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)هاني الشمري(حمد العنزي يراوغ مدافع استراليا فرحة العبي األزرق بهدف التعادل ليوسف ناصر

دهيليس مديراً فنياً لكرة الشباب

خلفان »المجاني« يغري إدارة العربي

مبارك الخالدي
قال رئيس مجلس ادارة نادي الش����باب م.حمود الفضلي ان ادارته 
تولي الفريق االول للكرة بالنادي اهمية خاصة باعتباره واجهة النادي، 
خصوصا ان نتائج الفريق في الدور االول من مسابقة الدوري ال ترضي 

منتسبي ومحبي الفريق فضال عن جماهيره.
واضاف ان االدارة قررت تعيني محمد دهيليس العتيبي مديرا فنيا 
للفريق وتعيني مس����اعدين له هما الصربي نيبوتش����يا الذي يعمل في 
املراحل السنية وعيسى الصرعاوي. واثر ذلك قام دهيليس باالجتماع 
مع الالعبني كل على حدة ثم بشكل جماعي لبحث ما يعتريهم من مشاكل 
صادفته����م اثر النتائج املخيبة لآلمال ف����ي اجلوالت االربع املاضية في 
املسابقة، حيث تعاهد اجلهاز الفني والالعبون على نسيان ما فات والبدء 
بصفحة جديدة تظهر الش����كل احلقيقي للفريق كونه قادما من الدوري 

املمتاز وقدم عروضا التزال عالقة في اذهان اجلماهير.

عبداهلل العنزي
علمت »األنباء« ان ادارة العربي تتجه الى جتربة احملترف العماني السابق 
ط����الل خلفان الذي يصل الى البالد اليوم للمش����اركة في مهرجان اعتزال 
العب العربي حمود ماجد امام الكويت االحد املقبل. وسيكون تواجد خلفان 
فرصة من اجل عرضه على مدرب العربي الكرواتي دراغان سكوس����يتش 
الذي طالب ادارة االخضر بضرورة التعاقد مع محترف في خط الوس����ط 
واالستغناء عن فكرة التعاقد مع مهاجم جديد خصوصا بعد عودة املهاجم 
خالد خلف الى تدريبات فريقه والتعاقد مع السوري محمد زينو، مما وفر 
اكثر من خيار جديد في خط املقدمة بوجود حسني املوسوي وجراح الزهير 
وعلي اشكناني. وكانت ادارة العربي قد عرضت على سكوسيتش أشرطة 
خللفان قبل انطالق املوس����م اال انه ل����م يقتنع به خصوصا ان املدرب كان 
عاقد العزم على التعاقد مع الكرواتيني داباك وايغور، ولكن بعد ظهورهما 
مبستوى هزيل في بداية املوسم لن يتم التجديد لهما بعد انتهاء عقديهما 
اللذين كانا مس����تمرين الى بداية يناير احلالي. وتبحث ادارة العربي عن 
ارخص احملترفني في ظل شح املوارد املالية للنادي وعجز ميزانيته طوال 
املوسم املاضي، خصوصا انها جربت اكثر من العب علما ان خلفان مستعد 

للعب مع العربي باملجان حسبما صرح اكثر من مرة.

كبيرا في التأهل.
مثل األزرق: نواف اخلالدي، 
فهد عوض، مساعد ندا، يعقوب 
الطاهر، حس���ني فاضل، جراح 
العتيقي )حم���د العنزي( طالل 
العامر، حمد أمان )فهد العنزي( 
صالح الشيخ، بدر املطوع، يوسف 

ناصر )محمد جراغ(.
أدار املباراة احلكم األوزبكي 
راڤاشان ارماتوف وانذر العب 
منتخبنا حم���د أمان ولم يكن 
احلكم موفقا في بعض قراراته 
حيث لم يحتسب اخطاء لصالح 
منتخبنا بالق���رب من منطقة 

اجلزاء.

