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غوران: ال جديد في تشكيلة األزرق والباب مفتوح لضم العبين جدد

دعوة المطوع العتزال حمود 

النواف: »الشرطة العربي« ينّظم بطولة للقدم

»المعاقين« يشارك في »قوى« العين

ناشئو اليرموك يفوزون ببطولة »التنس«الحمود يدعو هواة الرماية لمتابعة البطولة العربية

القاهرة ـ هناء السيد 
أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون التعليم والتدريب 
ورئيس مجلس ادارة احتاد الشرطة اللواء الشيخ 
أحمد النواف ضرورة تعزيز دور االحتاد العربي في 
مجال املسابقات والبطوالت الرياضية الشرطية ملا 

لها من اثار وانعكاسات ايجابية على االحتاد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به النواف على هامش 
مشاركته ممثال عن احتاد الشرطة الكويتي في االجتماع 
الـ 34 للجمعية العمومية الحتاد الشرطة الرياضي 
العربي. وقال ان هذه البطوالت واملسابقات الشرطية 
من شــــأنها ان تعزز مفهوم التعاون والتواصل بني 
الدول االعضاء في االحتاد العربي للشرطة فضال عن 
ترسيخ مفهوم الرياضة الشرطية. واضاف ان االحتاد 
الرياضي العربي للشــــرطة بصدد إقامة العديد من 
املسابقات والبطوالت في مختلف الرياضات وذلك 

وفق جدول زمني، مبينا ان اول بطولة ســــيقيمها 
االحتاد ســــتكون في الســــودان مطلع يناير املقبل 
لرياضة السباحة. وذكر ان االحتاد العربي يعتزم 
كذلك انشاء بطولة لكرة القدم على مستوى الدول 
االعضاء في االحتاد على ان يســــتضيفها وينظمها 
االحتاد السوري الرياضي للشرطة في دمشق. وكشف 
النواف عن نيته طرح فكرة على االحتاد العربي القامة 
بطولة اوملبية اسوة بالبطولة التي جتريها اللجنة 
االوملبية تشمل جميع االلعاب الرياضية بحيث تقام 
مرة كل اربع سنوات في اي من الدول اعضاء االحتاد. 
وشــــدد على ان احتاد الشرطة حريص كل احلرص 
على التواصل الدائم مع االحتاد العربي واملشاركة 
في املســــابقات والبطوالت واالنشطة التي يقيمها 
وبخاصة احلضــــور الفاعل في اجتماعات اجلمعية 

العمومية الحتاد الشرطة الرياضي العربي.

اعلن نادي املعاقني عن مشاركة املنتخب الوطني 
للمعاقني في بطولة العني اللعاب القوى وبطولة 
فزاع الدولية خالل فبراير املقبل، حيث سيشارك 
النادي بتسعة العبني وهم: حمد العدواني وخالد 
الصليلي واحمد املطيري لفريق العاب القوى للجري 
وعبداهلل الصالح للرمي وعادل الشهري للشلل 
الدماغي وجاسم حســـن لقوى االعاقة البصرية 
وماجـــد حجاب لقوى احلركي ومها الشـــريعان 

ومنال املطيري.
من جانبه، ذكر نائب رئيس النادي انور املطوع 
ان هؤالء الالعبـــني والالعبات مت اختيارهم بعد 
تنظيم البطولة احمللية اللعاب املعاقني، وشهدت 
منافســـات قوية في جميع الفئـــات، حيث تأهل 
اصحاب املراكز االولى بعد اعتماد االرقام اجلديدة 

لهم مما اهلهم للمشاركة في بطولتي العني وفزاع 
الدوليتني في االمارات.

واشار املطوع الى ان اربعة العبني من سالح 
املبارزة سيشـــاركون في البطولة الدولية التي 
ستقام في املانيا خالل الفترة من 28 يناير حتى 
االول من فبراير املقبل وهم: عبدالوهاب السعيدي 
وعبداهلل احلداد ومحمد عادل وحمود الردعان بعد 

ان اجتازوا التصفيات التي متت بني الالعبني.
وقال املطـــوع ان النادي حريص على جتهيز 
الالعبني والالعبات للمشاركة في البطوالت املقبلة 
حتـــى ينجح هؤالء في احملافظـــة على اجنازات 
النادي وتنفيذ اخلطة الناجحة التي رسمها مجلس 
االدارة، متمنيـــا لالعبي القوى واملبارزة النجاح 

وحتقيق االنتصارات.

