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دروس مستفادة كثيرة من مباراة البحرين.. وندا يلحق بالمنتخب

األزرق يتدرب اليوم في مسقط وإصابة نايف بسيطة
عبداهلل العنزي 

حقق املنتخب الوطني فوائد كثيرة من مباراته 
الودية مع منتخب البحرين اول من امس، وبخالف 
النتيجة العريضة الى خرج بها االزرق من هذا اللقاء 
بعد فوزه 4ـ  1، فإن اجلهاز الفني استفاد كثيرا من 
هذه التجربة من عدة جوانب، لعل اهمها اشراك اغلب 
الالعبني في املباراة والوقوف على بعض االخطاء 
التي وقع فيها خـــط الدفاع قبل موقعة عمان في 
3 مارس املقبل في اجلولة االخيرة من التصفيات 

املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا في قطر 2011.
هذا باالضافة الى التأكد من عودة احلس التهديفي 
للمهاجم احمد عجب الذي سجل ثنائية في هذا اللقاء 
وهدفا في مباراة سورية قبل ذلك، وهذا االمر اعطى 
املدرب الصربي غوران توفاريتش ثقة كبيرة في 
الزج به اساسيا في مباراة عمان، كذلك االمر بالنسبة 
الى خالـــد خلف الذي تغيب فـــي الفترة املاضية 
بسبب االصابة اال انه شارك في اجلزء االخير من 
مباراة البحرين وظهر بصورة بدنية جيدة. ولعل 
عدم اشراك بدر املطوع في املباراة له فوائد عديدة 
خصوصا انه يعطي الالعب مزيدا من الراحة بعد 
عودته من االصابة وبالتالي ضمان جاهزيته في 
املباراة احلاســـمة هذا باالضافة الى خلبطة افكار 
مدرب عمان لوروا الذي حضر الى ملعب القطارة 
في العني ملشاهدة املباراة، وبالتالي غابت الفكرة 
الرئيسية عنه في كيفية التكتيك الذي سيخوض 
به االزرق املباراة، والتشكيلة االساسية، وهو االمر 
الذي طمح اليه اجلهاز الفني منذ علمه بقدوم لوروا 

الى ملعب القطارة.
االمر اآلخر االكثر ايجابية في مباراة البحرين 
هو قدرة املنتخب للمرة الثانية على التوالي على 
العودة للمباراة بعد التخلف بهدف وتسجيل الالعبني 
الربعة اهداف بعد ذلك، وهو االمر الذي تكرر ايضا 
في مباراة سورية حيث تقدم السوريون اوال في 
آخر 8 دقائـــق بهدف قبل ان يعدل عجب النتيجة 

قبل دقيقتني من نهاية املباراة.

إصابة طالل نايف

اما عن االصابة التـــي حلقت بطالل نايف فقد 
تنفس غـــوران الصعداء بعـــد ان اخطره اجلهاز 

الطبي بأن اصابة الالعـــب لم تتعد كونها صدمة 
فـــي االنكل، وذلك بعد ان اخضع نايف الى فحص 
باالشـــعة في احد مستشفيات العني بعد ان احس 
نايف بألم كبير في االنكل، وعلى الفور اخذ برفقة 
د.عبداملجيد البناي الى املستشفى لالطمئنان على 
حالته خصوصا ان البناي بدا قلقا من االصابة بعد 

خروج نايف من امللعب.
وقد اكـــد رئيس وفد االزرق مبارك النزال عبر 
اتصال هاتفي مع »األنباء« ان مباراة البحرين اعطت 
انطباعا جيدا بأن الالعبني قد استفادوا كثيرا من 
املعسكر املقام حاليا وهو االمر الذي طمحنا اليه 
كادارة للفريق او اجلهاز الفني منذ اليوم االول لنا في 
ابوظبي، مشيدا باحلماس الذي ظهر عليه الالعبون 
قبل بداية املباراة وكأنها مباراة رســـمية، متمنيا 
ان يستمر الالعبون في احلماس والروح القتالية 