جراغ في خط الوسط،كل ذلك اثر 
على اداء االزرق الذي لم يكن في 
حالة جيدة حتى موعد الهدفني 
بعدم���ا كثرت اخطاء العبيه في 
التمرير وعدم استغالل الفرص 
السانحة والتي كان ابرزها ضياع 
انفراد من يوس���ف ناصر، وقد 
اعطى مدربنا الفرصة حلمد امان 
في الوسط وبذل جهدا طيبا في 

اجلهة اليسرى.
ولم يضف منتخبنا ش���يئا 
في الش���وط الثاني بعدما أخذ 
يدور حول امللعب دون نتيجة، 
فكرتنا تصل الى مشارف منطقة 
جزاء اخلصم ثم ترفض الدخول 
اليها لتسجيل هدف الفوز وكان 
على الالعبني التركيز في الكرات 
األخيرة التي كانت تذهب ملدافعي 
استراليا بس���هولة، وفي املرات 
الت���ي يلجأ إليه���ا العبونا الى 
االطراف تظهر مالمح اخلطورة 
ولكن دون نهاية سليمة ورغم ان 
غوران زج بالثنائي فهد العنزي 
الوسط  ومحمد جراغ لتنشيط 
إال ان منتخبن���ا كان بحاجة الى 
مضاعفة جهده كي يفوز، لكنه 
بكل حال لم يخس���ر وبقي أمله 

عن طريق البديل حمد العنزي من 
تسديدة ذكية داخل املنطقة )40( 
واضاف املهاجم يوس���ف ناصر 
الهدف الثاني بعد متريرة متقنة 
من بدر املطوع سدد الكرة بيسراه 

داخل املرمى االسترالي )44(.
ولو اردنا »حتصيل« اخطاء 
االزرق في الشوط االول الحتجنا 
الى آلة حاسبة ابتداء من الدفاع 
الى الهجوم فلم يكن لدينا اطراف 
تعمل وال هجوم يفعل مما تسبب 
في تأخي���ر وصولن���ا للمرمى 
االسترالي وعندما احدث املدرب 
غوران تعديالت في خطوطه بعد 
ادخال���ه للعنزي بدال من جراح 
العتيقي س���يطر منتخبنا على 
منطقة املناورات التي عاد اليها 
املطوع وقاد هجم���ات فريقنا، 
ك*ما ان الروح العالية لالعبينا 
اثرت في تعديل النتيجة بعدما 
هان عليهم ان تخرج اجلماهير 
غاضبة في الشوط االول اضافة 
الى ان الدفاع االسترالي من السهل 
اختراقه وخصوصا من االطراف، 
ووضح تأثر منتخبنا لغياب وليد 
علي ممول اجلهة اليسرى وخالد 
خلف ممول اجلهة اليمنى ومحمد 

ناصر العنزي ـ عبداهلل العنزي ـ 
يحيى حميدان

أضاعه���ا األزرق وتركها متر 
أمامه دون ان يفوز على استراليا 
واكتفى بالتعادل معه 2-2 في 
اجلولة قبل األخيرة للمجموعة 
الثانية في تصفيات كأس آسيا 
2011 وبقي االزرق في الصدارة 
بثماني نقاط بفارق االهداف عن 
استراليا، وبفارق نقطة واحدة عن 
عمان. ويحتاج األزرق الى التعادل 
في مباراته األخيرة امام عمان في 
مسقط 3 مارس املقبل للتأهل الى 
النهائيات، ويبقى الباب مفتوحا 
ايضا للتأهل في حال خس���ارة 
اندونيسيا وبذلك  استراليا من 
ستكون اجلولة االخيرة حاسمة 

لبطاقتي التأهل.
كاد األزرق يغرق في الشوط 
بل انه غرق في الدقائق اخلمس 
االولى املجنونة بعدما تلقى مرماه 
هدفني صاعقني س���جلهما لوكي 
ويلكشير )3( ونيك كارلي )5( 
بسبب اخطاء دفاعية بحتة ولكن 
منتخبنا تدارك وضعه في الدقائق 
اخلمس االخيرة وس���جل هدفي 
التعادل بعدما عدل من اخطائه 

أستراليا الكويت
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الصليبخات يستعد للتضامن في المسيلة
من الهدر غير املبرر للميزانيات 

السابقة.
من جهة اخرى، تواصلت جهود 
مجلس االدارة ف����ي اجراء اعمال 
الصيانة على الطرق الداخلية في 
النادي وانارتها وصيانة املالعب 
والغ����رف اخلاص����ة بالالعبني، 
وصيان����ة الصال����ة الرئيس����ية 

لاللعاب.
وش����دد املجلس على حتقيق 
النش����اط  املتوازنة بني  املعادلة 
الرياض����ي والتحصي����ل العلمي 
لالعب����ني، وعدم طغي����ان جانب 
على آخر مبا يكفل ضمان النجاح 
والتفوق لالعب. واتفق مع وزارة 
التربية بتأجير بعض الصاالت من 
املدارس الجراء التمارين لالعبي 

كرة اليد والطائرة والسلة.

