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القادسية يزيح كاظمة عن صدارة »هوكي اجلليد«

»آسيوية املاء« لألندية تنطلق اليوم

جنم كاظمة مشعل العجمي على 
صدارة ترتيب الهدافني برصيد 
10 أهداف، يليه محترف الكويت 
األميركي ديڤيد كينيث برصيد 9 
أهداف، وجاء ثالثا محترف كاظمة 

الكندي مايكل توماس برصيد 7 
أهداف ومثلها حملترف القادسية 
األميركي كلسي مكلود ثم محترف 
العرب���ي الكندي مات برصيد 6 

أهداف.

أزاح القادسية خصمه كاظمة 
عن صدارة ترتيب فرق الدوري 
الوطن���ي الثاني لهوكي اجلليد، 
وذل���ك بعد أن ف���از عليه 0-4، 
لينفرد األصفر بالصدارة برصيد 
15 نقط���ة تاركا املرك���ز الثاني 
لكاظمة برصيد 12 نقطة، ضمن 
مباريات القسم الثاني في صالة 
التزلج التابعة لشركة املشروعات 
الس���ياحية، بينما جاء الكويت 
باملرك���ز الثالث برصيد 6 نقاط 

والعربي أخيرا ب� 3 نقاط.
إلى ذلك، يواجه العربي صاحب 
املركز الرابع الكويت ثالث الترتيب 
في الساعة ال� 8:30 مساء وكانت 
مباراة القادسية وكاظمة شهدت 
تألقا لالعبي األصفر وتسجيلهم 
رباعية تن���اوب عليها األميركي 
كلس���ي مكلود »هدفان« واحمد 
العجمي ه���دف، ومثله لالعب 

املوهوب حمد محمد العجمي.
وكان خلروج جن���م كاظمة 
مشعل العجمي من املباراة مصابا 
دور في هذه النتيجة، حيث لم 

يكمل املباراة.
وفي ترتي���ب الهدافني، تربع 

تنطلق في اخلامسة من مساء 
اليوم البطولة اآلسيوية التاسعة 
لألندية األبطال لكرة املاء بإقامة 
لقاءين على مجمع أحواض املغفور 
له عبداهلل السالم بنادي القادسية 
)مستضيف البطولة( حيث جرت 
في وقت متأخر من مساء أمس 
قرعة البطول���ة خالل االجتماع 
الفني بحض���ور ممثلي األندية 
األربعة املشاركة وهي: القادسية 
والعربي م���ن الكويت واالحتاد 
والقادسية من السعودية، حيث 
حتدد من خاللها لقاءا االنطالقة 
على أن يس���بق اللقاءين إقامة 
حفل االفتتاح الذي س���يتخلله 
فقرات متعددة أعدتها ونظمتها 
إدارة البطولة كما سيشهد اعتزال 
العب القادسية ومنتخبنا الوطني 
لكرة املاء يوسف التوحيد بعد 
عطاء حافل منذ انضمامه لنادي 
القادسية 1979 ولم يتجاوز وقتها 

الثماني سنوات من عمره.
التوحيد مشواره مع  وأكمل 
القادس���ية من خالل تدرجه في 
املراحل الس���نية حتى وصوله 

في اندونيسيا كما حقق التوحيد 
البط���والت احمللية  العديد من 

واخلارجية مع القادسية.
من جانب آخ���ر، تكفل مدير 
األلع���اب املائية وعضو مجلس 
إدارة ن���ادي القادس���ية رئيس 
اللجنة املنظمة للبطولة حسن 
أبو احلس���ن بصفقة احملترفني 
الصربيني س���ارادان ) 25عاما( 
وايفان باسارا )23 عاما( اللذين 
التحقا بتدريبات فريق كرة املاء 
بالقادس���ية الذي سيعول على 
الالعبني كمحترفني في البطولة 
ويعتب���ر األول أفض���ل هداف 
التركي املوسم املاضي  للدوري 
ويلعب في صفوف ريد س���تار 
ثاني كأس صربي���ا، أما الثاني 
فيلعب ف���ي صفوف فويفودينا 
ثاني الدوري الصربي وسبق لهما 
ان مثال أندية عديدة ضمن الدوري 
األوروب���ي لألبطال وإضافة الى 
الصربيني، فإن القادسية استعان 
بالعب كاظمة جاس���م الصفران 
على سبيل اإلعارة لتمثيله في 

البطولة.

)محمد ماهر( كاظمة  تخلى عن الصدارة لصالح القادسية  

سارادانإيفان باسارا

للفريق األول كما انه مثل منتخبنا 
الوطني منذ العام 1987 وظل قائدا 
للمنتخب مل���ا يزيد عن عقد من 
الزمن استطاع خالله ومبشاركة 
زمالئه حصد العديد من األلقاب 
االقليمية منها أو القارية وحتى 
العاملية لعل من أهمها البطولة 
العاملية في العام 2009 إضافة الى 
الثاني في دورة األلعاب  املركز 
اآلسيوية للشواطئ التي أقيمت 

بعد الفوز على العراق في نصف نهائي التصفيات القارية

ماتكوفيتش: الدوري هو احملك الختيار الالعبني

فابيو: أزرق الصاالت استحق التأهل
إلى نهائيات كأس آسيا

أزرق الناشئني حائر بني اإلمارات
وتركيا ومصر إلقامة معسكره

فرحة العبي ازرق الصاالت بالفوز

)هاني الشمري( الصربي ماتكوفيتش يقود احد تدريبات ازرق الناشئني  

املعسكر االول الفساح املجال 
للتدريبات التي ستكون على 
فترتني لزيادة االحمال اخلاصة 
البدني���ة لالعبني  باللياق���ة 
ابدى  القوة حيث  وتدريبات 
اجلهاز الفن���ي قلقة في اكثر 
من مناسبة من ضعف البنية 

