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 حافظ: الشمالي ومقصيد شاركا في التدريب   الفالح يشيد بفريق استقبال بطل الخليج

 ١٠ دول في البطولة العربية للمبارزة
 أعلن احتاد املبارزة ان ١٠ منتخبات عربية 
أكدت مشاركتها في البطولة العربية للعمومي 
للرجال والنساء التي تستضيفها الكويت في 

١٧ اجلاري وتستمر ٦ أيام.
  وقال مدير البطولة حامد الشمري في تصريح 
لـ «كونا» ان املنتخبات املشـــاركة في البطولة 
التي تقام برعاية نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد، هي 
اإلمارات وقطر والبحرين والعراق وســـورية 
ولبنان واألردن وليبيا ومصر فضال عن الكويت 

الدولة املضيفة.
  وأضاف الشمري الذي يشعل منصب أمني 
سر االحتاد كنا نأمل في مشاركة اكبر عدد من 
املنتخبات، اال أن اعتذار البعض عن املشاركة 
لظروف مختلفة حال دون حتقيق هذا الهدف.

  وأكد ان اســـتعدادات اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة التي يترأســـها الشـــيخ طالل الفهد، 
تسير بشكل ممتاز في وقت أنهت جميع اللجان 
العاملة للبطولـــة التي تقام على صالة احتاد 
اجلودو والتايكوندو مبنطقة صباح الســـالم 

معظم ترتيباتها.
  وعن حظوظ املنتخب الوطني في البطولة 
قال الشـــمري ان منتخبنا ميلك مبارزين على 
مستوى فني عال وهم قادرون على احراز املراكز 
األولى، اال أن اقتصار املشاركة الكويتية على فئة 
الرجال دون النساء سيقلل من فرص الكويت 
في احتالل املركز األول في ظل مشاركة بعض 

املنتخبات مبنافسات اجلنسني معا.
  وذكر ان املنتخب يستعد حاليا في معسكره 
التدريبـــي بأملانيا ويســـتمر حتى ١٥ اجلاري 
مبشاركة ١٥ العبا مبعدل ٥ العبني لكل سالح. 

 الغانم يكّرم رابطة المشجعين
 أشاد بجهود الفهد واتحاد الكرة 

 ألدائهم المتميز في حفل ستاد جابر 

 عبدالعزيز جاسم
  قال مشـــرف الفريق االول بالنادي العربي 
عبدالنبي حافظ ان العبي االخضر اللذين تواجدا 
مع االزرق في «خليجي ٢٠» ولم يشاركا وهما 
عبداهللا الشـــمالي وعلي مقصيد قد دخال في 
تدريبات الفريق أول من أمس، كما حضر أحمد 
الرشيدي لكنه لم يدخل التدريب، مشيرا إلى 
ان إدارة الفريق لم تطلب منهما احلضور وقد 
أعطتهما حرية االختيار في احلضور من عدمه 
بالرغم من احقية االخضر في اســـتدعائهم إال 
أن اإلدارة فضلت إراحتهما بعد شهر كامل من 

التدريب مع االزرق.
  واشـــار حافظ إلى ان اجلهاز الفني بقيادة 
البرازيلي مارســـيلو كابو فضل إعطاء جميع 
الالعبني راحة من التدريب اليوم وغدا بسبب 
عدم وجود مباريات وتوقف الدوري، الفتا إلى 
ان اإلدارة تداركت املوقف فـــي األيام املاضية 
ووفرت مباراتني وديتـــني قويتني مع االتفاق 
السعودي وخسرها األخضر ٠ - ٢ وبعدها مع 
النصر االماراتي وحقق فيها العربي الفوز ٣ - ١ 
وكانت املباراتان مميزتني واخرجتا الالعبني من 
حالة امللل بســـبب التدريب فقط وعدم وجود 

