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بوسكندر: لن نستقدم أي محترف إال بطلب المدرب

عبدالعزيز جاسم
اكد أمني س����ر نادي كاظمة حسني بوسكندر 
ان مجلس االدارة اص����در قرارا بتكليف رئيس 
النادي اس����عد البنوان بان يكون رئيس جهاز 
الكرة بالفري����ق االول لكرة القدم على ان يبقى 
كل من فواز بخيت مديرا للفريق وعصام سكني 
اداريا وعبداهلل الدوسري مشرفا، مؤكدا ان هذه 
اخلطوة جاءت بناء على رغبة البنوان بان يكون 
قريبا اكثر من لعبة كرة القدم وان يتابعهم بنفسه 

خطوة بخطوة في جميع املباريات املقبلة. 
وبني بوس����كندر انه في الوقت احلالي وبعد 
رحي����ل الالعب الصربي فالدميي����ر لم يتبق اال 
مواطنه الكس����ندر الذي س����يحكم عليه املدرب 
الروماني ايلي بالتشي خالل ايام، الفتا الى ان 
االدارة لن تستقدم اي محترف اال بطلب املدرب 

إما من خالل معرفته لالعب القادم او من خالل 
مشاهدة اشرطة الڤيديو لكي يتم التوقيع معه 

بأسرع وقت. 
من ناحية اخرى تنطلق تدريبات البرتقالي 
غدا بعد ان اعطى املدرب راحة س����لبية لالعبني 
ملدة 3 ايام بسبب توقف بطولة الدوري املمتاز 
ملشاركة االزرق في التصفيات املؤهلة الى نهائيات 
كأس آسيا 2011 حيث سيستضيف االربعاء املقبل 
ضمن اجلولة اخلامس����ة في املجموعة الثانية 
منتخب استراليا، ويستعد البرتقالي الن يبعد 
اقرب منافسيه مبركز الوصافة باجلولة اخلامسة 
وهو النصر الذي يفرق عنه بنقطة وحيدة مع 
العلم ان لكاظمة مباراة مؤجلة مع الكويت من 
اجلولة الثانية بسبب استضافته نادي برشلونة 

في 21 ديسمبر املاضي.

جمعان احلربش يتسلم درعا تذكارية من حمود ماجد

عبدالرحمن العتيبي يتالعب باحلائط القدساوي

أسعد البنوان أراد أن يكون قريبا أكثر من فريق كرة القدم

بدر املطوع أصيب خالل مباراة منتخب رومانيا

األزرق يعود اليوم.. وإصابة المطوع والبريكي وأمان
معسكر مغلق غدًا استعدادًا لمواجهة أستراليا في تصفيات كأس آسيا

واشار البناي الى ان الالعبني 
الثالثة املطوع والبريكي وامان 
اصابتهم كان���ت في كاحل القدم 
جراء التحامهم ف���ي املباراة مع 
العبي الفريق اخلصم ولم يتمكن 
املطوع م���ن تكملة املب���اراة اما 
اآلخران فشعرا باأللم بعد نهاية 

املباراة.
وأشار البناي الى ان االصابات 
في الوقت احلالي تقلق اجلميع 
ولكننا نعمل متعاونني مع اجلهاز 

الفن���ي لتفادي تفاقمه���ا كما ان 
العبينا يتحاملون على انفسهم 
كثيرا من اجل س���معة منتخب 
الكويت. ومن جهته اعرب املدرب 
الصربي غوران عن ارتياحه من 
اداء العبيه خالل املباراة ووصفه 
بأنه افضل من االداء خالل مباراة 
منتخب االم���ارات االخيرة التي 
سبقت املعسكر فقد حتسنت كثيرا 
سرعة الالعبني وفهموا التكتيك 

املطلوب منهم.