نفسها الى موعد اللقاء املنتظر امام عمان.
واضاف النزال ان الفرصة التزال سانحة لغوران 
واجلهاز الفني في تصحيح االخطاء قبل التوجه 
الى مسقط خصوصا ان املنتخب ادى امس حصة 

تدريبية خفيفة مبشاركة جميع الالعبني.
وعـــن اصابة نايـــف قال النزال انها بســـيطة 
وســـطحية واجلهاز الطبي اعطاه راحة ملدة يوم 
على ان يعود غدا الى املشـــاركة مـــع زمالئه، اما 
بالنسبة الى بقية الالعبني فانهم في وضع صحي 
جيد خصوصـــا بدر املطوع الذي دخل التدريبات 
بشـــكل جدي وستكون مشاركته في مباراة عمان 

بيد اجلهاز الفني.
وكان مساعد ندا احملترف في الشباب السعودي 
قد وصل صباح امس الى العني مقر معسكر االزرق 
بعد ان لعب مباراة في دوري ابطال آسيا مع فريقه 

االربعاء املاضي.
هـــذا ومن املقرر ان يغادر االزرق صباح اليوم 
مدينة العني متوجها الى العاصمة العمانية مسقط 
عبر طريق البر بعد ان ارتأت ادارة املنتخب السفر 
برا وذلك الختصار املسافة ولقرب مسقط من العني، 
فلو اراد الفريق الذهاب جوا فعليه اوال التوجه الى 
دبي ثم الى مسقط وهو االمر الذي يسبب ارهاقا 
اكثر لالعبني. هذا وســـيؤدي االزرق اليوم ايضا 

تدريبا خفيفا في ملعب الشرطة مبسقط.

أحد املشاركني في مسابقة املاستر يرد الكرة 

مساعد ندا يتدرب اليوم مع األزرق في مسقط

إحدى الالعبات الكوريات ترد إحدى الكرات 

ماهر الشمري يوجه العبيه أثناء أحد التدريبات

الحسن والشين يودعان منافسات الفردي

الحسيني: نبحث عن مباريات أخرى والمعسكر في يونيو المقبل

ختام »طاولة سلوى« اليوم وتفوق واضح لنجوم الصين

»األردني« وصل ويلتقي األزرق األولمبي غداً

يسدل الستار اليوم على النسخة السادسة 
لبطولة الكويت الدولية لكرة الطاولة »كأس 
سلوى« بإقامة منافسات الدورين نصف النهائي 
والنهائي إلى جانب توزيع امليداليات واجلوائز 
املالية على الفائزين. وكانت منافسات دور الـ 32 
التي أقيمت أول من أمس شهدت تفوقا واضحا 
لنجوم الصني الذين سحبوا البساط من حتت 
اجلميــــع في الظهور االول لهــــم بالبطولة في 
الوقت الذي خرج فيه الثنائي الكويتي حسني 
البحراني وإبراهيم احلسن باإلضافة للمصري 
السيد الشني. وخرج احلسن بعد خسارته من 
الپولندي بارتوز سوش 0 - 4 كما خرج بنفس 
النتيجة زميله البحراني بعد خسارته من األملاني 
ستيفان مينجل، في حني خسر الشني بعد فوز 
العب كوريا 4 - 0. واســــتطاع الصيني لوجن 
ما ان يقهر الفرنســــي ادريان ماتينيت 4 - 2، 
كما تغلب مواطنه أوكسني أكسيو على العب 

كوريا الشمالية مان جاجن 4 - 1.
وتواصلت انتصــــارات ابطال الصني بفوز 
جيكي زاهنك على الهندي كمال شارتاش 4 - 
1، كمــــا حقق الصيني واجن هاو انتصارا غاليا 
على العب التشيك بيتر كوربل 4 - 0. وحقق 
الكوري مني سيوجن الفوز على الروسي الكسي 
سميرنوف 4 - 0، كما حقق مواطنه يوجن جاه 

