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الشمري باٍق مع »األولمبي«

الخليفي يودع المالعب أمام الكويت
يودع العب الفري���ق األول لكرة القدم بنادي 
القادسية طارق اخلليفي املالعب غدا على هامش 
اللقاء الذي سيجمع القادس���ية والكويت ضمن 
اجلولة السابعة من الدوري املمتاز في مهرجان 
اعتزال مبس���ط يقام حتت رعاية عضو مجلس 

األمة سعدون حماد.
وكان من املفترض أن تقام مباراة االعتزال 10 
ديس���مبر املاضي، إال أن ظروف مشاركة األزرق 
في بطولة كأس األمم اآلس���يوية التي حتتضنها 
العاصمة القطرية الدوحة أدت إلى تأجيل اللقاء 

وترحيله إلى الغد.
وس���يودع اخلليفي املالعب بعد تاريخ حافل 
باإلجنازات مع األصفر الذي لعب له منذ موس���م 

1993/1992 حيث كان ضمن صفوف فريق األشبال 
وتدرج في املراحل السنية حتى شارك مع الفريق 
األول وساهم مع زمالئه في حصول الفريق على 
العديد من األلقاب احمللية واخلليجية. وفي موسم 
2008/2007 انتقل اخلليفي على س���بيل اإلعارة 

لنادي التضامن ملوسم واحد.
وعلى صعيد املنتخبات الوطنية شارك اخلليفي 
مع منتخب الناشئني والشباب في بطوالت عديدة، 
ولكن اإلصابات املتكررة حالت دون استمراره في 
املنتخب والن���ادي أيضا ما اضطره لالبتعاد عن 
املالعب كالعب ولكنه ع���اد بقوة كمدرب لفريق 
الناشئني بالقادس���ية موسم 2009/2008 وحقق 

معه العديد من األلقاب.

مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
أنهت اللجن����ة الفنية والتطوير في احتاد الكرة 
اجل����دل الدائر مؤخرا حول املدرب الذي سيس����تلم 
زمام األمور باملنتخب االوملبي خالل الفترة املقبلة 
وحتديدا ف����ي مباراتي بنغالديش ضمن التصفيات 
األولية املؤهلة الوملبياد لندن 2012 اللتني ستقامان 
في 23 فبراير و7 مارس املقبلني، حيث رفعت اللجنة 
توصية ملجل����س إدارة االحتاد باإلبقاء على املدرب 
الوطني ماهر الشمري وجهازه الفني بالكامل حفاظا 
على عنصر الثبات بدال من نقل املهمة ملدرب املنتخب 
االول الصربي غوران توڤاريتش وذلك لعدم تشتيت 

ذهنه بني منتخبني.
واس����تندت اللجنة الفنية ال����ى ان املدرب ماهر 
الشمري يعرف امكانات الالعبني جيدا وهو الذي قام 
باختيارهم خالل الفترة السابقة حيث خاض معهم 
بطولة اخلليج للمنتخبات االوملبية الثانية في قطر 
سبتمبر املاضي وخسر في النهائي من االمارات ثم 
عاد وتأهل من دور املجموعات في االسياد مبدينة 
غوان����زو الصينية قبل ان يخ����رج أيضا من الدور 

الثاني على يد االمارات.
كما انها رأت انه اذا اس����ندت املهمة لغوران في 
الوقت احلالي فان ذلك سيشمل عدة تغييرات إجبارية 
في اجلهازين الفني واإلداري لالوملبي ما س����يحدث 

إرباكا في خطة العمل خصوصا ان الوقت ال يسعف 
إلجراء هذه التعديالت.