دعا رئيس نادي الرماية رئيس االحتاد اآلسيوي 
للعبة الشيخ سلمان احلمود هواة ومحبي رياضة 
الرماية الى متابعة احداث البطولة العربية التاسعة 
للرماية التي ستقام في الكويت في الفترة من 4 

الى 11 يناير املقبل.
وأكد احلمود الذي يترأس اللجنة العليا املنظمة 
للبطولة ان االســـتعدادات لهذه البطولة تسير 
وفـــق اخلطط املرســـومة وان عملية تنفيذ هذه 
اخلطط يتم عبر فرق عمل متكاملة ومتخصصة 

إداريا وفنيا.
وقال ان اللجنة العليا واللجان املنبثقة عنها 
تعمل بجد ملواصلة حتقيق االجنازات على جميع 
املستويات اخلليجية واآلسيوية والعاملية، مشيرا 
الى ان هناك تنســـيقا وتعاونا بني جميع اللجان 
من خالل تواصل االجتماعات واتخاذ العديد من 
التوصيات التي من شأنها االرتقاء بجميع اخلدمات 
املقدمة للبطولة حتى تظهر باملظهر الالئق واملشرف. 
وأشـــار احلمود الى ان جهات الدولة املعنية في 
كل الوزارات واملؤسســـات احلكومية قدمت كل 

التسهيالت الستضافة 560 راميا ورامية ميثلون 
16 دولـــة عربية، مبينـــا ان هذه البطولة حتظى 
باهتمام تلك اجلهات السيما الهيئة العامة للشباب 
والرياضة حتى يتوافر لها سبل النجاح على كل 

األصعدة.
وقال ان اجلهود تتضاعف باستمرار لرفع شأن 
الرمايـــة في الكويت من خالل االهتمام بها ودعم 
املنتخبات الوطنية، مشيرا الى ان اللجنة العليا 
للبطولة تتطلع بروح مـــن التفاؤل الى حتقيق 
اضافة جديدة للرماية الكويتية في البطولة العربية 
التاسعة التي تقام منافســـاتها في 10 مسابقات 

للرجال والسيدات وللناشئني والناشئات.
وأوضح احلمود ان االســـتعدادات في ميادين 
املجمع االوملبي للرماية اكتملت ولم يتبق سوى 
انطالقة منافســـات هذه البطولة، متمنيا جلميع 
الرماة والراميات املشـــاركني ان يحالفهم احلظ 
بإحراز املراكز املتقدمة والنجاح والتوفيق لكل من 
يساهم في ادارة هذه البطولة من إداريني وفنيني 

وحكام وإعالميني.

فاز اليرموك بلقب بطولة احتاد التنس للناشئني حتت 18 سنة بعد 
فوز العبه زياد السلطان على العب الساملية عبداحلميد جمعة في اللقاء 

النهائي 2 ـ 0 في مسابقة الفردي.
وفي مسابقة الزوجي فاز الثنائي زياد السلطان وزميله محمد الشطي 

على ثنائي الساملية عبداحلميد جمعة وعبداهلل احلرز 2 ـ 0.
وقد جمع اليرموك 206 نقاط فيما جاءت نتائج األندية االخرى كالتالي: 
كاظمة في املركز الثاني مبجموع 168 نقطة ثم الساملية في املركز الثالث 
مبجموع 164 نقطة، وجاء الكويت في املركز الرابع مبجموع 106 نقاط، 

ثم خيطان في املركز اخلامس مبجموع 55 نقطة.
وشارك في البطولة كل من أندية: اليرموك، كاظمة، الساملية، الكويت، 

خيطان، الشباب والصليبخات.
وحضر اللقاء النهائي وحفل توزيع الكؤوس عبدالرضا الغريب أمني 
السر العام وعادل الغريب عضو مجلس االدارة وعبداهلل العدواني مدير 
املنتجات وقتيبة الطريجي مدير لعبة التنس في نادي الساملية وجمهور 
من محبي اللعبة. ومن جانبه اشاد امني السر العام عبدالرضا الغريب 
بجهود االندية التي شاركت في البطولة وأكد على جنومية العديد من 
الالعبني الذين شاركوا في البطولة في مقدمتهم زياد السلطان وعبداحلميد 
جمعة الذين سيكون لهم دور بارز في الفريق االول ملا يتمتعون به من 

مستوى فني عال.

