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األزرق يلتقي رديف رومانيا في معسكر القاهرة اليوم
القاهرة ـ حسين المطيري

موفد جمعية الصحافيين
يلتقي املنتخب الوطني في الرابعة 
عصر اليوم مع منتخب رومانيا الرديف 
ضمن استعدادات االزرق ملباراة استراليا 
6 يناير املقبل في التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس آسيا 2011 التي ستقام 

في قطر.
ولقاء اليوم هو الوحيد الذي يخوضه 
املنتخب ضمن معس���كره الذي يقيمه 
حالي���ا في القاهرة بناء على طلب من 
الفني بقيادة الصربي غوران  اجلهاز 
توفاريتش ومساعده عبدالعزيز حمادة 
اللذين فضال اداء مباراة واحدة خالل 
الفت���رة احلالية لق���رب موعد مباراة 
اس���تراليا البعاد الالعبني عن االجهاد 
خاصة انهم شاركوا في مباريات الدوري 
ولقاء االمارات في اعتزال الالعب علي 

عبدالرضا.
وقد جاء اختيار رومانيا لتش���ابه 
طريقة لعبها من الطريقة االسترالية 
التي متتاز بالطابع االوروبي لذلك كانت 
املفاوض���ات مع فريق غلوريا اال انهم 
اعتذروا في اللحظ���ات االخيرة ليتم 
االتصال باالحتاد الروماني لطلب مباراة 
مع املنتخب الرديف وقد جاءت املوافقة 
اال ان موع���د املباراة تغير ليصبح 31 

بدال من 29 اجلاري.
وق���د أدى الالعبون تدريباتهم في 
جو أس���ري مهيأ من جميع النواحي 

الفنية واالدارية، وساهم ذلك في رفع 
معنوياته���م ورفع درجة االس���تعداد 

لديهم.

تشكيلة ثابتة

من جهته، أوض���ح املدرب غوران 
اليوم للعب بتشكيلة  انه سيس���عى 
ثابتة يطبق خاللها اخلطة التي رسمها 
امام استراليا وكذلك  املقبلة  للمباراة 
جتربة اداء الالعبني في االمور التكتيكية 
والفنية التي ركز عليها طوال الفترة 

املاضية.
واضاف ان نتيجة املباراة ليس���ت 
مهمة له في الوقت احلالي بقدر اهمية 
اداء الالعبني واستيعابهم ملا ذكر مسبقا 
فلقاء استراليا املقبل مهم بالنسبة له 
لذل���ك هو يركز حالي���ا على مواصلة 
التدريبات حت���ى موعد املباراة، الفتا 
الى انه لن تكون هناك اية اعذار بالنسبة 
لنا فاالعداد حتى هذه اللحظة اكثر من 
ممتاز ولكن خوفنا الوحيد من االصابات 

املفاجئة.
وعن ابرز الغائبني عن لقاء اليوم قال 
غوران ال توجد اي اصابات في الوقت 
احلالي باستثناء خالد خلف الذي لن 
يستطيع املشاركة حسب تقرير طبيب 
املنتخب لتعرض���ه لكدمة في االنكل 
وكذلك محمد جراغ الذي الزال يعاني 
من االم بس���يطة ف���ي الكتف اما بقية 
الالعبني فلديهم اصابات طبيعية مثل 

الكدمات اال انها ال تؤثر على ادائهم في 
التدريب او املباراة.

انسجام وتفاهم الالعبين

وعن نيته الس���تدعاء العب جديد 
رفض غ���وران احلديث عن ذلك حيث 
اك���د ان املجموعة احلالية منس���جمة 
ومتفاهمة ويتمتعون مبهارات عالية 

