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حسن أشكناني 

مهدي العازمي وشافي الهاجري وانور املطوع خالل املؤمتر الصحافي

القادسية والعربي يستعدان لقمة جديدة غدا

إبراهيم وحافظ أجمعا على أن جميع األوراق باتت مكشوفة للمدربين وال وجود للمفاجآت

مشاركة المطوع تتحدد اليوم وارتفاع حرارة عجب.. وموسى يعوض جراغ 
احملترفون. 

ارتفاع حرارة عجب

ولم يشارك بدر املطوع امس 
في التدري����ب الصابته في الوتر 
الداخلي للركب����ة، وتتحدد اليوم 
مش����اركته من عدمها في املباراة 
مع العربي، فيما لم يشارك ايضا 
احمد عجب في التدريب لشعوره 
بارتفاع في درجة احلرارة، فاضطر 
للتوجه الى املستش����فى، في حني 
التدريب  غاب خلف السالمة عن 

دون عذر.
بدوره، قال مدير الفريق األول 
بالقادسية جمال مبارك ان معنويات 
الالعبني مرتفعة، خصوصا بعد 
الف����وز على العرب����ي في الدوري 
املمتاز وهو ما ميهد لتحقيق نتيجة 
ايجابية في مباراة الغد، لكن اجلميع 
يعلم ان مواجهة العربي والقادسية 
ال حتتكم لنتائج سابقة بل بالعكس 
تكون الكلمة داخل امللعب وليس 

خارجه.
ولفت مبارك ال����ى ان الفريق 
س����يدخل معس����كرا داخليا قبل 
املواجهة بيوم واحد حتى يتسنى 
لالعبني ان يركزوا بصورة اكبر، 
مش����يرا الى ان الفريق س����يفتقد 
خدمات العب الوسط طالل العامر 
لكن في الوقت نفسه سيعود الى 
صفوفه العاجي ابراهيما كيتا الذي 
ميثل قوة إضافية للفريق.  وبني 
مبارك ان القادسية في الوقت احلالي 
ينافس على كل البطوالت ويحتاج 
الى خدمات كل العب في املباريات 
املقبلة، لذلك علينا عدم نس����يان 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي التي 
ستأخذ حيزا من مجهود الالعبني 
خصوصا في السفر والذي يزيد 
من إرهاق الالعبني، مشيرا الى ان 
ما مييز األصف����ر ان لديه جميع 
الالعب����ني القادرين على تعويض 
النق����ص وخير دلي����ل بروز عدد 
من الالعبني احلاليني هذا املوسم 
أمثال سعود املجمد وعمر بوحمد 
وعبدالعزيز املشعان، هذا وقد وصل 
البالد احلكم الدولي البحريني زكريا 

إبراهيم إلدارة املباراة.

عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي 
العربي اس���تعداداته  واصل 
للقاء القمة مع غرميه التقليدي 
القادس���ية غدا في الدور نصف 
النهائي لكأس سمو ولي العهد، 
وهو اللق���اء الثاني للفريقني في 

غضون خمسة أيام.
 وقد أدى األخضر أمس تدريبا 
الكرواتي  تكتيكيا بقيادة مدربه 
دراغان سكوسيتش الذي حرص 
على توضيح األخطاء التي وقع 
فيها الالعبون في املباراة السابقة 
خصوص���ا فيما يتعل���ق بإنهاء 

الهجمات.
 وتضم���ن التدري���ب حصة 
تدريبي���ة خاص���ة للمهاجم���ني 
الس���وري محمد زينو وحسني 
املوسوي وعلي اشكناني الستغالل 
الفرص التي تتاح لهم في اللقاء 
املرتق���ب، وحرص دراغان أيضا 
على التشديد على مراقبة العب 
القادسية بدر املطوع إذا شارك، 
خصوصا انه يعاني من اإلصابة 
التي حلقت به في لقاء الفريقني 
السبت املاضي، ومن املتوقع ان 
يوكل دراغان هذه املهمة للمدافع 
احم���د الرش���يدي ط���وال فترة 
املباراة، فقد اثبت بدر انه مفتاح 
لعب للقادسية ومصدر اخلطورة 

