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 غوران يحتاج إلى 3 العبين لسد النقص وإضافة أوراق رابحة إلى األزرق

االول خلط الهجوم في القادسية، من 
الضروري ان يأخذ الفرصة اكثر كي 
يثبت قدراته العالية، كما يستحق 
الس���امة ان يكون احد اخليارات 
النه املهاجم االساسي في صفوف 
االصفر في الفترة احلالية. والغريب 
ايضا في اختي���ار العبي االزرق، 
هو جتاهل اس���تدعاء جنم كاظمة 
طارق الش���مري افضل العب في 
كأس االحتاد االخيرة، واس���تحق 
العامة الكاملة في اول جولتني من 
الدوري املمتاز، لدرجة ان غوران 
ابدى اعجابه به، وقال انه من ضمن 
حساباته، ولكن تغير رأيه بني ليلية 
وضحاها، علما ان الشمري قادر على 
سد فراغ غياب وليد علي وخلف.كما 

ان عدم اختيار علي مقصيد رمبا 
يتسبب كثيرا في تراجع مستواه، 
خصوصا انه تألق مع االخضر في 
مبارياته احمللية واخلارجية، وقد 
ينعكس ع���دم اختياره على ادائه 

الرائع.
وفوق كل ذل���ك، وقع اختيار 
اجلهاز االداري لازرق مرة اخرى 
عل���ى القاه���رة مكانا للمعس���كر 
التدريب���ي للم���رة الثالث���ة على 
التوالي، بحجة ان االجواء مناسبة 
وباالمكان تأمني مباريات.علما انه 
كان من املقرر اقامة املعس���كر في 
مدينة العني االماراتية، ويبدو ان 
بعد املس���افة بني الكويت والعني 
دفعت باملسؤولني بنقل املعسكر 

الى القاهرة، رغم امتعاض بعض 
الاعبني من تكرار تنظيم املعسكر 

في العاصمة املصرية.

األزرق تدرب 

 هذا، وتدرب األزرق عصر امس 
على ستاد الكويت استعدادا ملباراة 
االمارات الودية بعد غد، مبناسبة 
اعت���زال العب الس���املية واالزرق 
السابق علي عبدالرضا. وسيواصل 
االزرق تدريباته على ستاد الكويت 

حتى موعد املباراة.
وغاب عن التدريبات مساعد ندا 
ونواف اخلالدي بسبب سفرهما، 
فيما تدرب خالد خلف بإش���راف 
طبيب املنتخب عبداملجيد البناي 

لرفع مستواه ولياقته البدنية على 
ان يكون جاهزا ملباراة اس���تراليا 
السيما ان الاعب أكد ذلك أمس، كما 
انه أبدى استعداده ليكون جاهزا 
ملواجهة القادسية في اجلولة الرابعة 

من الدوري املمتاز.
وع���اد ال���ى التدريب حس���ني 
فاضل بعد انقطاعه مع القادسية 
بسبب اإلصابة بينما حضر شهاب 
كنكوني ولم يتدرب بسبب إصابة 

في كتفه.
الى ذلك، يصل املنتخب االماراتي 
الى الباد في ال� 5 مساء غد الثاثاء 
وسيتدرب على ستاد الكويت في 
ال� 7 ومن املقرر ان يقيم املنتخب 
الضيف في فندق »كراون بازا«.

الشمري والسالمة ومقصيد ُظلموا في االختيار األول للتشكيلة

)هاني الشمري(فراس اخلطيب يحتضن جنله حمزة متوسطا خالد خلف وعلي محمود

حارس الصليبخات تركي نافع يتصدى لتصويبة العب الشباب

محمد خلفان يتوج فرق »األشبال«

احد االطفال حامال الكأس في املضمار الشيخ احمد الداود يتحدث لوسائل االعالم

جانب من تدريبات األزرق

الشباب يتعملق على »يد« الصليبخات
الكويت يلتقي التضامن في مباراة مؤجلة من الدوري

الزيد،  وسعد عبدالقادر ومبارك 
وكان صانع االلعاب علي البلوشي 
شعلة من النشاط بتمريراته املتقنة 
لزمائه، وكذلك عبداهلل جنف الذي 
امتاز في تنفيذ الهجوم املرتد، اما 
حراسة املرمى بقيادة عبدالرزاق 
البلوشي فكانت مطمئنة لتألقه 
وتصديه للعديد من التصويبات 
ليفرض نفسه كأحد جنوم املباراة، 