سواء االساسيني او االحتياطيني.
وكان الفري���ق قد ادى تدريبا امس 
استمر ملدة ساعة اجرى خاللها الالعبون 
تقسيمة فنية ركز خاللها غوران على 
مجموعة هي االقرب للمجموعة االساسية 
في الوقت احلال���ي مكونة من: نواف 
اخلالدي، مس���اعد ندا، حسني فاضل، 
الطاهر، فه���د عوض، جراح  يعقوب 
العتيقي، ط���الل العامر، فهد العنزي، 
حمد أمان، بدر املطوع وحمد العنزي. 
اما بالنس���بة للمنتخب الروماني فقد 
وصل فجر امس واجرى العبوه تدريبا 
مسائيا على ملعب نادي درمي الند الذي 

ستقام عليه املباراة.
ومن املقرر ان يص����ل صباح اليوم 
الالعب مساعد ندا بعد مشاركته مساء 
امس في اعتزال جنم املنتخب السعودي 
حمزة ادريس وقد غادر ندا املعسكر صباح 
امس متوجها الى السعودية للمشاركة 
في املب����اراة وحرص اجلهاز الفني على 
توصيته بأال يش����ارك في املباراة لفترة 

طويلة لكي يتمكن من اللعب اليوم.

استعداداً لمباراة أستراليا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2011

اجلدية واحلماس في تدريب األزرق أمس استعدادا ملباراة رومانيا

عاشور يكرم
مبارزة العربي

قرر حس���ني عاشور 
العربي  تك���رمي الع���ب 
في املبارزة هش���ام خالد 
امليدالية  احلاصل عل���ى 
الذهبية في بطولة كأس 
االحت���اد عمومي فلوريه 
فردي للسنة الثانية على 
التوالي. وقد اعربت أسرة 
املبارزة ف���ي العربي عن 
جزيل الش���كر واالمتنان 
على ه���ذه املب���ادرة من 
عاش���ور، علما ان فريق 
املبارزة في االخضر حديث 

العهد.
ومن جهة أخرى، ستقيم 
إدارة النادي تكرمي خالد 
النادي  املقبل في  االثنني 
تش���جيعا منه���ا للعبة 
املبارزة خاصة وااللعاب 

األخرى عامة.

أشبال األبيض يتصدرون 
تمهيدية ألعاب القوى

انفرد الكويت بصدارة فئة األشبال في اليوم 
الثاني من البطولة التمهيدية أللعاب القوى لفئتي 
الشباب واألشبال التي ينظمها احتاد ألعاب القوى 
برصيد 69 نقطة تاله الساملية برصيد 54 نقطة 

وجاء ثالثا كاظمة ب� 41 نقطة. 
وفي فئة الشباب جاء في املركز األول مناصفة 
كل من فريقي القادسية والساحل اذ جمع العبوهما 
83 نقطة وجاء م���ن خلفهما نادي كاظمة ب� 58 

نقطة ثم الفحيحيل ب� 28 نقطة.
من جانبه أع���رب نائب رئيس احتاد ألعاب 
القوى محمد خلفان عن رضاه عن هذه النتائج 
مؤكدا ان ما قدمه الالعبون خالل منافسات هذه 
البطولة كان مرضيا للجمي���ع كونها البطولة 
االفتتاحية للموسم اجلديد أللعاب القوى واليزال 
الالعبون في بداية املوسم ولم يصلوا حتى اآلن 
الى املستوى املطلوب من اللياقة.وتوقع ان تشهد 
البطولة التي تختتم اليوم أداء أفضل من الالعبني 

جانب من منافسات البطولةيعكس املستوى احلقيقي لالعب الكويتي.

الرباط الصليبي يؤخر عودة
 الدبوس لمنافسات فروسية القفز

نزار وعبدالجادر إلى ربع نهائي 
بطولة إسكوتلندا لإلسكواش

دعوة البذالي لتكريم ماجد

»الدراجات الرباعية« تنطلق السبت 

المطيري يشيد بمشوار طراد

»مراكز الخدمة« تحرز بطولة العدل

الجهراء يلغي معسكره ويلتقي الصليبخات

واكثر قوة وكثافة بعد شفائي، ولن 
يزيدني هذا احلادث إال تصميمًا 
على العودة بشكل أقوى وأفضل 

من السابق.
وأكد انه كان قد وصل لفورمة 
جيدة قبل االصابة ولكنها مشيئة 
اهلل، مشيرًا الى أنه سيكون جاهزًا 
للعودة إلى التدريب الشهر املقبل، 
حتى يكون جاهزا للمشاركة في 

البطوالت قبل الصيف املقبل.