الوحيد له. 
أما عن عدم مش���اركة محمد 
جراغ في املباراة بسبب اإليقاف 
فإنها ال تبدو مقلقة جدا لدراغان، 
خصوصا ان التدريبات األخيرة 
شهدت مشاركة احمد موسى الذي 
غاب في املرحلة املاضية بناء على 
تعليمات اجلهاز الطبي وسيعوض 
موسى غياب جراغ بجانب مشاركة 
عبداهلل الشمالي ونواف شويع، اذ 
سيعمد دراغان الى اللعب بالعبي 
ارتكاز إلغالق منطقة الوسط على 

العبي األصفر. 
ولن تختلف تشكيلة األخضر 
كثيرا عن املباراة السابقة إال فيما 
يتعلق مبشاركة موسى وجاهزية 
البرازيلي فالكو للعب بعد ان غاب 
عن املباراة السابقة، في حني قد 
يشارك خالد عبدالقدوس العائد 

م���ن اإلصابة بعد ان ش���ارك في 
تدريبات الفريق منذ فترة طويلة 
وقد أبدى جاهزية فنية وبدنية 
للمشاركة في املباريات وقد يكون 

مفاجأة دراغان.

االلتزام بالتكتيك

الى ذلك أكد مش���رف العربي 
عبدالنب���ي حاف���ظ ان الفريق ال 
يتأثر بغياب أي العب حتى لو كان 
محمد جراغ فما مييز األخضر هذا 
املوسم تواجد دكة بدالء على نفس 

املستويات وهو األمر الذي افتقده 
العربي في املواسم املاضية ولذلك 
لدينا أكثر من العب س���يعوض 

غياب جراغ عن املباراة. 
الى ان جميع األوراق  وأشار 
أو  باتت مكشوفة سواء للعربي 
التقيا هذا  للقادسية، فالفريقان 
املوسم 4 مرات سابقة آخرها السبت 
املاضي وستبقى أفضلية أي فريق 
على حساب اآلخر بالتزام العبيه 

بالتكتيك املوضوع للمباراة.
 وبني حافظ ان مجلس اإلدارة 

سيحدد الليلة )أمس( ما إذا كان 
الفريق سيدخل معسكرا داخليا 
اس���تعدادا للمباراة بعد ان رفع 
اجلهازان الفني واإلداري تقريرهما 
باملطالبة بإقامة املعس���كر الذي 

سيتكلف 2800 دينار.

التشكيلة متقاربة

من جانبه أشار مدرب القادسية 
محمد ابراهيم الى ان جميع أوراق 
العربي والقادسية باتت مكشوفة 
وال توجد فيها مفاجآت وذلك على 

العكس م���ن مباراة الدوري التي 
جنحت فيها من خ���الل تطبيق 
أسلوبي وبالتالي ستكون التشكيلة 
متقاربة ل���كل فريق مع اختالف 

العب او اثنني على أقصى حد. 
الالعب���ني اآلن  ان  وأض���اف 
مشوش���و الفكر بس���بب تداخل 
املس���ابقات، فكان من األجدر ان 
يستكمل الدوري ومن ثم نصف 
نهائي كأس ولي العهد، ما يفرض 
علينا طريقة لعب جديدة، خصوصا 
انه من احملتم���ل ان تلعب وقتا 

إضافيا وركالت ترجيح، مشيرا 
الى ان العب الوسط طالل العامر 
من ابرز الالعب���ني لكنه وقع في 
البطاقة  خطأ عندما حصل على 
احلمراء بسبب اإلنذار األول الذي 

تسبب فيه لنفسه. 
وب���ني إبراهي���م ان التهيئ���ة 
النفس���ية واملعنوية لالعبني في 
الوقت احلال���ي تكون أفضل من 
البدنية والتكتيكية التي حفظها 
الالعبون من بداية املوسم، مشيرا 
الى ان األخضر تختلف حساباته 

