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عبداهلل الغربلليعبدالرحمن البالول

االتحاد واألبيض مطالبان بتكريمهما 

الغربللي والبالول نجمان واعدان في كرة اليد

حامد العمران
الظواهر التي تبزغ في كل موس����م لكرة اليد قليلة جدا وقد 
تظه����ر بعض االمور املمي����زة ولكن قد متر م����رور الكرام دون 
ذكره����ا او تدوينها وهذا ما يضي����ع الفرصة على اصحاب هذه 
الظواهر ولكن »االنباء« لم تفوت ظاهرة املوسم املنتهي وجنزم 
بأنها ظاهرة لم حتصل ومن الصعوبة جدا تكرارها مس����تقبال 
وهى حصول العبا نادي الكويت عبداهلل الغربلي وعبدالرحمن 
البالول على 6 ميداليات، أربع منها ذهبية وواحدة فضية واخرى 
برونزية حيث لعب الغربللي والبالول في مسابقة حتت 16 سنة 
واستطاع الالعبان أن يكونا العامل االساسي في حصول االبيض 
عل����ى بطولتي الدوري والكأس ولعب����ا ايضا مع فريق حتت 18 
سنة وجمع الكويت بطولتي الدوري والكأس. ومبا ان اللوائح 
تسمح مبش����اركة العبان من حتت 16 سنة ضمن الفريق االول 

وقع اختيار املدرب الصربي ميودراغ عليهما ليكونا اساس����يني 
ضمن التش����كيلة االساسية ليساهما بش����كل ايجابي في وضع 
الفريق االول بنادي الكويت ضمن الفرق الكبيرة بإحراز املركز 
الثال����ث في الدوري واملركز الثاني ف����ي الكأس ليصبح مجموع 
امليداليات التي حصل عليها الالعبان 6 ميداليات ملونة وهذا رقم 
قياسي يحقق للمرة االولى ليفرض الغربللي والبالول نفسيهما 
كظاهرة م����ن الصعب تكرارها ويجب اال متر هذه الظاهرة دون 
الوقوف عندها بتمعن العطاء الالعبني حقهما االعالمي وحقهما 
امل����ادي الذي يجب النظر اليه من قبل النادي بتحريك املوضوع 
م����ن مدير اللعبة قايد العدواني او عبر االحتاد عن طريق مدير 
املنتخبات جاسم الذياب والتكرمي ليس لالعبني ولكن يأتي في 
خانة التشجيع ورفع الروح املعنوية حتى وان اقتصر التكرمي 
على درع وهدية رمزية ولكن اعتبارات التكرمي كبيرة في نفس 

الغربللي والبالول وسيظالن يذكرانه الى يوم اعتزالهما واعتبارا 
من اليوم سيس����جل تاريخ كرة اليد الكويتية اس����مى الغربللي 
والبالول بأحرف من نور وس����يصبحان جنمني يتألأل اسماهما 

في سماء كرة اليد احمللية.
اجلدير بالذكر ان مدرب املنتخب االول زوران اختار الغربللي 
ل����الزرق الكبير على الرغم من ان عمره لم يتجاوز 16 عاما وقد 
اثنى اجلميع على مس����تواه في املعسكر التدريبي في املانيا من 
خالل بروزه في املباريات الودية وكان قريبا من املش����اركة في 
كأس آس����يا التي اقيمت في بيروت فبراير املاضي ولكن ايقاف 
الكويت دوليا اضاع الفرصة على الغربللي في ان يسجل اسمه 
كأصغ����ر العب في البطولة الى جان����ب بروز الالعب في بطولة 
العالم للشباب التي اقيمت في القاهرة الصيف املاضي واستطاع 
خاللها عبداهلل ان يفرض نفسه من خالل مستواه الفني املميز 

مما دعا احد املتعهدين الن يخاطب نادي الكويت طالبا الغربللي 
لالحتراف اخلارجي وهذه سابقة حتصل للمرة االولى أن يطلب 
العب من حتت 16 سنه لالحتراف اخلارجي مع فرق الكبار فيما 
استطاع عبدالرحمن البالول في الصيف املاضي التألق مع منتخب 
الناشئني املش����ارك في احدى البطوالت اخلارجية ونقل رئيس 
الوفد انذاك جديع املطيري لنادي الكويت أن احد الفرق االوروبية 
اخبره برغبة املدرب في طلب البالول ولكن ايضا النادي رفض 

لصغر سن الالعب.
كل ما ذكرناه ع����ن الغربللي والبالول يؤكد أنهما مش����روع 
ناجح لنجوم واعدة ولكن بش����رط ابتعادهما عن الغرور الذي 
يعتبر مقبرة الالعبني وان يبتعد عنهما ش����بح االصابة واالهم 
ان يجنبهما الرحمن شر عني احلسود حتى يستمرا في املالعب 

اكبر فترة ممكنة. 