فيما عانى ح����ارس الصليبخات 
تركي نافع من دفاع فريقه املفتوح 
ليلعب خالد مدوة في آخر الدقائق 

ويتصدى الكثر من تصويبه.
ووضح ان الصليبخات يعاني 
من ضعف في الدفاع وعدم توفيق 
حارس املرمى نافع، وهذا ما يضع 
الفريق في موقف محرج الى جانب 
غياب فيص����ل صيوان املؤثر في 

اجلانبني الدفاعي والهجومي الى 
جانب ان بعض الاعبني لم يظهروا 
مبستواهم الطبيعي، فيما وضح ان 
حارس الشباب عبدالرزاق البلوشي 
اعط����ى الفريق ثقة اكبر، وهذا ما 
ساعده على جمع 8 نقاط جعلته 
منافسا بارزا للتأهل الى الدوري 

املمتاز.
وتقام اليوم مباراة مؤجلة من 

الكويت  الرابع، فيلتقي  االسبوع 
)4 نقاط( مع التضامن )نقطتني( 
في الس����ابعة مس����اء على صالة 
الشهيد فهد االحمد بالدعية، ويطمح 
االبيض الى وقف نزيف النقاط بعد 
خسارته آخر مباراتني امام الساملية 
اما التضامن فيريد  والفحيحيل، 
ان يحقق املفاجأة ويعرقل االبيض 

ملصلحة الفرق املنافسة.

حامد العمران
اعل����ن العبو الش����باب عن 
ق����دوم منافس عني����د الحراز 
احدى بطاقات التأهل الستة الى 
الدوري املمت����از لكرة اليد بعد 
ان سجلوا وتألقوا في لقاء اول 
من ام����س املؤجل الذي جمعهم 
مع الصليبخات ليحققوا فوزا 
مستحقا 36 - 35 )الشوط االول 
14 - 14( بعد مباراة مثيرة كانت 
اقرب الى التعادل عندما حصل 
الصليبخات عل����ى رمية جزاء 
في آخر 5 ث����وان ليتصدى لها 
الكرة  الذي صوب  مشاري طه 

خارج املرمى.
الفائز رصيده  وبذلك، رفع 
الى 8 نقاط من 7 مباريات، فيما 
تكبد الصليبخات بطل آسيا اول 
خس����ارة له وبقي على رصيده 

السابق ب� 9 نقاط.
من الناحي����ة الفنية، كانت 
املباراة اشبه باملسلسل السعودي 
»طاش ما طاش«، حيث كان اللعب 
مفتوحا عل����ى مصراعيه، وكل 
العب يحاول مبجهوده الفردي 
الوصول الى املرمى في الشوط 
الثاني بعد اتباع الفريقني دفاع 
املتقدم،  »رجل لرجل« والدفاع 
وهذا ما اح����دث فجوات كبيرة 

على خط ال� 6 امتار.
وكان الصليبخ����ات متأخرا 
بفارق 8 اه����داف، وهذا ما دفع 
بامل����درب الوطن����ي خالد غلوم 
للدفاع املتقدم لتقريب الفارق، 
وبالفعل جنح الصليبخات في 
تقليص الفارق الى هدف واحد 
فقط، لكن العبي الشباب كانوا 
مصرين على حتقيق الفوز، وهذا 
ما ادى الى تألق يوسف شاهني 

الساحل بطل ضاحية الشباب والناشئين

توج فريق الساحل أللعاب القوى بلقب البطولة 
الثانية الختراق الضاحية لفئتي الشباب والناشئني، 
والتي أقيمت برعاية الشركة الوطنية لاتصاالت، 
على مزارع حتريج الشدادية )غرب ضاحية عبداهلل 
املبارك(.  ويسجل هذا االجناز إلدارة فريق ألعاب 
القوى بنادي الس���احل بقيادة املدير الفني حسني 

السعيد.
وتصدر الساحل الترتيب العام لفئة الشباب، 
تاه كاظمة في املركز الثاني، ثم الفحيحيل ثالثا. 
وفي فئة الناشئني احتل الساحل املركز االول، وحل 

