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الشمري: النصر يستحق الفوز والكويت »لعبها صح«
أكد أنه سيوصي بضرورة التجديد مع المدرب والمحترفين

عادل عقلة

مدافع كاظمة البرازيلي ساندرو ساهم بأدوار هجومية

)هاني الشمري(الكويت خرج ساملا من مواجهة النصر

عبدالعزيز جاسم 
قال املدير الفني للفريق االول 
بالنصر علي الشمري ان فريقه 
كان االجدر بالف����وز في مباراة 
اول من ام����س امام الكويت في 
ال����دور ربع النهائ����ي من كأس 
صاحب الس����مو االمير بعد ان 
خسروا بهدف، الن العنابي قدم 
اداء جيدا طوال شوطي املباراة 
وفي املقابل لم يكن للكويت اال 10 
دقائق من ال� 90 دقيقة التي سجل 
فيها هدف الفوز، مشيرا الى انه 
لم ير االبيض بهذا التراجع منذ 
فترة حيث ظل في الشوط الثاني 
متكتال امام منطقته بجميع العبيه 
باستثناء البرازيلي كاريكا الذي 
كان يتراجع احيانا ملساندتهم. 
وب����ن الش����مري ان اضاعة 
الفرص خالل الشوط االول كانت 
كفيلة بفوز العنابي لكن التوفيق 
لم يحالف املهاجمن البرازيلين 
باتريك فابيانو ومارسيلو سيلفا 
اللذي����ن اضاعا فرص����ا محققة 
للتس����جيل، مبينا ان تبديالت 
امل����درب الهجومية في آخر ربع 
ساعة بإخراج مدافعن وادخال 
مهاجمن كانت سليمة النه كما 
يقول املثل »ياخال يابوثنتن« اما 
ان نعادل النتيجة او نتلقى هدفا 
الن مباريات الكؤوس ال يوجد 
فيها تعويض، الفتا الى ان الفريق 
في حال تسجيله هدف التعادل 
كانت لديه الق����درة على اكمال 
املباراة بالصورة املناسبة لكن 
ذلك لم يحدث واستحق االبيض 
الفوز النه فع����ال لعب بطريقة 

الكؤوس خلبرته الكبيرة بها.
واضاف الش����مري ان تفكير 
اجلهاز الفن����ي والالعبن حاليا 
الدوري  املنافسة على لقب  هو 

املمتاز الذي سيكون في متناول 
اليد ان لعبنا كل مباراة على انها 
نهائي وحققنا الفوز، مضيفا انه 
يعتبر مباراة القادسية مبستوى 
باقي املباريات، وبالتالي فعلينا 
االستعداد جيدا جلميع املباريات 

الصفوف امام االصفر باستثناء 
اصابة غازي القهيدي وبدر الطاهر 
حيث سيغيبان عن اللقاء لكن في 
املقابل عاد مشاري فيحان بعد 
ان ادى مناسك العمرة حيث لم 

يشارك امام الكويت. 

الن املوس����م لم يتبق فيه اال 5 
مباريات كفيلة بان تكافئ اجلميع 
على املجهود الذي بذل منذ فترة 

الصيف. 
واوضح ان النصر ال توجد 
به ايقافات فهو سيكون مكتمل 

ولفت الشمري الى انه سيقوم 
برفع توصية الى مجلس االدارة 
بضرورة التجديد مع املدرب املميز 
مارسيلو كابو وكذلك مع الرباعي 
البرازيلين رودريغو  احملترف 
سوزا وباتريك فابيانو وجوني 

الذي يتواجد في النادي ويعالج 
الرباط  حتى اآلن بعد عملي����ة 
الصليبي وهو مهاجم مميز وكذلك 
التجديد مع العماني عصام فايل، 
مش����يرا الى ان مسألة التجديد 

تبقى بيد املدرب مارسيلو.

عقلة: األبيض تعيبه بعض األخطاء

جالي: كاظمة يبيله 
»كاظمة« لمجاراته

المقلد بطاًل آلسيا في »التراب«

مبارك الخالدي
عبر مدرب فريق الفحيحيل يوسف جالي عن رضاه عن مستوى 
أداء العبيه امام كاظمة على الرغم من اخلسارة 2 - 5 مشيرا الى 
ان املباراة كانت مفتوحة من اجلانبن وخسارتنا تعتبر طبيعيه 

امام فريق مميز مثل كاظمة الذي ليس له حل إال كاظمة نفسه.
واضاف اننا نعمل على اعادة الثقة الى نفوس العبينا وهم في 
مجملهم صغار السن ويحتاجون الى خبرة املباريات امام الفرق 
الكبيرة ولكن هذا لم مينعن���ا من الوصول الى مرمى البرتقالي 