وأشار غوران الى وجود بعض 
االخطاء الفنية حدثت خالل لقاء 
رومانيا وخاصة في مترير الكرات 
حيث كانت ف���ي بعض االحيان 
تنقطع من النقلة الثالثة، وسنقوم 
بعالج هذه املش���كلة ولكننا كما 
قلت بالس���ابق نحن مرتاحون 
ألدائهم ونشعر بتحسن ملحوظ 
في املستوى. ولفت غوران الى ان 
التدريبي مستمر ولن  البرنامج 
يتوقف حتى عقب لقاء استراليا 

ن دور ماجد الحربش يثمِّ

ثمن النائب جمعان احلربش عضو مجلس األمة الدور الكبير 
الذي قام به العب الفريق االول لكرة القدم بالنادي العربي حمود 
ماجد خالل مش���واره الرياضي مع ناديه، جاء ذلك خالل استقبال 
احلربش ملاجد حيث قدم له دعوة حلضور مهرجان تكرميه الذي 
سيقام على هامش مباراة العربي مع الكويت التي ستقام 9 يناير 

اجلاري على ستاد صباح السالم.

ش���هدت البطولة التمهيدية للش���باب واألشبال أللعاب القوى 
التي نظمها احتاد ألعاب القوى في الفترة من 28 الى 31 ديس���مبر 
املاضي حتقيق 4 أرقام قياس���ية جديدة، 3 في فئة االشبال ورقم 

في فئة الشباب.
ففي فئة االشبال سجل العب كاظمة عبداهلل جابر رقما قياسيا 
في سباق 2000 متر جري بتس���جيله 6.13.68 دقائق، فيما حقق 
العب الكويت عيسى عبداهلل رقما جديدا في سباق 1200 متر جري 
بتسجيله 3 دقائق و27 ثانية و26 جزءا من الثانية دقيقة، وحطم 
الالعب س���عد العازمي من الساملية الرقم الثالث في سباق اجلري 

ملسافة 300 متر حواجز بتسجيله 42 ثانية.
وفي فئة الش���باب جنح العب التضامن عيس���ى الزنكوي في 

مسابقة رمي القرص في تسجيل رقم جديد وهو 51.92 مترا.
وعن الترتيب النهائي للفرق في فئة األشبال فاز الكويت باملركز 
األول بجمع العبيه 162 نقطة فيما حل الساملية ثانيا برصيد 120 
نقطة وجاء القادس���ية في املركز الثالث ب� 92 نقطة وحل كاظمة 

رابعا ب� 85 نقطة.
وفي فئة الش���باب جاء القادسية في املركز االول بعد أن جمع 
العبوه 146 نقطة فيما جاء الساحل ثانيا ب� 140 نقطة وحل كاظمة 

في املركز الثالث ب� 98 نقطة وجاء التضامن رابعا ب� 54 نقطة. 

الرياض ـ خالد المصيبيح
يودع جنم املنتخب الس���عودي ونادي الهالل سابقا نواف 
التمياط املالعب مساء اليوم على ارض ستاد امللك فهد الدولي 
عبر لقاء يجمع الهالل بفريق انتر ميالن االيطالي الذي وصل 
بكامل جنومه من ابوظبي بعد ان قضى فيها اربعة ايام تدرب 
خاللها مرتني، ويظل الفريق االيطالي الثاني الذي يزور السعودية 
خالل اربعة ايام بعد مواطنه يوڤنتوس الذي ش���ارك في حفل 

اعتزال حمزة ادريس ويضم االنتر عدة العبني مميزين.
وشكلت االصابات حائال دون ان يكمل نواف التمياط مسيرته 
الرياضي���ة بعد ان اجرى ثالث عمليات في الركبة، فيما يحمل 
سجله كالعب انه الالعب االكثر فوزا بالبطوالت كرقم قياسي 
بعد ان حقق مع الهالل 22 بطولة مختلفة وتوج بأفضل العب 
آسيوي عام 2000 وشارك في نهائيات كأس العالم ثالث مرات 
اعوام 1998 و2002 و2006، وبدأ مس���يرته مع الهالل عام 1996 
واس���تمر حتى العام 2007 ولم تسعفه االصابة للمشاركة عام 
2008، ويلقب التمياط بالفتى الذهبي بس���بب تسجيله ثالثة 

اهداف ذهبية.