وعن مغادرة االوملبي الى سورية ولبنان فاليزال 
اجلهاز اإلداري حائرا في موعد املغادرة بني الغد او 
بعد غد بسبب حجوزات الطيران حيث كان اجلهازان 
الفني واإلداري يفضالن السفر بعد غد اال ان الظروف 

قد جتبره على املغادرة غدا.
ويخوض االوملبي مباراتني األولى امام االوملبي 
السوري 25 اجلاري والثانية امام لبنان التي يصلها 
مباش����رة بعد انتهاء املباراة االولى وذلك في سياق 

استعداداته ملواجهتي بنغالديش.
وقد استدعى ماهر الشمري الالعب سعد سرور 
لالنضمام الى قائمة االوملبي مجددا حيث سبق ان 
مثله سرور في بطولة اخلليج الثانية للمنتخبات 
االوملبية ولم يتم اس����تدعاؤه بعدها ألس����باب غير 

معلومة.
وستشمل قائمة املنتخب املغادر الى سورية كال 
من عمر بوحمد وغازي القهيدي وعادل مطر وعلي 
الشحمان وزبن العنزي وفهد االنصاري وعبدالهادي 
خميس وعبداهلل عش����وان واحمد اخلالدي واحمد 
الرشيدي وفهد باجيه وفيصل احلربي ومحمد الظفيري 
وعزيز غالي وسعد سرور وس����ليمان عبدالغفور 

وسعد الناشي وسعود االنصاري.

استدعاء سرور.. والحجوزات تربك المغادرة إلى سورية ولبنان

سعد سرور يغادر مع املنتخب األوملبي إلى سورية ولبنان

فريق »األهلي« للبولينغ

أزمة فنادق تواجه األصفر
الستضافة شورتان

عضوية القادسية الشرفية لفادية السعد
وأك���د معرف���ي ان هذه 
البط���والت كان���ت مبثابة 
فرص���ة ثمين���ة ملش���اركة 
عدد من جن���وم اللعبة في 
الكويت، فقد اس���تفادوا من 
خالل مشاركتهم مع الالعبني 
املصنف���ني عامليا، كما كانت 
هذه البطوالت فرصة لالعبني 
الذين  الواعدين والناشئني 
شهدوا جنوم اللعبة العامليني 

وأداءهم املميز.
الش�يخة فادية  وقال ان 
س���تتكفل بنف�قات املعسكر 
التدريب���ي الذي س���يقيمه 
النادي في العاص��مة املصرية 
ال�ج����اري   27 القاه�����رة 
ل���� 21 العب���ا من ناش���ئ�ي 

ال�قادسية.

الوالد الشيخ  وبطولة األمير 
سعد العبداهلل التي تعتبر من 
اكبر البطوالت على املستوى 
العاملي من ناحي���ة اجلوائز 

املالية.

الرش����يدي  املهاجم فهد  تألق 
في املباراة الرسمية األولى له مع 
العروبة العماني حيث شارك في 
ربع الساعة األخير امام النهضة 
في االسبوع العاشر من الدوري 
العماني، وس����جل ه����دف الفوز 
 لفريقه لينتهي اللقاء بفوز العروبة

.0 � 1
وقدم الرشيدي في املباراة التي 
أقيمت مساء اول من امس مستوى 

مميزا لفت اليه األنظار رغم انه لم 
يلعب سوى دقائق معدودة.

ويحتل العروبة املركز الثاني 
بني فرق الدوري برصيد 17 نقطة 
متخلفا بفارق 5 نقاط عن السويق 
املتص����در اال ان العروبة لعب 9 
مباريات فقط في حني لعب السويق 
11 مباراة. ويلعب العروبة مباراته 
املقبلة في ال����دوري بعد غد امام 

عمان.

الرشيدي يتألق في عمان

األصفر بمجموعة صعبة
في »كأس السلة«

وقع القادسية حامل اللقب في املجموعة األولى الصعبة في كأس 
احتاد كرة الس���لة والتي ضمت إلى جانب���ه اجلهراء والصليبخات 
وكاظمة والس���املية والعربي، فيما ترأس املجموعة الثانية الساحل 

ومعه الكويت واليرموك والشباب والنصر والتضامن.
وتقام البطولة بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة.