عن الدوري بعد ان فقد األمل منذ 
أكثر من جولة لذلك سنرى اختالفا 
كبيرا في مس���تواه ع���ن مباراة 

الدوري األخيرة.
وأكد ان العب وسط األخضر 
محمد جراغ من الالعبني املميزين 
ويعتبر العبا جيدا في أدائه لكن 
العربي قلعة كبيرة وال يعتمد على 
اسم معني، فأغلب فترات املوسم لم 
يشارك معهم جراغ وحقق العربي 
نتائج مميزة بسبب تواجد عدد من 
الالعبني املميزين اآلخرين ومنهم 

الكويت والنصر
في نهائي كأس األشبال 

بهبهاني والشهاب 
يترشحان

الفحيحيل يهزم 
الكويت في »الصاالت«

معسكر ليد السماوي 
استعدادًا للممتاز

أكاديمية موهوب
تفتتح في مايو

يلتق���ي الكويت والنصر في 
املب���اراة النهائية لكأس االحتاد 
لالشبال في الساعة 5:20 مساء 
الي���وم على امللع���ب رقم 2 في 
نادي كاظم���ة، فيما تقام مباراة 
املركزي���ن الثال���ث والرابع بني 
العربي واجله���راء في التوقيت 
نفسه على امللعب رقم 2 في نادي 

الساملية.

تقدم عضوا اجلمعية 
العمومية للعربي احمد 
بهبهاني وشهاب الشهاب 
ترش���يحهما  ب���أوراق 
التكميلية  لالنتخاب���ات 
للنادي التي ستجرى 10 

مايو املقبل.
وسينظر مدير الهيئات 
الرياضي���ة ف���ي الهيئة 
العامة للشباب والرياضة 
احمد عاي���ش في أرواق 
املرشحني قبل اعتمادها 
ألنهما تقدم���ا بأوراقهما 
بعد إغالق باب الترشيح 

السبت املاضي.
ومن املتوقع ان يوافق 
عاي���ش على ترش�����ح 
بهبهاني والشهاب نظرا 
ال���ى إنهم���ا ل���م يعلما 
بالسماح لهما بالترشح إال 
بعد إغالق باب الترشيح 
بع���د ان أعلن���ت الهيئة 
ل� 3  متأخرة بالس���ماح 
آالف عضو باملشاركة في 
االنتخابات ليرتفع عدد 
أعضاء اجلمعية العمومية 
للعربي ال���ى أكثر من 7 

آالف عضو.

فاز الفحي�حيل على الك���ويت 
5 � 2 ف���ي اجلول���ة السادس���ة 
للمجموع���ة الثاني���ة ب���دوري 
الصاالت لك���رة القدم في صالة 
نادي اليرموك. وس���جل أهداف 
الفحيحيل االيراني بريازر وشاكر 
املطيري وفهد السهلي )هاتريك(، 
فيما أحرز هدفي الكويت االيراني 
محمود قاضي وصقر الرشود. 

اكد صقر فيروز عضو مجلس 
ادارة نادي الساملية دخول الفريق 
األول لكرة اليد بالنادي معسكرا 
داخليا اخلميس املقبل في فندق 
»حياة رويال« مبيدان حولي، ملدة 
ثالثة أيام استعدادا للدوري املمتاز 
الذي سينطلق 19 ابريل اجلاري، 
الفري���ق لفترتني  وس���يخضع 

تدريبيتني صباحية ومسائية.

تفتح اكادميية موهوب لكرة 
القدم أبوابها للراغبني في تعلم 
فنون ومهارات كرة القدم في مايو 
املقبل حتت اشراف الدولي السابق 
د.طارق اجلالهم���ة، الى جانب 
نخبة من خبراء الكرة، ومجموعة 
من املدربني املتخصصني في مجال 

تعليم الصغار املهارات.
وبدأت االكادميية قبول أوراق 
املتقدم���ني في مقره���ا بجمعية 
اإلصالح االجتماعي في منطقة 
الروضة، والذين تتراوح اعمارهم 
السادسة وال� 14، ومتارس  بني 
االكادميية نش���اطها ملدة 3 أيام 

اسبوعيا.