اجلسمانية لالعبني.
وش���دد ماتكوفيتش على 
رفض���ه اقام���ة اي جتمعات 
للمنتخب خالل فترة االختبارات 
الدراس���ية منتص���ف يناير 
املقبل على ان يش���هد ملعب 
عبدالرحمن البكر جتمعا وحيدا 
23 او 24 يناير املقبل اي قيل 
الس���فر ب� 24 ساعة فقط الى 

املعسكر.
مبارك الخالدي  ٭

الى املعسكر اخلارجي وترك 
مساحة كافية لالعبني للتفرغ 
العلمي  ملتابعة حتصيله���م 

والدراسي.
الفن���ي  وكان اجله���ازان 
واالداري ل���الزرق قد وضعا 
تصورات العداد املنتخب خالل 
اقرت  املقبل���ة حيث  املرحلة 
التدريب باالحتاد تلك  جلنة 
التصورات ومنها املعسكر االول 
الذي اليزال حائرا بني االمارات 
العربية ومصر وتركيا القامته 
حيث مت���ت مخاطبة اجلهات 
املختصة في تلك الدول وينتظر 
اجلهاز االداري العرض االنسب 
التخاذ القرار النهائي بشأنه. 
وق���رر ماتكوفيتش خوض 
ثالث مباريات ودية فقط خالل 

اختار اجلهاز الفني ملنتخبنا 
الوطن���ي للناش���ئني بقيادة 
الصربي غوران ماتكوفيتش 
ومساعده انو بوطيبان قائمة 
اولية م���ن 33 العبا هم نواة 
الالعبني الذين سيختار منهم 
ماتكوفيتش 24 العبا للسفر 
الى معسكر املنتخب املقرر في 
25 يناير املقبل حتى 10 فبراير 
املقبل في اطار اس���تعدادات 
املنتخب للمشاركة في نهائيات 
كأس آسيا 2012 واملؤهلة الى 

مونديال العالم 2013.
 واك���د ماتكوفيت���ش ان 
الدوري هو احمل���ك الختيار 
الالعبني ال���� 24 رافضا اقامة 
اي جتم���ع لالعب���ني خ���الل 
الفترة التي تس���بق الس���فر 

حالها مع نهاية الشوط االضافي 
الثاني ليلجأ املنتخبان لركالت 
الترجيح، التي رجحت كفة االزرق 
بعد ان سجل اربع ركالت بنجاح 
عن طريق عبدالرحمن الطويل 
وعبدالرحمن املسبحي وسالم 
املكيم����ي وحمد حي����ات بينما 
اهدر ناصر املس����ند. في املقابل 
تصدى جنم اللقاء وصانع الفرحة 
احلارس هاني حيدر لركلتي جزاء 
العراقي لينتهي  املنتخ����ب  من 
اللقاء بفوز االزرق بخمسة اهداف 

مقابل اربعة.

االمارات في مايو املقبل.
واستغل العبو االزرق عاملي 
الذي  الرائع  االرض واجلمهور 
ساند الالعبني في كل املباريات، 
ليفرضوا كلمتهم امام املنتخب 
العراقي، فبعد انتهاء الش����وط 
االول بالتعادل الس����لبي، جنح 
سالم املكيمي في افتتاح التسجيل 
في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، 
ليرد املنتخب العراقي في الدقيقة 
االخيرة من املباراة مسجال هدف 
التعادل عن طريق هاشم خالد، 
وهي النتيج����ة التي ظلت على 

اب���دى م���درب املنتخ���ب 
البرازيلي  الوطني للص���االت 
فابيو س���عادته بتأهل االزرق 
الى نهائيات كأس آس���يا 2012 
باالمارات واجن���از جزء كبير 
م���ن املهمة التي كلف بها اثناء 
توليه مسؤولية املنتخب، وذلك 
بعد الف���وز اول من امس على 
العراق في الدور نصف النهائي 
5 � 4 بركالت الترجيح مشيرا 
الى ان هذا الف���وز كان افضل 
هدية من الالعبني الى اجلماهير 
الوفية التي ش���جعتهم في كل 

املباريات. 
واك���د فابيو ان االزرق كان 
جدي���را بالتأهل بع���د ان قدم 
مستويات رائعة في املجموعة 
االولى رغم اخلسارة من قطر 
في اجلول���ة الخيرة، الفتا الى 
ان الالعبني ل���م يقدموا كل ما 
لديهم من امكانيات بدنية وفنية، 
نتيجة لتأث���ر اغلبهم مبرض 
االنفلونزا الذي طاردهم بشدة 
في االيام املاضية. فيما ضمن 
الى  القطري وصوله  املنتخب 
النهائيات اثر فوزه على لبنان 

 .2 � 5
وكان جن���وم االزرق عن���د 
حسن الظن، بعدما قدموا عرضا 
طيبا امام العراق، استحقوا عليه 
الفوز، وحجز بطاقة العبور الى 
نهائيات 2012، ليتواجدوا بني 
افضل منتخبات القارة الصفراء، 
التي تستضيفها  البطولة  في 

الشيخ د.طالل الفهد يصفق لالعبني بعد الفوز