تسمح باقامة معسكر خارجي خالل 
فترة التوقف في ظل الظروف التي 
مير بها النادي ومحاوالت مجلس 
االدارة املعني اتخاذ اخلطوات في 
الالعبني واحلد  اجتاه وصال����ح 

مبارك الخالدي
 ق����ال مدير الك����رة في نادي 
الصليبخات عبدالكرمي املطوع ان 
الفريق عازم على الظهور بشكل 
مختلف امام التضامن االحد املقبل 
في اجلولة اخلامسة من الدوري 

املمتاز.
وأض���اف ان االدارة قررت 
الفريق معسكرا داخليا  دخول 
في فندق املس���يلة اعتبارا من 
اليوم حتى موعد املباراة، إلبعاد 
الالعبني عن الضغوطات النفسية 
املهم بالنسبة  املصاحبة للقاء 
لنا، اذ نأمل في ان تكون املباراة 
نقطة انطالق للفريق بعد النتائج 
غير املرضية في اجلوالت االربع 

املاضية.
وأوضح املطوع ان امليزانية لم 

عبدالكرمي املطوع

بشار: لهذه األسباب انتقلت إلى الكويت 
عبدالعزيز جاسم 

قال مهاجم الكويت بش���ار 
عبداهلل ل� »األنباء« ان اختياره 
االنتقال الى األبيض جاء لعدة 
أسباب، وان تفضيله الكويت 
على العربي لم يكن ملس���ألة 
شخصية بل ألس���باب فنية 
انه كان يسابق  تخصه أولها 
الزمن لالنتق���ال ألن االنتقال 
من ناد محلي الى آخر يحتاج 
الى فترة ش���هر حتى يتمكن 
من اللعب مرة أخرى بالدوري 
املمتاز، وكذلك ألن الكويت أنهى 
اإلجراءات أسرع من األخضر 
الذي يتمنى أي العب االنضمام 
إليه ونفس احلال ينطبق على 
الكويت، مؤكدا في الوقت ذاته 
انه في نفس اللحظة التي حتدث 

إليه العربي حتدث إليه الكويت 
ولكن انتقاله الى األبيض جاء 
بسبب إنهاء اإلجراءات سريعا 
واتفاقهم م���ع مجلس اإلدارة 

كذلك. 
وبني بشار انه لم يكن يهتم 
باملقابل امل���ادي بل كان يريد 
اخلروج من الساملية بأي طريقة 
ولكن بشرط ان يكون الى ناد 
كبير يستطيع ان يحقق معه 
البطوالت بعد ان قال له املدرب 
البلجيكي للس���ماوي وليام 
توماس انه خارج حس���اباته 
هذا املوسم، وبالتالي لم تكن 
لي رغبة في تكملة املش���وار 
معه هذا املوسم، الفتا الى ان 
املقابل املادي أو تبادل الالعبني 
لم يكن يخصه، ولكنها أمور 

تخص إدارة الس���املية كما ال 
العربي عرضا  يعنيه ان قدم 
مادي���ا أو س���يبادله بالعب، 
 لذلك أراد ان ينتقل الى النادي
اإلدارة  م���ع  يوق���ع  ال���ذي 

سريعا.
وأضاف ان الكويت والعربي 
نادي���ان كبيران وان اي العب 
يتشرف باللعب في صفوفهما 
الذي  التحق باألبيض  ولكنه 
سبق ان لعب معه وهناك نوع 
من التفاهم الكبير مع عدد من 
الالعبني وكذلك للعالقة اجليدة 
مع اجله���از اإلداري ومجلس 
إدارة الن���ادي وبالتال���ي فان 
األمور ستس���ير بشكل أسهل 
ولن يجد صعوبة في التأقلم 

مع الفريق.