مباريات في املسابقات احمللية.
  وبني أن هناك ٣ إصابات مازالت في مرحلة 

التأهيل أبرزها محمد جراغ الذي سيكون جاهزا 
خالل أيام قليلة للمشـــاركة مع الفريق كما ان 
احمد عبد الغفور وفهد احلشاش بدآ في التعافي 
من االصابة التي حلقت بهما مؤخرا وسيكونان 
ضمـــن قائمة األخضر فـــي املواجهات املقبلة، 
مضيفا أن إدارة الفريق اتفقت مبدئيا مع فريق 
الشباب خلوض مباراة ودية ١٥ اجلاري بسبب 
توقف جميع املنافســـات احمللية وهذا االتفاق 
سيتغير في حال إقرار او تقدمي مباريات كأس 

االحتاد خالل اليومني املقبلني.
  واوضح حافظ أن األخضر مطالب في الفترة 
املقبلة بالتركيز على اكثر من اجتاه خصوصا 
بعد دخوله في مســـابقة دوري ابطال اخلليج 
التـــي تنطلــق في مارس املقبـــل ما يعني ان 
االخضر سيلعــب في اكثر من جبهة خصوصا 
ان الدوري املمتــاز فــي هــذا التوقيــت سيكون 
على اشـــده مع دخول مســـابقتي كــأس سمو 
االمير وســـمو ولي العهد، لكن العبي العربي 
تعودوا على مثل هذه املنافسات وهم يحبون 
التحدي ودائما ما يحققون االلقاب في مثل هذه 
الظروف، مشيرا إلى أن الفريق يتواجد به حاليا 
اكثر من العب في كل مركز واملدرب دائما يقوم 
بتجربتهم من مباراة إلى اخرى وهذا ســـيفيد 

الفريق مستقبال. 

 اكد عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشــــباب 
والرياضة خالد الغــــامن ان الوقوف خلف املنتخب 
الوطنــــي يعد واجبا وطنيا خاصــــة انه مقدم على 
استحقاقات مهمة خالل األيام املقبلة ستكون بدايتها 
دخوله غمار املنافسة على الكأس اآلسيوية في قطر 

يناير املقبل.
  واضاف الغامن خالل تكرميه لرابطة مشــــجعي 
األزرق مساء امس االول في ديوانية الغامن بقرطبة 
ان من يرى فرحة الشــــعب الكويتي بعودة األزرق 
الــــى منصات التتويج ال يتوانى حلظة في ان يبذل 

الغالي والنفيس في ســــبيل تكرار هذه الفرحة بعد 
ان غابت لسنوات طويلة.

  وقال ان االجنازين اللذين حققهما األزرق املتمثلني 
في بطولة غرب آسيا وخليجي ٢٠ لم يأتيا من فراغ 
بل نتيجة جهد وعمل ومثابرة ولعل العمل الذي قام 
به احتاد الكرة برئاســــة الشيخ طالل الفهد يعد من 

املقومات االساسية في حتقيق هذين االجنازين.
  من جهتــه شكــر هيثــم عــادل رئيــس رابطــة 
مشجعــي األزرق الغامن على هذا التكريــم مؤكــدا 

ان هذا التكرمي يعد حافزا للرابطة واعضائها. 

 جراغ وعبدالغفور والحشاش في مرحلة اإلعداد

 د.فؤاد الفالح مع فريق عمل ستاد جابر 

 العبو العربي في احد التدريبات السابقة 

 خالد الغامن متوسطا رابطة مشجعي األزرق 

 كاظمة يكّرم العنزي وناصر

 «الحكومة الطالبية» تهنئ األزرق

 الحمود يستقبل رئيس رماية المجر 

 الفوز الثالث للتركيت في السنوكر

 محاضرة عن إنجاز المنتخب

 يقيم نادي كاظمة حفال لالعبي املنتخب الوطني فهد العنزي ويوسف 
ناصر في الثامنة من مساء الغد في ديوانية صالة محمد السمحان في 
النادي، ويأتي هذا التكــــرمي نظرا لتألق الالعبني مع األزرق في بطولة 
كأس اخلليج العشــــرين التي أقيمت في اليمــــن والتي حصل املنتخب 

الوطني على لقبها بجدارة. 

 نظمت احلكومـــة الطالبية في اجلامعـــة االميركية في الكويت 
نشـــاطا ملتابعة مباراة نهائي كأس اخلليج بني االزرق والسعودية 
عبر شاشـــات تلفزيونية، وحضر نحو ٧٠٠ طالب املباراة في قاعة 

مبنى الفنون احلرة واالداب لتشجيع املنتخب الوطني. 