فاز فريق الكويت للجودو باملركز الثالث في بطولة دوري االندية 
للجودو )فئة الرجال( التي اختتمت بصالة االحتاد، وقد حصل القادسية 
عل���ى املركز االول وج���اء الصليبخات في املرك���ز الثاني. وقد حصل 
الكويت على املركز الثالث بخس���ارته أمام الصليبخات بعد ان سيطر 
العب���و الكويت على مجريات اللقاء، وحصل الكويت بذلك على نقطة 
في كأس التفوق العام بعد حصوله على هذا املركز.  وفي لقاء النهائي 
الذي جمع القادس���ية بالصليبخات اندلعت شرارة الغضب من العبي 
الصليبخات واجلمهور الذي حضر هذا اللقاء على حكام االحتاد الذين 
اتهموهم بالتحيز للقادسية ولم يكتف العبو الصليبخات فقط بسبب 
وشتم احلكام بل وصل االمر الى أن أصبحت صالة االحتاد معركة قتال 

شوارع بني الالعبني لتعم الفوضى.

متكن اجلواد جزا خير لسعدون العتيبي بقيادة مورجن من الفوز 
بكأس املغفور له الشيخ عبداهلل السالم امير الكويت الراحل املخصص 
جلياد الدرجة الثانية على مس����افة 1800 متر بزمن 1.5.20ق وبفارق 
بعيد عن ابوشورى للعاديات بقيادة يوسف محمد في اخر مهرجانات 
فروس����ية االحمدي لعام 2009 وبرعاية الشيخ فهد السعد الذي ناب 
عنه الشيخ عبداهلل الفهد وبحضور جماهير غفيرة يتقدمهم د.هايف 

احلويلة وامني السر العام سلطان السويدي.

يس���تضيف نادي املسيلة في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم 
اولى بطوالت القفز على احلواجز لعام 2010 التي قيد فيها اكثر من 
200 فارس وفارس���ة من نادي الصيد والفروسية ومركز الكويت 
واالحتاد الرياضي العسكري ووزارة الداخلية باالضافة الى نادي 
املس���يلة وقد اعرب رئيس نادي املسيلة طارق امليلم عن سعادته 

باستضافة ناديه اولى بطوالت رياضة القفز في العام اجلديد.

4 أرقام جديدة في »تمهيدية القوى«

ع المالعب أمام إنتر ميالن التمياط يودِّ

شغب في نهائي الجودو

16 دولة في »الرماية العربية«
اعلن نائب رئيس اللجنة املنظمة للبطولة العربية التاسعة للرماية 
دعيج العتيبي ان 600 ش����خص ما بني رماة وراميات واداريني من 16 

دولة عربية سيشاركون في البطولة التي ستنطلق االثنني املقبل.
وقال العتيبي ان البطولة ستشتمل على 10 مسابقات لفئات الرجال 
والنس����اء والناشئني والناشئات مشيرا الى ان اللجنة املنظمة اكملت 
جميع االس����تعدادات للبطولة التي ستقام على مجمع ميادين الشيخ 

صباح االحمد للرماية.

»جزا خير« يفوز بكأس السالم باألحمدي

200 فارس وفارسة في بطولة المسيلة

القادسية يتوج بلقب الشباب..  والكويت في صدارة األشبال

»طائرة« األخضر تصيب األصفر في مقتل

معسكر مغلق للفراعنة في دبي و»ميدو« ينتقد شحاتة
القاهرة - سامي عبدالفتاح

 يؤدي اليوم املنتخب املصري االول لكرة 
القدم تدريبه االساس����ي مبعسكره املغلق في 
االمارات، اس����تعدادا ملواجهته الودية الثانية 
املقرر اقامتها بعد غد على ملعب اهلي دبي امام 
منتخب مال����ي، وهو اللقاء الذي يأتي في آخر 
استعدادات الفراعنة لكأس األمم االفريقية التي 

ستنطلق في انغوال في 10 يناير اجلاري.
ومن جانب آخر برر مساعد مدرب منتخب 
مصر حمادة صدقي اس����تبعاد أحمد حس����ام 
»ميدو« من قائمة الفراعنة التي تخوض كأس 
أمم إفريقيا بأس����باب فنية، وقال صدقي لقناة 
احلياة قبل السفر الى دبي: »القرار جماعي من 
اجله����از الفني للمنتخب، وال عالقة له بالتزام 