الفوز على النمساوي ويكسنج شني 1-4.
وفي فردي السيدات وصلت لدور الـ 16 اغلب 
بطالت الصني، كذلك فازت الكورية سيو يداجن 

مبارك الخالدي
الوطني  املنتخـــب  أجـــرى 
االوملبي تدريبا رئيســـيا على 
ســـتاد الصداقة والسالم عصر 
امس بقيادة املدرب الوطني ماهر 
الشمري استعدادا للقاء الودي 
الذي ســـيجمعه مـــع املنتخب 

االردني الشقيق غدا.
التدريب 23  وقـــد حضـــر 
العبا مبـــن فيهم حراس املرمى 
االربعة الذيـــن تواجدوا بطلب 
من مدرب حراس املرمى شاكر 
الشـــطي متهيدا الختيار اثنني 

منهم للمباراة املذكورة.
من جانبه، قال مدير االزرق 
امين احلســـيني لـ »األنباء« ان 
املنتخب يخوض لقاء االردن، وهو 
يعاني نقصا شديدا في عناصره 
االساسية، حيث ان هناك عددا 
من الالعبني برفقة أنديتهم التي 
تعسكر خارج البالد امثال فهد 
باشا العب العربي وسعد سرور 
من الساملية وعبدالوهاب اخلتالن 
العب الشباب ومحمد دهش العب 
اجلهراء اضافة الى اعتذار العب 
القادسية محمد القطان ملرافقته 
والده في رحلة عالج خارجية. 
وأضاف احلســـيني ان اجلهاز 
الفنـــي للفريق يحـــاول جاهدا 
ايجاد االنســـجام بني الالعبني 

على العبة كوريا الشمالية سوجن هي كيم 4 - 3، 
وفوز مواطنتها اه كيم كايوجن على العبة كوريا 
الشمالية جوجن كيم 4 - 0. وعن البطولة قالت 
الالعبة مها العمــــار من نادي القرين للفتيات 
ان بطولة كأس ســــلوى من أضخم البطوالت 
التي نشاهدها، مؤكدة ان املنافسة قوية للغاية 

بني أفضــــل العبي والعبات العالم، معبرة عن 
سعادتها بأن تقام سنويا في الكويت. ومتنت 
الالعبة مرمي ســــليمان من نادي الســــاملية ان 
ترى العبات الكويت يشاركن في هذه البطولة 
في السنوات املقبلة، وذلك ملصلحة اللعبة في 

الكويت ولتطوير مستوى الالعبات.

بالرغم من حاالت االنقطاع التي 
تواجه املنتخب في رحلة إعداده، 
اذ اننا نتحني الفرص التي يتوقف 
فيها نشـــاط املسابقات احمللية 
لنبـــدأ جتميع الالعبني. أوضح 
احلسيني ان ضغط املسابقات 
اخلاصة ببطوالت الدوري وكأسي 
العهـــد، وكذلك  االميـــر وولي 
مباريـــات كأس االحتـــاد حتت 

19 سنة كلها ستحد من تفعيل 
البرنامج االعدادي لالزرق ألن 
الالعبني سيتواجدون مع انديتهم 
ألهمية املباريات بالنسبة لهم. 
وأعلن ان معسكر االزرق سيكون 
في يونيو املقبل أي قبل بطولة 
كأس اخلليج للمنتخبات االوملبية 
املقرر اقامتها في مدينة الطائف 
باململكة العربية السعودية 28 

يوليو املقبل. ومتنى احلسيني 
ان توفق اللجنة االنتقالية في 
االتفاق على مباريات ودية لالزرق 
االشهر املقبلة، وقال: اننا نطمح 
املباريات  اكبر قدر من  لتوفير 
الدولية، ألن الفوائد الفنية لهذه 
املباريات ستكون ايجابية على 
العبينا الذين ينقصهم االحتكاك 

الدولي.

