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لوروا: منتخب الكويت صعب المراس والفوز عليه ليس سهاًل 

األزرق »كامل العدد« يؤدي تدريبه األول في مسقط 
عبداهلل العنزي 

وصل االزرق الى العاصمة 
العمانية مس���قط، ظهر أمس 
قادما من مدينة العني اإلماراتية 
عن طري���ق البر، بعد ان أقام 
معسكرا تدريبيا استمر ل� 11 
يوما استعدادا للقاء املنتخب 
العماني ضمن اجلولة احلاسمة 
لتصفيات كأس آسيا 2011 في 
قطر، والت���ي يحتاج االزرق 
ف���ي تلك املباراة الى الفوز او 
التعادل لضم���ان التأهل الى 

النهائيات.
واستغل اجلهاز الفني عدم 
إرهاق الالعبني للوصول الى 
التي  مس���قط لقصر املسافة 
قطعتها حافل���ة الفريق فقام 
بعمل حصة تدريبية امس على 
ملعب الش���رطة، وكانت هذه 
احلصة أشبه بالترفيهية منها 
ال���ى اجلدية حفاظا على عدم 
إصابة الالعبني باإلرهاق اوال 
العمانيني  وثانيا إلبعاد أعني 
الذي���ن تواجدوا ف���ي امللعب 

بكثافة.
وأكث���ر ما يس���عد اجلهاز 
الفن���ي ل���أزرق اجلاهزي���ة 
لل� 23 العبا  البدنية والفنية 
املس�����تدعني لصفوف الفريق 
وهذا األمر هو الذي سعى الوفد 
الى حتقيقيه، وعلى الرغم من 
عدم مشاركة بدر املطوع في 
التدريبات التي أجراها الفريق 
ف���ي األيام  إال  في املعس���كر 
االخيرة منه وكذلك عدم لعبه 
للقائني امام سورية 1-1 وامام 
البحرين 4-1 اال انه اصبح اآلن 
في متناول تفكير اجلهاز الفني 
الذي اطمأن بش���كل أكيد من 
شفائه من اإلصابة، واالمر كذلك 
ينطبق على املهاجم اآلخر خالد 
خلف الذي ش���ارك في اجلزء 
األخير من مب���اراة البحرين 
الس���ابقة وه���و األم���ر الذي 
أس���عد املدرب غوران كخيار 
أما  هجومي في متناول يده، 
طالل نايف فكانت اصابته في 
مباراة البحرين بسيطة والتي 
على اثرها نقل الى املستشفى 
وانضم الى التدريب في اليوم 

في بولتون االجنليزي.
من جهته تراجع لوروا عن 
تصريحاته بالفوز السهل على 
االزرق والتي كان قد اطلقها في 
وقت سابق من الشهر اجلاري 
حيث قال لإلعالم العماني بعد 
عودته الى مسقط قادما اليها 
من الع���ني االماراتية بعد ان 
شاهد لقاء االزرق والبحرين: 
ان االزرق منتخب منظم وجيد 
ويلعب الكرة احلديثة ولقاؤنا 
معه في غاية الصعوبة، فمن 
غير املنطق���ي ان يفوز على 
البحري���ن باألربع���ة ويكون 

فريقا سهال.

العماني تدريبا رئيسيا مساء 
امس االول على س���تاد مدينة 
الرياضية  الس���لطان قابوس 
التدريب ملدة  واس���تمر ه���ذا 
الس���اعة، وقد  ساعة ونصف 
طال���ب اجلهاز الفن���ي بقيادة 
امل���درب لوروا ب���ان تكون كل 
التدريبات بدءا من هذا التدريب 
الى موعد املباراة ملدة س���اعة 

ونصف الساعة.
املتوق���ع ان تكتمل  وم���ن 
العماني  املنتخ���ب  صف���وف 
بوص���ول ب���در امليمني العب 
الس���عودي وكذلك  االتف���اق 
احلارس علي احلبسي احملترف 