وهذا دليل جرأة العبينا وهو ما نحاول ترسيخه في نفوسهم.
وقال جالي ان ما س���اعد العبينا على الظهور اجليد هو اداء 
الفريق الكظماوي الذي عادة ما يفس���ح املجال للفرق االخرى ان 
تلعب معه بحرية لتجاريه في أس���لوب اللعب املفتوح واملنظم 
القري���ب من اإلمتاع األمر الذي حفز العبينا على إظهار ما لديهم 

من امكانات.
وأوضح ان الس���بب في ان مرمانا مني ب���� 5 أهداف هو اننا 
نعاني من عدم اس���تقرار في خط الظه���ر إلصابة الالعبن ذوي 
اخلبرة واش���ركنا العبن من فريق 19 س���نة للمرة األولى منهم 
املدافع فهد الفضلي ام���ال في جتاوز رهبة املباريات التي يعاني 

منها بعض الالعبن.

 ت���وج الرامي البطل ناصر 
املقلد بطال آلسيا في التراب في 
البطولة التي تقام في تايلند، 
محققا نتيجة 139 طبقا من 150، 
متقدما على الرامي الهندي مناف 
سينغ الذي حل في املركز الثاني 
برصيد 138 طبقا، وجاء الرامي 
الكوري س���ونغ نام في املركز 

الثالث برقم 135 طبقا.
وأح���رز الفريق املكون من 
الرماة ناصر املقلد وخالد املضف 

امليدالية  الرش���يدي  وطام���ي 
الفضية، كما توج فريق التراب 
الراميات  للسيدات املكون من 
س���ارة احلوال وشهد احلوال 
ورشا الفارس بامليدالية الذهبية 
بنتيجة 170 طبق���ا، وحل في 
القطري  الفريق  الثاني  املركز 
وت���اله الفريق الهندي. وبهذه 
النتائج تصدرت الكويت املركز 
األول في الترتيب العام في اليوم 

األول.

مبارك الخالدي
أب���دى مدير الك���رة بنادي 
الكويت عادل عقلة عدم رضاه 
عن مستوى فريقه امام النصر 
اول من امس في ربع نهائي كأس 
الفوز  سمو األمير بالرغم من 
1-0، مضيفا انه بالرغم من اهمية 
الفوز في هذه املرحلة اال اننا 
لن نكابر فهناك بعض االخطاء 
الفنية ارتكبها العبونا خاصة 
في الشوط الثاني، سنعمل على 

تفاديها مستقبال.
وأضاف: لن جنامل النصر 
فالفريق كبير في مستواه وروح 
العبيه وأدائ���ه الفني وميتلك 
الالعبن،  اس���لحة مؤثرة من 
وف���ي الس���اب��ق كن���ا نطلق 
عليه احلصان اجلامح لق���وة 
انتفاضته ولكن منافسته على 
لقب الدوري بثبات منذ البداية 
حتى اآلن دليل اس���تقرار فني 
كبير، والفرق ال تقاس باملنشآت 
واملالعب رغ���م أهميتها ولكن 
العطاء داخل املستطيل األخضر 

هو األهم.
ونفى عقلة وجود اي مشاكل 

ادارية في الفريق مؤكدا انه ليس 
األبيض من يعاني من مشاكل 
ادارية وموقف االدارة من الفريق 
االداء في  معروف للكل ولكن 
املباريات يختلف عن التدريبات 
ونحن لم نلع���ب منذ 10 ايام 
تقريبا قب���ل لقاء النصر، وقد 
يكون ذلك السبب وراء فقدان 
املباريات، ونحن  حساس���ية 
منتلك العبن جيدين لكنهم لم 

يظهروا مبستواهم املعهود.

سكين: نفكر في الدوري أكثر من كأس االتحاد اآلسيوي

ساندرو لتميزهم مع الفريق وأدائهم 
االيجابي في الفترة املاضية، الفتا 
الى ان مسألة التجديد مع املدرب 
ايلي بالتش����ي بي����د اإلدارة التي 
تنتظر تقريرا مفصال من اجلهاز 

اإلداري للفريق.

واحدة، مضيفا ان الفريق سيعسكر 
قبل املباراة بيومن.