الف����ارس املخضرم  ان  يبدو 
حمد الدبوس حظه س����يئ، منذ 
ان اعل����ن عن نية العودة القوية 
ملنافسات القفز في محاولة منه 
الستعادة امجاده وبطوالته احمللية 
و اخلارجية، وكثف من برنامجه 
التدريبي واإلعدادي للوصول إلى 
املستوى الفني والبدني الذي ميكنه 
من العودة خلوض املنافس����ات، 
واقترب بالفعل من ذلك. تعرض 
الدب����وس إلصاب����ة مفاجئة اثر 
سقوطه من فوق جواده من وضع 
حركي مفاجئ لم يتح له الفرصة 
المتص����اص الصدم����ة والوقوع 
بالطريق����ة الصحيحة لتتعرض 
ركبته لإلصابة بقطع في الرباط 
الصليبي، واجرى جراحة يتبعها 
وضع قدمه في اجلبس ستؤخره 
بالتأكيد عن العودة املرتقبة. يقول 
الدب����وس ان هذه االصابة قدرية 
وانا كإنسان مؤمن أوال ورياضي 
ثانيًا، تعاملت مع املوقف بتقبل 
وقناعة وتصميم اكثر على العودة 
للتدريب من جديد، وبشكل أكبر 

تأهل العبا املنتخب الوطني لالس���كواش للناشئني »حتت 17 
سنة« يوسف نزار وحسن عبداجلادر الى الدور ربع النهائي لبطولة 
اسكوتلندا الدولية املفتوحة التي تشهد مشاركة عدد من الالعبني 

اجليدين على مستوى العالم السيما في القارة األوروبية.
كما متكن العب منتخب الشباب )حتت 19 سنة( ناصر الراشد 

هو اآلخر من تخطي الدور األول للبطولة في فئته.
وأوضح رئيس االحتاد رئيس الوفد املشارك في البطولة حسني 
مقصيد ان هذه املستويات الرفيعة التي يقدمها العبونا في البطوالت 
االخيرة، السيما في املراحل الس���نية تبشر مبستقبل واعد لهذه 
الرياضة في الكويت، متمنيا أن يواصلوا تقدمي هذا األداء الالفت 
في األدوار املقبلة للبطولة خصوصا انها املشاركة األولى لالعبي 

املنتخب في هذه البطولة الكبيرة.
وأشار الى أن املنتخب سيغادر فور انتهاء البطولة الى مدينة 
شيفيلد االجنليزية استعدادا للمشاركة في بطولة اجنلترا املفتوحة 

للناشئني التي ستنطلق السبت املقبل.

استقبل رجل األعمال بدر البذالي العب الفريق األول لكرة القدم 
ف���ي النادي العربي حمود ماجد مبناس���بة مهرجان تكرميه الذي 
س���يقام في 9 يناير املقبل خالل مباراة العربي مع الكويت ضمن 

الدوري املمتاز على ستاد صباح السالم.
وقد أش���اد البذالي مبسيرة ماجد ومساهمته مع زمالئه في 
حتقيق العديد من اإلجنازات للعربي، وحتليه باألخالق العالية، 
ووج���ه ماجد الدعوة للبذالي حلض���ور املباراة، وقدم له درعا 

تذكارية.