وينتظر القادس���ية في ال���دور ربع النهائ���ي الفائز من مواجهة 
اجلهراء مع الصليبخات فيما ينتظر كاظمة ما تس���فر عنه مواجهة 

الساملية مع العربي.
وفي املجموعة األولى تنتظر الساحل مهمة في غاية الصعوبة اذ 
سيالقي الفائز من لقاء الكويت مع اليرموك، فيما سيلعب التضامن 

مع الفائز من الشباب والنصر.
وس���تنطلق بطولة الكأس في األول من مارس املقبل، ولم حتدد 

جلنة املسابقات وشؤون الالعبني املواعيد رسميا.

»األهلي« يتصدر بولينغ المصارف
أعلن البنك األهلي عن مشاركته في بطولة البولينغ التي ينظمها 
نادي مصارف الكويت للعاملني في القطاع املصرفي، وقد بدأ البنك 
جولته األولي بحصوله على 9 نقاط متصدرا بها املركز األول بترتيب 

فرق البنوك.
وأوضح البنك في بيان صحافي ان هذه املشاركة تأتي إميانا منه 
بدعم األنشطة الرياضية واملشاركة فيها استمرارا للتواصل البناء 

بني موظفي البنوك.
وعن هذه املشاركة حتدث قائد فريق البنك األهلي للبولينغ علي 
البغلي قائال: »نحن سعداء بهذه املشاركة وهو شرف لنا كفريق أن 
منثل البنك األهلي في هذه البطولة التي نتمنى أن نحقق فيها مراكز 

متقدمة بعد حصولنا على 9 نقاط في بداية الدورة احلالية«.

أعلن أمني سر نادي القادسية 
رضا معرفي ان النادي بصدد 
إعداد مذكرة س���يتم عرضها 
على مجلس ادارة النادي في 
اجتماعه املقبل تتضمن منح 
العضوية الشرفية للشيخة 
فادية الس���عد. وقال ان منح 
العضوية الشرفية للشيخة 
فادي���ة لم يأت من فراغ وإمنا 
التي  الكبيرة  نتاج اجله���ود 
بذلته���ا من اجل تطوير لعبة 

االسكواش.
وبالفعل ساهمت وبشكل 
واضح في إيجاد نقلة نوعية 
للعب���ة م���ن خ���الل رعايتها 
وتنظيمها للعديد من البطوالت 
أهمها بطول���ة جنى العقارية 
وبطولة الشيخة شيخة السعد 

عبدالعزيز جاسم
تواجه إدارة نادي القادسية 
ازمة فنادق في 26 فبراير املقبل، 
موعد وصول فريق ش���ورتان 
االوزبكي الذي سيواجة القادسية 
ف���ي دور املجموع���ات في أول 
مارس املقبل ضمن منافس���ات 
املجموعة الثانية في كأس االحتاد 
اآلس���يوي، وجاءت هذه األزمة 
بسبب احلجوزات املسبقة لعدد 
من اجلهات الرسمية والقطاعات 
االهلية لعدد من الفنادق لتزامنها 
مع االحتفاالت مبناسبة االعياد 
الوطنية يومي 25 و26 فبراير.

ويحرص القادسية على عدم 
حجز فن����دق قريب من البحر 
بسبب املس����يرات خالل فترة 
االعياد ما يتس����بب في اغالق 
جميع الشوارع وبال�تالي عدم 
الفري����ق االوزبكي على  قدرة 
الوصول إلى مكان إقامة التدريب 
في الوقت احملدد ما س����يجبر 
مراقب املباراة على رفع تقرير قد 
يعرض القادسية الى اشكاالت 
مع االحتاد اآلسيوي ويفرض 

عليه عقوبات مالية.
يذك���ر أن املجموعة االولى 
اليمني  تضم ايض���ا الصق���ر 

واخلاس���ر من مباراة االحتاد 
السوري والسد القطري، علما 
ان الفائز يتأهل الى دوري أبطال 

آسيا. 
وقد أرسل االت�حاد اآلسيوي 
كت��اب����ا إلى ادارة القادس�����ية 
يخبره مبوعد وصول احلكام، 
حيث س����يدير امل��باراة احلكم 
اإليراني حاج����ات جاه�نبازي 
ويس����اعده رس����ول فاروق����ي 
النزهاديان واحلكم  وس����عيد 
الرابع االردني محمود الرشيدات، 
ويراقب املباراة السعودي سلمان 

النمشان.