 قام رئيس االحتاد املجري للرماية ميكلوس كرزيزوسكي بزيارة الى 
مجمع ميادين الشيخ صباح االحمد االوملبي للرماية حيث استقبله عبيد 
العصيمي أمني عام االحتادين الكويتي والعربي للرماية ومحمد الغربة 
أمني السر املساعد بنادي الرماية. وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة التي 
وجهها رئيس مجلس إدارة نادي الرماية الشيخ سلمان احلمود مليكلوس 
لتبادل اآلراء واملقترحات التي تهم رياضة الرماية على املستويني اآلسيوي 
والدولي وتفعيل اتفاقية التعاون التي متت بني االحتادين الصديقني. ومن 
ناحية أخرى وفي إطار التعاون بني احتاد الرماية واالحتاد السلوڤاني 
للعبة وصل جانيز لوتريك مدير البروتوكول الديبلوماســــي باالحتاد 
السلوڤاني للرماية والوفد املرافق له تلبية للدعوة التي وجهها الشيخ 
سلمان احلمود للضيف ومت التباحث والتشاور وتبادل اآلراء واملقترحات 

بني االحتادين الكويتي والسلوڤاني. 

 فاز العب املنتخب الوطني للسنوكر احمد التركيت امس على منافسه 
الروسي ٣-٢ في اجلولة الرابعة من منافسات املجموعة (د) لفئة املاسترز 
في بطولة العالم للسنوكر للرجال والسيدات واملاسترز املقامة حاليا في 
دمشق، وبذلك يكون التركيت قد عزز حظوظه للتأهل الى االدوار املتقدمة 
بعد ان حقق ثالثة انتصارات مقابل خســــارة واحدة في مجموعته التي 

تضم كال من نيوزيلندا واجنلترا وروسيا وقطر والسعودية وفرنسا. 

 دعا مدير عام احتاد ألعاب غرب 
آسيا ونائب رئيس جلنة املدربني 
الوطنيني د.حسني املكيمي جميع 
املدربــــني الوطنيــــني الى حضور 
محاضرة حتــــت عنوان «النجاح 
من عمان الى عدن» التي ســــتقام 
غدا الســــاعة الـ ١١ صباحا بقاعة 
القادة  اعــــداد  احملاضرات مبركز 
باخلالدية حيث سيلقيها كل من 
الوطني  الفنــــي للمنتخب  املدير 
الصربــــي غــــوران توڤاريتــــش 
ومســــاعده الوطنــــي عبدالعزيز 
حمادة ويديرهــــا بدر عبداجلليل 
التدريــــب والتطوير  مدير جلنة 

باحتاد الكرة. 
  وقال د.املكيمي ان هذه احملاضرة 
تأتي بالتنسيق بني جلنة املدربني 
الوطنيني وجلنة التدريب والتطوير 
في احتاد الكرة حيث يعمل اجلانبان 
في سبيل االرتقاء باملدرب الوطني 
وتقدمي كل الوسائل املتاحة التي 
تنمي وتطور قدراته الفنية وحيث 
ان اجلهاز الفني لالزرق قد حقق 
اجنازين فانه من املمكن االستفادة 
من العوامل التي اسهمت في حتقيق 
هذيــــن االجنازين علــــى الصعيد 
الفني. واثنى املكيمي على الدور 
الذي يقوم به املدرب الوطني سواء 

 حسني املكيمي

مع االندية او املنتخبات سواء كان 
على رأس دفــــة القيادة الفنية او 
حتى كمدرب مساعد، مشيرا الى 
ان اكتساب اخلبرات في البطوالت 
اخلارجيــــة يعد عامــــال مهما في 
تطور املدرب الوطني مع ضرورة 
منــــح الثقة للمدربــــني الوطنيني 
سواء على صعيد املسؤولني من 
الناحية الرسمية او على الصعيد 
اجلماهيري، واشــــار املكيمي الى 
انه بناء على تعليمات احتاد الكرة 
فان هذه احملاضرة سيتم احتسابها 
ضمن الساعات االلزامية لتجديد 
الرخص اخلاصة باملدربني الصادرة 

من احتاد الكرة. 

