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استعدادًا لمواجهة إندونيسيا في تصفيات كأس آسيا 2011

األزرق في »بروڤة« الصين األخيرة

السباح عبداهلل الثويني نافس الكبار في سباق 100م

عودة أحمد موسى قوة ضاربة للعربي

العبو األزرق مستعدون للصني

الصين الكويت

6:30
الرياضية الثالثة

حسين وحمادة يشيدان
قال مدير االزرق اسامة حسني ان برنامج االعداد للفريق 
كان جيدا للغاية والالعبون ال ميلكون اي عذر لتقدمي 

صورة غير التي رأيناها خالل معسكري القاهرة.
من جهته، ش���دد مس���اعد مدرب االزرق عبدالعزيز 
حمادة على ضرورة ان يطبق الالعبون تعليمات اجلهاز 
الفني في املباراة، وكذلك تفادي االخطاء التي ارتكبها 
االزرق في مبارياته التجريبية السابقة، ألن هذه املباراة 
هي االخي���رة، قبل مواجهة اندونيس���يا في تصفيات 

كأس آسيا.

عبداهلل العنزي
يخ���وض االزرق البروڤ���ة 
االخيرة عندم���ا يلتقي نظيره 
الصيني مساء اليوم على ستاد 
نادي الكويت في مباراة دولية 
ودية ضمن استعدادات املنتخب 
الوطني ملواجهة اندونيسيا يومي 
14 و18 اجلاري ضمن اجلولتني 
الثالثة والرابعة من املجموعة 
الثانية لتصفيات كأس آسيا 2011 
في قطر، فيما يستعد املنتخب 
اللبناني  الصيني للقاء نظيرة 
يوم 14 اجلاري في بيروت ضمن 

املجموعة الرابعة.
البروڤة االخيرة لالزرق يجب 
ان تكون مسك اخلتام لبرنامج 
اعدادي طويل، استمر الكثر من 
شهر تخلله معسكران تدريبيان 
في القاهرة، ومباريات ودية امام 

منتخبات كينيا وليبيا وسورية 
واالردن، لذلك على مدرب االزرق 
الصربي غوران توفارتيش ان 
يكشف عن الوجه احلقيقي لالزرق 
من خالل االداء املتوازن هجوما 
ودفاعا، وان يقدم الالعبون جمال 
تكتيكية تدل على استفادتهم من 

هذا االعداد الطويل.
االزرق ميل���ك مجموعة من 
الالعبني املمزين، فالفريق اصبح 
والول مرة منذ فترة طويلة لديه 
اكثر من العب���ني في كل مركز، 
وهذا االمر يحسب لغوران الذي 
استطاع زج اكثر من العب شاب 
في هذه الفترة، مثل يوسف ناصر 
وفهد العنزي وخالد القحطاني 
وعب���داهلل البريكي، مع اعطاء 
املبارايات  ف���ي  الفرصة له���م 
الودية، وهذا االمر لم يكن يطبق 

لتعزيز خط الدفاع، ألن الطاهر 
احد االعمدة االساسية في خط 
ظهر االزرق، ومن غير املرجح 

ان يبدأ اساسيا اليوم.
تشكيلة غوران املتوقعة لهذه 
املباراة هي: نواف اخلالدي في 
حراس���ة املرمى وحسني فاضل 
ومحمد راش���د كقلب���ي دفاع، 
ومساعد ندا ظهير ايسر وفهد 
العنزي ظهير امين، وفي خط 
العامر  الوس���ط هناك ط���الل 
البريك���ي وصالح  وعب���داهلل 
الشيخو محمد جراغ ووليد على 
وفهد االنصاري، فيما سيلعب 
في املقدمة احم���د عجب وبدر 

املطوع.
االزرق سيعتمد كثيرا على 
اللعب م���ن االطراف مع وجود 
ظهيرين يتمي���زان بالطلعات 

الهجومي���ة، م���ع احلفاظ على 
التغطية الدفاعية، هذا مع شغل 
اغالق العبي الوسط املساحات 
في هجوم اخلصم وفتح امللعب 
عند االستحواذ على الكرة، ومن 
املهم استمرار عجب في التسجيل 
بع���د هدفيه في منتخب كينيا، 
حتى يعود الى مالزمة الشباك 
بعد ان صام ع���ن التهديف مع 

االزرق فترة طويلة.
م���ن ناحيت���ه، ال يختل���ف 
املنتخب الصيني كثيرا عن احوال 
االزرق، فهو عانى االمرين من 
الى التصفيات  اخفاقه بالتأهل 
النهائية لكأس العالم 2010، كذلك 
لم يحقق النتيجة املرجوة في 
كأس آسيا السابقة، لذلك اجرى 
االحت���اد الصين���ي تغييرا في 
صفوف املنتخب مع اعتماده على 

