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هل يتمكن النيجيري سلمون من إيقاف مهاجم خيطان محمد عثمان اليوم؟

عبداهلل اخلميس احد الوجوه الواعدة في األبيض واملنتخب الوطني

الديحاني: معسكر أزرق الناشئين في الدوحة نهاية يناير
مبارك الخالدي

اعلن املدير االداري للمنتخب الوطني للناشئني علي الديحاني ان 
اجلهازين الفني واالداري للمنتخب قررا اختيار العاصمة القطرية 
الدوحة مقرا القامة معس���كر املنتخب اس���تعدادا خلوض نهائيات 

كأس آسيا للناشئني.
وق���ال الديحان���ي ان اختيار الدوحة القامة املعس���كر جاء بعد 
مفاضل���ة بينها وبني القاهرة لقربها م���ن الكويت ولتوافر املالعب 
املالئمة والفرق التي سيلعب االزرق امامها، مشيرا الى ان املعسكر 

س���يبدأ اعتبارا من 31 يناير املقبل ويستمر ملدة اسبوعني متزامنا 
مع العطلة الدراسية لالعبني.

ولفت الى ان اجلهاز الفني للمنتخب كان قد حدد االثنني املاضي 
لتجم���ع الالعبني اال انه قد مت الغاؤه إلفس���اح املجال امام الالعبني 
ملشاهدة جنوم برشلونة في مباراتهم مع كاظمة في زيارتهم التاريخية 
للكويت. وقال ان املنتخب سيعاود التجمع االثنني والثالثاء املقبلني 
على ملعب املرح���وم عبدالرحمن البكر بقيادة الوطني عبدالعزيز 

الهاجري وجهازه املعاون.

بعد أن فرض نفسه ولفت األنظار في األبيضالجهراء والشباب يواصالن البحث عن ذاتيهما في دوري الدرجة األولى اليوم

الخميس: اختياري ضمن قائمة أزرق اليد شرف ليخيطان والساحل في سباق الصدارة أمام الفحيحيل واليرموك

االوقات احلاس���مة وهذا يحتاج 
الى قليل من الوقت.

واض���اف ان الالعبني الكبار 
في الفريق ال يبخلون في ارشاد 
الالعب���ني الصغ���ار وامدادهم 
بالتوجيهات ويأتي في مقدمتهم 
قائد الفريق وليد احلجرف وعلي 
املزن واحلارس احمد الفرحان.

وشكر اخلميس جلنة التدريب 
في احت���اد اليد الختياره ضمن 
قائمة املنتخب االول وخص بالذكر 
رئيس اللجنة ناصر صالح ومدير 
املنتخبات جاسم الذياب، كما شكر 
مجلس ادارة نادي الكويت على 
اهتمام���ه باللعب���ة وتذليل كل 

الصعاب التي تواجه الفريق.

الفنية جتهيز الالعبني بش����كل 
صحيح.

الكويت  وعن عودة نادي���ه 
الى املراكز األولى على مستوى 
الفريق االول لفت اخلميس الى 
ان من يتابع االبيض في بطولة 
الدوري يرى ان املدرب ميشيل 
يركز بشكل كبير على الالعبني 
الناش���ئني الذين اثبتوا انفسهم 
من خالل العروض القوية وهذا 
مؤشر على ان االبيض سيعود 
بقوة الى منصات التتويج خالل 
املوس���مني املقبل���ني ولكن على 
جماهير االبي���ض التأني وعدم 
االستعجال ألن الالعبني يحتاجون 
الى خبرة في ادارة املباريات في 

