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حارس مرمى النصر محمد الصالل تألق في الموسم الحالي 

عبدالعزيز جاسم 
علمت »األنب���اء« من مصادر مؤك���دة داخل اللجنة 
االنتقالية املكلفة بإدارة ش���ؤون احتاد الكرة أن مدرب 
حراس املرمى للمنتخب الوطني الصربي توزبا عرض 
على املدرب غوران توڤاريتش قائمة بأس���ماء احلراس 
ال���� 5 الذين يوصي بضمهم لصفوف األزرق في الفترة 
املقبلة متهيدا لتجربتهم خ���ال املباريات الودية التي 

سيخوضها املنتخب الوطني.
 ول���م تخل القائمة التي قدمها توزبا الى توڤاريتش 
من احلراس الثاثة الس���ابقني وهم حارس القادس���ية 
نواف اخلالدي والعربي شهاب كنكوني والساملية حميد 
القاف، إال انها شهدت اس���مني ألول مرة يتم طرحهما 
وهما حارس النصر املتأل���ق في الفترة األخيرة محمد 
الصال والذي تدرج في جميع مراحل املنتخب السنية 
حتى االوملبي وساهم أيضا في حصول فريقه على املركز 
الثالث بالدوري حتى اآلن، واالس���م اآلخر هو حارس 
مرمى اجلهراء س���طام احلسيني الذي ساهم حتى اآلن 
في تصدر فريقه لدوري الدرجة األولى، وتألقه في كأس 
س���مو ولي العهد قبل ان يخرج فريقه على يد الكويت 

في الدور نصف النهائي باخلسارة 2-1.
وينوي غوران حصر األس���ماء في قائمة األزرق مبا 
ال تزي���د على 30 العبا في الفترة املقبلة حتى ال يحدث 
أي تش���تيت له، وحتى تتحقق االستفادة من املباريات 
الودية بأكب���ر قدر ممكن منها، ألنها تس���اهم في رفع 
مس���توى الاعبني من مباراة الى أخرى، على أن يكون 
هن���اك 5 العبني آخرين على الئح���ة االنتظار في حال 
تعرض احد الاعبني لإلصابة خال منافس���ات الدوري 

او في التدريبات.
 وستش���هد قائمة األزرق في الفت���رة املقبلة بعض 
التغييرات نظرا لتألق عدد ليس بالقليل في نهاية املوسم 
احلالي، كما ان الفترة بني كأس آسيا في الدوحة يناير 
املقبل وانطاقة الدوري املمتاز في منتصف أغس���طس 
املقبل فترة كبيرة، ما يجعل كل اخليارات مفتوحة أمام 
غوران للوقوف فعليا على مستوى اغلب الاعبني قبل 
الذهاب الى قطر ألنه يعلم ان مستوى أي العب يختلف 
من موسم الى آخر، ورمبا تكون كأس اخلليج في اليمن 
نوفمبر املقبل هي احملك األساس���ي لتثبيت التشكيلة 

واختيار ال� 24 العبا بصورة نهائية. 

إبراهيم: ال يوجد في األصفر صف أول وثاٍن
عبدالعزيز جاسم 

قال مدرب القادسية محمد إبراهيم انه ال يعترف 
بوج����ود صف أول وآخر ث����ان في فريقه فكل من 
يرتدي الفانيلة الصفراء عليه ان يكون على قدر 
املسؤولية، مشيرا الى ان القادسية لن يتنازل عن 
املركز الثالث في كأس س����مو ولي العهد ألن ذلك 

يساهم في رفع عدد نقاط كأس التفوق العام. 
وأضاف ان الراح����ة التي أعطيت لاعبني ملدة 

يومني كانت ضرورية ومهمة لهم وللجهازين اإلداري 
والفني لعدة أسباب منها إبعاد الفريق عن الضغط 
النفسي والذهني والبدني بعد الضغط الكبير الذي 
عاش����ه الفريق في الفترة املاضية، مشيرا الى ان 
الفريق في الوقت احلالي أمامه 3 ألقاب وعليه ان 
يقاتل من أجلها أولها لقب الدوري املمتاز ثم تكملة 
مشوار كأس االحتاد اآلسيوي وأخيرا لقب كأس 
صاحب السمو األمير، ولذلك علينا التركيز في هذا 