الذي س���يخوض  التكتيك���ي 
االزرق به لقاءه مع عمان بيد 
امل���درب وح���ده، فهو صاحب 
الق���رار األول واألخير في هذا 
االمر ولكن بالنظر الى املباراتني 
الوديت���ني التي لعبهما االزرق 
ام��ام البحرين وسورية نعلم 
ان املدرب لن يلعب مدافعا في 
املباراة احلاس���مة بل سيلعب 
بخط���ة موزون���ة، مضيفا ان 
العناص���ر ال���� 23 املخت���ارة 
جتعل كل اخليارات التكتيكية 
مفتوحة س���واء للعب هجوما 

او دف���اعا.
م���ن جانب���ه أدى املنتخب 

االمر الذي اسعدنا كثيرا بعد ان 
ملسنا على االرض مدى االستفادة 
الكبيرة التي حققها الالعبون 
من انسجام وتطبيق لتعليمات 
املدرب التكتيكية والفنية، كذلك 
االستفادة كانت للجهاز الفني 
الذي قام بتجربة كل الالعبني 
اجلاهزين لديه والوقوف على 
مستوياتهم، موجها الشكر الى 
كل من االحتاد االماراتي ونادي 
العني على مساهمتهم االيجابية 
في اجناح هذا املعس���كر وهذا 
األمر ليس بالغريب على االخوة 

في االمارات.
وب���ني الن���زال ان الش���كل 

التالي منها.
من جهته طمأن رئيس وفد 
االزرق مبارك النزال اجلميع بأن 
الروح املعنوية لالعبني عالية 
جدا والكل في الوفد عازم على 
الكويت ببطاقة  ال���ى  العودة 
التأهل الى النهائيات اآلسيوية، 
وهذا االمر ليس بالغريب على 
االزرق الذي عودنا دائما على 
حتقي���ق االجناز ف���ي اصعب 

الظروف.
وعن تقييميه للمعس���كر 
في االمارات قال النزال ان هذا 
املعسكر اثبت جناحه الكبير منذ 
الفوز على البحرين 4-1 وهو 

األزرق األولمبي يختبر األردن اليوم الشمري يعتذر إلى الجماهير الكويتية والسورية 

البنوان يثني على حسن ضيافة الجيش السوري 
وجه نادي كاظمة كتاب 
شكر رسميا الى ادارة نادي 
اثنى  الس���وري  اجلي���ش 
فيه على حس���ن االهتمام 
والضياف���ة والتس���هيالت 
والتعاون الرائع الذي ملسه 
وفد الفريق االول لكرة القدم 
من ادارة النادي الس���وري 
الشقيق خالل تواجده في 

دمشق.
البنوان  وجدد اس���عد 
رئيس نادي كاظمة شكره 
الدارة ن���ادي اجليش على 

حس���ن الضيافة وقال ان ذل���ك ليس غريبا 
عليها وعلى االشقاء في سورية كما عودوا 
اجلميع، مضيفا: شعرنا وكأننا اصحاب الدار 
الن االهتمام كان منذ نزولنا من الطائرة عند 
الوصول وحتى صعودنا اليها خالل املغادرة. 
كما ثمن البنوان اجلهود الرائعة من السفارة 
الكويتية في دمشق وعلى رأسها السفير عزيز 
الديحاني الذي لم ينقطع اهتمامه عن الفريق 
وتواجد في كل مكان مع اركان السفارة لدعمه 
وتسهيل اموره. وأوصل البنوان شكره الى 
فوزي خورشيد مدير مكتب اخلطوط اجلوية 
الكويتية في دمشق على اهتمامه وتواجده 

ودعمه لفريق كاظمة.
على صعيد آخر، هنأ اسعد البنوان العبي 
كاظمة على اجنازهم الكبير بانتزاعهم فوزا 
ثمينا على مضيفهم اجليش السوري في كأس 

االحتاد اآلسيوي.