بوطيبان يقود التمرين األول اليوم

أزرق الناشئين يستعد للمشاركة في كأس آسيا

األهلي يغادر إلى ألمانيا وخريطة المباريات الودية مبهمة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تغادر في ال� 5 بعد عصر اليوم بعثة 
الفري���ق األول لكرة القدم بالنادي األهلي 
الى أملانيا، إلقامة معسكره اإلعدادي اجلديد 
للموسم املقبل، وهو املعسكر الذي سيستمر 
هناك حتى األول م���ن يوليو، ثم يتوجه 
الفريق األحمر بعدها إلى النمسا الستكمال 
معسكره هناك حتى 9 من الشهر نفسه، 

موعد عودة البعثة للقاهرة.
من جانبه، أكد مدير الكرة باألهلي هادي 
خش���بة ان اجلهاز الفني ال يعرف شيئا 
عن املباراتني الوديتني اللتني سيخوضهما 
الفريق يومي 2 و4 يوليو املقبل في املعسكر 
اخلارجي الذي سيقام في أملانيا والنمسا،، 

مشيرا الى انه جتري حاليا اتصاالت مع 
الشركة املنظمة للمعسكر بشأن االستقرار 
على مباراتي 2 و4 يولي���و، وإن كان قد 
مت االس���تقرار على خوض مباراة يوم 8 
يوليو أمام اياكس أمس���تردام الهولندي 

في النمسا.
وأكد هادي خش���بة ان الثالثي محمد 
ناجي »جدو« ومحمود أبوالسعود وأمير 
سعيود سيتخلفون عن السفر مع الفريق 
إلى أملانيا بسبب عدم االنتهاء من إجراءات 
سفرهم، وسيلحقون بالبعثة خالل يومني 

على أقصى تقدير.
وكان مجل���س إدارة ن���ادي االحت���اد 
السكندري برئاس���ة محمد مصيلحي قد 

قرر في جلسته التي عقدت مساء امس األول 
بصورة رسمية بيع »جدو« لألهلي مبقابل 
سبعة ماليني جنيه، باالضافة الى إعارة كل 
من هاني العجيزي وأحمد علي الى نادي 
االحتاد ملدة موسم واحد، ومن املنتظر أن 
يرسل النادي السكندري االستغناء اخلاص 
بالالعب خالل الس���اعات القليلة املقبلة، 
لتبدأ على الفور اجراءات سفر الالعب الى 
أملانيا للحاق مبعسكر األهلي هناك. وفي 
الزمالك، يواصل الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الزمالك اليوم تدريبات األولية التي 
يجريها قبل السفر الى أملانيا لبداية فترة 
اإلعداد الرسمية للموسم اجلديد، واملقرر 
إقامتها في الفترة من 28 اجلاري حتى 15 

يوليو املقبل في أملانيا وسويسرا. وكانت 
تدريبات امس األول قد ش���هدت غيابات 
عديدة بالصفوف البيضاء، حيث تغيب كل 
من: حسني ياسر احملمدي، وحسام عرفات، 
ومصطفى حجاب، ومحمد إبراهيم، باإلضافة 
إلى الثنائي األجنبي اإليڤواري أبو كونيه 
والعراقي عماد محمد، لعدم وصولهما إلى 
القاهرة. في الوقت نفسه، شهد التدريب 
حضور الثالثي محم���د عبداهلل ووجيه 
عبدالعظيم وعاشور األدهم املنضمني حديثا 
للفريق، باإلضافة إلى جميع العبي الفريق 
القدامى مبن فيهم هاني سعيد الذي يحرص 
على املش���اركة في تدريبات الزمالك رغم 

عدم إبالغه مبوعدها.