الشهر الذي يعتبر عصارة مجهود املوسم بالكامل.  
وأشار إبراهيم الى ان الاعب الوحيد املصاب حتى 
آخر تدريبات هو محمد راشد الذي يعاني من كدمة 
في االنكل وهو أصا خارج حسابات مباراة اجلهراء 
بسبب إيقافه مع فايز بندر حلصولهما على اإلنذار 
الثالث، الفتا الى ان راش����د قدم موسما جيدا بعد 
أن ش����ارك في جميع املباري����ات ويعتبر من أكثر 
الاعبني مشاركة في املباريات هذا املوسم.  وبني 

انه لم يقرر حتى اآلن اذا ما كان س����يضم العبني 
من الشباب املوسم املقبل للفريق األول أم ال، ألنه 
لم يحدد مصيره مع الفريق حتى اآلن وان استمر 
فان جلنة املس����ابقات في احتاد الكرة تنوي رفع 
سقف السن العام للمراحل السنية من 19 الى 20 
سنة، وبالتالي س����يكون من األفضل بقاؤهم مع 
فرقهم، مبينا ان هناك نية إلعادة بعض الاعبني 

املعارين ألندية أخرى املوسم املقبل. 

سكين: جمال يغيب 
عن مواجهة القادسية

األبيض يهزم الشباب في »اليد«المسابقات: 28 العبًا لكل فريق

الجهراء والساحل يعسكران لقمة »األولى«

كأس القواسم للبولينغ اليوم
تنطلق اليوم بطولة كأس القواسم املفتوحة للبولينغ، برعاية 
مجلة »ذوق« وشركة فاست تلكو، في مقر صالة كوزمو للترفيه 
والبولينغ مبنطقة كيفان، وتس���تمر حتى السابع عشر من مايو 
اجلاري. وصرح رئيس اللجنة املنظمة للبطولة فاضل القاس���م 
أنه م���ن املتوقع مش���اركة أكثر من 150 العبا م���ن محبي اللعبة 

واحملترفني والهواة.

بدء المؤتمر الدولي للصحافة الرياضية

كميل يعود اليوم

عبدالعزيز جاسم 
قال إداري الفريق األول بنادي كاظمة عصام س���كني ان مدافع 
الفريق محمد الهدهود س���يعود ال���ى التدريبات اليوم بعد غياب 
بسبب عاقته غير اجليدة مع املدرب السابق الروماني ايلي باتشي، 
مشيرا الى ان الهدهود من العناصر املميزة بالفريق وسيكون له 

دور كبير في املوسم املقبل. 
وبني ان الكيني محمد جمال س���يغيب عن مواجهة القادس���ية 
بالدوري املمتاز بس���بب حصوله على اإلن���ذار الثالث في مباراة 
الساملية وبالتالي لن يتمكن من املشاركة، كما يحاول اجلهاز الطبي 
إعداد صانع اللعب نواف احلميدان الذي تعرض إلصابة في العضلة 
الضامة وس���يعود الى التدريبات اليوم، الفتا الى ان املدافع خالد 
الشمري دخل مرحلة اإلعداد ورمبا يكون جاهزا ملباراة نصف نهائي 

كأس صاحب السمو األمير أمام الكويت 14 الشهر اجلاري. 
وأضاف سكني أن كاظمة سيدخل مباراة القادسية دون ضغوطات 
إال انه سيقاتل من اجل ال� 3 نقاط ألنها في النهاية سترفع من عدد 
النقاط، كما أنها س���ترفع من حالة الاعبني املعنوية خصوصا ان 
الفريق تنتظره مواجهتان مهمتان األولى في الدور الثاني بكأس 
االحتاد اآلسيوي أمام ش���باب األردن 12 اجلاري واألخرى بكأس 
صاحب السمو األمير أمام الكويت وبالتالي فإن الفريق لن يتخلى 

عن طريقته وأسلوبه لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. 

شهد اجتماع جلنة املس����ابقات باحتاد الكرة مع األندية الذي عقد 
أول من أمس عددا من االقتراحات واألفكار التي تدرسها اللجنة متهيدا 
إلقرارها ضمن بنود الئحة املسابقات في املوسم اجلديد، ومنها أنه سيتم 
حتديد عقوبات رادعة على األندية التي ال تتقيد بوقت إقامة املباريات 
في موعدها احملدد من قبل اللجنة واملعمم في جداولها املوسم املقبل، 
كما مت طرح فكرة عدم إقامة أي مراسم احتفالية العتزال الاعبني أثناء 
املبارايات، وتشكيل جلنة لفحص املاعب ومدى صاحيتها وإمكانية 
إقامة املباريات عليها. كما مت طرح عدة مقترحات أخرى منها حتديد 

عدد العبي الفريق األول لكل ناد ب� 28 العبا بدال من 30.