في مؤتمر صحافي حول بطولة الكويت الدولية األولى أللعاب قوى الميدان

العازمي: أعدنا تأهيل مضمار كيفان ليتناسب مع المعاقين

اللجنة  واوض���ح رئي���س 
انور املط���وع ان  الرياضي���ة 
االلعاب املشاركة بهذه البطولة 
هي رمي الق���رص ودفع اجللة 
ورمي الرمح ورمي الصوجلان 
مبش���اركة 11 دولة هي االردن 
وفلسطني وماليزيا والسعودية 
واوزبكستان واالمارات والعراق 
وتونس وبلغاريا والتش���يك 
وپولن���دا باالضاف���ة للكويت، 
مشيرا الى ان البطولة ستشهد 
على هامش انش���طتها اجتماع 
احتاد غرب آسيا الذي يضم 8 

دول.

االحتاد الدولي لالعبني، كاشفا ان 
الشعار الرسمي للبطولة سيحمل 

الوان علم الكويت.
واوضح الهاجري ان اجلهود 
التي بذلت العادة تأهيل مضمار 
نادي كيفان كانت كبيرة ومضنية، 
وهو ما يستوجب ايجاد منشأة 
خاصة تعن���ى باملعاقني، الفتا 
السياس���ية  القيادة  الى دع���م 
للبرامج واملشايع املطروحة من 
مجلس ادارة النادي لتأس���يس 
منشأة خاصة متكاملة املعايير 
لتحتضن هذه الرياضات اخلاصة 

باملعاقني.

وارضيات خاصة تختلف عما 
يحتاج اليه االصحاء، مش���يدا 
باحت���اد الع���اب الق���وى على 

استضافته البطولة.
من جهته قال امني السر العام 
شافي الهاجري ان اهمية البطولة 
تكمن في انه���ا االولى لرياضة 
املعاقني على ارض الكويت فقد بدأ 
عمر املشاركات اخلارجية للنادي 
منذ عام 1977 في مختلف انواع 
البط���والت العاملية واالوملبية، 
مضيفا ان نتائج البطولة ستعتمد 
لدى االحتاد الدولي وس���يكون 
لها تأثير على ترتيب وتصنيف 

منذ شهر سبتمبر 2009 على 
اس���تضافة الكوي���ت في هذا 
التاريخ لهذه البطولة، واشار 
الى ان عدد الالعبني واالداريني 
املشاركني سيتجاوز 160 العبا 
واداريا مصنفني دوليا بعضهم 
من الدول العربية وبعضهم من 
دول اخرى لها باع طويل في 

العاب امليدان للمعاقني.
ولفت العازمي الى ان هناك 
جهودا كبيرة بذلت العادة تأهيل 
مضمار نادي كيفان الستقبال 
منافس���ات البطول���ة حيث ان 
العاب املعاقني حتتاج الى ممرات 

مبارك الخالدي
قال رئيس اللجنة املنظمة 
لبطولة الكويت الدولية اللعاب 
قوى امليدان للمعاقني ورئيس 
العازمي  نادي املعاقني مهدي 
ان االس���تعدادات جتري على 
قدم وساق النطالق منافسات 
اللجان  البطولة، حيث تعمل 
على اعداد حفل افتتاح ضخم 
يلي���ق بهذه املناس���بة كونها 
الدولي���ة االولى في  البطولة 
البطوالت  الكويت وهي م���ن 

