
الجمعة 8 يناير 2010 45رياضة

)هاني الشمري(يوسف ناصر تألق وسجل لألزرق وكان ورقة رابحة أمام أستراليا

فريق اليرموك ويتوسطه عبدالرضا الغريب

مشاري طه قوة ضاربة للصليبخات

اليرموك يتوج بطالً لتنس »تحت 16 سنة«

ف����از اليرموك باملركز االول في بطولة التنس حتت 16 
سنة التي اختتمت اول من امس على مالعب مركز التنس 
باالحتاد، وفاز الس����املية باملركز الثاني والكويت باملركز 
الثال����ث وكاظمة باملركز الرابع وج����اء خيطان في املركز 
اخلامس والشباب في املركز السادس. حضر املباراة النهائية 
للمسابقة وشارك في تتويج الفائزين كل من امني سر عام 
احتاد التنس عبدالرضا الغريب وأمني الصندوق املساعد 

ورئيس اللجنة الفنية احمد القالف وعضو مجلس االدارة 
جمال املجدلي وعدد من مديري ومشرفي اللعبة باالندية 
وأولياء امور الالعبني. وفي تصريح له عقب ختام املسابقة، 
اشاد امني س����ر احتاد التنس عبدالرضا الغريب باالندية 
املشاركة في املسابقة وهنأ االندية الفائزة، واشاد باملستوى 
املرتفع الذي اظهرته املس����ابقة، وقال انها افرزت عددا من 

الالعبني املتميزين الذين ينتظرهم مستقبل جيد.

القادسية يواصل صدارته لعمومي القوى

إصابة المشعان في األنكل

واصل القادس��ية صدارته للبطولة التمهيدية أللعاب القوى 
التي ينظمها احتاد العاب القوى لفئتي العمومي والناشئني بعد 
ختام منافس��ات يومها الثالث بكل جدارة واستحقاق وبرصيد 
116 نقطة. وحل ثانيا في الفئة نفس��ها كاظمة برصيد 89 نقطة 
وجاء الس��احل ثالثا برصيد 65 نقطة وحل التضامن في املركز 
الرابع برصيد 55 نقطة. وفي فئة الناشئني واصل كاظمة تصدره 
للفئ��ة برصيد 83 نقطة وحل ثانيا الفحيحيل برصيد 69 نقطة 
فيما احتل الساحل املركز الثالث برصيد 60 نقطة وجاء القادسية 
رابعا برصيد 53 نقطة. من جانبه اشاد امني السر املساعد الحتاد 
ألعاب القوى محمد العتيبي باجلهود التنظيمية، كما أشاد بأداء 
حكام البطولة، متوقعا أن يش��هد اليوم األخير في البطولة أداء 
أفض��ل من قبل الالعبني »الذين يطمحون الى تس��جيل نتائج 

الئقة في هذه البطولة االفتتاحية«.

عبدالعزيز جاسم
تعرض العب وس��ط القادس��ية عبدالعزيز املشعان إلصابة 
في األنكل خالل تدريبات فريقه س��تحرمه من املش��اركة أمام 
الس��املية في اجلولة اخلامسة من الدوري غدا ويحتاج املشعان 
الى عالج يس��تغرق من 10 إلى 14 يوما، ما يعني ايضا احتمال 
عدم مش��اركته في اجلولتني السادس��ة والسابعة امام الكويت 
وكاظم��ة. من جانب آخر، منح امل��درب محمد ابراهيم الالعبني 
الذين شاركوا مع األزرق في مباراة استراليا أول من أمس راحة 

من تدريبات األصفر أمس.