استقبل النائب عدنان املطوع 
عضو مجلس االمة العب الفريق 
االول لكرة القــــدم في النادي 
العربي ماجد حمود، وتســــلم 
منه دعــــوة حلضور مهرجان 
اعتزاله الذي سيقام في 9 يناير 
املقبل على هامش مباراة العربي 
مع الكويت على ستاد صباح 

السالم في الدوري املمتاز.
وأشاد املطوع بالالعب وما 
قدمه لناديه الصليبخات قبل 
االنتقال الى العربي، وفي نهاية 
اللقاء تسلم املطوع من حمود 

درعا تذكارية.

عبدالعزيز جاسم
 أعلن مدرب املنتخب الوطني الصربي غوران 
توفاريتش تشكيلة االزرق ملواجهة استراليا 6 
يناير املقبل ضمن املجموعة الثانية بالتصفيات 
املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 2011 بالدوحة، ولم 
تختلف القائمة عن سابقتها في مباراتي اندونيسيا 
باستثناء وليد علي املوقوف وقد ضمت 25 العبا 
وهم: نواف اخلالدي، حسني فاضل، مساعد ندا، 
محمد راشد، فهد االنصاري، طالل العامر، صالح 
الشـــيخ، بدر املطوع، احمد عجب، حمد العنزي 
)القادسية( جراح العتيقي، فهد عوض، يعقوب 
الطاهر، احمد العيدان )الكويت( شهاب كنكوني، 
محمد جـــراغ، خالد خلف )العربي( طالل نايف 
)النصر(، عبداهلل البريكي)الســـاملية(، حسني 
كنكوني، فهد العنزي، يوســـف ناصر )كاظمة( 
عادل حمود )اجلهراء( خالد ناصر )الســـاحل( 

حمد امان )التضامن(.
وقال غـــوران انه فضل االبقـــاء على نفس 
التشكيلة لالستقرار وكذلك لقصر الفترة االعدادية 
بني مباراتي اندونيسيا واستراليا، الفتا الى ان 
هناك العديد من الالعبني اجلدد في حساباته لكنه 
يثق بقدرات العبيه احلاليني وبأنهم قادرون على 

حتقيق نتيجة ايجابية امام استراليا.
وأشـــار الى ان هناك مطالبات بضم عدد من 
الالعبني بعـــد تألقهم في الفترة املاضية ومنهم 
خلف السالمة مهاجم القادسية وكذلك العب وسط 
كاظمة طارق الشمري لكنه في الوقت احلالي ال 
ميكنه ان يستدعيهم حيث ان خط الهجوم به 3 
العبني وهم يوسف ناصر وحمد العنزي واحمد 
عجب وكذلك عدد كبير في خط الوسط، الفتا الى 

ان الشمري والسالمة ضمن حساباته ولكن في 
الفترة املقبلة النهما العبان مميزان وباب االزرق 

مفتوح ولم يغلق حتى اآلن.
من جهته كشف مدير املنتخب اسامة حسني 
عن خطة استعداد االزرق ملواجهة استراليا التي 
تبدأ غدا بالســـفر الى مدينة 6 اكتوبر بالقاهرة 
ثم مواجهة نـــادي غلوريا الروماني 29 اجلاري 
قبل العودة الى الكويت 2 يناير ثم الدخول في 
معســـكر داخلي في 3 منه حتـــى موعد مباراة 
استراليا، مضيفا ان االزرق استعان بخدمات مدرب 
حراس نادي الشباب الصربي زالتان توزليتش 
والذي ســـيغادر مع الفريق الى املعسكر حتى 

مباراة استراليا.
وبني ان ما اثير مؤخرا عن ان اللجنة االنتقالية 
او ادارة املنتخب لديها حتفظ على بعض الالعبني 
وباألخص خلف السالمة ليس له اساس من الصحة 
النها أوكلت مهمة اختيار الالعبني لغوران دون اي 
تدخل، مبينا ان على اجلميع دعم االزرق وخصوصا 