املؤهلة لالوملبياد.
جاء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
الصحافي ال���ذي عقد اول من 
امس حول االستعدادات النطالق 
البطولة التي تس���تمر من 23 
حتى 28 اجلاري، وحضر املؤمتر 
امني السر العام شافي الهاجري 
ورئيس اللجنة الرياضية انور 
املطوع ورحب رئيس االحتاد 
ورئيس اللجنة املنظمة مهدي 
العازمي باحلضور مقدما الشكر 
الوزراء الشيخ  لسمو رئيس 
ناص���ر احملمد عل���ى رعايته 

للبطولة.
وقال العازمي ان من ضمن 
البطول���ة حص���ول  اه���داف 
العبين���ا على اكب���ر عدد من 
االرقام التأهيلية التي متكنهم 
ف���ي بطولة  م���ن املش���اركة 
العالم اللعاب القوى 2011 في 
نيوزيلندا، مشيرا الى ان اللجنة 
املنظمة خاطبت مجلس الوزراء 
الذي وافق بشكل سريع على 
رعاية واستضافة هذه البطولة، 
الفتا الى ان هناك شبه موافقة 
من اللجن���ة الدولية االوملبية 

)انور الكندري(

الداود: توسيع مضمار االستعراض

أشكناني تعرض لحادث مروري

توڤاريتش: جراغ ضمن قائمة األزرق

يعقوب يشيد بإنجاز »القوى« و»الرماية« وصول الوفود للمشاركة في بطولة الهجن

عبداهلل العنزي
قال مدرب املنتخب الوطني الصرب���ي دراغان توڤاريتش انه 
يتابع منافس���ات املوسم سواء الدوري او بطولتي الكأس وسجل 
بعض االنطباع���ات عن الالعبني خصوصا الش���باب ولكن االمر 
يتطلب مش���اهدة جميع الالعبني والوقوف على مستوياتهم قبل 
نهاية املوسم وبعدها سنعلن عن االسماء اجلديدة التي سنضمها 

لقائمة االزرق.
ولم يخف توڤاريتش اعجابه بالعب القادسية عبدالعزيز املشعان 
حي���ث اظهر الالعب امكانيات فنية جيدة ومه���ارة كبيرة واذا ما 
استمر باملشاركة في الفترة املقبلة مع فريقه وتقدمي االداء اجليد 

فسيكون موقفه جيدا لالنضمام الى صفوف املنتخب. 
وع���ن محمد جراغ قال توڤاريتش ان���ه العب مهم في صفوف 
االزرق وهو معنا في الفترة الس���ابقة واملقبلة، واس���تبعاده عن 
االزرق مؤخرا كان لظروف خاصة وسيكون ضمن القائمة للمرحلة 

املقبلة وانا لن انتقده النه العب دولي ممتاز. 

اشاد نائب املدير العام لش���ؤون الشباب في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة جاسم يعقوب باالجنازات والنتائج الالفتة 
لالحتادات في البطوالت التي اقيم���ت داخل البالد وخارجها، 
وآخرها فوز منتخب الع���اب القوى في البطولة اخلليجية ال� 
12 للش���باب التي اس���تضافتها الكويت وكذلك االجنازات التي 

سطرها ابطال الرماية.
واكد ان الهيئة حترص على دع���م املت���فوقني رياضيا والذين 
حق���قوا نت��ائج باه���رة للكويت، مشيرا الى ان رئ���يس مجلس 
االدارة وامل���دير الع��ام لل��ه��يئة الع���امة للش���باب والرياضة 
في��صل اجل������زاف يأم���ل في االلت���ق���اء بأبط���ال الك���ويت 
في كل االلع���اب الف��ردي���ة او اجل���ماعية ف��ي اق���رب فرصة 
لتأك���يد دعم الهيئة لهم بع���د عودته من املهمة الرس���مية في 

اذربيجان.