أعلن نادي السيارات والدراجات اآللية عن تنظيم البطولة التجريبية 
للدراجات الرباعية الس����بت املقبل على حلب����ة جابر األحمد الدولية 
مبحافظ����ة الفروانية حيث أمتت اللجن����ة التنظيمية بالنادي جتهيز 
مضماري س����باق احللبة والسرعة باملطابقة لشروط األمن والسالمة 

املعتمدة من االحتاد الدولي للدراجات.
وسعى النادي الى تطوير بطوالت الدراجات الرباعية باستحداثه 
لسباق احللبات الذي يعتمد على مهارات القيادة داخل مضمار يحوي 
مس����ارين متوازيني بطول 500.1 كيلومتر ويفصل املس����ارين جسر 
ونفق اذ سيحتسب أفضل توقيت من خالل جهاز االنطالق االلكتروني 
املعتمد ملثل هذه الس����باقات أما السباق الثاني فهو »الدراغ« وسيقام 
في خط مس����تقيم بطول 100 متر. وأعرب رئيس النادي الشيخ أحمد 
الداود عن سعادته لتمكن اللجنة الفنية من اجناز املضمارين بالشكل 
الالئق فنيا »مم����ا ميثل نقلة نوعية في تنظي����م البطوالت اخلاصة 

بالدراجات الرباعية«.

وجه العب الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر والعب املنتخب 
الوطني السابق حكيم طراد دعوة الى عضو املجلس البلدي السابق 
ماجد موسى املطيري حلضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام في 29 
يناير املقبل على هامش اللقاء الذي يجمع النصر مع القادسية في 
الدوري املمتاز على ملعب األول حتت رعاية الشيخ مبارك احلمود 
محافظ اجلهراء. وأش���اد ماجد املطيري بالطراد وما قدمه لناديه 
ولالزرق طوال مش���واره وطالبه ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة 

من اجل خدمة الرياضة الكويتية.

حتت رعاية وكيل وزارة العدل املساعد للشؤون القانونية د.بدر 
الزمانان نظم����ت وزارة العدل دورتها الرياضي����ة األولى لكرة القدم 
إلداراتها املختلفة على مالعب الهيئة العامة للشباب والرياضة مبنطقة 
النزهة. وتوج فريق إدارة مراكز اخلدمة بلقب البطولة بعد فوزه على 
فري����ق ادارة تنفيذ مبارك الكبير في املباراة النهائية 2-1. وفي نهاية 
البطولة وزع مدير ادارة االعالم والعالقات العامة محمد حسني نيابة 
ع����ن راعي البطولة الكؤوس وامليداليات على الفرق الفائزة، وجوائز 
ألحسن حارس مرمى، وهداف البطولة، إضافة الى تكرمي احلكام، كما 

حضر توزيع اجلوائز مدير ادارة التشغيل سليمان املنصور.

مبارك الخالدي
قرر مجلس ادارة نادي اجلهراء إلغاء معسكر الفريق املقرر في فترة 
التوقف احلالية بالدوري املمتاز الذي كان مقررا اجراؤه بإحدى الدول 
اخلليجية وذلك لتعذر سفر عدد كبير من الالعبني املشاركني فيه ألسباب 
مختلفة منها عدم حصول البعض منهم على اجازات التفرغ الرياضي 
من مراكز عملهم، وكذلك التزام البعض اآلخر منهم بأداء االختبارات 

الدراسية على ان يتم النظر في اقامة املعسكر فبراير املقبل.
كما قرر مدرب الفريق صالح العصفور االس����تعاضة عن املعسكر 
بعدد من املباريات الودية مع الفرق احمللية والتي سيكون اولها اليوم 
حيث يس����تضيف الصليبخات في اخلامسة والنصف فى اطار سعي 
اجلهازين الفنيني للفريقني للحفاظ على معدل اللياقة لالعبني وحس 

املباريات الرسمية.

حمد الدبوس

القادسية والكويت يلتقيان العربي وكاظمة في »الطائرة«

تش���هد اجلولة الثالثة من 
املربع الذهبي لبطولة االحتاد 
للكرة الطائرة اليوم مواجهتني 
مثيرتني في السابعة مساء، حيث 
يستضيف كاظمة الكويت فيما 
يلتقي القادسية والعربي على 

صالة األول.
وينفرد كاظمة بصدارة املربع 
الذهبي وله 4 نقاط يليه القادسية 
والكويت ولكل منهما 3 ثم العربي 
رابعا برصيد نقطتني، وبالرغم 
من ذلك فإن البطولة التي يحمل 
القادسية لقبها التزال في امللعب 
وستتضح الرؤية نوعا ما على 
ضوء نتيجة مباراتي اليوم، فإما 
انطالقة »برتقالية« او استمرار 
مط���اردة »األصفر« ل���ه وهناك 
احتمال ال ميكن إغفاله مبفاجأة 
»بيضاء« أو »خضراء« رمبا تقلب 

موازين التنافس.