النصر مع القادسية وجهاً لوجه اليوم
تقام اليوم 3 مباريات في إطار 
منافسات األسبوع الثاني للدورة 
التنشيطية لكرة اليد، حيث يلتقي 
ال�  الساحل في  الصليبخات مع 
4.30 بصالة الشهيد فهد األحمد 
في الدعية، فيما يتقابل الفحيحيل 
مع خيطان في 6 مساء، وأخيرا 
يلعب القادس���ية مع النصر في 

ال� 7.30.
الثالث األكثر  اللقاء  ويعتبر 
أهمية لتقارب مستوى القادسية 
مع النصر حيث يدخل الفريقان 
املباراة وفي جعبتهما نقطتني من 
مباراة واحدة، حيث تغلب األصفر 
العنابي  الشباب، فيما فاز  على 
على خيطان ولقاء اليوم قد يقرب 
الفائز من التأهل الى الدور نصف 
النهائي على اعتبار ان الفريقني 
ينافسان على التأهل الى جانب 
الفحيحيل والصليبخات، وقد لعب 
القادسية في لقائه األول بشكل 
جيد وفع���ال بجميع املراكز مع 
مشاركة العبي الساملية السابقني 
عمار الدامري ومحمد التمار وقدما 
مستوى جيدا الى جانب زمالئهما 
الياقوت  باقر خريبط وط���الل 
واحلارس محمد الس���ماك فيما 
يطم���ح العنابي للمحافظة على 
انطالقته اجليدة من خالل حصد 

نقطتي املباراة وبإمكانه ذلك متى 
لعب الفريق بهدوء وثقة ومستوى 

ثابت طوال الستني دقيقة.
وفي اللقاء األول الذي يجمع 
الصليبخات مع الس���احل يظهر 
األول للمرة األولى في املسابقة 
ويغيب عن صفوفه خمسة العبني 
دوليني وهذا ما س���يدفع املدرب 
الوطني خالد غلوم لالستعانة 
بالصف الثاني الى جانب بعض 
العبي اخلبرة مثل أحمد الكندري 
الى  ومحمد فالح وحسني جابر 
جانب فواز عب���اس الذي يريد 

اثبات نفسه.

اما الساحل فخسر لقاءه األول 
الفحيحيل بفارق 9 أهداف  امام 
ويسعى اليوم للتعويض بقيادة 
املدرب الوطني سالم محمود الذي 
بدأ يعطي الفرصة لالعبني الصغار 
إلثبات وجودهم، وقد برز صانع 

األلعاب محمد احلمدان.
اما اللقاء الثالث فكفته متيل 
باجت���اه الفحيحي���ل )نقطتني( 
النسجام الفريق واللعب بشكل 
جماعي جيد مع تس���ريع اللعب 
املرتد، فيما  الهج���وم  وتطبيق 
س���يحاول خيطان تقدمي عرض 

مشرف.

الصليبخات يلتقي الساحل في »تنشيطية اليد«

العجمي: الكويت تشارك في كأسي آسيا للرجال والسيدات لهوكي الجليد
أعلن عن وصول مندوب االتحاد الدولي إلى الكويت

على ان يتأهل اول املجموعة االولى 
واول الثانية للمباراة النهائية.

كما اعلن رئي���س احتاد الهوكي 
عن تلقي االحتاد لدعوة من االحتاد 
اآلسيوي للمشاركة في بطولة كأس 
آسيا للسيدات في مايو املقبل والتي 

تستضيفها شنغهاي في الصني.
الى ذل���ك، تتواص���ل التدريبات 
االسبوعية ملنتخبي الرجال والسيدات 
في صالة التزلج في الفترة املسائية 
للرجال والصباحية للسيدات استعدادا 

للمشاركات املقبلة.
الالعبني  العجمي م���ن  ومتن���ى 
والالعبات االلتزام بالتدريبات وبذل 
اجلهد الوافي للوصول الى مستوى 
مطمئن ميكننا من املنافسة وخوض 
البط���والت احمللي���ة والدولية بكل 
ثقة واقتدار باس���م الكويت وحتت 

علمها.

وبني العجمي ان البطولة اآلسيوية 
تعتبر االفضل اقليميا واملؤهلة الى 
كأس العال���م والبط���والت الدولية 
باالضافة الى زيادة النقاط في الرصيد 
العاملي وبالتالي حتسني الترتيب في 
سلم االسرة الدولية السيما ان عدد 
اعضاء االحتاد الدولي لهوكي اجلليد 

68 عضوا.
واوض���ح العجم���ي ان منتخبنا 
الوطني وقع ف���ي املجموعة االولى 
التي تضم الى جانبه كل من: تايلند 
وماليزيا وسنغافورة والهند، بينما 
ضم���ت املجموعة الثاني���ة كال من: 
االمارات والصني تايبيه وهونغ كونغ 

ومكاو ومنغوليا.
وكانت القرعة س���حبت في فرع 
الدولي للعب���ة في طوكيو  االحتاد 
باليابان منذ اسبوع حيث يقضي نظام 
البطولة بجمع النقاط في املجموعتني 

رأسها كازاخستان صاحبة التصنيف 
االول في القارة الصفراء تليها اليابان 
وكوري���ا اجلنوبية والصني وكوريا 

الشمالية.