معيوف ينفي اعتداءه
على أحد موظفي الهيئة

نفى جنم كاظمة واملنتخب الوطني السابق عبداهلل معيوف ما 
ذكر على احد املواقع االلكترونية مؤخرا من تهجمه وتطاوله على 
احد موظفي الهيئة العامة للشباب والرياضة اثناء عملية تسجيل 
االعضاء في اجلمعية العمومية لنادي كاظمة. وقال معيوف معلقا 
على احلادثة »ما نقل من معلومات لم يكن دقيقا وعار عن الصحة 
وال هو من شيمنا واخالقنا واحلقيقة انه واثناء عملية التسجيل 
فاجأنا احد املوظفني باعالن اغالق باب التســــجيل عند الســــاعه 
السابعه والنصف مساء في حني ان القانون ينص على ان الباب 
يفتح في اخلامســــة ويغلق في التاســــعة مساء، وعندما حتدثنا 
معه بشــــأن عدم وجود مســــوغ قانوني لالعالن، ادعى وزعم ان 
باب التسجيل يقفل عند الوصول الى العدد 300 شخص، وهو ما 
أثار نقاشا حادا مع املوظف الذي قال نحن اتفقنا على غلق الباب 
دون ان يوضح مع من اتفق هذا املوظف؟ واضاف معيوف »واثناء 
نقاشنا تدخل احد املوظفني من اصحاب اخلبرة في الهيئة العامة 

للشباب والرياضة ليضع حدا للجدل ويؤكد صوابية طلبنا.

كاظمة يخسر أمام األهلي
في »الطائرة العربية«

خســـر فريق كاظمة للكرة الطائرة أمام األهلي املصري في 
البطولـــة العربية لألندية املقامة حاليا في مصر 3-0 اول من 
امس في اجلولة الثالثة من مباريات دور املجموعات. وتصدر 
األهلي بذلك املجموعة الرابعة برصيد ست نقاط وبفارق ثالث 
نقاط أمام كاظمة صاحب املركز الثاني الذي لعب مباراتني فقط 
حتى اآلن. واعتلى ســـموحة املصري صدارة املجموعة األولى 
بعدما تغلب على صحم العماني 3 - 0. وفاز سموحة بنتيجة 
أشواط 28-26 و25-15 و25-19 ليرفع رصيده إلى خمس نقاط 

ويحتل املركز األول في املجموعة.

بوسكندر: الشمري ارتكب خطأ 
جسيمًا وننتظر تقرير رئيس الوفد

مبارك الخالدي
استنكر امني السر العام بنادي كاظمة حسني بوسكندر تصرف 
العب الفريق خالد الشمري اثناء مباراة الفريق أمام اجليش السوري 
في ذهاب منافسات املجموعة الثالثة لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي 

في دمشق والتي انتهت بفوز كاظمة 1 - 0.
وقال بوســـكندر لـ »األنباء« ان ما قام به الالعب من تصرف امام 
مرأى اجلميع يعتبر امرا مرفوضا جملة وتفصيال ونحن نعتبره من 
االخطاء اجلسيمة التي ال ميكن التساهل معها. واضاف: اننا نستنكر 
قيام الشـــمري بالبصق على العبي الفريق السوري الشقيق، فليس 
ذلك من اخالقيات العبينا التي غرسناها في أنفسهم. ولفت بوسكندر 
الى ان مجلس االدارة بانتظار تقرير رئيس البعثة وهو رئيس النادي 
اســـعد البنوان التخاذ العقوبة املالئمة للواقعة. من جهة اخرى، قال 
بوسكندر ان عملية قيد االعضاء اجلدد بعضوية النادي تسير سيرا فاق 
التوقعات اذ تخطى حاجز التسجيل الـ 1300 عضو جديد خالل االيام 
القليلة الفائتة. واضاف ان االدارة لن تتوانى في تسهيل مهمة موظفي 
الهيئة العامة للشـــباب والرياضة واستقبال االعضاء اجلدد ملمارسة 

حقهم في التقدم بالطلبات للتسجيل وفق اللوائح والقوانني.

