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األزرق إلى العين للقاء البحرين وغوران يجّرب أكثر من خطة
عبداهلل العنزي

يغادر املنتخب الوطن���ي ظهر اليوم العاصمة 
االماراتية أبوظبي متوجها الى مدينة العني، ويأتي 
تغيير مكان املعسكر من أبوظبي الى العني، حيث 
سيخوض االزرق مباراته الودية الثانية امام املنتخب 
البحرين���ي 24 اجلاري، بعد املب���اراة االولى التي 
خاضها امام املنتخب الس���وري وانتهت بالتعادل 

االيجابي 1 - 1.
وكان رئيس اللجنة االنتقالية الش���يخ احمد 
اليوسف قد وصل الى أبوظبي اول من امس، وقد 
حضر التدريب املسائي لالعبني الذي أقيم في امللعب 
الفرعي لستاد مبدينة الشيخ زايد الرياضية قبل ان 
يتناول مع الالعبني وجبة العشاء، وذلك من باب 
رفع الروح املعنوية لهم قبل املواجهة احلاسمة امام 
املنتخب العماني 3 مارس املقبل مبسقط في اجلولة 
احلاس���مة للتصفيات املؤهلة الى كأس آسيا 2011 
بقطر. وعقد اليوسف ظهر امس اجتماعا موسعا مع 
الالعبني حضره اجلهازان الفني واالداري وقد شرح 
اليوسف لالعبني أهمية املباراة املقبلة التي تضع 
الك���رة الكويتية امام مفترق طرق، خصوصا بعد 
االنتكاسات االدارية التي عاشتها الكرة في اآلونة 
االخيرة والتي أدت الى انتكاس���ات على مستوى 

النتائج ايضا.
وطالب الالعبني بتق���دمي كل ما لديهم لتجاوز 
هذه املباراة وبعدها ستكون أمامهم فرصة إلعداد 
جيد مع استقرار في اجلهازين الفني واالداري قبل 
موعد اقامة البطولة اآلسيوية، فاملرحلة املقبلة هي 

األكثر صعوبة في تاريخ االزرق.
وعاهد الالعبون اليوسف على تقدمي مستوى 
مشرف في مباراة عمان والعمل على حتقيق اكبر 

استفادة من املعسكر.
هذا، وكان االزرق ق���د أدى تدريبه االخير في 
أبوظبي مساء امس، وقد شارك فيه جميع الالعبني 

مبن فيهم املصابون، وشمل التدريب تطبيق بعض 
اجلم���ل التكتيكية التي طالب به���ا اجلهاز الفني، 
وذلك لتالفي السلبيات التي ظهر عليها الفريق في 
املباراة السابقة أمام سورية، ووفق االهتمام الزائد 
من غوران باملباراة املقبلة امام البحرين، فإنه من 
املتوقع ان يبدأ بالعناصر األساسية، حيث سيدفع 

بها في لقاء عمان.
اجلدير بالذك���ر ان وفد االزرق أجرى أكثر من 
اتص���ال مع اندية امارة العني من اجل اس���تعارة 
ملعب إلقامة تدريب���ات األزرق عليه، وقد حصل 
شبه اتفاق بني اليوسف ورئيس نادي العني على 
استضافة ملعب العني لتدريبات االزرق ومباراة 

البحرين املقبلة 24 اجلاري.
من جانبه، أش���اد رئيس الوف���د مبارك النزال 
بالروح املعنوية واحلماس والتعاون الذي يتحلى 
به وفد املنتخب، مؤكدا أنه ملس خالل املعسكر متتع 

الالعبني بحالة نفسية عالية.
كما أش���اد النزال مبجلس ادارة اندية الكويت 
والقادسية وكاظمة على السماح لالعبيهم باملشاركة 
في املعسكر رغم احتياجهم لهم خالل مباريات كأس 

االحتاد اآلسيوي.
من جه���ة أخرى، قال مس���اعد مدرب املنتخب 
عبدالعزيز حمادة ان »املنتخب يجرب خالل التدريبات 
العديد من اخلطط الفنية والتكتيكات املهارية الى 
جانب جتربة العديد من الالعبني لالستقرار على 

القائمة االخيرة للمباراة النهائية«.
وأضاف ان خطط اللعب لن تختلف كثيرا عن 
طريقة اللعب التي شارك بها خالل فترة التصفيات، 
خاص���ة أمام املنتخب االس���ترالي االخيرة، حيث 
يلع���ب بطريق���ة )4 - 5 - 1( أو )4 - 4 - 2(. 
وقال ان االزرق س���يدخل مباراته مع عمان بهدف 
الفوز، وان عمان ستكون بوابة لتأهل الكويت الى 

نهائيات كأس آسيا.