ان ما  البن���وان  وق���ال 
فعله الالعبون كان بفضل 
جهوده���م واصرارهم على 
الكويتية  الكرة  تش���ريف 
واحلف���اظ على س���معتها 
ومكانته���ا قبل التفكير في 

ناديهم.
وطالب الالعبني بتقدمي 
ف���ي مباراتهم  جهد مماثل 
التالية امام العهد اللبناني في 
اجلولة الثانية من البطولة 

في 17 مارس املقبل. 
واعت���ذر مدافع الفريق 
االول لكرة القدم في كاظمة خالد الش���مري 
الى اجلماهير الكويتية والس���ورية عما بدر 
منه خالل مباراة فريقه امام اجليش السوري 
في دمشق االربعاء املاضي ضمن كأس االحتاد 
اآلسيوي. وأقر الشمري بأنه كان مخطئا فيما 
فعله خصوصا عند خروجه من ارض امللعب 
مشددا على ان تصرفه لم يكن اال وليد سلسلة 
استفزازات متكررة من مهاجم اجليش ماجد 

احلاج الذي دخل بديال في الشوط الثاني.
وقال الشمري جل من ال يخطئ وأعترف 
بانني اخطأت وقد بالغت في غضبي ولكنني 
فقدت اعصابي جتاه الالعب ماجد احلاج الذي 
ومنذ دخوله ارض امللعب تعمد توجيه كالم 
بذيء جتاهي دون سبب وبشكل جرح كرامتي 
الشخصية ووطنيتي، حاولت ان اتغاضى في 
البداية وان اضبط نفسي ولكنني لم احتمل 

في النهاية وحصل ما حصل.

العجمي: الكويت تشارك للمرة األولى
 في »هوكي السيدات«

شكوى صالح مهدي بطريقها  إلى »فيفا«

المطالبة بعودة الـ »ميني باسكت« 
و15 ألف دوالر لمدرب السلة

سمير بوسعد 
اعلن رئيس جلنة هوكي اجلليد فهيد العجمي عن اول مشاركة 
نسائية للكويت في تاريخ اللعبة احلديث وذلك من خالل قبول 
دعوة خلوض بطولة آسيا للسيدات لهوكي اجلليد التي تستضيفها 

شنغهاي الصينية في مايو املقبل.
وقال العجمي في تصريح خاص ل� »األنباء« اننا تلقينا دعوة 
من االحتاد الدولي للعبة عبر وسيطه ومكتبه القاري في طوكيو 
اليابانية تتضمن دعوة املنتخب الوطني لسيدات الهوكي للمشاركة 
في بطولة آسيا في شنغهاي في مايو املقبل حيث تعتبر الدعوة هي 
االولى من نوعها للكويت السيما بعد االعتراف الدولي وانضمام 
الكوي���ت الى االحتاد الدولي للعبة ف���ي مايو املاضي وحصولها 
على مقعد رس���مي للتصويت واملشاركة في صنع القرار الدولي 

في املسابقات املقبلة.

سمير بوسعد
علم���ت 

»األن����ب��اء« ان 
مرم�ى  ح��ارس 
الف��ري���ق االول 
بك���رة القدم في 
الس���املية  نادي 
صال���ح مه���دي 
الدفع  الى  يتجه 
بقوة باجتاه ادارة 
للموافقة  ناديه 
االستغناء  على 

عنه وارسال بطاقته الدولية الدارة 
فريق بودابست هونفيد املجري 
ليتسنى له اللعب في صفوفه ملدة 
عامني على اقل تقدير وذلك بعد ان 
خاض الالعب جتربة مع النادي 
املجري استمرت لشهر لعب خاللها 
6 مباريات ودية لقي على اثرها 

االشادة مبستواه 
حراس���ة  ف���ي 
شباك بودابست 
ال���ذي يلعب في 
ال���دوري املمتاز 

في بالده.
وافادت مصادر 
مقربة من الالعب 
بأنه ينوي ايصال 
شكواه الى االحتاد 
الدولي لكرة القدم 
»فيفا« النصافه 
والبت في تقرير مصيره السيما ان 
اللوائح الدولية تقر بانتقال الالعب 
اذا كان غير مسجل في كشوفات 
الفريق للموسم احلالي باالضافة 
الى ان ال���دوري الكويتي املمتاز 
لكرة القدم ال يندرج حتت دوري 

احملترفني بل يعتبر للهواة.