العبني شباب متوسط اعمارهم 
26 عام���ا، مثل س���ونغ زيهاو 
ودووي وجيانغ نيبيغ وبوكو 
و وغاولني، ويعتبر االخير من 
افض���ل املهاجمني ف���ي الدوري 
الصيني، وقد سجل »هاتريك« 
في مباراة الص���ني امام ڤيتنام 
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املنتخب الصيني يحتل املركز 
الثاني في املجموعة الرابعة بعد 
ان لعب مباراتني، خسر االولى 
امام س���ورية 2 - 3، وفاز في 
الثانية على ڤيتنام، وهو سيبقى 
في البالد حتى يوم االربعاء املقبل 
موعد مغادرته الى بيروت، وهو 
يجري تدريبات صباحية على 
الكويت، ومسائية على  ملعب 
ملعب كاظمة حتت قيادة املدرب 

ين تشاي.

سابقا مع الالعبني اجلدد الذين 
يتواجدون على دكة االحتياط 
في اغلب االوقات، وتعتبر عودة 
الطاهر  الكويت يعقوب  مدافع 
الى صفوف االزرق بعد ان اخذ 
الضوء االخضر من ادارة ناديه 
بس���بب ايقافه، مكس���با كبيرا 

إصابة جراغ وناصر
أج���رى األزرق تدريبا امس ركز فيه املدرب الصربي 
غوران توڤاريتش على النواحي اخلططية ملباراة اليوم، 
وقد تلقى اجلهاز الفن���ي صدمة بتعرض جنم املنتخب 
محمد جراغ إلى خلع في الكتف، وطلب منه اجلهاز الطبي 
الراحة مما يعني عدم مشاركته في املباراة، واألمر نفسه 
ينطبق على يوسف ناصر الذي تعرض لتمزق قوي، قد 

يحرمه من املغادرة الى اندونيسيا.
من جهة أخرى، ظهر محمد العنزي وخالد علي ناصر، 

بحالة فنية وبدنية جيدة بعد متاثلهما للشفاء.

األندونيسي وصل ويتدرب اليوم
وصل الى البالد مس���اء امس املنتخب االندونيسي، 
وس���يقيم في فندق »كراون بالزا«، وسيخوض تدريبه 
االول صباح اليوم على ملعب فاروق إبراهيم في نادي 
القادسية، وغدا على ملعب رقم 2 في نادي كاظمة، ومن 
املق���رر أن يلعب مباراة جتريبية م���ع فريق محلي من 
املرجح ان يكون من الدرجة الثانية مساء الثالثاء املقبل، 
ثم يواصل تدريباته على ملعبي القادسية رقم 2 والفرعي 
لنادي الكويت حتى موعد املباراة مع االزرق 14 اجلاري، 

حيث سيتدرب صباحا ومساء يوميا.

»االنتقالية« ما بين الفهد والقادسية
م���ع قرب انتهاء عملها في احت���اد الكرة ال منلك إال ان 
نقول للجنة االنتقالية »يعطيكم العافية« عملتم وأصبتم 
وأخطأمت عمال بالقول من يعمل يخطئ فكانت لكم ايجابيات 
متمثلة في بلوغ منتخب الناشئني نهائيات كأس آسيا العام 
املقبل، وحرصكم على إعداد األزرق ملواجهتي اندونيسيا 
وان جاء على حساب انطالقة الدوري وسعيكم الى ايجاد 
راع جتاري للدوري والذي لم يكتب له النجاح، ولكن كان 
عليكم االنصاف وحتديدا من جلنة املسابقات وعدم الكيل 
مبكيالني قبل ان تغادروا أماكنكم في 15 اجلاري، فاللجنة 
أحدثت تعديال الس���تثناء عقوبة مهاجم كاظمة فهد الفهد 
حيث ان الالئحة تؤكد وجوب تقدم النادي بطلب تسوية 
خالل الشهور الثالثة األولى إلصدار العقوبة وحادثة الفهد 
طاف عليها 6 أش���هر ولكن جلنة املسابقات برئاسة عماد 
الغربللي ارتأت رفع العقوبة من اجل تفعيل الالئحة كما 
جاء على لسانه، وفي الوقت نفسه مارست اللجنة ضغطا 
هائال على القادس���ية بعدما حددت يومي 15 و20 اجلاري 
موعدين لنصف ونهائي كأس االحتاد وكان عليها االنتظار 
الى ما بعد مباراة اندونيسيا في جاكرتا إلقامة املباراتني، اذ 
ان القادسية بذلك سيفتقد 10 من العبيه مع املنتخب األول 
و4 مع املنتخب األوملبي ومحترفيه جهاد احلسني وفراس 
اخلطيب النضمامهما الى منتخب سورية، أضف إلى ذلك 
غياب العبي 19 س���نة املنضمني الى منتخب الشباب في 
التصفيات اآلسيوية في اربيل، فهل تريد جلنة املسابقات 
من القادسية ان يلعب بفريق حتت 16 سنة مثال في نصف 
ونهائي املس���ابقة فحّدث العاقل مبا يعقل فنحن لسنا مع 
ناد ضد آخر، ولكن مع املنطق فإذا كنتم يا أعضاء اللجنة 
االنتقالية في خالف مع رئيس نادي القادس���ية الش���يخ 
طالل الفهد وهذا أمر واض���ح للجميع فيجب عليكم عدم 
معاقبة الالعبني وجماهير النادي، فاملتابعون يبحثون عن 
نهائي يضم جميع جنوم الفريقني ولكن ما قامت به جلنة 
املسابقات حقيقة ال يليق بتصرفات »مدراء« كما كان يقول 