ومتنى سكن ان تسرع اإلدارة 
ف����ي جتديد التعاقد م����ع الثالثي 
احملترف محمد جمال والبوسني 
الكس����ندر انديت����ش والبرازيلي 

ناساف االوزبكي 7 اجلاري وان 
التأهل أوال  فزنا فيها فسنضمن 
ومن ثم صدارة املجموعة والتي 
تعتبر مهمة ألنها ستمنحنا فرصة 
خوض مباراة ال����دور ال� 16 على 
أرضن����ا والتي تقام م����ن مباراة 

عبدالعزيز جاسم
أكد إداري الفريق األول لنادي 
املدافع  ان  كاظمة عصام س����كن 
سلطان صلبوخ قام بتسديد ركلة 
اجلزاء الضائعة أمام الفحيحيل من 
نفسه ولم يكلفه املدرب الروماني 
ايلي بالتش����ي بتسديدها، ورمبا 
يك����ون زمالؤه في امللعب هم من 
قالوا له سدد الكرة لرفع معنوياته 
بتسجيل هدف لكن اجلميع يعلم ان 
ركالت اجلزاء من اختصاص الكيني 
محمد جمال الذي خرج قبل الركلة 
وكان املسدد الثاني طارق الشمري 
متواج����دا وكان عليه ان ينفذها، 
لكن في النهاي����ة كانت املواجهة 
مميزة للفريق وظهر كما كنا نريد 
الالعبن أحسوا باملسؤولية  الن 
وأدركوا انه لم يتبق إال بطولتان 
وان ذهبت فإن أملهم سيكون على 

لقب الدوري فقط.
البرتقالي  ان  وب����ن س����كن 
سيستعيد خدمات املهاجم يوسف 
ناصر أمام الكويت السبت املقبل 
في الدوري املمتاز بعد ان أوقف 
في مب����اراة الفحيحيل حلصوله 
على 3 إنذارات، ولكن في الوقت 
نفس����ه هناك احتمال كبير بعدم 
مشاركة خالد الشمري الذي خرج 
مصابا لينضم الى الصربي ساشا 
املصاب منذ فترة. مضيفا ان تفكير 
امل����درب حاليا هو احلصول على 
الدوري املمتاز وليس كأس االحتاد 
اآلسيوي. ولفت الشمري الى ان 
أمام  البرتقالي تنتظ����ره مباراة 

صلبوخ سدد ركلة الجزاء أمام الفحيحيل من نفسه

حامد العمران
تعقدت األمور أكثر في دوري الدمج لكرة اليد بعد 
التعادل املثير بن الكويت والشباب 28-28 )الشوط 
األول 16-15 لصالح الكويت( في اللقاء الذي جرى 
أمس على صالة الشهيد فهد األحمد في الدعية ضمن 

مباريات األسبوع قبل األخير.
وبذلك رفع األبيض رصيده إلى 15 نقطة محتال 
املركز اخلامس، فيما رفع الش����باب رصيده إلى 14 

نقطة محتال املركز السادس مؤقتا.
كانت أحداث الدقائق األخيرة مثيرة للغاية عندما 
تقدم الكويت بفارق 3 أهداف 26-23 في آخر 5 دقائق 
ليعتقد العبو األبيض ان املباراة اصبحت لصاحلهم 
وهذا ما دفع محمد الغربللي لالعتراض دون داع في 
الهجوم وهذا ما كلف فريقه اللعب ناقصا ملدة دقيقتن 
وهو ما اثر سلبا على اداء األبيض ليستغل الشباب 
الظروف ويسجل حتى وصل للتعادل بل ويتقدم عن 
طريق علي البلوشي في وقت حساس وهذا ما دفع 
األبيض لالس����تعجال في الثواني األخيرة ليصوب 
مهاجمو الكويت بتس����رع ويستحوذ الشباب على 

الكرة ولكنهم لم يحسنوا التعامل معها.
وعلى الرغم من حصول الكويت على رمية جزاء 
في آخر نصف دقيقة والنتيجة تشير لتقدم الشباب 
بفارق هدف ولكن مشاري العتيبي صوب الكرة في 

القائم لترتد لالعب الش����باب ولكن يبدو ان عدوى 
االستعجال اصابت جنم املباراة األول سعد احليدري 
الذي صوب لتج����د تصويبته متألق األبيض أحمد 
الفرحان ال����ذي تصدى للتصويبة ببراعة ليحولها 
بدوره الى هجوم مرتد لتصل الكرة إلى خالد البرك 
الذي س����جل هدفا قد يحمل فريقه الى دوري الكبار 