يحيى حميدان
علم����ت »األنب����اء« ان جلن����ة 
املسابقات في احتاد السلة تنوي 
تنظيم مهرجان »ميني باس����كت« 
لتح����ت 10 س����نوات وذل����ك بعد 
انقطاع دام لسنوات رغم االقبال 
ال����ذي يحظى به ه����ذا النوع من 
املهرجانات في تعزيز اللعبة بني 
الصغار واكتشاف املوهوبني منهم 
وضمهم الى صف����وف املنتخبات 

االولى مستقبال.
وذك����رت املص����ادر، ان موعد 
اقامة املهرجان سيكون في مارس 

املقبل بعد االنتهاء من الترتيبات 
الهيئة  االساسية وذلك مبخاطبة 
العامة للشباب والرياضة لتوفير 
امليزانية واملوافقة على التنظيم.

وعلى صعيد املنتخب االول، 
يسعى احتاد السلة الى مخاطبة 
الهيئة من جديد لتحديد ميزانية 
الطاق����م الفني املقرر التعاقد معه 
لقيادة »ازرق السلة« والتي يطلبها 
لتص����ل الى 15 الف دوالر، ليكون 
املدرب ومساعدوه قادرين على تقدم 
كل خبراتهم لالعبني والسعي معهم 

حلصد االلقاب محليا وخارجيا.

مبارك الخالدي
يخوض منتخبنا االوملبي لكرة القدم جتربة 
قوية في ال� 6:15 مساء اليوم على ستاد الصداقة 
والس���الم امام نظيره االردني ضمن حتضيرات 
املنتخبني للتصفيات االوملبية املؤهلة الوملبياد 
لندن 2012 واملقرر انطالقها في سبتمبر 2011 كما 
ان االزرق يس���تعد خلوض مواجهات البطولة 
اخلليجية الثاني���ة للمنتخبات االوملبية والتي 
ستس���تضيفها مدينة الطائف باململكة العربية 

السعودية في يوليو املقبل.
ويأمل اجلهاز الفني ملنتخبنا بقيادة الوطني 
ماهر الشمري بالوقوف على افضل تشكيلة من 
عدد كبير من الالعبني جرى اختيارهم وتصفيتهم 
من���ذ نوفمبر املاضي عندما ق���ام االزرق برحلة 
الى س���نغافورة لعب خاللها مباراتني فاز بهما 
على املنتخب السنغافوري بنتيجة واحدة 0-3 
ثم باش���ر بعدها املنتخب جتمع���ه على فترات 
متقطعة بسبب انطالق املسابقات احمللية وارتباط 
الالعبني مع انديتهم او منتخب الش���باب الذي 
خاض التصفيات اآلسيوية مبدينة اربيل االمر 
الذي يش���ير بوضوح الى ان البرنامج االعدادي 
لالزرق يعاني من تضارب في املواعيد لم متكنه 
من اداء برنامجه االعدادي على النحو املطلوب 
خصوصا بعد تعذر القيام برحلة بيروت العتذار 
املنتخ���ب اللبناني في ديس���مبر الفائت وكذلك 

اعتذار املنتخب العمان���ي بعد ان كان مقررا ان 
يواجه االزرق يناير املاضي.

اعتذارات وإصابات عديدة

ويدخل االزرق مواجهة اليوم في غياب عدد 
غير قليل من العبيه لتواجدهم مع انديتهم في 
معسكرات خارجية واعتذار البعض منهم لظروف 
خاصة او االصابات ومن املتوقع ان يعتمد الشمري 
اليوم على العناصر املتواجدين مع انديتهم حاليا 
وهم حس���ني كنكوني في حراسة املرمي ومجيد 
طالل وعمر بوحمد وحمد كرم واحمد اخلالدي 
وطالل الفاضل وعبداهلل الرفاعي وسعود احلويل 
ويوس���ف النشيط وعبدالهادي خميس وناصر 
القحطاني ومحمد عبداللطيف وعبداهلل ناصر.

 الجوهري اجتمع مع الالعبين

اجتمع املستشار الفني باالحتاد االردني محمود 
اجلوهري مع الالعبني قبل توجههم الى الكويت 
بحضور اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابنت 
عالء نبيل ومساعده خالد عوض ومدرب احلراس 
احمد ابو ناصوح مطالب���ا اياهم بتقدمي عرض 

جدي يحافظ على سمعة الكرة االردنية.
وكان الضيوف قد اجرو مرانا فور وصولهم 
تركز على متارين فك العضالت واجلري بالكرة 

وتسديدات على املرمي من خارج املنطقة.