 بين عُمان وعدن.. األزرق يعود من جديد 
 فهد الدوسري

  بعد جفاء دام ١٢ عاما حقق منتخبنا الوطني لقب كأس اخلليج بجدارة واستحقاق 
وبشهادة اجلميع كان املنتخب األفضل فنيا على مستوى البطولة، وقدم األزرق 
خالل مبارياته اخلمس التي خاضها في املسابقة أداء رجوليا ملحوظا ممزوجا 
بحمـــاس منقطع النظير ســـاد أجواء بعثة املنتخـــب منذ حلظة وصوله 
عدن، ومتكن اجلهاز الفني بقيادة الصربي غوران ومســـاعده الوطني 
عبدالعزيز حمادة من إيجاد التوليفة املناسبة من الالعبني الذين يرى 
فيهم القدرة على تطبيق ما يريده من خطط فنية داخل املســـتطيل 
األخضر، وال أحد ينكر الدور الكبير للجهاز الفني من خالل دراسته 
اجليدة ملستويات املنتخبات املنافســـة خالل البطولة ومحاولته 
تقـــدمي عنصر املفاجأة في كل مباراة على حدة مع مراعاة ظروفها 
فـــي حال غياب العب أو آخر، وجتب اإلشـــادة هنا بجهود الالعبني

الـ ٢٦ الذين عملوا بروح الفريق الواحد.كما ان مستوى اللياقة البدنية 
التي ظهر بها العبونا كان جيدا، الســـيما أنهم العبون هواة ويقارعون 

محترفني على طراز عال في املنطقة.

  مسيرة األزرق

  وإذا ما استرجعنا مسيرة األزرق خالل الفترة املاضية واجلميع 
يعلم أنه ســـبق ان فاز ببطولة غرب آســـيا فـــي أكتوبر املاضي 
فاملالحظ أن املستوى الفني في تطور جيد وملحوظ خاصة بعد 
سلســـلة اإلخفاقات التي مني بها منتخبنا في الفترة املاضية 

بسبب األزمة الرياضية.
  وبعد انتهاء فتـــرة االحتفاالت احلالية يعكف اجلهاز الفني 
حاليا على إعداد الفريق بصورة مميزة استعدادا لنهائيات كأس 
آســـيا التي ســـتقام في العاصمة القطرية الدوحة من ٧ الى ٢٩ 
يناير املقبل، وينوي احتاد الكرة إقامة معسكر تدريبي في القاهرة 
وخوض ٣ لقاءات ودية بحيث يواجه املنتخب الكوري الشمالي 

في مباراتني ٢٣ و٢٧ اجلاري ثم زامبيا في ٣١ منه.
  ويحتاج األزرق الى تكاتف جميع املسؤولني الرياضيني والسياسيني 

ودعمه بشـــكل الفت من الناحية املعنوية حتديدا بعد أن نال الدعم املادي اجليد 
بعد حتقيق لقب «خليجي ٢٠».

  اللياقة البدنية

  وقـــد يخطئ البعض في االعتقاد أن العبـــي األزرق يعانون ضعفا في اللياقة 
البدنيـــة والصحيـــح أن البعض منهم ليس لديه وعي بتوزيـــع املجهود البدني 
واللياقي على مدار شوطي املباراة وهو األمر الذي يظهر من خالله بعض العبينا 
مرهقني متعبني بعد عشـــرين دقيقة من عمر الشـــوط الثاني من كل مباراة مثل 

جنم املنتخب فهد العنزي.
  وهنا على املدرب الصربي غوران االنتباه إلى ضرورة استحداث تغيير تكتيكي 
في املباريات املقبلة، السيما أن املنتخبات املنافسة في املجموعة األولى أوزبكستان 
والصني وقطر التي ستواجه األزرق قد حفظت عن ظهر قلب طريقة لعبه واعتماده 
بشـــكل الفت على الهجمات املرتدة السريعة ومحاوالت االختراق من العمق التي 

يقودها جنم األزرق بدر املطوع.

