اضافة الهدف اخلامس بطريقة فنية 
رائعة بعد ان لعب الكرة »لوب« من 

فوق حارس الساحل )86(.
وفي ستاد نادي الكويت أنهى 
األبيض مباراته امام اجلهراء من 
الشوط االول بعد ان سجل العبوه 
3 اه����داف، االول جاء عن طريق 
الذي توغل  البرازيلي روجيريو 
الى منطقة جزاء اجلهراء وس����دد 
كرة قوية اصطدمت باحلارس بندر 
سلمان قبل ان تدخل الى الشباك 
)27(، واض����اف ج����راح العتيقي 
الهدف الثاني من تس����ديدة قوية 
عجز احلارس سلمان عن التصدي 
لها )31(، قبل ان يختتم روجيريو 
مهرجان االهداف بهذا الشوط بعد 
انفراده بحارس اجلهراء وتسديده 

الكرة قوية بشباكه )35(.
وفي الشوط الثاني حتسن اداء 
اجلهراء كثيرا، وسيطر العبوه على 
مجريات هذا الش����وط واستطاع 
اجلهراء تقليص عبر االنغولي ما 
كينغا من كرة رأس����ية على ميني 
ح����ارس االبيض خال����د الفضلي 

.)58(
وقضى خالد عجب على آمال 
اجلهراء بالعودة الى املباراة بعد 
الرابع مس����تغال  اضافته للهدف 
عرضية ارضية من روجيريو لم 
يجد عجب صعوب����ة في ايداعها 

بشباك اجلهراء )84(.

فوز عريض للقادسية والكويت وتعادل النصر وكاظمة سلبًا في الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز

سويسرا وسورية وفلسطين
تطلب مواجهة »األولمبي«

 الهاجري: لدينا قاعدة من الالعبين النجوم 

الشباب والصليبخات في »األولى«

منتخبات التنس تحقق
3 ذهبيات وفضيتين

مبارك الخالدي
يس���عى متصدر دوري الدرجة االولى لكرة القدم الش���باب )26 
نقطة( الى تشديد قبضته على الصدارة اليوم عندما يحل ضيفا على 

الصليبخات )15 نقطة( ضمن مباريات اجلولة ال� 12 للمسابقة.
وتبدو الفرص مواتية للشباب الى كسب نقاط املباراة وتوسعة 
الفارق بينه وبني أقرب مطارديه، فيم���ا يأمل التضامن )19 نقطة( 
باستعادة نغمة االنتصارات عندما يستضيف متذيل الترتيب الفحيحيل 
)7 نقاط( ف���ي مباراة من جانب واحد. وفي مب���اراة أخرى، يلتقي 
خيطان )13 نقطة( واليرموك )12 نقطة( على س���تاد ثامر في لقاء 

متكافئ وتقام جميع املباريات الساعة 4:55 عصرا.

عاد الى البالد وفدا منتخبنا الوطني للتنس لفئة الشباب والناشئني 
عائدين من دولة قطر الشقيقة وذلك بعد حصادهم ثالث ميداليات 
ذهبية وميداليتني فضية، وكان في استقبال الوفد بقاعة التشريفات 
باملطار جاسم يعقوب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة باالنابة 
والشيخ احمد اجلابر رئيس احتاد التنس وعدد من اعضاء مجلس 

ادارة االحتاد.
وفي تصريح له، شكر الشيخ احمد اجلابر رئيس احتاد التنس 
بالهيئة العامة للش���باب والرياضة، واعرب عن سعادته وامتنانه 
بحضور املدير العام باالنابة جاسم يعقوب، وقال ان االحتاد سيواصل 
جهوده للوصول بالتنس الكويتي الى اعلى املستويات وبالالعبني 
الى العاملية، واثنى اجلابر على رئيس واعضاء الوفد املش���ارك في 
البطولة بش���قيه االداري والفني وكذل���ك الالعبون وما اظهروه من 

مستوى متميز في البطولة.