الي����د الكويتي����ة تزخر بوجود 
مجموع����ة كبي����رة متمي����زة 
م����ن الالعبني الناش����ئني امثال 
عبدالعزيز الفرحات ويوس����ف 
البالول  احلداد وعبدالرحم����ن 
وعب����داهلل الغربللي ومش����عل 
الشطي وعبدالعزيز العلي وصقر 
الفهد وسعود الضويحي وعبداهلل 
ال����ى مجموعة  جنف باالضافة 
كبيرة من الالعبني الشباب، مؤكدا 
ان هؤالء الالعبني قادرون على 
احملافظة على األلقاب االسيوية 
والتأهل ال����ى كأس العالم متى 
العامة للش����باب  الهيئة  وفرت 
والرياضة املعسكر اجليد وعلى 
مدى طويل ليتس����نى لالجهزة 

حامد العمران
لفت صانع ألعاب الفريق االول 
لكرة اليد بنادي الكويت عبداهلل 
اخلميس )17 عاما( االنظار اليه 
بش���دة وخاصة مدرب املنتخب 
االول زوران الذي استدعاه الى 
املنتخب االول اال ان ظروف الالعب 
الدراس���ية حالت دون التحاقه 
باملعسكر اخلارجي لالزرق الكبير 
ليتم استدعاؤه ملنتخب الناشئني 
ال���ذي يتدرب حالي���ا في صالة 
الش���هيد فهد االحمد في الدعية 
استعدادا لبطولة آسيا للناشئني 

التي تنطلق يوليو املقبل.
وقد فرض اخلميس نفس���ه 
بقوة في تشكيلة الفريق االول 
باالبي���ض بعد تول���ي الصربي 
ميشيل تدريب الفريق في بداية 
املوسم احلالي ليشكل اخلميس 
عالمة فارقة ف���ي الفريق وبات 
حديث محب���ي ومتابعي لعبة 

كرة اليد.
ل���� »األنباء«  واكد اخلميس 
انه يشعر مبسؤولية كبيرة بعد 
نيله ثقة املدرب الصربي بإشراكه 
كالعب اساسي في املنتخب االول 
للمرة األولى وايضا بعد اختياره 
ضمن تش���كيلة املنتخب االول، 
مش���يرا الى انه يشعر باألسى 
بعد اعتذاره عن عدم املشاركة، 
مؤكدا ان طم���وح كل العب هو 
ان ميثل الكويت على مس���توى 
املنتخب االول، مش���يرا الى انه 
لم يتجاوز 17 عاما وان الطريق 
مازال امامه طويال للعودة مجددا 
الى األزرق الكبير، مش���يرا الى 
انه حالي���ا منتظم في تدريبات 
منتخب الناش���ئني حتت قيادة 

املدرب الوطني محمد مبارك.
واش���ار اخلمي���س ال���ى ان 
املسؤولية كبيرة على الالعبني 
واجلهاز الفني خاصة بعد احراز 
منتخب الناشئني السابق للبطولة 
اآلسيوية في نسختها األخيرة 
والتأهل ال���ى املونديال العاملي، 
مؤكدا ان االجنازات ليست غريبة 
على لعبة كرة اليد الكويتية وان 
كل منتخب يشارك في البطوالت 
اآلس���يوية يضع نص���ب عينه 
حتقيق البطول���ة وهذا ما يأمل 
الالعبون واجلهاز الفني تكراره 

في البطولة املقبلة.
واشار اخلميس الى ان كرة 

امكانيات العبيهما، فهما اليزاالن ضمن دائرة 
الترشيحات فاجلهراء يضم مجموعة من النجوم 
يقودهم املدرب احملنك صالح العصفور، اال ان 
الفريق لم يظهر ادواته الفنية بالشكل الصحيح 
رمبا لعدم خوضه مبارياته السابقة بصفوف 
مكتملة، وادت خسارته االخيرة على ارضه امام 
اليرموك الى اصابة الالعبني بخيبة امل غير 
متوقعة، وهو ما ينطبق على الش����باب الذي 
اليزال يبحث عن نفس����ه رغم امتالك العبيه 
خبرة اللقاءات الرس����مية السيما انه قادم من 
الدوري املمتاز، لذلك الفوز اليوم سيكون مطلبا 

ملحا للفريقني إليقاف هدر النقاط.