إلبعاد الالعبين عن الضغوطات النفسيةأكد أن أي العب يتمنى االنضمام لصفوف العربي

أزرق اليد يعود من سلوڤينيا اليوم
حامد العمران

يع���ود اليوم وفد املنتخب 
الوطني لكرة اليد في السابعة 
والنصف من مساء اليوم قادما 
اقام  من س���لوڤينيا، حي���ث 
معسكرا تدريبيا ملدة 20 يوما 
اس���تعدادا ملنافسات البطولة 
اآلسيوية ال� 14 املؤهلة لبطولة 
كأس العال���م في لبنان خالل 
الفت���رة من 6 ال���ى 19 فبراير 
املنتخب  املقبل. وقد خ���اض 
خالل املعسكر 9 مباريات ودية 
واجه فيها فرق���ا ومنتخبات 

اوروبية.
وعن مدى االس���تفادة من 
ه���ذا املعس���كر، اك���د اجلهاز 
الفني بقيادة الصربي زوران 
ماركوڤيتش ان احلالة الفنية 
للمنتخب افض���ل بكثير من 
الس���ابق، لكن املش���كلة التي 

واجهت املدرب زوران هي عدم 
وجود بديل جيد للباك االمين 
فيصل صيوان واجلناح االمين 
حسني صيوان، وبناء عليه فقد 
ضم العبي العربي علي مراد 
وعبداهلل مصطفى، كما سينضم 
العب الكويت الناش���ئ محمد 
الغربللي بعدم���ا حلت هيئة 
الدراسية  التدريب مش���كلته 

بتأجيل امتحاناته.
ونفى املدرب زوران ما يثار 
عن طرق اللعب واالس���اليب 
الدفاعية 6 - 0 و5 - 1 وقال 
انه عار عن الصحة، واننا دائما 
نبحث عن ادخال عدة اساليب 
وفقا لظروف كل مباراة، وهذا ما 
نحاول تنفيذه وفقا الحتياجاتنا 
اخلططية التي تتناسب مع كل 
العب، مؤكدا ان كرة اليد ترتكز 
على قوة الدفاع والتحول الى 

هجوم خاط���ف وهذا يتطلب 
لياق���ة بدني���ة عالي���ة وقوة 
حتمل، مشيدا بنجاح معسكر 

سلوڤينيا.
هذا وسيغادر املنتخب الى 
املانيا 13 اجلاري النهاء املرحلة 
الثالث���ة واالخيرة من االعداد 
للتصفيات على ان تعود اول 
فبراير ثم يغادر الى لبنان 3 

من الشهر نفسه.
وعلى صعيد اللقاءات الودية 
في معسكر املانيا، اعلن زوران 
ان املنتخب س���يخوض من 9 
الى 10 مباريات ذات مستوى 
عال لوضع اللمسات االخيرة 
قبل خوض مباريات البطولة 
اآلسيوية للوقوف على افضل 
تش���كيلة تنفذ فك���ر اجلهاز 
الدفاعية  الفني في االساليب 

واخلططية.

طالب األكاديمية زاروا العبي برشلونة

حرصا من أكادميية نادي برشلونة � الكويت على 
تواصل طالبها مع جنوم فريق النادي اإلسباني، 
وعلى هامش زيارة الفريق »الكتالوني« الى البالد 
في الش���هر املاضي وخوضه مباراة تاريخية مع 

كاظمة انتهت بالتعادل 1-1، قامت أكادميية برشلونة 
� الكويت بإجراء قرعة للطالب لزيارة العبي نادي 
برشلونة، والتقاط الصور التذكارية معهم يوم 

اإلثنني 21 ديسمبر املاضي.

طالب أكادميية برشلونة في صورة تذكارية مع العبي بطل أندية العالم

الفهد: الوعد
في مسقط

الغانم: شكراً للجماهير

غوران: نجحت 
اليوسف: مجهود طيبالمغامرة

حمادة: المباراة درس

قال رئي��س اللجن��ة األوملبية 
الش��يخ أحم��د الفه��د ان حتقيق 
األزرق التع��ادل في ه��ذه املباراة 
بع��د التخلف بهدفني ف��ي اول 5 
دقائق ُيحسب لالعبني الذين بذلوا 
مجهودا كبيرا داخل ارضية امللعب 

واستطاعوا تعديل النتيجة.
واشار الفهد الى ان الوعد في 
العاصمة العمانية مسقط من اجل 
حتقي��ق األه��م وه��و التأهل الى 

نهائيات كأس آسيا في قطر.

اك��د النائب م��رزوق الغامن ان 
نتيج��ة املب��اراة تع��د ايجابية لنا 
بعد ان اس��تطاع الالعبون العودة 
الى املب��اراة بهدفني وبذلك جنحنا 
في احلصول على افضلية اللعب 
بفرصت��ي الف��وز والتع��ادل في 

املباراة االخيرة امام ُعمان.
وشكر الغامن اجلماهير الوفية 
التي حضرت ال��ى امللعب وآزرت 
االزرق وه��ذا االمر ليس بالغريب 
على الش��ارع الرياضي خصوصا 

في املواعيد الرياضية املهمة.