حامد العمران
متكن الكويت من ان يخطو خطوة مهمة وجادة نحو املنافسة 
على لقب الدوري املمتاز لكرة اليد بعد فوزه على الشباب 32-36 
)الشوط األول 24-17( ضمن اجلولة الرابعة من الدوري على 
صالة الش���هيد فهد األحمد بالدعية اول من امس وبذلك يكون 
األبيض قد تس���اوى مع العربي في املرك���ز الثاني فيما يعتبر 
الش���باب اول اخلارجني من املنافسة على احد املراكز املتقدمة 
بعد خس���ارته الرابعة على التوالي ليقبع في املركز السادس 

واألخير دون رصيد من النقاط.
وكانت كلمة الكويت مس���موعة امام الشباب واستطاع ان 
يقدم مس���توى متميزا ويفرض هيبته فق���د وصل الفارق في 
بعض فقرات املباراة ال���ى 10 أهداف )28-18( بعد تألق جميع 
الاعبني س���واء في اخلط اخللفي املك���ون من محمد الغربللي 
وش���قيقه عبداهلل الغربللي وصانع األلعاب عبداهلل اخلميس 
وأيضا اجلناح األيسر مشاري العتيبي الذي قدم مستوى مميزا 
الى جانب مشعل طه والعب الدائرة محمد شناوة وكالعادة كان 
احلارس ناصر الهاجري متألقا في مرماه. فيما لم يقدم الشباب 
املستوى املطلوب وكان دفاعه »مفتوحا« على مصراعيه وهذا 

ما أحرج احلارس العماق عبدالرزاق البلوشي.
وفي مباراة أخرى حقق الفحيحيل فوزا مهما على الساملية 
بع���د أداء قوي 33-30 )الش���وط األول 17-14(، وبذلك يكون 
الفحيحيل تربع على الصدارة بفارق 3 نقاط عن العربي الثاني 

وبرصيد 8 نقاط عن العربي صاحب اخلمس نقاط.
وس���يطر الفحيحيل على املباراة منذ بدايتها بعد ان طبق 

طريقة 3/3 الدفاعية.
وحاول عزب الس���املية ان يوقف تقدم الفحيحيل بعد طلب 
الوقت املس���تقطع في منتصف الشوط األول، وبعد بدء العبي 
الس���املية العودة الى جو املباراة وخاصة العبي اخلط اخللفي 
راكان تقي وعبدالعزيز جنيب بتسلمهما للكرة ومحاولة التوغل 
الى داخل التسعة امتار من خال استغال مهاراتهما وهذا ما أدى 
الى تفكك دفاع الفحيحيل ليتألق راكان ويدك مرمى الفحيحيل 

وهذا ما ساعد على تقليص الفارق.
وفي الشوط الثاني كانت بداية الساملية جيدة بقيادة صانع 
األلعاب سلمان دشتي ليحقق السماوي التعادل األول واألخير 
)20-20( بع���د 7 دقائق وهذا ما جعل اللع���ب متكافئا ولكن 

حصول جنيب على ايقاف دقيقتني.
 وبعده���ا أخطأ طحنون املا في الدخول لينال ايقافا مؤقتا 
ليلعب الساملية بأربعة العبني وهذا ما أعطى الفحيحيل فرصة 
لتوسيع الفارق الى 3 أهداف لنش���اط فيصل وسعد العازمي 
وعبداهلل احمد م���ع تألق واضح من احل���ارس احمد املتروك 
ال���ذي تعملق في مرم���اه في األوقات املناس���بة لينتهي اللقاء 

فحيحياوي.

مبارك الخالدي
تدرس إدارتا اجلهراء والساحل إقامة معسكر تدريبي داخلي لكل 
منهما قبل لقاء قمة اجلولة األخيرة واحلاسمة من دوري الدرجة األولى 
الذي يقام اجلمعة املقبل حيث يتنافس الفريقان على خطف الصدارة 
وبطاق����ة التأهل إلى الدوري املمتاز. ويحمل كل فريق في رصيده 35 
نقط����ة إال ان اجلهراء يتفوق مبجموع األهداف حيث س����جل 27 هدفا 
بينما سجل الساحل 20 هدفا. وتهدف إدارتا الفريقني الى إبعاد الاعبني 
عن األجواء النفسية املصاحبة للقاء األشبه بالنهائي ضمانا لتوفير 
اكبر قدر من التركيز الذهني والنفسي لاعبني. ومن جهة أخرى قرر 
اجلهراء عدم مشاركة عناصره األساسية التي يعول عليها في مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع لبطولة كأس ولي العهد أمام القادسية 
غدا وهم عادل حم����ود والبرازيليان انطونيو توبانغو وويلس����ون 
انطونيو واحلارس سطام احلسيني خوفا من االصابات، وفي املقابل 

يبدو الساحل أكثر إصرارا على العودة الى دوري األضواء.