االعالم لتحقيق امل التأهل الى النهائيات.
وأضاف حسني ان غوران رمبا يقع اختياره 
على بعض الالعبني اآلخرين اليوم حيث ستقام 
مباراتان اخريان، ومن احملتمل اصابة اي العب 
من التشـــكيلة املختارة وبالتالي البد من وجود 

الالعب البديل اجلاهز.
وعن طريقة التأهل قال حسني انها ستحسم 
باملواجهات ففي حال فوزنا على استراليا وتعادل 
عمان او خســـارته ســـنتأهل مباشرة لكننا في 
الوقـــت احلالي ال نفكر في ذلك بل نريد حتقيق 
التأهل بأيدينا دون النظر الى اآلخرين الســـيما 

اننا بالصدارة.

الغربللي: ال تعديل
 على توقيت المباريات

قال رئيس جلنة املس��ابقات في 
احتاد الكرة عماد الغربللي ان تأجيل 
مباراة الكوي��ت وكاظمة في اجلولة 
الثالثة من الدوري املمتاز وضع اللجنة 
في م��أزق حيث كان طل��ب كاظمة 
بالتأجيل غي��ر قانوني ألنه لم يأت 
قبل شهر من املباراة وبالتالي كان على 
املنافس املوافقة وهو ما فعله الكويت 
لكن األخير رفض موعد 19 اجلاري 
وبالتالي علينا التفكير في موعد آخر، 
مؤكدا ان جدول الدوري سيتغير خالل 
األيام القليلة القادمة بسبب مشاركة 
أندية الكويت وكاظمة والقادسية بكأس 
االحتاد اآلسيوي التي تتزامن بعض 

مبارياتها مع الدوري.
وبني الغربللي ان توقيت املباريات 
لن يتغير ألن اللجنة وزعت اجلدول 
واملواعيد قبل شهرين على األندية 
التي لم حتتج عل��ى التوقيت واآلن 
تطال��ب بتغييره لذلك اقول لهم »لن 

نغيره«.
وعن اجتماع اجلمعية العمومية 
غي��ر العادي��ة 29 اجل��اري اكد ان 
االجتماع في موعده وال يوجد عليه 
تغيير حتى موعد انتخابات االحتاد 

في 2 فبراير املقبل.

زالتان مدربًا لحراس المرمى.. والمنتخب غدًا إلى القاهرة

الصربي غوران توفاريتش متوسطا أسامة حسني وعبد العزيز حمادة

 )عادل يعقوب(العب القادسية عبداهلل الصراف يسجل في سلة الساحل مبالحقة من شعيب مهنا

زياد السلطان متوسطا عبدالرضا وعادل الغريب

عدنان املطوع يتسلم درعا تذكارية من حمود ماجد

القادسية يتخطى الساحل بصعوبة.. وسقوط مدٍو لـ »سلة« الجهراء
يحيى حميدان

عانى القادســــية األمّرين قبل ان يحقق فوزا صعبا على الساحل 86 
ـ 81 في اجلولة الـ 11 لدوري كرة الســــلة التي أقيمت امس االول، والتي 
شهدت ســــقوطا مدويا للجهراء في صالته امام كاظمة 78 ـ 106. ورفع 

األصفر رصيده الى 12 نقطة.
وأصبح رصيد الســــاحل 13 نقطة في صدارة الترتيب متساويا مع 

كاظمة واجلهراء.
بدأ القادسية مباراته أمام الساحل بشكل سيئ بعد ان تقدم الساحل 
14 ـ 0 ثم وســــع الفارق الى 20 ـ 3 في منتصف الربع االول، الى ان قام 
املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف مدرب القادســــية بإجراء تغيير ناجح 
بإدخال محمد ساملني الذي لعب دورا بارزا في النواحي الدفاعية وساهم 
بإيقاف محترف الساحل االميركي ويني هيوسنت الذي كان يجد سهولة 
كبيرة في االختراق والتسجيل قبل دخول ساملني، ليعود بعدها االصفر 
الى اجــــواء املباراة وقلص الفارق عند نهايــــة الربع االول الذي انتهى 