قال م��درب االزرق الصربي 
غ��وران توفاريش ان��ه ال يوجد 
اي مب��رر للبداية الس��يئة التي 
ش��هدتها املب��اراة عل��ى الرغم 
ف��ي لالعب��ني   م��ن حتذي��ري 

القوية  البداي��ة  م��ن  املعس��كر 
الستراليا.

واش��ار غوران الى انه غامر 
بتغيي��ر التكتيك ف��ي منتصف 
الشوط االول وجنحت مغامرته، 
مضيفا انه لن يستدعي اي العب 

جديد ملباراة عمان.
من جانبه حيا مدرب املنتخب 
االسترالي الهولندي بير مارفيك 
العبي االزرق عل��ى العودة الى 
املب��اراة بعد التخلف بهدفني في 
مطلع املباراة، مضيفا ان االزرق 
كاد يخطف املباراة بعد تسجيله 
الثاني. وق��ال مارفيك  لله��دف 
انه اس��تمتع باملب��اراة واجلولة 
االخيرة س��تكون حاس��مة في 

التأهل لنهائيات كأس آسيا.

هن��أ رئيس اللجن��ة االنتقالية 
الش��يخ احمد اليوس��ف الالعبني 
واجلهازين الفن��ي واالداري على 
االداء الطي��ب ال��ذي قدمه االزرق 
في هذه املب��اراة ومعادلة النتيجة 
بعد ان كان الفرق خاس��را بهدفني 

في اول املباراة.

أوضح مس��اعد م��درب األزرق 
عبدالعزي��ز حمادة ان ما حصل في 
املباراة يعد درس��ا سنس��تفيد منه 
التكتيكي  اجلان��ب  ف��ي  خصوصا 
والع��ودة الى املب��اراة بعد التخلف 
بهدف��ني. وق��ال حم��ادة ان مدرب 
األزرق غوران سحب جراح العتيقي 
في اول 20 دقيقة وأش��رك بدال منه 
حم��د العنزي وه��و لتغيير طريقة 
اللع��ب الى 2/4/4 م��ع اعطاء حرية 

لبدر املطوع.

األزرق بحاجة إلى »نقطة« عمان
أدرك التعادل مع أستراليا بعد تأخره بهدفين

ع��زز املنتخ��ب العمان��ي حظوظ��ه في التأه��ل الى 
النهائي��ات بعد فوزه على مضيفه االندونيس��ي 2-1 في 
جاكرتا. وس��جل فوزي بش��ير )32( واسماعيل سليمان 
 العجم��ي )52( هدف��ي عم��ان، وب��واس سالوس��ا )45(
هدف اندونيس��يا. ورفع املنتخب العماني رصيده الى 7 

نقاط. 
وتأهلت ايران الى النهائيات بعد فوزها على مضيفتها 
س��نغافورة 3-1 في املجموعة اخلامس��ة. وس��جل سيد 
هادي عقيلي )11( ومهرزاد معدجني )13( ورحمان رضائي 
)63( اهداف ايران، ونوح علم شاه )32( هدف سنغافورة. 
ورفع��ت ايران رصيدها الى 10 نقاط في الصدارة بفارق 

4 نقاط عن سنغافورة.
وتعادلت الصني مع سورية 0-0 في بكني في املجموعة 
الرابعة، وتتصدر سورية التي ضمنت تأهلها من اجلولة 
الس��ابقة، الترتيب برصيد 11 نقطة مقابل 10 للصني التي 
تأهلت بعد تعادل لبنان مع ڤيتنام 1-1 فيما تعادلت تايلند 

مع األردن 0-0 في املجموعة اخلامسة.

عمان تعزز حظوظها
وتأهل إيران والصين

اعتماد موعد نهائيات آسيا 
للناشئين في أكتوبر

اعتمد االحتاد اآلس����يوي لكرة القدم املوع����د اجلديد إلقامة نهائيات 
بطولة آس����يا للناش����ئني دون 16 عاما في الفترة من 23 اكتوبر حتى 7 
نوفمب����ر املقبلني، اال انه لم يحدد حت����ى اآلن الدولة املضيفة للبطولة. 
ويشارك في النهائيات 16 منتخبا هي الكويت واستراليا والصني وكوريا 
الشمالية واليابان واندونيسيا وايران والعراق واالردن وعمان وسورية 

وطاجكستان وتيمور الشرقية واالمارات واوزبكستان وڤيتنام.