اليوسف يجتمع بالالعبين والجهازين الفني واإلداري

بدر املطوع ونواف اخلالدي خالل أحد التدريبات

مهاجم النجمة السنغالي ماكيتي ديوب يسدد كرة خلفية في مباراة سابقة

الهالل وصل للقاء 
األبيض في كأس 
االتحاد اآلسيوي

»اإلدارية« تأمر بإعادة انتخابات العربي

األخضر يهزم أسمنت السويس

إدغار يعتمد مواجهة األردن

السالمية إلى القاهرة اليوم

العربي وكاظمة على طاولة »الهيئة«

الحساوي وخليل يطمئنان على كميل

كاظمة يغادر إلى سورية

مبارك الخالدي
ينهي الكويت استعداداته 
للقاء الهالل اليمني باجرائه 
مرانا رئيسيا عصر او مساء 
اليوم بحس���ب االتفاق مع 
الذي  اليمني  الفريق  ادارة 
وصل في س���اعة متأخرة 

امس.
وكان »االبيض« قد دخل 
االج���واء اآلس���يوية عبر 
انتظامه في معسكر داخلي 
اعتبارا من مساء امس، حيث 
ادى الفريق مرانا حماسيا 
شارك فيه جميع الالعبني 
باستثناء العناصر املنضمة 
للمنتخب الوطني وهم جراح 
الطاهر  العتيقي ويعقوب 
واحمد العيدان ووليد علي، 
فيما غاب فهد عوض بداعي 

االصابة.
ح���اول م���درب الفريق 
آرثر اش���راك  البرازيل���ي 
املراكز  الالعبني في  بعض 
التي كان يشغلها الالعبون 
املشاركون مع االزرق بغية 
ادخالهم اج���واء املباريات 
الرس���مية والوقوف على 
مس���توياتهم قبل خوض 
املب���اراة املهمة أمام الهالل 

بعد غد االربعاء.

مؤتمر صحافي

ومن املقرر ان يعقد مدربا 
الفريقني مؤمترا صحافيا 
الساعة احلادية  اليوم في 
عش���رة صباح���ا باملركز 
االعالمي للحديث عن املباراة 
وتوقعاتهما، بحضور قائدي 
الفريقني وممثل عن االحتاد 

اآلسيوي للعبة.

مبارك الخالدي
اصدرت الدائرة االدارية باحملكمة الكلية صباح امس حكمها في 
الدعوى املرفوعة من عضوي اجلمعية العمومية بالنادي وهم رائد 
الزعابي واس���ماعيل حبيب ضد رئيس مجلس ادارة النادي احلالي 
جمال الكاظمي بصفته ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 

بصفته وذلك بإعادة انتخابات مجلس ادارة النادي.
وكان املدعي���ان قد تظلما من نتائ���ج االنتخابات التي جرت في 
اكتوبر 2008 والتي اسفرت عن فوز املجلس احلالي باملقاعد التنفيذية 

ملجلس االدارة ملدة اربع سنوات.
وحيث ان الهيئة العامة للشباب والرياضة � املدعى عليه الثاني 
� لم تتجاوب مع التظلم املطروح، االمر الذي جلأ معه املدعيان وفق 
املواعيد القانونية املقررة الى القضاء الذي تداول الدعوى عبر جلسات 

عدة ليصدر احلكم فيها صباح امس باعادة االنتخابات.
اجلدير بالذكر ان احلكم بش���كله االبتدائ���ي ال ميثل خطرا على 
املجل���س احلالي اذ من املتوقع ان يلج���أ املدعى عليهما الى محكمة 
االس���تئناف كما يلجأ املدعون لذات احملكمة لتحصني احلكم وذلك 

خالل 30 يوما من صدور احلكم.

