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غياب المطوع وراشد والعنزي وناصر عن أول تدريب لألزرق
خالل االستعداد لبطولة كأس آسيا بالدوحة

)هاني الشمري( غوران شارك الالعبني في جزء من تدريب أمس 

عبدالعزيز جاسم
الوطني مساء  خاض املنتخب 
ام����س تدريبه األول عل����ى ملعب 
عبدالرحم����ن البك����ر باحتاد الكرة 
وذلك استعدادا لنهائيات كأس آسيا 
التي س����تقام في الدوحة 7 يناير 
املقبل. وجاء ه����ذا التدريب مبكرا 
عكس ما كان مخططا له في السابق 
بعد ف����وز األزرق ب� »خليجي 20« 
للمرة العاشرة في تاريخه، ما جعل 
املسؤولني في احتاد الكرة يقومون 
بتأجيل جولتني من الدوري املمتاز، 
وخوض 5 حص����ص تدريبية قبل 
املغ����ادرة الى معس����كر القاهرة 18 
اجلاري. ولم يش����ارك في التدريب 
رغم حضورهم، بدر املطوع الصابته 
في االنكل وسينخرط في التدريب 
خ����ال اليومني املقبل����ني، ومحمد 

راش����د الذي لم يشف من اإلصابة 
الت����ي تعرض لها في نصف نهائي 
»خليجي 20«، وحمد العنزي املقرر 
ان يبدأ التدريب اليوم. وغاب يوسف 
ناصر الصابته ب� »انفلوانزا« ويدخل 
اليوم في التدريب، فيما شارك فهد 
العنزي على ان يغادر اليوم او غدا 
الى السعودية ألداء مناسك العمرة 

بعد تأخر وصول »الڤيزا«.
املدرب  التدريب قال  وقبل بدء 
الصربي غوران توڤاريتش انه مت 
تغيير موعد التدري����ب اليوم الى 
الساعة 3:30 عصرا بناء على طلب 
الاعبني وسيكون على فترة واحدة 
الى املعسكر،  حتى موعد املغادرة 
واعتبر ان املب����اراة مع الصني في 
كاس آسيا ستكون هي األصعب ألنها 
األولى لألزرق. وكان رئيس احتاد 

الكرة الش����يخ طال الفهد قد عقد 
اجتماعا مع الاعبني قبل بدء التدريب 
وقال: اآلن هبطت الطائرة بعد رحلة 
الفرح ونشوة االنتصار وعدنا الى 
ارض الواق����ع وعلينا ان نفكر في 
كاس آسيا وترك كأس اخلليج جانبا. 
واض����اف انه أطل����ع الاعبني على 
آخر املستجدات حول التكرمي الذي 
حظي به االزرق ومبينا انه وصل 
االحتاد حتى اآلن ربع مليون دوالر 
من اجمالي مبلغ التبرعات، شاكرا 
الاعبني على مبادرتهم الطيبة في 
التبرع ب� 26 الف دينار )مبعدل الف 
دينار من كل العب( لبناء مساجد 
في بعض الدول العربية واالسامية. 
كاشفا عن نيته عقد مؤمتر صحافي 
االربعاء او اخلميس املقبلني لاعان 
عن الشركات والشخصيات املكرمة 

لازرق والتي تبرعت فعليا. وعن 
مرحل����ة االعداد لكأس آس����يا، اكد 
الفهد انها وجهة نظر املدرب وهو 
على دراية تام����ة باخلطط الفنية 
والتكتيكية للمنتخبات التي سيلعب 
معه����ا االزرق، مطالب����ا اجلمهور 
مبواصلة تقدمي الدعم واملس����اندة 
لاعبني في املرحلة املقبلة. وتعمد 
غوران توڤاريتش أال يزيد احلمل 
التدريبي على الاعبني في اول حصة 
تدريبية بعد اجلهد الكبير الذي بذلوه 
خال الفترة املاضية، واكتفى بجري 
الاعبني حول امللعب مع تقسيمهم 
إلى مجموعات وتناقل الكرات فيما 
بينهم، كما وضع تقسيمة في نهاية 
التدريبات كان الغرض منها عودة 
الاعبني ألج����واء اللعب أكثر منها 

تكتيكية.