حسني بن عاقول لشقيقه سعد في درب الزلق!
< ق���رأت اخلبر مرة ثم قرأته مرة أخرى لعلني أكون 
مخطئا فرئيس االحتاد اآلسيوي محمد بن همام يقول في 
تصريح ل� »العربية. نت« ان دوري أبطال آسيا سيسحب 
البس���اط من حتت أقدام دوري أبطال أوروبا أي ان فرق 
االحتاد الس���عودي وبوهانغ الكوري اجلنوبي وأم صالل 
القطري وغامبا اوس���اكو الياباني س���تتفوق قريبا على 
برشلونة واالنتر وبايرن ميونيخ ومان يونايتد وتشلسي 

وان اجلماهير ستتحول الى دوري أبطال آسيا.
وأصدقكم الق���ول انني قرأت اخلبر مرة ثالثة فمازلت 

غير مصدق حتى اآلن!
ناصر العنزي

إيقاف حارس »يد التضامن«
حامد العمران

أوقف نادي التضامن حارس الفريق األول لكرة اليد أحمد أشكناني 
حتى نهاية املوس����م احلالي على خلفية األحداث التي صاحبت مباراة 
النادي مع اجلهراء في اطار منافس����ات األسبوع اخلامس لكرة اليد الى 
جانب إيقاف العب حتت 18 سنة سعود الضويحي عن اللعب مع الفريق 
األول الى نهاية املوس����م. وكانت جلنة املسابقات في احتاد اليد قررت 

ايقاف الالعبني 4 مباريات ورفع توصية الى مجلس االدارة.

في اليوم األخير من آسياد الصاالت

الثويني خامس سباحة الـ 100م والطيار سادس 200م

الواعد عبداهلل  السباح  احتل 
الثويني املرتبة اخلامسة في نهائي 
سباق 100 متر ظهر ضمن منافسات 
السباحة بدورة االلعاب االسيوية 
الثالثة للصاالت املغلقة باملسبح 
الڤيتنامية  االوملبي بالعاصم����ة 

هانوي.
وكان الثويني قد احتل املرتبة 
الثالثة في التصفي����ة التمهيدية 
ث����الث تصفيات  الثانية من بني 
لسباق ال� 100 متر ظهر بعد ان قطع 
مسافته ب� 55.92 ثانية فيما تصدر 
السباق الالعب الكازاخي بيمانوف 
روسالن وقطع السباق بزمن 55.50 
ثانية وجاء خلفه الكوري هواجن ثم 
الثويني الذي كان متحمسا للتأهل 
ليترك بصمة للسباحة في سجل 
هذه الدورة وحقق ما هو مطلوب 

الرباعي سعود الطيار واحمد البدر 
ومحمد احمد وعبداهلل الثويني.

الثوين����ي عقب نهاية  وابدى 
السباق رضاه عن مشاركته في هذا 
امللتقى الرياضي املهم، مشيرا الى 
انه حاول ان يظهر مبستوى يؤهله 
لصعود منص����ة التتويج وكانت 
محاولته شبه ناجحة القترابه من 
حتقيق النتيجة التي كان يحاول 

حتقيقها بكل جد واجتهاد.