عبداهلل العنزي
فاز العربي على اس����منت الس����ويس 3 - 0 في مباراة ودية ضمن 
املعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق حاليا في القاهرة، سجل االهداف 
مبارك البلوشي ونواف العتيبي وعلي اشكناني، وجرب مدرب العربي 

الكرواتي دراغان سكوسيتش جتربة اغلب الالعبني في الفريق.
وقد شارك مع الفريق احملترفان اجلديدان البرازيلي سيرجو فالكه 
والبوليڤي فالكو ولكن لم يظهرا باملس����توى املطلوب، وقد اكد دراغان 
لرئيس الوفد س����امي احلشاش انه سيعطي فالكه وفالكو فرصة ثانية 
خالل املعسكر من خالل خوضهما للمباريات التجريبية االخرى وسيتخذ 

القرار النهائي املتعلق مبصيرهما بعد نهاية املعسكر.
من جهته، قال احلش����اش في اتصال هاتفي مع »األنباء« ان الفوائد 
املرجوة من املعسكر بدأت تتحقق من خالل حماس الالعبني في تدريبات 
الفريق او املس����توى الذي ظهر عليه الالعبون في مباراة اول من امس 
امام اسمنت السويس، معربا عن امله مبواصلة نفس هذه الروح العالية 
من الالعبني حتى نهاية املعسكر. وبني احلشاش ان حظوظ العربي في 
الفوز ببطولة الدوري وان كانت صعبة فإنها الزالت قائمة، وهذا االمر 
يعطينا دافعا كبيرا لتقدمي افضل العروض في القسم الثالث من املسابقة 

وحتسني املركز احلالي للفريق.

مبارك الخالدي
اعتمد اجلهازان الفني واالداري للمنتخب الوطني للناش���ئني 
البرنامج االعدادي للمنتخب للمرحلة املقبلة، حيث سيكون التجمع 
االولي لالعبني في 3 مارس املقبل، كما وافق مدرب املنتخب ادغار 
بورغيس على اللقاء املقترح مع املنتخب االردني في مايو املقبل. 
وتقرر ان يقوم ادغار مبراقبة أداء الالعبني مع أنديتهم أثناء مباريات 

كأس االحتاد الذي سينطلق 5 مارس املقبل.
من جهته، عبر مشرف االزرق نايف القحطاني عن تفاؤله بتحقيق 
نتائج ايجابيه خلطة اعداد املنتخب للمرحلة املقبلة. وقال ل� »األنباء« 
ان اجلهازين الفني واالداري يتطلعان الى مزيد من املباريات ذات 
الطابع الدولي حتى يتعود العبونا على أجواء املباريات الرسمية، 
ولتحقيق اكبر عائد فني اس���تعدادا خلوض االستحقاق االهم في 
تاريخهم وهو نهائيات كأس آس���يا في األردن أكتوبر املقبل. وأكد 
ان التشكيلة مازالت مفتوحة امام اجلهاز الفني، وان التنافس بني 

الالعبني سيكون على أشده حلجز مكان في التشكيلة.

يحيى حميدان
يتوجه الفريق االول بنادي الس���املية اليوم الى القاهرة إلقامة 
معس���كر اعدادي ملدة أس���بوعني يتخلله إجراء عدد من املباريات 
الودية، ومن املتوقع ان يرأس الوفد أمني السر العام بالنادي حامد 
الوسمي الى جانب اجلهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي توماس 
ومساعده علي فالح و23 العبا. اجلدير بالذكر ان السماوي يحتل 
املركز السادس في ترتيب الدوري املمتاز برصيد 17 نقطة، ويأمل 
اجلهاز الفني ان يس���اهم املعس���كر في عودة ال���روح الى الفريق 

واالرتقاء بأدائه من الناحيتني الفنية والبدنية.

مبارك الخالدي
يعقد مجلس ادارة الهيئة العامة للش����باب والرياضة اجتماعا مهما 
مساء اليوم لبحث املواضيع املدرجة على جدول اعماله ومن بينها االحكام 
القضائية اخلاصة باملتنازعني م����ن اعضاء اجلمعية العمومية للنادي 
العرب����ي واآلليات اخلاصة بتفعيل هذه االحكام، كما س����يبحث الوضع 
القانوني ملجلس ادارة نادي كاظمة على ضوء الشكوى املقدمة من عدد 

من املتقدمني للتسجيل كأعضاء في اجلمعية العمومية للنادي.

يغادر فواز احلساوي ود.محمد خليل اليوم الى منطقة النسباغ 
في أملانيا لالطمئنان على الالعب الدولي الس���ابق فتحي كميل الذي 
غادر البالد اجلمعة املاضية الس���تكمال عالجه حيث انه يتعالج في 
مستشفى شنايدر كلينك في منطقة النسباغ، ومن املقرر ان يلحق 

بهما الالعب الدولي السابق جاسم يعقوب بعد غد.