اليوم سيصطدم ب� »اليرامكة« الذين انتفضوا 
في اجلولة السابقة وهزموا اجلهراء في عقر 
داره بعد عرض مميز والفت، فالفريق ميتاز 
بالعمق الدفاعي اجليد والتنوع في الوصول 
ملرمي اخلصم س����واء عن طريق االطراف او 
العمق لوجود اخلبرة احمد هاني ومبارك النمش 
والبرزيليني اليكس ديك وس����تا ورودريغو 
وتبقى مش����كلة الفريق في فقدان التركيز في 

الدقائق االخيرة من املباراة.
ومن املتوق����ع ان يكون اللقاء بني اجلهراء 
والش����باب مثيرا وذلك عطفا على مركزيهما 
املتأخرين في الترتيب والذي ال ينس����جم مع 

مبارك الخالدي
تدور عصر اليوم رحى مواجهات اجلولة 
الرابعة ل��دوري الدرج��ة االول��ى بإقام��ة 
3 مباريات، حيث يلتقي خيطان )7 نقاط( 
مع الفحيحيل )3 نقاط( على ملعب االخير 
في الثالثة اال الربع، ويستضيف الساحل 
)7 نقاط( اليرموك )4 نقاط(، يشد الشباب 
صاحب النقطة الوحيدة الرحال الى ستاد 
مبارك العيار ملالق���اة اجلهراء )3 نقاط( 

ويقام اللقاءان في الرابعة مساء.
ويأمل خيطان وهو املتصدر بفارق االهداف 
عن الساحل مواصلة مشواره الناجح، حيث لم 
يخسر حتى اآلن وحقق الفوز مرتني وتعادل 
مرة واحدة وميتاز باالداء اجلماعي املنظم الذي 
ميكنه من الوصول الى مرمى اخلصم بأقصر 
الطرق، وهو االكثر تهديفا بني الفرق حتى اآلن 
)4 اهداف( ملهارة العبي املقدمة محمد عثمان 
والبرازيلي لويس، كما ان الفريق يضم عناصر 
خبرة قادرة على تنفيذ تعليمات املدرب فوزي 
ابراهيم باقتدار. في املقابل، فإن الفحيحيل تعثر 
مرتني في اجلولتني السابقتني وكأن الفوز الذي 
حققه في اجلولة االولى قد جاء بضربة حظ، 
فالفريق يجد صعوبة في احلفاظ على توازنه 
ويعيبه انعدام التواصل بني خطوطه الثالثة 
وهي مهمة املدرب التشيكي رومان هانز الذي 
عليه الوصول الى التوليفة املناسبة بني الالعبني 
قبل اتساع الفارق في النقاط مع الفرق االخرى 

اذا ما اراد املنافسة على الصدارة.

الساحل وانتفاضة اليرموك

رمبا يكون هذا اللقاء هو االصعب بني لقاءات 
اليوم، اذ يجمع الساحل املفعم باآلمال بعد ان 
اظهر العبوه امكانياته����م احلقيقية واعتلوا 
الصدارة باملشاركة مع خيطان لظهور العبيه 
بشكل مميز كمرزوق زكي ومحمد فريح ومحمد 
العازم����ي ومحترفي����ه البرازيليني هرنانديز 
كاروس����يدي وسامبايو سانتوس، والشك ان 
الثقة بدأت بالعودة للفريق بعد ان حقق الفوز 
مرتني وتعادل م����رة واحدة مع خيطان لكنه 

العربي في قمة البحث عن الذات بمواجهة القادسية
السالمية يسعى لخطوة إلى األمام مع النصر في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