ملصلحة الساحل 23 ـ 17.
وفي الربع الثاني تقدم القادسية الول مرة في املباراة بعد ان سجل 
االميركي نيكوالس زاكري سلة قلبت النتيجة )26ـ  25( وبعدها كان التقدم 

مييل لطرف ثم يعود لآلخر حتى انتهى الربع 40 ـ 39 للقادسية.
وفي الربعــــني الثالث الذي انتهــــى 62 ـ 59 لصالح االصفر والرابع 
ساهمت العصبية التي كان عليها العبو الساحل في فوز القادسية بعد 
ابتعادهم عــــن اجواء املباراة ما جعل ابرز العبيه شــــايع مهنا وويني 
هيوســــنت وعبداهلل الشمري يبتعدون عن مستواهم احلقيقي واملعتاد 
منهم وكان االجدر بهم ان يحافظوا على هدوئهم حتى بعد تقدم القادسية 
الذي لم يزد على 7 نقاط طــــوال املباراة ولم يكن بالفارق الكبير الذي 

يصعب معه قلب النتيجة.
وسجل جنم القادســــية عبداهلل الصراف 25 نقطة لفريقه واضاف 
نيكوالس زاكري 17 نقطة واحمد ســــعود 12 نقطة وفهاد الســــبيعي 11 

نقطة.
وعلى اجلانب اآلخر كان احمد فالح األكثر تســــجيال للساحل بـ 21 
نقطــــة، جاء خلفه صالح يوســــف 18 نقطة وويني هيوســــنت 16 نقطة 
وعبداهلل الشــــمري 14 نقطة. وقاد اللقاء احلكام محمد العميري وسالم 
الهزاع ومحمد سبتي. وعاد كاظمة من اجلهراء الى العديلية بفوز كاسح 
حققه على حســــاب اجلهراء 106 ـ 78، بعد ان فرض البرتقالي سيطرة 
كاملة علــــى مجريات املباراة التي قدم خاللها اجلهراء أســــوأ عروضه 
منــــذ فترة طويلة. وفي بقية لقاءات اجلولــــة، حقق الصليبخات فوزا 
مستحقا على التضامن 61 ـ 55، ليرفع رصيده الى 10 نقاط، فيما صار 
رصيد التضامن 9 نقاط. وســــقط اليرموك في صالته أمام النصر 77 ـ 

89، ليصبح رصيد اليرموك 7 نقاط والفائز 9 نقاط.

فوز الصليبخات والنصر في الجولة الـ 11 للدوري

اختار الصربي زوران كريكوفيتش مدرب املنتخب الوطني لكرة الس��لة قائمة مكونة من 
16 العب��ا خلوض املب��اراة الودية أمام املنتخب الفلبيني للمحترفني في 11 الش��هر املقبل. 
والالعبون املستدعون هم: عبداهلل الصراف، عبدالعزيز احلميدي، احمد سعود )القادسية( شايع 
مهنا، صالح يوسف، عبداهلل الشمري )الساحل( محمد اشكناني، عبداحملسن خليفة، حسني علي 
)كاظمة( راشد رياض، حسني عبدالرحمن )الكويت( عبدالعزيز ضاري، محمد املطيري )اجلهراء( 
محمد صالح، عبداحملسن خليفة )العربي(، احمد صفر )اليرموك(. وتأتي املباراة الودية بطلب 

من االحتاد الفلبيني الذي سيجري منتخبه جولة خليجية في منتصف الشهر املقبل.

يختب��ر الكويت )12 نقطة( قدراته اليوم أم��ام العربي )10 نقاط( في
السابعة مساء في صالته مبنطقة كيفان في اجلولة الثامنة للدوري 
التي مت تأجيلها بس��بب اس��تضافة الكويت القمة اخلليجية لقادة دول 
مجلس التعاون والتي كانت مقررة في 13 اجلاري. ويلعب اليوم ايضا 
النصر )9 نقاط( مع القادس��ية )12 نقطة( في صالة قش��يعان املطيري 
بنادي النصر، ويحل الش��باب )7 نقاط( ضيفا على الساملية )8 نقاط( ، 

فيما مت تأجيل مباراة كاظمة واليرموك إلى موعد الحق.

زوران يعلن قائمة »أزرق السلة« الكويت يختبر قدراته أمام العربي