  آمال كبيرة

  وعلى احتاد الكرة بقيادة الشـــيخ طالل الفهد، الذي يبدو ان وجهه خير على 
الكرة الكويتية حيـــث خطف لقبني على التوالي في عمان وعدن، آمال كبيرة في 
االهتمام بهذا املنتخب الذي يعتبر النواة احلقيقية ملنتخب قوي قادم ملنافســـات 
املنطقة واإلقليم ويحتاج ذلك لتقوية منافسات الدوري احمللي بقسميه حتى يظهر 
لنا العبون قـــادرون على خدمة األزرق في املرحلة املقبلة والتي حتتاج لتضافر 

اجلهود أكثر من أي وقت مضى.
  وإذا كانـــت كأس اخلليج قد غابت عن خزائن االحتاد طوال ١٢ عاما، فإن كأس 
آســـيا تغيب عن بوابة اجلهراء ودروازة عبدالرزاق وسوق الفحيحيل حتى اآلن 
حوالي ٢١ عاما، وســـيكون حتقيق اللقب في الدوحة ٢٠١١ مبنزلة حلم كل كويتي 
ميني النفس لرؤية املوج األزرق يســـقط منافسيه اآلسيويني الواحد تلو اآلخر 
ولكن ذلك يحتاج لتطوير أداء اجلهاز الفني بقيادة غوران وإيجاد عنصر املفاجأة 
وحتفيز الالعبني بشكل أكبر واستغالل احلالة املعنوية املرتفعة لهم خاصة بعد 

حتقيق لقبني، وسنقول ان الثالثة ثابتة بإذن اهللا. 

 البد من تغيير التكتيك وتوزيع المجهود البدني طوال ٩٠ دقيقة

 اكتمال عقد المربع الذهبي لـ «تنشيطية اليد»
 اكتمل عقد املربع الذهبي للبطولة التنشيطية لكرة 
اليد بعد ان حجز القادسية والشباب بطاقتي التأهل عن 
املجموعة الثانية، وجنح «االصفر» في ختام مباريات 
الدور التمهيدي امس في الفوز على الساحل ٢٨ - ٢٧ 
ليحتل الترتيب األول برصيد ١٠ نقاط، وتأهل الشباب 
مباشرة مع القادسية بعد ان جمع ٨ نقاط، ولم ينتظر 
ما تســـفر عنه مباراة العربي والســـاملية التي جرت 
في ساعة متأخرة من ليلة امس ولكل منهما ٦ نقاط 
لكون فريق الشـــباب فائزا على االخضر والسماوي 

في الدور االول ما منحه البطاقة الثانية لبلوغ الدور 
قبل النهائي. وبعد انتهـــاء مباريات الدور االول في 
املجموعتني، ســـتبدأ الثالثاء املقبـــل مباريات املربع 
الذهبي، حيث يلعب الكويت اول املجموعة االولى مع 
الشباب ثاني املجموعة الثانية في الساعة اخلامسة، 
ويلعب القادسية اول املجموعة الثانية مع الصليبخات 
ثاني املجموعة االولى، والفائزان سيتأهالن للمباراة 
النهائية على كأس البطولة التنشيطية، واخلاسران 

سيلعبان على املركز الثالث وامليدالية البرونزية. 

 اشـــاد د.فؤاد الفالح رئيس مجلس االدارة 
املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
باجلهد الكبير لفريق العمل من العاملني بالهيئة 
العامة للشـــباب والرياضة في حفل استقبال 
منتخبنا الوطني الفائـــز ببطولة خليجي ٢٠ 

باستاد جابر االحمد الدولي.
  وشكر الفالح خالل استقباله لرئيس فريق 

عمل ستاد جابر عصام جعفر واعضاء الفريق 
بحضور محمد املســـعود نائب رئيس مجلس 
االدارة وحسني البلوشي واسامة الذويخ عضوي 
مجلس االدارة وجاسم يعقوب نائب املدير العام 
لشؤون الشباب على ادائهم املتميز ومتكنهم من 
مواجهة عامل ضيق الوقت واجناز كل االعمال 

بسرعة فائقة. 