اعلن رئيس احتاد هوكي اجلليد 
فهيد العجمي ع���ن وصول مندوب 
االحتاد الدولي لهوك���ي اجلليد آدم 
سولييت الى الكويت في اول زيارة 
رسمية دولية للقاء عدد من مسؤولي 
جلنة الهوكي والالعبني واملدير الفني 
والطبي والقيام في جولة استطالعية 
لصالة التزلج وكيفية تعاطي الكويت 

مع اللعبة.
وذكر العجمي ان الزيارة تعتبر 
مهمة وذات معان كثيرة لالستفادة 
من املساعدات املعنوية واملادية من 

االحتاد الدولي لالحتاد الكويتي.
من جانب آخر، افاد العجمي بأن 
الكويت قبلت دعوة من االحتاد اآلسيوي 
للعبة للمشاركة في بطولة كاس آسيا 
لفئة الرجال والتي تستضيفها الصني 
� تايبيه، في مارس املقبل مبشاركة 
اقوى املنتخبات اآلس���يوية وعلى 

فهيد العجمي

أخطاء غوران بالجملة وإصراره على التشكيلة »زاد الطين بلّة«

نق����دم اداء مميزا من دونه والذي 
تعاط����ف معه اجلمه����ور جميعا 
عندما عجز عن الذهاب الى غرفة 
املالبس بعد صافرة انتهاء الشوط 
االول للمجهود الكبير الذي بذله 
وجلس على قدميه واخذ نفس����ا 
عميقا ثم غادر امللعب فكل التحية 

لهذا البطل. 
ولكن يبقى ما يفرح وهو الروح 
القتالية التي قدمها العبو االزرق 
بعودتهم الى التعادل بعد اخلسارة 
والتي تشل اي منافس سواء كان 
ضعيفا او قويا ليثبتوا ان رجال 

األزرق يظهرون وقت الصعاب.

بال منازع حم����د العنزي بعد 22 
دقيقة حيث أعاد الروح واحلياة الى 
منتخبنا بعد ان لعب على حساب 
جراح العتيق����ي واقتنص الهدف 
ف����ردي وبطريقة  االول مبجهود 
الكبار بعد ان سدد الكرة من زاوية 
انه ارهق االستراليني  ضيقة كما 

طوال شوطي املباراة.

 فدائية المطوع 

وكسب األزرق الرهان بيوسف 
ناصر الذي كان س����ببا في نقطة 
الساحر  التعادل بعد متريرة من 
بدر املط����وع الذي من الصعب ان 

دقيقة االولى؟
وفي النهاية الكل يعلم ان االزرق 
غالبا إن لعب بفرصة التعادل فإنه 
يخرج ولكن احلظ الذي يتمتع به 
غوران جيد ويكفي انه لم يخسر اي 
مباراة رسمية حتى اآلن، واملوعد 
في 3 مارس امام عمان، لتصحيح 
األوضاع ولكس����ر التش����اؤم بني 
الشارع الرياضي واعطائهم بسمة 
اخيرة في اجلولة االخيرة بالفوز او 
التعادل مع عمان. واذا كانت هناك 
سلبيات فيجب ان نذكر االيجابيات 
فيحسب للمدرب شجاعته وعودته 
الى قناعت����ه بإدخال جنم املباراة 

ان هذا الق����رار ليس قرار غوران 
ولكن ما املكاسب التي يريدها من 

وراء العناد.