مبارك الخالدي
يب����دأ منتخبن����ا الوطن����ي 
للناش����ئني املرحلة االولى من 
برنامجه االعدادي للمش����اركة 
في نهائيات كأس آسيا، بإجراء 
تدريبه االول في ال� 6 مساء اليوم 
على ملعب املرحوم عبدالرحمن 

البكر في احتاد الكرة.
التدريب مس���اعد  ويقود 
املدرب انور بوطيبان، لتواجد 
امل���درب البرتغال���ي ادغ���ار 
البالد في  بورغيس خ���ارج 
اجازة خاصة، على ان يعود 
االس���بوع املقبل، لالش���راف 
عل���ى التدريبات. ومن املقرر 
ان يشارك اليوم 24 العبا الذين 
وقع عليهم اختي���ار اجلهاز 
الفني لتمثي���ل املنتخب في 

البطولة.
املتوق���ع ان يعمد  وم���ن 
التركيز على  ال���ى  بوطيبان 
التمارين اخلاصة برفع معدالت 
البدنية، بعد التوقف  اللياقة 
الطويل الذي قارب على الشهر 
منذ اج������راء االزرق تدريبه 
االخير بقي��ادة ب��ورغي���س.

وكانت قرعة نهائيات كأس 
آسيا املقررة في اوزباكستان 
في 7 نوفمبر املقبل، قد اوقعت 
الرابعة  االزرق في املجموعة 
العراق  التي تضم منتخبات 

واالمارات والصني.
ويعتبر التدريب اليوم هو 
االول للمنتخ���ب، بعد فترة 
توق���ف بس���بب االختبارات 
الدراسية لالعبني، ومن املقرر 
ان يستمر حتى موعد املغادرة 
الى س���لوڤاكيا في 10 يوليو، 
إلقامة معسكر اعدادي ميثل 
البرنامج  الثانية من  املرحلة 

ليڤربول
يكمل تعاقده

مع هودجسون
توقع مراقبون ان يستكمل 
ن���ادي ليڤرب���ول اإلجنليزي 
التعاق���د مع املدرب  إجراءات 
روي هودجس���ون ليك����ون 
مدي���را فنيا للفري���ق وذل���ك 
بع���د عودت������ه من جن���وب 

افريقي��ا.
ويعمل هودجس���ون ناقدا 
رياضي���ا ف���ي هيئ���ة اإلذاعة 
البريطاني���ة )بي.بي.س���ي( 
خالل بطولة كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا ولكنه عاد إلى 

إجنلترا.
وق���اد هودجس���ون فريق 
فوالم في املوس���م املاضي إلى 
املباراة النهائية لبطولة الدوري 
األوروبي )كأس االحتاد األوروبي 

سابقا(.
ما جعل���ه املرش���ح األول 
لتدريب ليڤربول خلفا للمدرب 
اإلسباني رافائيل بنيتيز الذي 
رحل عن تدريب الفريق في مايو 

املاضي.

أليغري مدربًا 
جديدًا لميالن

أعلن رئيس الوزراء االيطالي 
س���يلفيو برلوسكوني في بيان 
مقتضب ان ناديه ميالن تعاقد مع 
املدرب ماسيميليانو اليغري )42 
عاما( لإلشراف على تدريب الفريق 

خلفا للبرازيلي ليوناردو.
وجاء في البيان »يود نادي 
ميالن الكش���ف عن تعاقده مع 
ماسيميليان��و اليغري لالش���راف 

على تدري���ب الفري��ق االول.
لقد تعاقدنا معه حتى يونيو 

عام 2012«.

االع���دادي، ويس���تمر حتى 
املقب���ل، يعود  8 اغس���طس 
بعدها االزرق الى البالد ليبدأ 
مرحل���ة االع������داد الثالث���ة 

واالخي���رة قبل السف���ر الى 
اوزباكست��ان.

ومن املقرر ان يجري االزرق 
الصغير ع���ددا من املباريات 

الودية مع فرق س���لوڤاكية 
تتفوق على االزرق من حيث 
معدالت األعمار كسبا لفائدة 

االحتكاك البدني.