المزين والرامزي في نهائي 
إسكواش الخليج

 متكن العبو املنتخب الوطني لالسكواش من بلوغ نهائي مسابقتي 
الفردي لفئة العمومي وفئة حتت 17 سنة في بطولة اخلليج للعمومي 
والشباب املقامة حاليا في الدوحة. وقال رئيس مجلس ادارة احتاد 
االسكواش حسني مقصيد ان الالعبني علي الرامزي وعبداهلل املزين 
سينافسان على نهائي مسابقة العمومي التي ستقام مساء اليوم بينما 
سينافس الالعبان يوســـف نزار ويوسف غريب على لقب مسابقة 

)حتت 17 سنة( في البطولة نفسها.

طرفا نهائي الزوجي المختلط يتحدد اليوم

تألق كويتي في بطولة التنس المفتوحة
 بـــدأت مالمح بطولـــة الكويت 
املفتوحة للتنس التي تقام برعاية 
الكويتية تتضح  اخلطوط اجلوية 
بعد أن شـــارفت أدوارها التمهيدية 
على االنتهاء حيث كانت منافسات 
اليوم التاســـع من البطولة قمة في 
االثارة واحلماس من خالل املستوى 
الرائع الذي قدمه الالعبون في مختلف 
الفئات السنية، وبذل حكام البطولة 
العاملون في احتاد التنس جهدا كبيرا 
في ادارة هذا العدد الكبير من املباريات 
بكل نزاهة من خالل التنقل بني مالعب 
البطولة التسع املتوزعة في احتاد 
التنس ونادي اليرموك برئاسة احلكم 
العام للبطولة عبدالرحمن الكندري 
العام محســـن شبر  ونائب احلكم 
وحكام الكرســـي صالح التركماني 

ومحمد الشطي ومحبوب االمام.
 وشهدت البطولة تألقا واضحا من 
الالعبني الكويتيني وخاصة في فئة 
فردي الرجال واملاستر حيث يسعى 
اجلميع الى التتويج بكأس البطولة 
والفوز بالسيارة التي قدمتها شركة 

بهبهاني للسيارات. 
التاســـع  اليوم  وكانـــت نتائج 
للبطولـــة مثيرة وحاســـمة حيث 
وصل الـــى دور الثمانية في فئة 12 

سنة كل من عبدالعزيز محمد الذي 
متكن من الفوز على منافسه حسني 
قبازرد 9-2 وعبدالعزيز احلسيان 
الذي حقق الفوز على موسى احلداد 
9-2 وهادي منصور على طالل بدر 
9-0 وأخيرا فواز املضف على بدر 
السعيد باالنســـحاب.   وفي فردي 
الرجال تأهل الى دور الثمانية منصور 
بوحمد بعد فوزه على زين العابدين 
6-4 و6-0 وعبدالرحمن عنتر على 
محمد عاشور 6-3 و6-1 وعبداحلميد 
الشطي على جاسم السليطني 0-6 
و6-1 وأحمد دشتي على يوسف نادر 

6-0 و0-6.

مباريات اليوم 

وســـتنطلق اليوم مباريات دور 
الثمانية من بطولة حتت 12 ســـنة 
حيث ســـيصل الفائز من مباريات 
اليوم الى دور االربعة مع انتظار ما 
ستســـفر عنه مباريات االمس التي 
ســـتحدد الطرف الرابـــع في الدور 
قبـــل النهائي وتقام عصـــر اليوم 
ثالثة لقاءات جتمـــع محمود كامل 
وجابر الصباح – عبدالعزيز محمد 
وعبدالعزيز احلسيان – هادي منصور 

وفواز املضف.