ب����دأت أمس أعمال املؤمتر الدولي للصحافة الرياضية ال� 73 الذي 
حتتضنه مدينة انطاليا التركية ألول مرة مبشاركة نحو 400 إعامي 

رياضي ميثلون نحو 110 دول عربية وأجنبية من بينها الكويت. 
وعبر رئيس االحتاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو عن 
بالغ س����روره بنجاح اللجنة التركية املنظمة للمؤمتر ال� 73، مشيرا 
الى الدور التركي الكبير في التحضيرات واالستعدادات لهذا التجمع 

العاملي. 

يعود الى الباد في اخلامسة والربع مساء اليوم، قادما من أملانيا، 
العب التضامن واملنتخب الوطني السابق فتحي كميل بعد رحلة 
عاج ناجحة من األزمة الصحية التي أملت به مؤخرا، حيث سيقام 

حفل استقبال بقاعة التشريفات مبطار الكويت بهذه املناسبة.

عودة الهدهود إلى كاظمة ودخول الشمري التدريبات

تألق عجب يضع مدرب الكويت بحيرة والقحطاني يتدرب
مبارك الخالدي

الوس����ط  جتاوز العب خط 
بالكويت ناصر القحطاني اإلصابة 
التي تعرض لها أمام القادسية 
في اجلولة ال����� 20 من الدوري 
املمتاز وشارك في متارين األبيض 

مساء أمس.
القحطاني قد تعرض  وكان 
لشد بسيط فوق العضلة الضامة 
خضع بسببه الى عاج مكثف 
تاشت معه آالم اإلصابة وأصبح 
جاهزا للمشاركة في مباراة نهائي 
كأس سمو ولي العهد أمام العربي 

االثنني املقبل.
وفض����ل اجله����ازان الفن����ي 

واإلداري لألبيض عدم مشاركة 
القحطاني أمام تشرشل الهندي 
لس����ببني أولهما منح����ه مزيدا 
من الراحة وليتجاوب س����ريعا 
م����ع الع����اج، واآلخ����ر حرصا 
من اإلدارة عل����ى تفوق الاعب 
دراس����يا الرتباطه باالختبارات 

اجلامعية.
وكان الكويت قد أجرى تدريبا 
رئيسيا مس����اء أمس استعدادا 
للمواجهة املرتقبة أمام العربي 
على لقب كأس سمو ولي العهد 
ش����ارك فيه كل الاعبني حيث 
واصل املدرب محم����د عبداهلل 
ومساعده عبداحلميد العسعوسي 

تطبيق اجلمل التكتيكية التي مت 
تنفيذها أمام تشرش����ل الهندي 
والتي متكن الفريق من خالها 
من فتح العديد من الثغرات في 

مناطق اخلصم الدفاعية.
وامتاز تدريب الفريق بارتفاع 
ملح����وظ في ال����روح املعنوية 
الكبيرة  النتيج����ة  اثر  لاعبني 
التي حققوها وصدارة املجموعة 
اآلسيوية بسباعية رائعة وضحت 
فيها عمليات تصحيح األخطاء 
الفريق  أداء  التي رافقت  الفنية 

في مبارياته السابقة.
ووضع تأل����ق املهاجم خالد 
عجب اجلهاز الفني للكويت في 

حيرة، فالاعب اثبت تفاهما رائعا 
مع البرازيل����ي كاريكا أثمر عن 
إحراز عجب سوبر هاتريك أمام 
تشرشل بفضل القراءة اجليدة 
لاعب����ني لبعضهما، ما يش����ير 
الى ان عج����ب قد عاد بقوه الى 
مستواه املعهود، كما ان العماني 
إسماعيل العجمي هو اآلخر يتمتع 
بجاهزية فنية عالية، ما يشير الى 
ان املدرب عبداهلل قد يأخذ وقتا 
طويا في التفكير في ايهما يبدأ 
به املباراة النهائية أمام العربي، 
اضافة الى ش����فاء القناص على 
الكندري واحتمال مشاركته في 

املباراة.

قبل مواجهة العربي في نهائي كأس ولي العهد

ناصر القحطاني جاهز مع األبيض للمشاركة في نهائي كأس ولي العهد

الصالل والحسيني مرشحان لالنضمام 
إلى قائمة حراس مرمى األزرق

توزبا يقدم لغوران خمسة أسماء منهم 3 قدامى و2 للمرة األولى