طاقم إيراني يدير المباراة في كأس االتحاد اآلسيوي

الشيخة فادية السعد

الدوسري: مشاركة العنزي
مع كاظمة غير مؤكدة

دخول الملعب ببطاقة االتحاد
قال سكرتير عام احتاد الكرة سهو السهو ان 
مجلس إدارة االحتاد أك���د على ضرورة وأهمية 
االلتزام بالنظم واللوائح اخلاصة مبسابقات االحتاد، 
وخاصة البند )11( من املادة 76 من الئحة املسابقات 
التي تنص على: »عدم السماح بالدخول إلى ارض 
امللعب إال لالعبي الفريقني املسجلني في استمارة 
املباراة )الالعبني األساسيني + 7 احتياط( وحكام 
ومراقب املباراة ومسؤولي االحتاد ورجال اإلسعاف 
والشرطة وتسعة أشخاص لكل فريق )مدير الكرة 
- مدير الفريق � مشرف � مدرب � مدرب مساعد � 

مدرب لياقة � مدرب حراس مرمى � طبيب � أخصائي 
عالج طبيعي( ش���ريطة تعليق البطاقة اخلاصة 
بهم والصادرة من احتاد كرة القدم، وملجلس إدارة 
االحت���اد احلق في منح تصاريح خاصة للدخول 
إلى امللعب ويسمح لرئيس النادي دخول امللعب 

وتطبق عليه الالئحة والنظم ذات الصلة«.
وأهاب »السهو« بضرورة التزام اجلميع باللوائح 
مؤكدا أنه لن يس���مح بدخول ارض امللعب ملن ال 
يلتزم بذلك وسيعرض أي مخالف نفسه لتطبيق 

اجلزاءات والعقوبات اخلاصة بذلك.

عبدالعزيز جاسم
الفريق األول  قال مش���رف 
بنادي كاظمة عبداهلل الدوسري 
ان اجلهاز الطبي يحاول جتهيز 
العب الوسط فهد العنزي ملباراة 
الغد أمام العرب���ي في اجلولة 
السابعة من الدوري املمتاز بعد 
تعرضه إلصابة قوية في االنكل 
خالل مباراة االزرق األخيرة امام 
قطر في نهائيات كأس آس���يا، 
مشيرا إلى ان العنزي متواجد مع 
كاظمة وتلقى العالج من اصابته 
بالنادي، وان زميله في املنتخب 
يوسف ناصر قد دخل التدريبات 

مع باقي الالعبني.

وبني الدوسري ان الغيابات 
املؤكدة ف���ي الفريق تتمثل في 
ناصر فرج بسبب اإلصابة في 
االنكل ايضا ويحتاج إلى وقت 
للتعافي منها، مضيفا ان الوافد 
اجلديد للبرتقالي سعد سرور لن 
يتمكن من املشاركة مع الفريق إال 
بعد مرور شهر كامل على انتقاله 
حسب لوائح جلنة املسابقات في 
احتاد الكرة، وكان سرور قد انضم 
إلى البرتقالي بعد صفقة مبادلة 
بني كاظمة والساملية انتقل على 
اثرها الالعبان جراح الظفيري 

وفيصل دشتي للسماوي.
وأضاف ان كاظمة لم يتعاقد 

م���ع اي محترف جدي���د رابع 
حتى اآلن بعد إنهاء التعاقد مع 
الكيني محمد جمال مشيرا الى 
أن اجلهازي���ن اإلداري والفني 
النيجيري  املدافعني  ابقيا على 
اوبينا والبرازيلي ساندرو سيلفا 
واملهاجم البرازيلي الكسندر حتى 

نهاية املوسم.
وأكد الدوس���ري اس���تعداد 
البرتقالي للمنافس���ات املقبلة، 
مؤكدا ان اجلهاز االداري أيد قرار 
استئناف الدوري غدا بسبب عدم 
مش���اركة الالعبني في مباريات 
رسمية لفترة طويلة ما قد يؤثر 

على مستواهم مستقبال.