وتعتب���ر املواجهة األقوى 
فنيا اليوم بني كاظمة والكويت، 
ويديرها احلكمان الدوليان مالك 
املعيلي وعادل بوناشي، فيما 
األنظار ستتجه الى لقاء القادسية 
والعربي بإدارة احلكمني الدوليني 
علي العلوي ويوسف شعيب 
ملوقفهما احلساس باملقام األول 
بعيدا عن وصف املباراة بالقمة 
ألن ذلك يجافي احلقيقة على 
صعيد مواجهتهم���ا في الكرة 

الطائرة.
وكان كاظمة هو جنم اجلولة 
الثانية االثنني املاضي بالفوز 
الالفت الذي حققه على القادسية 
وبه قفز »البرتقالي« الى قمة 
»الذهبي« منفردا، ولم يكن ذلك 
الفوز على صعوبته 3 � 2 من 
الكوي���ت فاملواجهة  أما  فراغ. 
صعبة وقد تفوق على كاظمة 

ذهابا وإيابا في القس���م األول 
الظ���روف مختلفة في  لك���ن 

»الذهبي«.
وكان الكويت استعاد توازنه 
الفني بالفوز على العربي في 
اجلول���ة املاضي���ة 3-1 ولكن 
قياس���ا ملا كان مير به العربي 
فإن مباراة اليوم هي املقياس 
احلقيقي لبيان مدى استعداده 
التنافس بقوة وذلك  ملواصلة 
 يعتم���د على ترجم���ة العبيه
الفكر اخلطط���ي »التكتيكي« 
ملدربه���م التونس���ي املنصف 

بلعايبه.
في املقابل فإن لقاء القادسية 
وضيفه العربي مبنزلة اختبار 
ايضا، لك���ن الفريقني على حد 
سواء ألن »األصفر« يطمح لعودة 
قوية يضمن من خاللها البقاء 
حتى دائرة املنافس���ة واإلبقاء 

على أمل حسم البطولة مبباراة 
فاصلة وذلك يعني أنه ال بديل 
أمامه ع���ن الفوز في املباريات 
األربع املتبقية له حتى نهاية 

»الذهبي«.
القادس���ية فريق  ويبق���ى 
بط���والت برغم الكب���وة التي 
تعرض لها أم���ام كاظمة وهي 
في كل االحوال ليس���ت نهاية 
املط���اف ولطامل���ا تع���رض 
»األصفر« لهزات مماثلة إال أن 
حالة االستفزاز االداري جتعل 
من املتوق���ع النهوض من تلك 
الكبوة النطالقة أقوى قد يكون 

ضحيتها العربي.
العرب���ي لقاء  ويخ���وض 
القادسية بآمال عريضة للفوز 
معتمدا عل���ى عناصر اخلبرة 
بقيادة راشد الرشود الذي يعود 

كصانع ألعاب أساسي.

في ختام مرحلة الذهاب بالمربع الذهبي

عاشور مديراً لفرق »يد« النصر
قرر نادي النصر تعيني خميس عاش����ور مدي����را عاما لفرق كرة 
اليد في النادي، وعاش����ور كان حارس مرم����ى في النصر واملنتخب، 
وتاريخه حافل باالجنازات املش����رفة، وهو من الذين اثروا لعبة كرة 
اليد في الكويت، وترشيحه لهذا املنصب مكسب للنادي ويتوقع منه 

ان يحقق الكثير لفرق كرة اليد.

القادسية يسعى للتعويض على حساب العربي اليوم