كاظمة في املركز الثاني، ثم الفحيحيل ثالثا.
وفي فئة االشبال، تصدر كاظمة الترتيب، تاه 
اجلهراء ثم الس���املية. وفجر الساملية مفاجأة من 
العي���ار الثقيل، عندما احتل املركز الثالث وحصد 
اول نقطتني في كأس التفوق العام، بعد غياب دام 
6 س���نوات لم حتقق فيها »أم االلعاب« في النادي 

اي اجناز يذكر.
وهذا االجناز يس���جل ملجلس اداراة الس���املية 
بقيادة د.عبداهلل الطريجي، واملدير الفني أللعاب 
القوى حس���ني احمليطيب، ورئيس هيئة التدريب 

علي البحيري.
من جهته، أشاد أمني السر املساعد في احتاد العاب 
القوى محمد العتيبي بالنتائج التي حققتها الفرق، 
واملستوى العالي الذي قدمه الاعبون، وشكر الشركة 
املتواصل لاحتاد،  الوطنية لاتصاالت لدعمه���ا 

وتقدميها الهداية لاعبني االوائل في البطولة.
من جانب آخر، اعلن العتيبي تشكيل وفد بطولة 
مجلس التعاون ال� 21 للرجال والش���باب وال� 10 
للناشئني الختراق الضاحية التي ستقام 26 اجلاري 

على النحو التالي:
سيار العنزي )رئيسا للوفد(، محسن العجمي 
مدي���را للفريق، بدر العجم���ي اداريا، وميثل فئة 
العموم���ي ابراهي���م غني���م، عبدالرحمن عباس، 
عبدالرحم���ن العنزي، نايف ش���عان، عبدالرضا 
عباس، فيصل ش���عان، فيما ميثل فئة الش���باب 
فهد مطلق، عبداهلل املطيري، عبداهلل ربيع، عمر 
مراد، عبداهلل القبندي، احمد ابراهيم، وميثل فئة 
الناشئني عبداهلل مطلق، فيصل اخلضر، بدر امان، 
سعيد العجمي، ماجد راضي، فهد تركي، أما املدربان 

فهما سعد سيف وأحمد الهاجري.

إعالن تشكيل الوفد لـ »ضاحية التعاون«

 الداود: مضمار »الموتوكروس« يتناسب مع الشروط الدولية 
قال رئيس نادي السيارات والدراجات اآللية الشيخ أحمد الداود انه 
مت جتديد مضمار سباقات »املوتوكروس« ليتناسب مع الشروط الدولية 

املعتمدة، مشيدا بجهود اللجنة الفنية املشرفة على جتهيزه.
واضاف الداود ل� »كونا« مبناسبة افتتاح املضمار ان جهود اللجنة 
الفنية التي أشرفت على جتهيز املضمار وتدريب املراقبني، وتأهيلهم 
بالتعاون مع ش���ركة )بانر( كان لها دور كبير في تشجيع الشباب 
على االنضمام الى جلنة املراقبني لتأهيلهم فنيا واداريا عبر دورات 

متخصصة في القوانني واللوائح الدولية.
وأوضح ان املضمار الذي يقع في حلبة جابر األحمد الدولية، مت 
جتهيزه الستضافة بطوالت اقليمية ودولية في املستقبل القريب، 
الفتا الى انه مت تدشني مضمارين اضافيني أحدهما لتدريب الناشئني 

وآخر للهواة واملبتدئني كما مت جتهيز موقع لصيانة الدراجات.
ولفت الى ان انشاء مدرسة تدريب لصغار السن ميثل نقلة نوعية 
في التخطيط ملس���تقبل رياضة »املوتوك���روس« حيث مت توصيل 
رس���الة الى اولياء األمور بأن الطريقة األمثل لتشجيع األبناء على 

ممارس���ة هوايتهم في قيادة الدراجات الرملية هي تسجيلهم بنادي 
السيارات وحتت اشراف متخصصني سيعملون على صقل مواهبهم 

عبر برامج تدريبية متقدمة.
وذكر الداود انه مت أخيرا تكرمي 3 من املتس���ابقني صغار الس���ن 
الذين افتتحوا مضمار مدرسة التدريب لتشجيعهم على االستمرار 