أزرق الناشئني يستأنف التدريب اليوم

الشمالي أفضل العب عرباوي

اكتمال االستعدادات للبطولة العربية للجمباز
أكد مدي���ر البطولة العربية 
الثانية للجمب���از الفني لفردي 
الرجال على كأس الش���هيد فهد 
األحمد، س���يف أبو ع���دل على 
اكتمال جميع االستعدادات الفنية 
واالداراي���ة النط���الق البطولة 
املقررة غدا االحد مبش���اركة 12 
دولة. وقال أبو عدل ان اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة، وفرت كل 

التسهيالت واالمكانات لألشقاء 
العرب لضم���ان جناح البطولة 
التي تقام برعاية رئيس اللجنة 
االوملبية ورئيس املجلس االوملبي 
الفهد.  الش���يخ احمد  اآلسيوي 
وشدد على ان الهدف من اقامة مثل 
هذه البطوالت ليس بالضرورة 
حصاد امليداليات وحتقيق الفوز 
بقدر حتقيق االهداف املرجوة من 

هذا التجمع العربي وهو تطور 
رياضة اجلمباز العربي واالرتقاء 
بها وابراز املواهب العربية العديدة 
فيها. من جانبه، أعرب أمني عام 
العربي للجمباز محمد  االحتاد 
االسيحم عن عميق شكره لالحتاد 
الكويتي للجمباز على تنظيمه 
لهذه البطولة للمرة الثانية على 

التوالي في الكويت.

عبداهلل الشمالي في مباراة سابقة أمام كاظمة

حصد جنم وسط العربي عبداهلل الشمالي املركز 
األول في االستفتاء الذي مت إجراؤه على صفحات 
منتدى اجلمهور العرباوي الختيار أفضل العب 
عرباوي للموسم الكروي 2010/2009، وجاء اختيار 
الشمالي تكريسا وتتويجا للمستوى املميز الذي 
ظهر به طوال املوسم، تألق الشمالي أحرج مدرب 
املنتخب غوران وأجبره على اختياره للمنتخب، 
وجاءت نتائج االستفتاء على النحو التالي: عبداهلل 
الشمالي، ش���هاب كنكوني، أحمد الرشيدي، علي 
مقصيد، فهد احلش���اش، روك إيلس���نر وحسني 

املوسوي.

وقال إداري موقع اجلمهور العرباوي محمد بن 
حسني ان االستفتاء شهد مشاركة 717 مشاركا على 
مدى 5 أسابيع متواصلة، وأشار بن حسني الى أن 
إدارة املوقع تعتزم القيام بتكرمي للمتألق الشمالي، 
دفعا وتشجيعا له ملواصلة وبذل املزيد من أجل 
القلعة اخلضراء ومنتخب الكويت الوطني، كما 
نود أن نهمس في اذنه ونقول له ان الوصل للقمة 
سهل ولكن الصعوبة تكمن في كيفية احملافظة على 
القم���ة، كما تؤكد إدارة موقع اجلمهور العرباوي 
دعمها الدائم واملتواصل للقلعة اخلضراء والعبيها 

متى ما ارتقوا باسم النادي العربي عاليا.

اللجان األولمبية والحكومات تواجه الغش
اتفقت ش���ركة »وورلد س���بورت« على 
استراتيجية موحدة ضد التالعب في نتائج 
املباريات التي تق���ام عليها رهانات، وذلك 
خالل حلقة نقاش���ية اس���تضافتها اللجنة 

األوملبية الدولية.
وقالت اللجنة األوملبية الدولية إن اللجان 
األوملبية الوطنية واالحت���ادات الرياضية 
ومس���ؤولي املراهنات والس���لطات العامة 
اتفقت كذلك على التعاون بش���كل أكبر مع 
احلكومات ملواجهة هذه املشكلة. كما أوضحت 
اللجنة أيضا أنها تنظر في إمكانية تشكيل 
هيئة رقابية دولية من أجل حماية املجتمع 

الرياضي.
وق���ال جاك روغ، رئي���س اللجنة: »من 
الواضح أن الرهان، من خالل األرباح املادية 
التي يوفرها، يطرح فرصا ضخمة للمنظمات 
الرياضية. لكن هناك مشكلة كبيرة عندما 
يؤدي الرهان إلى التالعب في املنافس���ات 

ومن ثم يهدد سالمة الرياضة«.
وأضاف: »إن الغ���ش بدافع الرهان يعد 
أكبر تهديد للرياضة بعد املنشطات«. يذكر 
أن اللجن���ة األوملبية الدولية لديها خطوط 
إرش���ادية صارمة بشأن القواعد األخالقية 

الرافضة للمقامرات غير القانونية.