تأخر نزول جراغ

وتكملة ملسلسل السلبيات فما 
السبب في التأخر غير املبرر في 
اللعب  إدخال محمد جراغ صانع 
الذي كانت متريراته مميزة حلظة 
دخول����ه، وكذلك اإلبقاء على امان 
الذي طلب اخلروج من تلقاء نفسه 
ودخل مكانه فهد العنزي الذي لم 
يقدم اي شيء يذكر والسؤال اين 
صانع اللعب باالزرق طوال ال� 70 

وكأنه يقول لالعبني املتواجدين 
معه ال تخافوا انتم موجودون ان 
ظهرمت مبستوى متواضع او حتى 
لم تشاركوا فال تبدعوا وال تعطوا 
اقصى م����ا لديكم، وهو بذلك قتل 
فيهم روح املنافسة واخلوف على 
املنتخب، وفي  مكان في تشكيلة 
املقابل حطم آمال املوجودين والذين 
يبدعون من جولة الى جولة حتى 
وان ظهر م����ن بينهم مارادونا فال 
يوجد مكان لهم في التشكيلة ألن 
املوجودين حالي����ا ال ميكن ألحد 
ان يك����ون افضل منه����م، ولكن ال 
حياة ملن تنادي. واجلميع يراهن 

عبدالعزيز جاسم 
ال ميك����ن للفرح����ة الكبي����رة 
للجهاز الفني لألزرق بعد العودة 
من اخلسارة بهدفني أمام استراليا 
في التصفيات املؤهلة لكأس آسيا 
اول م����ن امس ان تغطي او متحو 
السلبيات الكثيرة التي ظهرت خالل 
اللقاء الى جانب األخطاء الساذجة 
التي وقع فيها الصربي غوران مع 
بداية وخالل املب����اراة ولو جئنا 
بش����خص ال يعلم كثيرا عن امور 
كرة القدم وقلنا له ضع التشكيلة 
املناسبة فإن اول ما يسأل عنه هو 
املركز الذي يجيد كل العب اللعب 

فيه ومن ثم يضع اخلطة.
ولكن ما ح����دث ألزرقنا امس 
من تغييرات باملراكز ش����لت ابرز 
مكامن القوة بالفريق، فهل يعقل 
ان يكون لديك العب مميز مثل حمد 
امان وتضعه باجلهة اليسرى لكي 
يقوم بدور دفاعي فقط؟ واين ذهب 
فهد عوض؟ واالدهى من ذلك انه 
كلما انطلق حمد امان احتاج الى 
دورة كاملة لكي ينقل متريرة ما 
يعطي االستراليني الفرصة للعودة 
الى مراكزهم بس����رعة حتى انهم 
باتوا يخش����ون القادم من اخللف 
فهد عوض اكثر من حمد امان الذي 
ان لعب باجلهة اليمنى فسيكون 
مؤث����را اكثر ورمبا يكون س����ببا 
مباش����را في الفوز، وكأننا نعود 
بالقصة القدمية الى السيد غوران 
ومساعده عبدالعزيز حمادة ملاذا 
العناد واإلصرار على شيء خاسر 
بعدم استدعاء طارق الشمري او 
علي مقصيد اللذين يجيدان اللعب 

باجلهة اليسرى. 

أين خط الوسط؟

وهل من املعقول ان االزرق لم 
يتدرب ويعرف طريقة االستراليني 
التي تعتم����د على الكرات العالية 
واستغاللها والتي كانت سببا في 
الهدفني في اول 5 دقائق، واملضحك 
ان وسط ملعبنا كان تائها %100 
ليس لسوء مستوى الالعبني بل 
لغياب التجانس، فهل من املعقول ان 
يعود في كل هجمة املطوع ويتسلم 
الكرة ثم يفكر ملن ميررها، وخط 
الوسط نائم ال حول له وال قوة.

وم����ا زاد الطني بل����ة تصريح 
غوران األخير بعد املواجهة بأنه 
لن يضم اي العب جديد للمنتخب 

مشاركات األندية في بطولةحمد أنقذ األزرق أمام أستراليا وناصر كسب الثقة وأمان ظُلم في الجهة اليسرى
كأس االتحاد اآلسيوي تعوق األزرق