دراغان يرفض هانوڤر األلماني

األنصاري: سنفوز بالثالثة

مقصيد: ال تحتاج إلى استعداد

مبارك الخالدي
ألجل عيون االخضر وجماهيره رفض 
الكرواتي دراغان سكوسيتش مدرب العربي 
عرضا لتدريب فريق هانوڤر االملاني الذي 
يتجه القالة مدربه لسوء نتائجه. ويأتي 
رفض دراغان للعرض االملاني والذي تلقاه 
مس����اء امس االول عبر وس����يط لضعف 
املقابل املادي للعقد ولرغبته في االستمرار 

ف����ي قيادة االخضر وجن����ي حصاد ما بدأ 
بغرسه منذ توليه قيادة الفريق الكثر من 
18 مباراة حتى اآلن لم يخسر فيها سوى امام 
احملرق البحريني في البطولة اخلليجية. 
اجلدير بالذكر ان دراغان وبعد تعاقده مع 
العربي تلقى عرضني من االهلي االماراتي 
وكولوكولو التش����يلي اال ان االخير رغب 

في خوض التجربة الكويتية.

توقع العب وسط القادسية فهد االنصاري فوز االصفر 3-0 نظرا ألوضاع الفريقني
حاليا، حيث مير القادس���ية بأفضل حاالته والعربي اليزال يعاني لتحقيق اول 
فوز له في الدوري. مش���يرا الى ان العبي االصفر عليهم احترام املنافس مهما كانت 
ظروفه النه سبق ان حقق الفوز وهو في حال اسوأ من ذلك، لكن العبينا اليوم كلهم 

عزم واصرار لتحقيق الفوز الرابع على التوالي.

مبارك الخالدي
قال جنم االخضر علي مقصيد ان املباراة 
ال حتتاج الى استعدادات خاصة فكل شيء 
يتغير في امللعب ويصبح التسجيل بدافع 
الف����وز هو رغبة الالعبني في كال الفريقني 
وهو االمر الطبيعي للقمة التقليدية للكرة 

الكويتية فمباراتنا ضد القادسية خاصة بكل 
املقاييس وليس لها عالقة بترتيب ومركز 
الفريقني اذ ان فوز احدهما على اآلخر هو 

بطولة بحد ذاته ولكن بالنسبة 
لنا رمبا تكون انطالقتنا بعد 

سلسلة من التعادالت.

نتائج آخر عشر مواجهات للفريقين
النتيجةالمناسبةالموسم

القادسية 1 � العربي 0بطولة اخلرافي2008-2007
العربي 1 � القادسية 0الدوري2008-2007
القادسية 2 � العربي 1كأس االحتاد2008-2007
العربي 1 � القادسية 0الدوري2008-2007
العربي 2 � القادسية 0كأس األمير2008-2007
القادسية 2 � العربي 0كأس األمير2008-2007
العربي 3 � القادسية 2الدوري2009-2008
القادسية 2 � العربي 0الدوري2009-2008
القادسية 3 � العربي 0الدوري2009-2008
القادسية 2 � العربي 0كأس االحتاد2010-2009

فهد الدوسري
يلتقي في الرابع���ة وخمس دقائق 
عص���ر الي���وم قطبا الك���رة الكويتية 
القادس���ية والعربي على ستاد صباح 
السالم في انطالق اجلولة الرابعة من 
الدوري املمتاز، ويحل النصر ضيفا على 
الساملية في ثاني مباريات اجلولة في 

التوقيت ذاته.
يدخل »االصفر« لقاء اليوم بعد ان 
تصدر فرق الدوري حتى اآلن برصيد 
9 نقاط، وتعتبر مباراة اليوم مهمة في 
مس���يرته نحو االحتفاظ بلقبه، وهي 
مباراة عرفت لدى الشارع الرياضي أنها 
مباراة ديربي ملا للفريقني من س���معة 
وتاريخ، فضال عن كونهما يضمان العبني 
مميزين، وس���تكون معنويات العبي 
»االصفر« افضل حاال من مس���تضيفه 