الالعب من عدمه، بل ألسباب فنية«.
ومن جانبه أكد أحمد حسام »ميدو« مهاجم 

الزمالك أنه لم يعتزل اللعب دوليا وهو غير راض 
عن الطريقة التي مت استبعاده بها من صفوف 
منتخب مصر، وقال ميدو في تصريحات إنه 
تلقى قرار استبعاده عن طريق مواقع االنترنت 
مضيفا أن����ه أكثر الالعبني الذين مت محاربتهم 
وتعرضوا للمضايقات في مصر لكنه رغم ذلك 
اليزال صامدا ومتواجدا. من جانب آخر أكد عضو 
مجلس إدارة نادي الزمالك حازم إمام أن املشكلة 
األخيرة اخلاصة بحارس مرمى الفريق محمد 
عبداملنصف قد انتهت متاما بعد االجتماع مع 
الالعب وبحضور إبراهيم حسن املنسق العام 
للفريق ومت����ت تصفية األجواء وفتح صفحة 
جديدة مع الالعب. وفي االسماعيلي طلب احلارس 
األول ملنتخب مصر عصام احلضري من النادي 
االسماعيلي الرحيل والسماح له باالنضمام إلى 
صفوف نادي املريخ السوداني بعد العودة من 

كأس األمم االفريقية، وقال رئيس االسماعيلي 
نصر أبواحلسن إن احلضري اتصل به وطلب 
رسميا االنتقال إلى املريخ، وأكد أبواحلسن عدم 
تلقيه مخاطبات رسمية لكنه كشف عن حديث 
ودي ج����رى بينه ورئيس النادي املريخ طلب 
خالله احلصول على خدمات احلضري، وطلب 
حارس منتخب مصر من أبواحلسن إنهاء عالقته 
باالسماعيلي بصورة ودية المتام انتقاله إلى 
املريخ رغم ارتباطه مع الدراويش بعقد مدته 
ثالث سنوات ينتهي عام 2012، وأوضح رئيس 
االسماعيلي أن مجلس إدارة فريقه وحده سيقرر 

مصير احلارس وأن كل االحتماالت متاحة.
وقد يس����اهم رحيل احلضري عن صفوف 
الدراويش في بقاء احلارس الثاني محمد صبحي 
ال����ذي كان على أعتاب ت����رك الفريق بحثا عن 

فرصة اللعب كأساسي.

طالل المحطب
حلقت طائرة األخضر مجددا 
للع����ودة الى األض����واء بإحلاقها 
الهزمي����ة الثاني����ة لألصفر 3 - 1 
في خت����ام مرحلة الذهاب للمربع 
الذهبي لطائرة االحتاد خالل اللقاء 
الذي جمعهما مساء أول من أمس 
على صالة فجحان هالل املطيري 
بالقادسية، وجاءت األشواط 29 - 
 ،20 - 25 ،28 - 26 ،21 - 25 ،27
وبذلك أصبح رصيد كال الفريقني 
4 نقاط من فوز وخسارتني. أدار 
اللقاء احلكم الدولي علي العلوي 
وس����اعده الدولي يوسف شعيب 
وكانت قراراتهما متميزة وخرجت 

باملباراة إلى بر األمان.
العرب����ي بحلته اجلديد  دخل 
بقي����ادة املدرب التونس����ي عامر 
الفريق أنور  النصراوي ومدي����ر 
أس����د، وكانت األض����واء موجهة 
نحوهما إلنقاذ ما ميكن إنقاذه في 
االختبار األول بعد إقصاء اجلهازين 
الفني واالداري الس����ابقني، وكأن 
ادارة العرب����ي رضخت للمطالب 
الت����ي كان الالعبون يطالبون بها 
في بداية املوسم الرياضي، إال أن 
اإلدارة العرباوية كابرت وانتظرت 
حتى يقع الفأس بالرأس، وقد برهن 
العبو العربي أن مطالبتهم كانت 
حقيقية، حيث قدموا مستوى جيدا 
اس����تطاعوا من خالله العودة ب� 
»الطائرة اخلضراء« مجددا لألجواء 