نادي االتحاد يشكو »الشؤون« لمجلس األمة

مبارك الخالدي
يدخل منتخبنا االوملبي لكرة القدم معسكره 
املغل���ق بفندق »كورت يارد« اعتبارا من مس���اء 
اليوم وحتى 23 اجلاري موعد املباراة املرتقبة امام 
بنغالديش في اطار التصفيات املؤهلة الوملبياد 

»لندن 2012«.
وكانت ادارة األزرق األوملبي قد ألغت احلصة 
التدريبية املقررة مس���اء امس بس���بب ارتباط 
الالعبني مع أنديتهم، فيما يبدأ املنتخب معاودة 
تدريباته مساء اليوم على امللعب الفرعي لنادي 

القادسية.
ومن جهة اخ���رى، تلقى احتاد الكرة كتبا من 
احتادات سويسرا وسورية وفلسطني تطلب لقاء 
االوملبي في شهر مارس املقبل، وقد عرض االحتاد 
املواعيد املقترحة على اجلهازين الفني واالداري 
لألزرق القرار مواعيد املباريات بحيث ال تتعارض 
مع البرنامج االعدادي للفريق، ومنها 25 اجلاري 

و29 منه وهي أيام الفيفا.

وفي س���ياق مفاجئ، تس���ببت اللجنة الفنية 
باحتاد الكرة مبش���كلة تعوق البرنامج االعدادي 
لالوملب���ي عندما رفضت طل���ب اجلهازين الفني 
واالداري لتفريغ الالعبني من أنديتهم حلس���اب 
االزرق األوملبي حتى 23 اجلاري وأصرت على ان 
يخوض الالعبون مع أنديتهم مباريات اجلولة ال� 
14 من الدوري املمتاز والتي من املقرر ان تقام 20 
اجلاري اي قبيل مباراة بنغالديش ب� 72 ساعة وهو 
ما رفضه اجلهازان الفني واالداري لالوملبي خوفا 
من اصابات الالعبني من جهة وما يسببه ذلك من 
عرقلة للبرنامج االعدادي لالوملبي الذي يفترض 

ان يتفرغ ملهمته الوطنية بشكل كامل.
ومن جهة أخرى، يواصل اجلهاز الطبي لالزرق 
بإشراف د.محمد احللوه تأهيل عمر بوحمد حيث 
ازدادت اجلرعات التدريبية اخلاصة لالعب بهدف 
اعادة تأهيله ورفع معدل اللياقة البدنية له متهيدا 
الحلاقه بقائمة ال� 24 العبا التي تقر قبل املباراة 

بيوم واحد.

مبارك الخالدي
بحماس كبير وعزمية قوية في احملافظة على 
االرث الكبي����ر للمنتخبات الوطنية في احملافل 
االقليمية والقارية، أجرى 40 العبا، وهم القائمة 
األولية ملنتخب الناشئني تدريبهم االول عصر 
أول من أمس على امللعب الفرعي في نادي النصر 
بقي����ادة املدرب الوطن����ي عبدالعزيز الهاجري، 
ومساعده علي العدواني، ومدرب احلراس شاكر 
الشطي، وبحضور اجلهاز اإلداري املكون من مدير 
املنتخب علي الديحاني، واملشرف نواف العجمي، 
كما أدى املنتخب حصة تدريبية أخرى مس����اء 
أمس ويستمر أسبوعيا حتى بدء االستحقاقات 

املقبلة.
وامتدح الهاجري القاعدة العريضة للمنتخب، 
وقال: ان من دواعي الفخر ان هذه املجموعة من 
الالعبني من مواليد 1996، لكنهم ميلكون البنية 
واملهارة للعب ضمن منتخب حتت 16 سنة في 
نهاية املوسم احلالي واملوسم املقبل، وهي قاعدة 
حتتاج الى اهتمام خاص كي جتني ثمارها الكرة 
الكويتية مستقبال واحملافظة على مكتسباتها.

وأشار الى ان االستعدادات ستستمر إلعداد 

هؤالء الالعبني مبعدل حصتني تدريبيتني أسبوعيا، 
الفتا الى ان التعاون الكبير الذي أبدته االندية مع 
اجلهاز الفني للمنتخب عبر استعدادها بتوفير 
باصات نق����ل الالعبني من أنديته����م الى ملعب 
التدريب، ومن ثم الى منازلهم في لفتة تعكس 

اهتمام اجلميع بهذا املنتخب الواعد.
وقال الهاج����ري: ان هذه املجموعة س����يتم 
تصفيتها الى العدد املناسب وفق اللوائح املختلفة 
للبط����والت املقبلة، ومنه����ا بطولة اخلليج في 
اغسطس املقبل في البحرين، وتصفيات كأس 

آسيا في نوفمبر املقبل.