يحيى حميدان
تغادر البالد ظهر اليوم بعثة الفريق االول بنادي كاظمة متوجهة الى 
سورية وذلك ملالقاة فريق اجليش السوري بعد غد على ستاد العباسيني 

في اطار منافسات املجموعة الثالثة لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي.
ويرأس البعثة مدير الكرة فواز بخيت واملش���رف عصام سكني 
اضافة الى اجلهاز الفني املكون من الروماني ايلي بالتشي ومساعده 

جمال يعقوب.

العربي والقادسية في صراع  على زعامة »تنشيطية اليد«
حامد العمران

من سيكون صاحب »اليد« االقوى واالطول للظفر بكأس 
الدورة التنشيطية التاسعة لكرة اليد اليوم؟ هل القادسية أم 
غرميه اللدود العربي؟ االجابة سنتعرف عليها بعد انطالق 
صافرة النهاية للنهائي امللتهب الذي س���يجمع »االصفر« 
مع »االخضر« 5:30 مس���اء على صالة الشهيد فهد االحمد 
في الدعية، فيما س���يلعب في الرابعة عصرا الفحيحيل مع 

اليرموك لتحديد صاحب املركز الثالث.
لن يكون لقاء القادسية مع العربي اليوم عاديا، وستكون 
درج���ة حرارته مرتفعة جدا نظرا للص���راع التقليدي بني 
الفريقني، السيما انه من املتوقع ان متأل جماهير الفريقني 
مدرجات الصالة عل���ى الرغم من ان البطولة تنش���يطية 
وليست بأهمية الدوري، اال ان روح التحدي عند الفريقني 
جتعل املباراة ذات طعم خاص، خاصة ان الفريقني يضمان 

عناصر واعدة كل منهم يريد اثبات وجوده.
وكان القادسية قد وصل الى املباراة النهائية بعد فوزه 
على اليرموك 26 - 24، فيما تغلب العربي على الفحيحيل 

.27 - 30
وستكون املباراة بصبغة تونسية، حيث يقود الفريقني 
مدربان من تونس الشاذلي القايد )العربي( وعبدالرحمن 
حمو )القادسية( وكل منهما يعرف اآلخر جيدا، لكن قراءة 
املباراة حتتاج الى تركيز كبير، ومن س���يتمكن من ايقاف 
مفاتيح اللعب في الفريق اآلخر سيصل الى بر االمان الحتضان 

كأس البطولة.
اما العربي فيعتمد على س���رعة التمرير وايجاد تكنيك 

مناس���ب لالعبي اخلط اخللفي ومحاولة استغالل سلمان 
الش���مالي بتصويبات���ه القوية الى جانب حس���ني حبيب 
وعبدالعزي���ز املطوع مع فتح اللع���ب على اجلناحني عند 
عبداهلل مصطفى وطالل عباس، فيما يعتبر احلارس مهدي 
عبداحللي���م من اهم عناصر »االخض���ر« لتألقه الدائم في 

احملافظة على شباكه.
وسيحاول »االصفر« تس���لم زمام املباراة مبكرا بقيادة 
صان���ع االلعاب صالح اجليماز واملتأل���ق ناصر بوخضرا 
واملجتهد طالل الياقوت، وقد يكون العب الدائرة باقر خريبط 
مصدر ازعاج لالعبي العربي الى جانب اجلناح االمين علي 
مس���تكي، لذلك س���يحاول دفاع العربي اغالق املنافذ امام 
اخلط االمامي مع ازعاج العبي اخلط اخللفي للمساهمة في 
إقصائهم عن تركيز التصويب وفي حراسة مرمى االصفر 
يتواجد الثنائي حمد الرش���يدي وسلمان املزعل وهما من 

العناصر املؤثرة.

عقوبات لالعبي القادسية واليرموك

قررت جلنة املس���ابقات في احتاد كرة اليد ايقاف العبي 
القادسية واليرموك عبداللطيف الدوسري ومطلق الدوسري 
4 مباري���ات مع توصية الى مجلس االدارة بزيادة العقوبة 
ال���ى جانب توقيع غرامة 200 دين���ار، فيما اوقف عبداهلل 
احلداد )القادس���ية( وصالح املوسوي )اليرموك( مباراتني 
وغرامة مالي���ة 100 دينار وذلك على خلفية احداث املباراة 
التي جمعت القادسية مع اليرموك في اللقاء نصف النهائي 

للدورة التنشيطية.