محمود: مكافآت من الفهد و»االنتقالية«

بشير وربيع يغيبان عن عُمان

اليوسف يشيد بمؤازرة »األزرق«

عبدالعزيز جاسم
علمت »األنباء« ان خطة إعداد االزرق ملباراة عمان احلاسمة 
في تصفيات آسيا 3 مارس املقبل ستكون امامها بعض العوائق، 
ابرزها ان مباريات الكويت والقادسية في كأس االحتاد اآلسيوي 
ستكون بتاريخ 23 و24 فبراير املقبل، وبالتالي ستكون فترة 
املعس���كر ملدة 5 ايام، ما يعني انه غير مفيد بكل احلاالت بعد 
ان كان مخططا له في الس���ابق ان ميتد الى فترة ال تقل عن 10 
ايام، لذلك س���يحاول اجلهاز االداري لالزرق اقناع هذه االندية 
بعدم اشراك العبي هذه االندية املتواجدين في صفوف االزرق 
في كأس االحتاد اآلس���يوي، اوال ألن اغل���ب العبي االزرق من 
كاظمة والكويت والقادسية، وثانيا خوفا من تعرض الالعبني 
لالصابة حيث تصعب معاجلة الالع���ب الن الفت��رة قصيرة، 
واخيرا صعوبة انضمامهم ملعس���كر العني او الش���ارقة الذي 

سيسبق املباراة.

وجه مش���رف املنتخب علي محمود الشكر للشيخ احمد الفهد 
عل���ى املكافأة املالية التي قدمها لالعبني بعد املباراة مباش���رة مع 
استراليا وهذا االمر ليس غريبا على الفهد الذي يدعم االزرق اينما 
كان، كما وجه الش���كر الى اللجنة االنتقالية املكلفة بادارة شؤون 

احتاد الكرة على تقدميهم مكافأة مالية لالعبني.
وذك���ر محمود ان ابرز ما في املباراة ه���و الروح القتالية التي 
ظهر عليها العبونا خالل ش���وطي املباراة والتشجيع اجلماهيري 
املتواصل بالرغم من تأخر منتخبنا بهدفني، مشيدا بعزم واصرار 

فهد عوض وبدر املطوع وحتملهما لالصابة.

يفتقد المنتخب العماني العبيه فوزي بش���ير ومحمد ربيع 
امام االزرق ف���ي ختام التصفيات اآلس���يوية 3 مارس المقبل 
لإليقاف بع��د حصولهم��ا عل���ى البطاقة الصفراء الثانية في 
مباراة اندونيس���يا وتتجه النية ل�����دى االتحاد العمان��ي الى 
مخاطبة لجنة المسابقات باالتحاد اآلسيوي لرفع إيقاف بشي��ر 
الن��ه من وجهة نظرهم لم يكن يس���تحق ان يوجه له البطاقة 

الصفراء.

أعرب رئيس اللجنة االنتقالية الش���يخ أحمد اليوسف باسمه 
ونيابة عن اخوانه أعضاء اللجنة وجلان االحتاد وجميع العاملني 
فيه واألسرة الكروية عن جزيل الشكر واالمتنان الى جميع من ساند 
وآزر وشجع منتخبنا الوطني في مباراته مع املنتخب االسترالي 

ضمن التصفيات املؤهلة لكأس آسيا 2011.
كما ش���كر اليوسف جماهيرنا الرياضية الوفية والتي جسدت 
في وقوفها خلف »األزرق« كل قي���م التالحم والتعاون والعادات 

والتقاليد.
وأكد ان دعم ومس���اندة اجلميع ملنتخبنا الوطني كان له أكبر 
األثر واحلسم فيما رأيناه من مستوى فني وروح رياضية عالية 

وهمة كبيرة من الالعبني، والتي تكللت بهذه النتيجة.

»خليجية اليد« مارس المقبل
قررت اللجنة التنظيمية اخلليجية لكرة اليد حتديد 
موعد اقامة البطولة اخلليجية ال� 30 لألندية ابطال الكؤوس 
لكرة اليد واملقرر اقامتها مبدينة مسقط بسلطنة عمان 
باستضافة مسقط العماني لتقام خالل الفترة من 20 الى 
30 مارس املقبل، كما قررت اللجنة اجراء قرعة البطولة 
20 فبراير املقبل مبسقط. وسيمثل القادسية الكويت في 

هذه البطولة باعتباره بطل الكأس للموسم املاضي.