وإسقاط األصفر بجدارة.
العرباوية  الس����يطرة  وكانت 
واضحة من����ذ بداية املباراة حيث 
تقدم بالشوط األول حتى النتيجة 
13 - 7 بفضل الضرب الس����احق 
املتنوع والتغطية الدفاعية واللمسة 
األولى للكرة، ما س����هل دور املعد 
راشد الرشود بتوزيع الكرات على 
زمالئ����ه الالعب����ني، باإلضافة إلى 
تشكيل حوائط الصد التي أوقفت 
احملترف التونسي نور الدين حفيظ 
وزمالءه، إال أن األخطاء الدفاعية 
وسوء استقبال الكرة األولى أعطى 
املجال لألصف����ر لتقليص الفارق 
ليظهر من جديد عامر الس����ليم، 
يوسف البلوشي، حسني الشطي 

وخالد الدويس����ان مج����ددا ويبدأ 
مسلس����ل التعادل حتى النتيجة 
27 - 27 ليحسم العرباوية الشوط 
لصاحلهم، ولم يختلف األداء في 
الشوطني الثاني والرابع حيث حسما 
العرباوية بامتياز ليعلنوا  بجهد 
أن الصح����وة العرباوية قادمة ال 
محالة مجددا للفوز باأللقاب هذا 

املوسم.
وعاب العبي األصفر االستعجال 
لتحقي����ق النقاط م����ا أوقعهم في 
العدي����د م����ن األخط����اء، وذلك ال 
يعنى أن النجوم خالد الدويسان، 
يوس����ف البلوشي، عامر السليم، 
حسني الشطي واملعد زيد الكاظمي 
لم يقدموا املستوى املطلوب، بل 
كان أداؤهم جيدا إال أن الصحوة 

العرباوي����ة فاجأته����م واقض����ت 
مضاجعهم، م����ا أدى إلى األخطاء 
التي عادوا عنها وأحرجوا العرباوية 
العديد من  ف����ي  الفارق  وقلصوا 
املراحل، إال أن ما حذرنا منه سابقا 
لم يلق االهتمام من ادارة األصفر، 
حي����ث طالبنا في نهاية املوس����م 
الفني  ف����ي اجلهاز  النظر  بإعادة 
بالناش����ئني وإعطائهم  واالهتمام 
الفعلية، ولم  املجال للمش����اركة 
يحدث ذلك ما خلق فجوة بغياب 
النجم سعد صالح لإلصابة وتراجع 
التونسي نور  مستوى احملترف 

الدين حفيظ.
املباراة فنيا  بشكل عام كانت 
جيدة شهدت عودة األخضر مجددا 
باألداء الفني والروح القتالية، رغم 

قناعتن����ا بأن الوقت لم يس����عف 
النصراوي لعمل  التونسي عامر 
شيء يذكر للفريق إال أن االرتياح 
النفس����ي كان العالم����ة املمي����زة 
للعرباوية، فيما كان القدس����اوية 
بعيدين عن مستواهم وكان واضحا 
التأثر من اإلصابات وقلة اللياقة 
البدنية لدى البعض من الالعبني ما 
شتت تركيزهم في اللقاء وحتقيق 

النتيجة املتوقعة منهم.
وفي اللقاء األخير، تصدر كاظمة 
البطولة برصيد 6 نقاط بعد فوزه 
بجدارة على الكويت  3 - 0، وكانت 
األشواط 25 - 23، 25 - 21، 25 - 
23، وبذلك تساوت الفرق الثالثة 
القادسية والعربي والكويت برصيد 

4 نقاط.

البرتقالي يفوز على الكويت ويتصدر المربع الذهبي

عربيةمتفرقات

 فاز املنتخب العماني على مضيفته سنغافورة 
4-1 اول م���ن امس في مباراة دولية ودية في كرة 
القدم في ختام معس���كره في سنغافورة استعدادا 

لتصفيات كأس آسيا.

  تسعى كوريا الشمالية الى احراز لقب بطولة الصداقة 
الدولية في كرة القدم عندما تالقي ايران اليوم في اجلولة 
الثالثة االخيرة التي تشهد مواجهة قطر املضيفة ملالي، 
وتتصدر كوريا الشمالية الترتيب برصيد 6 نقاط من 

فوزين على مالي وقطر بنتيجة واحدة 0-1.