فهد العنزي قد يغيب أمام العربي

عبدالعزيز جاسم
وافق مجلس إدارة نادي القادسية رسميا على انتقال املدافع 
مساعد ندا إلى الشباب السعودي بنظام اإلعارة ملدة 4 أشهر مببلغ 
وقدره 300 ألف دوالر، بعد أن قام اجلهازان اإلداري والفني في 
األصفر بإرسال كتاب إلى مجلس اإلدارة، متضمنا فيه املوافقة 

على العرض املقدم لالعب من الشباب السعودي.
 وكانت إدارة النادي قد فاضلت بني العرض املقدم من الشباب 
واألهلي القطري، إال ان رغبة الالعب في العودة للش���باب مرة 
اخ���رى باإلضافة الى املقابل املادي الذي فاق عرض األهلي، كان 

له الدور الكبير في موافقة القادسية عليه.
 وقد أرسل مجلس إدارة األصفر كتابا إلى مجلس ادارة الشباب 
يبلغه فيه باملوافقة على العرض املقدم لضم ندا الذي س���يوقع 
عقدا مبدئيا اليوم عن طري���ق الفاكس ثم يغادر خالل اليومني 

املقبلني لالنضمام إلى الشباب.
وكان ندا قد خاض جتربة احترافية مع الش���باب نفسه في 
املوس���م املاضي، وقدم مستوى جيدا في املباريات التي خاضها 
خصوصا في دوري أبطال آس���يا بنظام املجموعات، وساهم في 
تأهل الفريق الى الدور ربع النهائي إال أن إدارة نادي الشباب لم 

جتدد العقد بناء على رغبة املدرب.
وتعتبر عالقة ندا بالكرة السعودية مميزة حيث خاض جتربة 
ملدة قصيرة مع النصر قبل موسمني، وشارك في مباراتني بالدوري 
السعودي، وتعتبر التجربة اجلديدة هي الرابعة له، وسبق ان 
لعب مع الوكرة القطري وحصل على لقب أفضل العب في كأس 
امير قطر، إال ان املقابل املادي في املوسم الذي تاله اوصل األمور 

إلى طريق مسدود بني ندا والوكرة.
من جهته، قال مدير الفريق في القادس���ية ابراهيم املسعود 
ان اجلهازي���ن الفني واإلداري لن يقفا أم���ام مصلحة اي العب 
يريد االحتراف اخلارجي ما يعود بالفائدة على الفريق والالعب 
واملنتخب الوطني، مشيرا إلى أن اجلهازين الفني واإلداري أبلغا 
إدارة النادي في كت���اب خطي مبوافقتهما على احتراف ندا بعد 

دراسة وافية للعرض.
وأضاف: ان ندا العب مميز ومؤثر في القادسية، إال ان الفريق 
يضم العديد من الالعبني القادرين على سد الفراغ الذي سيخلفه 
في قلب الدفاع او اجلهة اليسرى، متمنيا التوفيق لالعب خالل 

فترة احترافه.

أمان وجازع قدساويان

عل���ى صعيد متصل، أكد رئيس ن���ادي التضامن خالد رابح 
موافقة ناديه على انتقال حمد أمان وجابر جازع العبي الفريق 
األول الى القادس���ية اعتبارا من املوسم احلالي وبنظام اإلعارة 

ملدة عامني.
وقال رابح ف���ي تصريح ل� »األنباء« ان موافقة مجلس إدارة 
ناديه على انتقال الالعبني جاءت بعد دراسة مستفيضة للعرض 
القدساوي من جميع اجلوانب، ولم يفصح رابح عن قيمة العقدين 
واكتفى بقوله ان مجلسي إدارة الناديني لن يختلفا على أي سعر، 

مساعد ندا سيرتدي فانيلة الشباب السعودي من جديدمتمنيا حلمد أمان وجابر جازع التوفيق مع ناديهما اجلديد.

ندا إلى الشباب السعودي مقابل 300 ألف دوالر
رابح لـ »األنباء«: أمان وجازع قدساويان رسميًا