وليكونوا قدوة ألقرانهم محبي سباقات «املوتوكروس«.
واعرب عن ش���كره لكل اجلهات احلكومية التي ساندت مساعي 
النادي لارتقاء مبستوى رياضة السيارات والدراجات، وفي مقدمتهم 
رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف الذي أوعز جلهات االختصاص بالهيئة بتسهيل اجناز 

املنشآت اجلديدة بحلبة جابر األحمد الدولية.
كما ش���كر وزارة الداخلية ووزارة االع���ام والقنوات الفضائية 
الكويتية والصحافة وادارة الطوارىء الطبية التابعة لوزارة الصحة، 
متمنيا أن يس���تمر هذا التعاون في سبيل تطوير هذه الرياضة في 

الكويت.

 اعتبر إنشاء مدرسة لتدريب الصغار نقلة نوعية في التخطيط

 اليوسف: أرمينيا بداًل من التشيك ومواجهة فيورنتينا بيد المدرب
اعل��ن رئي��س اللجن��ة االنتقالي��ة املؤقتة

إلدارة احتاد الكرة الشيخ احمد اليوسف أمس 
عن إلغاء املباراة الودية مع التشيك واستبدالها 
بأرمينيا في 29 اجلاري في معس��كر القاهرة، 
معتب��را ان مواجهة ن��ادي فيورنتينا االيطالي 
باتت بحكم امللغاة بحسب رأي املدرب ورفضه 

املسبق.
وقال خالل وجوده في التدريب انه س��تتم 
االستعانة مبدرب حراس املرمى ملنتخب حتت 

17 س��نة أو مدرب حراس نادي الساملية ليكون 
احده��م ضمن الطاقم الفني ل��أزرق بعد عدم 
حضور املدرب البرازيلي مارسيلو روبن. وذكر 
اليوسف ان »االنتقالية« ستجتمع اليوم لبحث 
بندين على جدول أعمالها األول هو الدعوة الى عقد 
جمعية عمومية غير عادية لأندية لتعديل »املادة 
32« بحسب البند 28 الذي يخولها ذلك، والثاني 
دعم جهود وجتهيزات نادي كاظمة الستضافة 

برشلونة االسباني في 21 اجلاري.

عبدالعزيز جاسم 
 غوران »يري���د« و»ال يريد«، 
هذا باختصار ما حدث في الفترة 
االخيرة من تع���ارض وتضارب 
التصريحات ملدرب »األزرق«  في 

الصربي غوران توفاريتش.
 وكان غوران يقول انه بحاجة 
الى ضم العبني اثن���ني او 3 على 
االقل، لسد النقص واضافة اوراق 
رابحة جدي���دة، وصرح في ختام 
اجلولة الثانية من الدوري املمتاز 
بأنه سيشاهد املباريات ثم يعلن 
القائمة اجلديدة لازرق باختيار 
العبني جدد للمنتخب، وانه سيعقد 
مؤمترا صحافيا لاعان عن القائمة، 
ولكن فوجئنا بعدم عقد املؤمتر، 

وعدم استدعاء اسماء جديدة.
وهذا ما وضع عامات استفهام 
كثيرة ح���ول تصريحات غوران 
وال���ذي ل���م يفرض راي���ه، بضم 
العبني وعد بضمهم لتعويض غياب 
وليد علي املوقوف، وخالد خلف 
املصاب، وايجاد البدالء وجتربتهم 
في مباراة االزرق مع االمارات بعد 

غد االربعاء. 
وال يختلف اثنان على ان االزرق 
بات بحاجة الى مهاجم خبرة من 
طينة خلف السامة بعد التراجع 
امللحوظ في مستوى احمد عجب 
الذي بات حبيس���ا ملقاعد البدالء 
في القادسية.كما ان املهاجم االخر 
يوسف ناصر عائد للتو من االصابة، 
وشارك مع كاظمة 30 دقيقة فقط 
في مباراتني، ويبقى احلل االخير 
في حمد العن���زي الذي اثبت انه 
مهاجم من طراز فريد، ولكن جلوسه 
على مقاعد االحتياط كثيرا، رمبا 
يؤدي الى تراجع مس���تواه، وهو 
تألق في املباراة مع التضامن في 
اجلولة الثانية من الدوري املمتاز، 
وسجل هدفا على طريق�ة الاعبني 

الكبار. 
وبع���د ان كان العنزي البديل 