 بلغ احملرق حامل اللقب ووصيفه الرفاع الدور 
ثمن النهائي ملس���ابقة كأس البحرين في نسختها 
الثالثة والثالثني بفوزهما على االتفاق 2-0 والبحرين 

4-1 في افتتاح منافسات الدور ثمن النهائي.

 يب��دو االهلي القطري في طريق��ه الى التعاقد مع 
العماني خليفة عايل واجلزائري فضيل حجاج لتعزيز 
صفوفه في الفت��رة الثانية من الدوري القطري لكرة 
القدم.ووصل العب مولودية اجلزائر حجاج الى الدوحة 

للخضوع للتجربة في فترة االنتقاالت الشتوية. 

البنوان رئيسًا لجهاز الكرة في كاظمة
القاهرة ـ حسين المطيري 

موفد جمعية الصحافيين
يع���ود الى البالد في س���اعة 
متأخرة من مساء اليوم منتخبنا 
الوطن���ي لكرة الق���دم قادما من 
انهى معس���كرا  ان  القاهرة بعد 
تدريبيا استمر ملدة 8 ايام استعدادا 
للق���اء نظيره االس���ترالي يوم 
االربعاء املقبل ضمن التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس 

آسيا 2011.
ومن املقرر ان يجري الالعبون 
عصر اليوم اخر تدريب وسيسعى 
اجلهاز الفني لتكثيف احلصص 
التدريبي���ة خاص���ة ان الالعبني 
سيمنحون راحة على ان يدخلوا 
معس���كرهم الداخلي مس���اء غد 

االحد.
ش���ارك في تدريب يوم امس 
جمي���ع الالعبني باس���تثناء بدر 
املطوع وعبداهلل البريكي وحمد 
امان الذين منحهم اجلهاز الطبي 
راحة لتعرضهم لكدمات بسيطة 
خالل لقاء رومانيا ومن املقرر ان 

يشاركوا في تدريب اليوم.
البناي  واوضح د.عبداملجيد 
ان اصابة الالعبني تعتبر طبيعية 
فعق���ب كل مب���اراة يتعرضون 
لكدمات في مواقع مختلفة بانحاء 
اجلسم ونقوم نحن كجهاز طبي 
مبتابع���ة نوعية ه���ذه الكدمات 
وعالجها وحت���ى نبعد الالعبني 
عن اي نوع من الضغط او الشد 
على العضالت نقوم مبنحهم راحة 
واجراء تدريبات خاصة بنوعية 
الكدمة التي يعاني منها الالعب.

فنحن ما زلنا بالتصفيات واجلميع 
مرش���ح للتأهل لذلك لن تكون 
مبارياتنا املقبلة سهلة من جميع 

االطراف.

اجتماع نقابة الرياضيين

عق���د نائ���ب رئي���س نقابة 
الرياضيني في الكويت يوس���ف 
زكريا وامني السر املساعد فيصل 
بورقبة اجتماعا مع رئيس النقابة 
في مصر د.مسعد العويس حيث 
وقع الطرفان على توأمة النقابتني 
لتبادل اخلبرات االدارية والفنية 

لتأمني مستقبل الالعبني.
واوض���ح زكري���ا ان نقاب���ة 
الرياضيني الكويتيني هي األولى 
من نوعها ف���ي اخلليج العربي 
العربي بعد  العالم  والثانية في 
مصر لذلك رأينا ان نوطد عالقاتنا 
مع اشقائنا املصريني لكي نستفيد 

من خبراتهم الفنية واالدارية.
واض���اف زكري���ا ان نقاب���ة 
الرياضيني ال تقتصر على العبي 
القدم وامنا تش���مل جميع  كرة 
الرياضة  االلعاب ومن م���ارس 
ومت تسجيله العبا رسميا يحق 
له االنضمام لنقابتنا كما ان هذه 
النقابة ستحفظ حق الالعب املادي 

واملعنوي.
وأشار زكريا الى ان في دول 
اوروبا واميركا نقابات للرياضيني 
فاذا تعرض اي العب ملشكلة تقوم 
مبساندته سواء بتوكيل محام له 
او التضامن الس���لمي معه حتى 
تس���تطيع ارجاع حقه املسلوب 

وحفظ كرامته.