برونزية للبولينغ

احتل منتخبنا الوطني لشباب 
البولين����غ املرك����ز الثالث محرزا 
امليدالي����ة البرونزي����ة الثانية له 
واخلامسة للوفد املشارك في بطولة 
دورة االلعاب اآلسيوية للصاالت 

املغلقة في ڤيتنام.

وتأهل بجدارة.
وفي نهائي السباق قطع الثويني 
املسافة بزمن 54.79 ثانية وسجل 
ف����ي النصف االول من الس����باق 
البالغة مسافته 50 مترا ب� 26.49 

ثانية ثم في النصف الثاني سجل 
28.30 ثانية ليتأخر بفارق 2.93 
ثانية عن صاحب املرتبة االولى. 
وفي منافسات اخرى احتل السباح 
سعود الطيار املرتبة السادسة في 

سباق 200 متر حرة وقطع مسافة 
السباق بزمن 1.75.19 دقيقة وهو 
نفس املركز الذي احتله منتخب 
التتابع بعد  الكويت في س����باق 
ان سجل 1.39.49 دقيقة وشارك 

الجزاف يشيد بوفد ڤيتنام
اش��اد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف بالتواجد الكويتي في دورة االلعاب 
اآلسيوية الثالثة للصاالت املغلقة التي اقيمت في 
ڤيتنام. واعرب عن تقديره للجهود الكبيرة واالهتمام 
الواضح واحلفاوة الت��ي حظي بها الوفد، وخص 
اجلزاف رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ 
احمد الفهد ومدير عام املجلس اآلس��يوي حسني 

املسلم ووزير الرياضة والسياحة والثقافة في ڤيتنام 
وسفيرنا لدى ڤيتنام حمد اجلطيلي وسفيرنا لدى 
تايلند واركان السفارتني واللجنة االوملبية الكويتية 
وجمعي��ة الصحافيني بهذه اجله��ود الطيبة التي 
س��اهمت في جناح مهمة الكويت على املس��توى 
الرياضي وابراز هذه املشاركة بشكل حضاري اشاد 

به اجلميع وعززت من مكانة الكويت آسيويا.

82% من العرباوية مع حل مجلس اإلدارة

عودة البلوشي وموسى لتدريب األخضر
أعل���ن الظهي���ر األيس���ر 
للعربي مبارك بلوش���ي عن 
تلقيه الض���وء األخضر من 
اجله���از اإلداري باالنخراط 
في التدريبات بدءا من مساء 
اليوم، بعدما قرر اجلهازين 
الفني واإلداري إيقافه لبضعة 
أي���ام نتيجة لغيابة لظروف 

خاصة عن التدريبات.
كما سيدخل التمارين قائد 
الفريق أحمد موسى كذلك بعد 
فترة غياب استمرت 5 اسابيع 
بعد اخلالف الذي حدث أثناء 
لقاء اإلياب الذي جمع العربي 

والكرامة السوري.
البلوش���ي عن  واع���رب 
سعادته بالعودة لبيته األول 
واألخير مؤكدا أنه سيبذل كل 
ما في وسعه ليعوض ما فاته 
خالل الفترة املاضية، كما أكد 
البلوشي ان عودة قائد الفريق 
سيكون لها أثر كبير في نفوس 
بقية العب���ي األخضر نظرا 
للمكانة الكبيرة التي يحظى 

بها بني الالعبني.
من جهة اخ���رى أظهرت 
نتائج االستفتاء الذي أجري 
في موقع اجلمهور العرباوي 
عل���ى ش���بكة اإلنترنت، أن 
العظمى من محبي  الغالبية 
الن���ادي العربي س���واء من 
أعضاء اجلمعية العمومية في 
النادي أو من قبل اجلماهير 
العرباوية احملبة للنادي تؤيد 
رحيل وح���ل مجلس اإلدارة 
احلال���ي، وذل���ك م���ن خالل 
االس���تفتاء الذي شارك فيه 
6332 شخصا، والذي انطلق 
منذ انتهاء اجلمعية العمومية 
العادية للن���ادي العربي في 
2009/6/29، واس���تمر حتى 
مساء اجلمعة املاضي املوافق 

.2009/11/6
 %82.2 ص���وت  حي���ث 
م���ن إجمالي املش���اركني في 
االستفتاء باملوافقة على حل 
ورحيل مجلس اإلدارة أي ما 
يعادل 5204 مشاركني، فيما 
صوت 17.8% على بقاء مجلس 
اإلدارة احلال���ي أي ما يعادل 

1128 مشاركا.

)هاني الشمري(جانب من تدريب الصني