بدأ العد التنازلي النطالق بطولة الكويت العاشرة 
لسباق الهجن برعاية صاحب السمو االمير الشيخ 
صب���اح االحمد خالل الفترة من 18 الى 22 اجلاري 
مبشاركة 16 دولة عربية وخليجية، في الوقت الذي 
بدأت فيه طالئع الوفود في الوصول الى البالد من 

قطر واالمارات وعمان والسعودية.
ورحب رئيس نادي الهجن حسني الدواس بالوفود 
املشاركة في هذه البطولة التي تعتبر من البطوالت 
املهمة في سجالت النادي، خاصة وهي تقام برعاية 
صاحب السمو االمير وحتظى بدعم خاص من سموه 
شخصيا، وتشهد جناحا كبيرا ومميزا في كل عام، 
مشيرا الى ان البطولة تتميز بجوائز ثمينة وقيمة 
خاصة مع اليوم االخير الذي يتم تس���ليم جائزة 

الس���يف الذهبي املقدم من صاحب السمو االمير، 
باالضافة الى جوائز اخرى تقدم يوميا وتش���مل 

كل السباقات.
من جهته، اكد هاني القريني مدير ادارة الصيانة 
في الهيئة العامة للشباب والرياضة ان الهيئة وافقت 
على زيادة 35 الف دينار في مخصصات الصيانة 

بنادي الهجن في اطار االستعداد القامة البطولة.
وقال القريني انه يجري حاليا اعمال الصيانة 
للمنصة الرئيس���ية ومنصات العائالت ومنصات 
االنطالق وتس���وية املضمار وصيان���ة الزراعات 
التجميلي���ة، كما مت اس���تئجار املع���دات اخلاصة 
بازالة االتربة املتراكمة حول سور املضمار واسوار 

النادي.

أكد رئيس نادي الس����يارات والدراجات اآللية الشيخ أحمد الداود 
ان النادي يعمل على تطوير وتوس����عة مضمار استعراض السيارات 

الذي يجذب الشباب الكويتي احملب لهذه اللعبة.
وقال الداود ل� »كونا« ان جناح تنظيم مهرجانني خالل شهر واحد 
أعطى دافعا كبيرا إلدارة النادي لتطوير األداء التنظيمي على املستوى 
االداري والفن����ي. وأضاف ان النادي يقوم حاليا بإجراء اضافات على 
املضمار بهدف زيادة القدرة االستيعابية للمدرجات واتخاذ اجراءات 
تساهم في استقبال املزيد من الراغبني باملشاركة »وسيتم االعالن في 

املستقبل القريب عن برنامج متكامل ألوقات اقامة املنافسات«.
وأثنى على االلتزام الذي أبداه مختلف املشاركني بتطبيق شروط 
األمن والس����المة التي يحرص النادي على تطبيقها تفعيال للشروط 
واللوائح املعتمدة من االحتاد الدولي للس����يارات في تنظيم األحداث 
املتعلقة برياضة السيارات، حيث توجب على كل مشارك ارتداء اخلوذة 

الواقية للرأس وتثبيت حزام األمان.
وأشاد الداود بتجاوب اجلمهور الذي جتاوز تعداده 5500 متفرج مع 
تنظيم النادي لالستعراض احلر للسيارات الذي اقيم أخيرا مبشاركة 
أكثر من 80 متس����ابقا. وأشار الى جتاوب املشاركني مع عملية تنظيم 
التسجيل للراغبني باملنافسة، حيث مت اصدار هوية لكل مشترك ورقم 
تسابق ما ساهم في ضبط توقيت كل متسابق داخل املضمار، ومن ثم 
قامت اللجنة بإجراء عملية الفحص التقني قبل بدء املنافسات للتأكد 

من صالحية كل السيارات املشاركة.

تعرض مشرف فريق كرة 
ق���دم الصاالت في القادس���ية 
حس���ن أش���كناني الى حادث 
مروري مروع دخل على اثره 
مستشفى األميري أمس االول، 
حيث يرقد حاليا لتلقي العالج. 
القسم الرياضي يتمنى الشفاء 
ألشكناني وعودته سريعا الى 
فريقه األصفر ملواصلة عمله 
الدؤوب واملثمر مع الفريق في 

دوري الصاالت. 
»س���المات وما تش���وف 

شر«.