طموح كبير

من جهته، قال الع����ب نادي كاظمة واالزرق 
الواعد عبداهلل العصفور ان الالعبني لديهم طموح 
كبير لتمثيل املنتخب، لذلك فإن التنافس كبير 
إلقناع اجلهاز الفني مبس����توى كل العب حتى 
يحصل على فرصته في متثيل االزرق باحملافل 
القارية واالقليمية، مشيرا الى ان املنتخب يضم 
كوكبة من النجوم الواعدة والتي س����تكون لها 

الكلمة في املستقبل للكرة الكويتية.

قدم نادي االحتاد الرياضي )حتت االش���هار( 
ش���كوى ضد وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
لدى جلنة العرائض والش���كاوى البرملانية اول 
من امس للمطالبة باإلسراع في اتخاذ اخلطوات 

الالزمة إلشهار النادي.
ومن املنتظر ان حتدد اللجنة التي يترأس���ها 
النائب خالد العدوة موعدا لالجتماع مع املسؤولني 
في الوزارة ملناقشة فحوى هذه الشكوى او ادراجها 
ضمن جدول اعمال املجلس اذا استوجب االمر، وقال 
امني سر النادي همالن الهمالن ان النادي جلأ الى 

هذه اخلطوة بعد ان استنفد كل احللول املتوافرة 
دون احلصول على املطالب املنشودة.

واكد الهمالن ان النادي اخلاص بضاحية علي 
صباح السالم )ام الهيمان( استوفى كل الشروط 
اخلاصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة منذ 
مدة، ومت رفع االمر الى وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل التي ل���م تبت في املوضوع، موضحا ان 
رئيس وأعضاء النادي ناشدوا اكثر من مسؤول 
التدخل للمطالبة بإشهار النادي لكنهم لم يجدوا 

آذانا مصغية.

40 العبًا في التدريب األول لـ »الناشئين«المنتخب يدخل معسكره بـ »كورت يارد« اليوم شورتان يصل إلى البالد 26 الجاري 

»اآلسيوي« ينقل مباريات األصفر 
 إلى ملعب »الحمد« بكأس االتحاد

عبدالعزيز جاسم 
وافق االحتاد اآلسيوي لكرة القدم على طلب القادسية نقل جميع 
مبارياته إلى ستاد محمد احلمد، بعد ان كان مقررا ان تقام على ستاد 
جابر في كأس االحتاد اآلس���يوي، لعدم جهوزيته في الوقت احلال 

بسبب أعمال الصيانة.
في املقابل، لم يصل رد جلنة املس���ابقات في االحتاد اآلس���يوي 
حول السماح مبش���اركة كل من حمد امان وجابر جازع مع االصفر 
أمام ش���ورتان األوزبكي في اول مارس املقبل في اجلولة االولى من 

كأس االحتاد اآلسيوي.
وفي السياق نفسه، أرسل شورتان القائمة النهائية التي ستصل 
الى البالد في 26 اجلاري وتضم 34 شخصا، بينهم 21 العبا، ويدرب 
الفريق الروسي إدغار غيس. ويخوض الفريق أول تدريبني على ملعب 
فاروق ابراهيم ثم يتدرب قبل املواجهة بيوم واحد على ستاد محمد 

احلمد، وسيقيم الوفد االوزبكي في فندق »هوليدي ان« الساملية.
ويركز مدرب القادسية محمد ابراهيم حاليا على مباريات الدوري 
املمتاز أكثر من االحتاد اآلس���يوي، الرتفاع حدة املنافسة، ويعجز 
حاليا عن إيجاد أش���رطة تس���جيلية للفريق االوزبكي الذي يعتبر 
غامضا، السيما ان االندية االوزبكية املشهورة في آسيا هي باختاكور 
وبونيودكور وناس���اف الذي لعب ضمن مجموعة كاظمة املوس���م 

املاضي في البطولة نفسها. 