النجمة يصل اليوم لمواجهة القادسية

يعقوب، يوس���ف سعد، آغوب 
دونابيدي���ان، محم���د قرانوح، 
عباس فضل اهلل، بابي مديكي 
سيسي وللهجوم: ماكيتي ديوب، 
أكرم مغربي، بول رستم، مصطفى 

شاهني. 
وتدرب العب���و النجمة قبل 
ظهر أمس ف���ي ملعب الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري بالنادي 
في املنارة، وسيتابعون التدريب 
فور وصولهم ال���ى البالد، كما 

كشف رستم.

ابراهيم الزعزع إداريا للفريق، 
وإميل رستم مديرا فنيا، وحسن 
أيوب مدربا، ورياض مراد مدربا 
للحراس، ومازن االحمدية معاجلا 
فيزيائيا، والزميل محمد فواز 
مستش���ارا إعالميا، والالعبني: 
املرمى: نزيه أسعد،  حلراس���ة 
الياس فريجي وللدفاع: حسني 
نصر اهلل، موسى غايي، قاسم 
محم���ود، علي حمام، حس���ني 
حمدان، بالل ش���يخ النجارين 
وللوس���ط: محمد شمص، علي 

الكويت، وخصوصا اننا نلعب 
في منطقة حولي، املباراة صعبة 
من دون شك، وقد تشكل مناسبة 
النجماوية  ملصاحلة قاعدتن���ا 
العريضة. وعسى يكون وجه 
الكويت خيرا علينا«. وحتدث 
رستم ايضا عن عودة كل من بالل 
ش���يخ النجارين وأكرم مغربي 
الى الفريق بعد ش���فائهما من 

االصابة.
وتتأل���ف بعثة النجمة التي 
يرأس���ها س���امي ال���وزان، من 

تشهدها جميع القطاعات، االدارة 
متماسكة حول الفريق، وهناك 
رغبة من اجلميع ببذل النفس 
والنفيس كرمى للنجمة. والبد 
من االش���ارة الى ان كرة القدم 
تتضمن مطبات، وااليجابي اننا 
نصنع فرصا عدة وال نترجمها 
الى اصاب���ات، وهذا يعني عدم 
وجود مشكلة تكتيكية. سنسعى 
الى تقدمي عرض جيد امام فريق 
كبي���ر، وس���نحاول االفادة من 
تش���جيع اجلالية اللبنانية في 

بيروت ـ ناجي شربل
النجمة  ن���ادي  تصل بعثة 
بط���ل لبن���ان ظهر الي���وم إلى 
الب���الد، خل���وض أول مباراة 
ضمن املجموعة الرابعة من كأس 
االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم، 
املقبل،  القادسية االربعاء  أمام 

على ملعب محمد احلمد. 
النجم���ة فق���د مركز  وكان 
الوصي���ف ف���ي الترتيب العام 
للدوري اللبناني ملصلحة العهد، 
بعدما لقي خسارة قاسية عشية 
س���فره الى الكويت أمام املبرة 
في طرابلس 1–3، فيما فاز العهد 
على شباب الساحل 4–0 السبت 

املاضي. 
وعشية السفر، اجتمع رئيس 
النادي محمد الداعوق مع أعضاء 
الفري���ق وحثهم عل���ى العطاء 
ونس���يان اخلس���ارة وحتقيق 
الكويت.  ف���ي  نتيجة ايجابية 
إميل  الفني  املدير  كذلك، طالب 
رستم الفريق بنسيان اخلسارة 
والتركيز على مباراة القادسية 
الذي يعتبر الفريق األصعب في 

املجموعة. 
الرابعة  وتضم املجموع���ة 
إلى النجمة والقادسية، االحتاد 
الس���وري وكينغفيشر إيست 
بنغال الهندي، اللذين يتقابالن، 
األربعاء أيضا، على ملعب يوبا 

بهاراتي كريرانغان. 
وقال رستم ل� »األنباء«: »منر 
بظروف صعبة، ومنها االوضاع 
املالية، اذ يعاني الالعبون تأخيرا 
في نيل مس���تحقاتهم لظروف 
اللجن���ة االدارية،  خارجة عن 
ونتيج���ة اوضاع مالية صعبة 

رستم متفائل بتقديم عرض جيد