بعد اللقاء األخير.
لعب الشباب مباراة كبيرة ودافع متقدما طوال 
ش����وطي املباراة وهذا يؤكد أن لياقة الفريق جيدة 
ولكن العبي الكويت تعاملوا جيدا من خالل ثنائي 
اخلط اخللفي عبداهلل ومحمد الغربللي ليكونا جنمي 
األبيض في الناحية الهجومية الى جانب العب الدائرة 
عبدالرحمن البالول فيما ظهر اجلناح االمين مشعل 
طه في الدقائق األخيرة وسجل 3 أهداف مهمة وفي 
اجلناح األيس����ر لم يظهر مشاري العتيبي لتركيز 
الدفاع عليه. اما في اجلانب الدفاعي فلم يكن االبيض 
جيدا وخاصة في الشوط االول عندما دافع بصورة 
سلبية ولم يتحس����ن الدفاع اال بعد مشاركة محمد 

شناوه الذي أوجد توازنا في اداء االبيض.
تقام اليوم مبارات����ان حيث يلتقي اليرموك )13 
نقطة( م����ع النصر )9( في اخلامس����ة عصرا فيما 
يلعب القادس����ية )8( مع اجلهراء )6( في السادسة 

والنصف.

الكويت بطل 
اسكواش 15 سنة

فاز الكوي����ت على اليرموك 
2-1 في اللقاء الذي جرى امس 
األول على مالعب نادي اليرموك 
وتوج بلقب دوري حتت 15 سنة 
لالسكواش، رافعا رصيده الى 21 
نقطة، مقابل 20 نقطة لليرموك 
العربي مع  الذي ينتظر نتائج 
خيطان والساملية وفي حال فوز 
املباراتن سيلعب  االخضر في 
مع اليرموك لقاء فاصال لتحديد 

املركزين الثاني والثالث.
وكان األبيض قد لعب مباراة 
قوية م����ع اليرموك حيث متكن 
حسن عبداجلادر من التغلب على 
العب اليرموك عبداهلل الكندري 
3-0 وفاز علي عبداجلادر على 
عيسى أشكناني 3-0، فيما خسر 
ابراهيم امين من عبداهلل طارق 
0-3. وبذلك يكون األبيض قد 
حقق البطولة الثانية في املراحل 
السنية خالل 4 ايام فبعد تألق 
فريق 13 سنة واحرازه البطولة 
انتزع فريق 15 سنة البطولة بعد 
ان ظه����ر الفريق بصورة جيدة 

طوال املوسم.

غوران وحسين يحضران قرعة كأس آسيا

األخضر للهيئة: رواتب العبينا 
المحترفين في ذمتكم

العنزي يحتفي بالحكم التاريخي للفهد

العربي والقادسية 
في قمة كأس الشباب

السعيدي نائبًا 
لـ »االتحاد العربي للكراتيه«

دعوة األولمبي آلسياد غوانزو

رشحت اللجنة االنتقالية مدرب األزرق الصربي
غوران توفاريتش ومدير املنتخب أسامة حسن 
حلضور قرعة نهائيات كأس آسيا 2011 في 23 ابريل 
اجلاري في أكادميية سباير، وقد سمت اللجنة كذلك 
الزميل حسن املطيري منسقا إعالميا لبعثة األزرق 

في نهائيات أمم آسيا. 
من جهة أخرى تراجع املنتخب الوطني 6 مراكز 
في تصنيف االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« لشهر 
مارس املاض���ي، وأصبح في املركز 94 برصيد 348 
نقطة. واحتفظت إسبانيا بصدارة التصنيف برصيد 
1602 نقطة وبفارق طفيف أمام البرازيل التي احتفظت 
باملركز الثاني برصيد 1589 نقطة بينما حلت هولندا 

في املركز الثالث برصيد 1261 نقطة.

مبارك الخالدي
خاطبت اللجنة املؤقتة املكلفة بإدارة امور مجلس ادارة 
العربي رسميا صباح امس الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بشأن صرف رواتب الالعبن احملترفن التي جتاوزت 160 

ألف دينار في مدة اقصاها 10 ابريل اجلاري.
وناشدت اللجنة في خطابها نائب املدير العام لقطاع 
الرياضة بالهيئة د.حمود فليطح مس���اعدة العربي في 
ه���ذه الفترة لتجاوز العجز املال���ي الكبير الذي مير به 
ووق���ع ضحيته الالعبون احملترفون في صفوف الفرق 
األول اذ تراكمت مبالغ الرواتب لتتجاوز 160 ألفا، االمر 
الذي انعكس سلبيا على اداء الالعبن اضافة الى اعطاء 
صورة ال تليق بالنادي من حيث عدم الوفاء بالتزاماته 
وهو ما قد يؤثر مس���تقبال عل���ى نواياه في التعاقد مع 