دهش يحقق فضية 60م حواجز 
أعلن أمني الس���ر العام املساعد الحتاد ألعاب 
القوى محمد العتيبي أن العب املنتخب الوطني 
البط���ل فواز دهش حقق ميدالي���ة فضية ورقما 
قياسيا كويتيا جديدا في سباق 60م حواجز في 
البطولة اآلسيوية الرابعة للصاالت املقامة حاليا 
في العاصم���ة االيرانية طهران، حيث حقق زمنا 
ق���دره 7.90ث، محطما الرقم الس���ابق الذي كان 

مسجال وقدره 7.92ث.
وقال العتيب���ي ان هذه االجنازات تتزامن مع 
احتفاالت الكويت بالعيد الوطني املجيد التاسع 

واألربعني وعيد التحرير التاسع عشر.
كما حقق البطل محمد العازمي ذهبية 800م في 
البطولة اآلسيوية للصاالت والبطل مشاري سرور 
فضية اجللة وهذا مؤشر كبير لنجاح خطط وبرامج 
االحتاد للعناية بأبطالها املوهوبني والعناية بهم 

لالستمرار في حصد االجنازات املتتالية.
واض���اف ان البط���ل عصام الكن���دري حقق 
ذهبية الزانة في اللقاء الدولي للصاالت بالدوحة 
وكذلك البطل يوسف ظاهر فضية 400م في نفس 

اللقاء.

االتحاد اآلسيوي يتمنى تأهل ُعمان..
أيام قليلة ويخوض منتخبنا األزرق مواجهة فاصلة 
مع األحمر العماني في مسقط لتحديد املتأهل الى نهائيات 
كأس آسيا 2011، وعليه ان يؤكد ان فوزه التجريبي على 
البحرين والذي ال يقل ش���أنا ع���ن عمان بأربعة اهداف 
مقابل هدف ما هو اال رس���الة غضب لكل من يشكك في 
قدراته على التأهل رغم صعوبة املهمة، فأجواء اللقاءات 
الودية تختلف كليا عن مواجهة خصم متكامل في ملعبه 
وأمام جماهيره، ولكن ما نريد قوله ان أزرقنا بتطلعات 
العبيه لأعلى وطموحهم املمتزج بالروح العالية قادر 
على ان يبعد اخلطر عنه في املواجهة املقبلة، فما احوج 
كرتنا الى فوز معنوي ينتش���لها من حالة احلزن التي 
تعيشها منذ سنوات ولسنا في معرض توزيع النصائح 
للجهاز الفني والالعبني ولكن نقول لهم من واقع خبرة 
ومعرفة باالحوال النفسية لالعبينا »اذا لعبتم للتعادل 

فستخسرون«.
املنتخب العماني لن ينتظرنا كي نهاجمه ومن ثم يبدأ 
هجوم���ه، ومن الطبيعي ان تكون له الفرصة االكبر في 
االستحواذ على الكرة وخصوصا في الشوط االول ولكن 
لي���س كل من ينقل الكرات اكثر يخرج فائزا وفتش هنا 
في منتخبنا عن العناصر التي جتيد االنطالق في الكرات 

املرتدة والالعب الذي »يقتنص« الكرة من اول مرة.
األمر اآلخ���ر الذي اخذ حيزا واس���عا من التعليقات 
قبل مواجهة االربعاء املقبل هو اسقاط البطاقة الثانية 
للعماني فوزي بشير ومشاركته امام منتخبنا بعدما كان 
مقررا غيابه، فماذا كنتم تتوقعون من االحتاد اآلسيوي 
لك���رة القدم؟ فأيهما اقرب اليه االحتاد العماني أم جلنة 
انتقالية صغيرة يحركها رئيس االحتاد الس���يد محمد 
بن همام كيفما يش���اء؟ فأنا من أتيت بكم وأنا من ميلي 
شروطه عليكم والبركة في »خالفاتنا« التي فرقتنا شعوبا 
وقبائل، ولكن دعوا فوزي بش���ير يشارك فالذي تعرفه 