بعد ان حققوا نتيجة ايجابية في اجلولة 
املاضية بفوزه���م على النصر بثالثية 
نظيفة، وش���هدت املباراة ايضا تصدر 
مهاجم »االصفر« السوري فراس اخلطيب 
لقائمة الهدافني بثالثة اهداف حتى اآلن. 
وتكتس���ب املباراة اهمية خاصة لدي 
اخلطيب كونها املباراة الرسمية االولى 
التي يكون فيها خصما لفريقه السابق 

الذي بقي بني جدرانه نحو 7 مواسم.
وميلك مدرب القادسية محمد ابراهيم 
فريقا متجانسا وقويا بوجود اكثر من 
العب يجيد التهديف مثل خلف السالمة 
وحمد العنزي واخلطيب ومواطنه جهاد 
احلس���ني حتى اذا اضطر لالس���تعانة 
بجهود مساعد ندا من الكرات الثابتة، 
وعطفا على النتائج التي حققها الفريقان 
في بطولة الدوري حتى اآلن نالحظ ان 

»االصفر« سيكون االقرب لتحقيق فوزه 
الرابع على التوالي في ظل وجود حالة 
من االنس���جام والتنظيم بني الالعبني 
داخل امللع���ب فضال عن احلالة الفنية 
العادية جدا التي ظهر بها االخضر في 
لقاءاته الثالث���ة االخيرة والتي واصل 
فيها الفريق مسلس���ل التعادالت بدءا 
بحلقة الساملية ومرورا بكاظمة وانتهاء 

مبباراة التضامن.
ولعل من ابرز اس���باب عدم ظهور 
االخضر بنتائج ترضي طموح متابعيه 
تواضع مس���توى محترفيه االجانب، 
حيث اصبح���وا عالة على الفريق ولم 
يقدموا يد العون له لتحقيق ما تصبو 
اليه اجلماهير وادارة النادي، ومما قد 
يزيد من صعوبة موقف العربي في لقاء 
الليلة احتمال غياب العب الوسط محمد 

جراغ الصابته بخلع بالكتف وسيكون 
احلمل االكبر على احمد الرشيدي وعلى 
مقصيد ورفاقهما ف���ي خط الدفاع في 
كيفية التصدي للهجوم الكاسح الذي 
ميلكه القادسية الذي لن يتأثر بغياب 
العب الوس���ط طالل العامر حلصوله 

على االنذار الثالث.

السالمية يبحث عن النصر

الساملية الستغالل عاملي  ويسعى 
االرض واجلمهور عندما يس���تضيف 
النص���ر بحثا عن التقدم خطوة لالمام 
لتعزيز موقفه بني فرق املقدمة، فبعد 
حص���ده النقطة الرابعة اثر فوزه على 
الصليبخات في اجلولة املاضية يأمل 
املدرب البلجيكي توماس تعويض ما فاته 
واملضي قدما لالقتراب من فرق الصدارة 

حتى يتسنى للفريق البقاء ضمن دائرة 
الضوء امال في استعادة وتكرار اجناز 
2000 عندم���ا حقق الدوري مع الفريق 
ذاته، ويعول الفريق كثيرا على جنمه 
فرج لهيب والس���نغالي دميبا ونشاط 

العب الوسط عبداهلل البريكي.
في املقاب���ل، يأمل »النصراوية« ان 
يتمكن الفريق من االستفاقة من صدمة 
الهزمية الثقيلة نس���بيا التي مني بها 
العنابي على يد القادسية بثالثية نظيفة 
والتي على اثرها فقد الفريق مشاركته 
الصدارة مع القادسية حيث جتمد رصيد 
»العنابي« عند 6 نق���اط، واذا ما اراد 
مدربه البرازيلي مارسيلو كابو اثبات 
علو كعب الفريق لهذا املوسم فإن عليه 
جتاوز آث���ار الهزمية وحتقيق نتيجة 

ايجابية.