العبن آخرين.
وعبرت اللجنة في خطابها انها تعتبر رواتب محترفي 
االخضر في ذم���ة الهيئة بصفتها الراعي االول لقطاع 
الرياضة والالعبن وهي اجلهة املخولة بالتصرف في 
النواح���ي املالية اذ من املمكن خص���م املبلغ في حال 
صرفه حتت أي بند من املبالغ املخصصة للنادي في 
املراحل املقبلة للميزاني���ة. ومن املتوقع ان تتجاوب 
الهيئة مع طلب اللجنة ملعرفتها التامة باألوضاع التي 
مر بها النادي والثابتة بتقرير جلنة احلقائق املكلفة 
من الهيئة قبل صدور قرار حل مجلس االدارة السابقة 
في 20 فبراير املاضي والذي اش���ار في اجزاء منه الى 

بعض التجاوزات املالية.

يقيم الرياضي عياد العنزي واخوانه حفال في الثامنة 
مساء اليوم بالقرب من مطافئ اجلهراء مبناسبة صدور 
حكم محكمة التمييز ملصلحة الشيخ طالل الفهد، وقد 
وجه العنزي الدعوة لعدد كبير من الرياضين في األندية 
واالحتادات واجلمعيات العمومية، تعبيرا عن سعادتهم 
باحلكم التاريخي الذي أنصف الفهد وس���جل سابقة 

قانونية تشكل مرجعا للكثير من احلاالت املشابهة.

مبارك الخالدي
تنطلق في السادسة مساء اليوم مباريات اجلولة 
السادسة من بطولة كأس الشباب حتت 19 سنة، حيث 
يلتقي في اطار منافسات املجموعة االولى الكويت مع 
كاظمة على ستاد ثامر، والساملية مع الفحيحيل على ستاد 
محمد احلمد، والشباب مع الصليبخات على ستاد علي 
صباح السالم، وفي منافسات املجموعة الثانية يلتقي 
العربي مع القادسية على ستاد الصداقة والسالم في 
قمة مواجهات املجموعة حيث يحل االخضر في صدارة 
املجموعة برصيد 12 نقطة ويأتي االصفر ثانيا برصيد 
9 نقاط باملشاركة مع اجلهراء الذي يحمل نفس العدد 
من النقاط إال انه لن يلعب في هذه اجلولة. كما يلتقي 
النصر مع الساحل على ستاد صباح السالم بالنادي 

العربي، وخيطان مع اليرموك على ملعب التضامن.

عبر امن سر احتاد الكراتيه خلف السعيدي عن تقديره 
لثقة اجلمعية العمومية لالحتاد العربي للكراتيه الختياره 
ملنصب النائب االول لرئيس االحتاد في تشكيلته اجلديدة 
التي تستمر حتى 2014. وقال السعيدي ل� »كونا« عقب 
متثيله للكويت ف����ي اجلمعية العمومية لالحتاد العربي 
التي عقدت في دبي في مطلع االسبوع اجلاري مبشاركة 14 
دولة ان اجلهود الكويتية توجت باحلصول على املنصب 
الول مرة. واض����اف ان اختيار الكويت للمنصب اجلديد 
يؤكد مكانة اللعبة وانها من االلعاب التي حتظى بسمعة 
على النطاق العربي، مش����يرا الى انها احد اركان االحتاد 

العربي منذ زمن بعيد. 

مبارك الخالدي
تلقت اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة 
صباح امس دعوة من االحتاد اآلسيوي ملشاركة األزرق 

االوملبي في دورة األلعاب اآلسيوية في غوانزو.
ومن املتوقع ان توافق االنتقالية على مشاركة املنتخب 
في هذه البطولة كونها تشكل إعدادا مثاليا لالوملبي خلوض 
تصفيات اوملبياد لندن 2012 والتي لم حتدد قرعتها بعد. 
وكان االوملبي قد خاض ثالث مباريات رسمية في مرحلة 
إعداده املاضية حيث سافر الى سنغافورة اغسطس املاضي 
وف����از على منتخبها مرت����ن 3 - 1 ثم لعب امام املنتخب 

االردني في الكويت وتعادل 2 - 2.
ومن املقرر ان يشارك االوملبي في البطولة اخلليجية 
الثانية للمنتخبات االوملبية املقررة اقامتها يونيو املقبل 
في الطائف باململكة العربية السعودية. ويعاني اجلهازان 
الفني واإلداري للمنتخب من ضيق فترة اإلعداد وصعوبة 
التجمع في الوقت احلالي لتداخل وتزاحم جدول املسابقات 

احمللي ومشاركة الالعبن مع انديتهم.

اليرموك يلتقي النصر والقادسية مع الجهراء في دوري اليد

حسبة التأهل تتعقد بعد تعادل الكويت والشباب