افضل ممن ال تعرفه.
نعم، االحتاد اآلسيوي يتمنى تأهل عمان الى النهائيات 
فهو »صوت« مضمون في االنتخابات املقبلة وهو بطل 
اخللي���ج واحتاده الكروي ال يوجد ب���ه تكتل ومعايير، 
اما منتخبنا األزرق فهو في نظره فريق »مشاكل« ومن 
املمكن ان يتأهل ثم حتجب مشاركته في النهائيات بسبب 
عدم التزامه بالقوانني الدولية فلم كل هذا الصداع املؤلم 

للرأس؟!
حضرنا في كأس االحتاد اآلسيوي ونحن نكاد نطير من 
الفرح وغيرنا يلعب في دوري »كبار آسيا« لأندية األبطال، 
الكويت بطل كأس االحتاد اآلسيوي في نسخته السابقة 
والكرامة الس���وري كان وصيفا فأيهما »عرفا وتقاليد« 
أح���ق باللعب في دوري األبط���ال، البطل أم الوصيف؟ 
اجلواب كان عند االحتاد اآلسيوي: األحق هو الوصيف، 
وماذا تريدون اكثر من االحتاد اآلسيوي بلجنة مسابقاته 

وجلنة انضباطه؟!
ناصر العنزي

العبو األزرق يستعدون بقوة ملواجهة ُعمان احلاسمة

)هاني الشمري(جانب من تدرببات االوملبي

الكويت يمتحن اليرموك في »السلة«
اختياره مؤخرا في تشكيلة منتخبنا الوطني، وبخالف 
صفر يبرز في صفوف »اليرامكة« علي صفر واحمد 

الصراف والنيجيري لويس ايدمي.
وفي األحمدي، ينتظر ان تشهد مواجهة الشباب 
احلادي عش����ر برصيد 22 نقط����ة من 20 مباراة مع 
التضامن العاش����ر بذات الرصيد من النقاط من 19 
مباراة اثارة نس����بية نظرا لتقارب املستوى الفني 
للفريقني والطموح املتقارب لكل منهما في احتالل 

مركز متقدم في وسط ترتيب فرق الدوري.
وفي املواجهة االخرى، يعتبر لقاء النصر السابع 
)26 نقطة من 18 مباراة( والعربي السادس )28 نقطة 
من 18 مباراة( متكافئ مع افضلية نسبية ملصلحة 
اصحاب الصالة والذي����ن يحدوهم األمل باإلطاحة 
باألخضر وخطف املركز الس����ادس منه فيما تبقى 

من جوالت.
اما املواجه����ة األخيرة، فانه يتوق����ع ان يحقق 
الصليبخات التاسع )24 نقطة من 19 مباراة( فوزه 
الس����ادس في الدوري على حساب الساملية الثاني 
عشر واالخير )20 نقطة بهزميته في جميع مبارياته، 

والذي يفتقد تواجد احملترف األجنبي املميز.

يحيى حميدان
يخوض الكويت متصدر ترتيب فرق دوري السلة 
مواجهة سهلة عندما يستضيف اليرموك في ال�7 مساء 
اليوم ضمن مباريات اجلولة ال�30، والتي تشهد اقامة 
3 مباريات أخريات بنفس التوقيت، حيث تستضيف 
فرق النصر والصليبخات والشباب في صاالتها كال 

من العربي والساملية والتضامن على التوالي.
ويدخل الكويت )36 نقطة من 19 مباراة( لقاءه 
امام اليرموك الثامن )25 نقطة من 19 مباراة( وهو 
يدرك متاما ان نقطتي املباراة محسومة سلفا وذلك 
للفوارق الكبيرة ب����ني اجلانبني من الناحية الفنية 
والبدني����ة وايضا من ناحية اخلبرة التي ميتاز بها 
االبيض نظرا لتواجد عدد كبير من الالعبني اصحاب 
الفني����ات العالية ويأتي في مقدمتهم اخلبرة يحيى 
البحر وسالم الهذال وحسني اخلباز وعبدالعزيز فالح 
وراشد رياض وراشد علي وجميعهم من العناصر 
الدولية والتي مثلت املنتخبات الوطنية لس����نوات 
طويلة، اضاف����ة الى األميركيني ايرا كالرك واندريه 
بيتس. في املقابل، يفتق����د اليرموك تواجد العبني 
دوليني في صفوفه باس����تثناء أحمد صفر الذي مت 

أسعد البنوان

صالح مهدي