الفهد يتلقى برقيات التهنئة
القدم  تلقى رئيس احتاد كرة 
الشيخ طال الفهد سيا من برقيات 
التهاني مبناسبة فوز األزرق بكأس 
»خليجي20«. وأعرب الفهد باسمه 
ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
واألس����رة الكروية ع����ن فخرهم 
واعتزازه����م ببرقيت����ي صاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي العهد، 

مثمنا عاليا ما تضمنته البرقيتان 
من مشاعر أبوية كرمية وتوجيه 
ملواصل����ة البذل والعطاء من أجل 
الكويت، ونبراس يضيء لنا الدرب 
ونهج نسير عليه لتحقيق مزيد من 
االجنازات في البطوالت اإلقليمية 

والقارية والدولية.
التي  التهاني  وأشاد ببرقيات 

تلقاها من س����مو رئيس مجلس 
الوزراء ونائ����ب رئيس احلرس 
الوطن����ي ورئي����س مجلس األمة 
والش����يوخ وال����وزراء والنواب 
والهيئات واملؤسسات والشركات 
ورؤس����اء األندي����ة والتي أثلجت 
الصدور وحفزت أبناءنا على بذل 
مزيد م����ن اجلهد والعمل الدؤوب 

م����ن أجل تعزي����ز مكان����ة الكرة 
الكويتية ف����ي احملافل الرياضية 
الفهد قد  القارية والدولية. وكان 
تلقى مزيدا من برقيات التهاني من 
رؤساء االحتادات الدولية والقارية 
واخلليجي����ة والعربية ومن كبار 
الهيئات واملؤسسات  مس����ؤولي 

الرياضية العربية واألجنبية.

غلوم: نسعى للقب »التنشيطية« رغم قوة األبيض

يوسف غلوم قاد الشباب بنجاح

حامد العمران
اثنى امل����درب الوطني للفريق 
الش����باب  اليد بنادي  األول لكرة 
يوس����ف غلوم على التزام العبي 
فريقه ف����ي التدريب����ات، ما أدى 
إلى رفع املس����توى العام للفريق 
والدخول م����ع األربعة الكبار إلى 
ال����دور نصف النهائ����ي للبطولة 
التنشيطية كصاحب للمقعد الثاني 
في املجموعة الثانية، مشيرا الى 
ان فريقه يستحق وبجدارة التأهل 
بعد تغلبه على العربي والساملية 
املرشحني للصعود، مؤكدا ان ثقة 
الاعبني بأنفسهم والتزامهم الفني 
أديا إلى وجود انضباط تكتيتي في 
امللعب قرب املسافة نحو حتقيق 
النتائج االيجابية، متمنيا مواصلة 
املشوار بنجاح بالتأهل إلى اللقاء 
النهائ����ي عبر بواب����ه الكويت في 

املباراة التي تقام غدا.
وب����ني ان األبي����ض يعتبر من 
أفضل الفرق احمللية وميتاز باكتمال 
صفوفه ووجود عدة حلول فنية 
لوجود أكثر من العب في كل مركز، 
مؤكدا انه شخصيا وضع التكتيك 
الدفاعي املناسب لتعطيل مفاتيح 
اللعب عند األبيض لتحقيق الفوز. 
واكد غلوم ان الصف اخللفي بفريقه 
سيزداد قوة بعد السماح لاعبني 
الدوليني باملشاركة وبذلك سيلعب 

العب املنتخب األول سعد احليدري 
ليكون ق����وة جدي����دة الى جانب 
مشعل املطيري وس����عد يالوس 
وعلي البلوش����ي وعمار الرامزي 
الى جانب بعض الاعبني الشباب 
وبعض الاعبني املميزين في اخلط 
األمامي، مش����يرا الى ان الاعبني 
سيدخلون النهائي بروح معنوية 
عالية وهذا ما قد يغطي على غياب 
الشقيقني عبدالعزيز وحمد يالوس 
املنضمني إلى منتخب الش����واطئ 
ومبارك الزيد امللتزم بدورة تدريبية 

تخص عمله.
وكشف غلوم انه انتهى مؤخرا 
من تسجيل العب الساملية السابق 
محمد التمار لينضم رس����ميا الى 
صفوف الشباب، مؤكدا ان التمار 
التزم في تدريبات الفريق ولكن لم 
يتمكن من املشاركة لعدم جاهزيته 
الفنية، الفتا الى انه سيلعب في 
بطولة دوري الدمج وهو يعد اضافة 
جديدة للفريق، السيما انه يلعب 
بيده اليس����رى وهو ما يعد عملة 

نادرة. 

تطبيق دوري الدمج الموسم المقبل 
تمهيدًا للمشاركة في دوري أبطال آسيا 

مبارك الخالدي
أكد مصدر في احتاد كرة القدم ل� »األنباء« ان النية تتجه لدى 
االحتاد بالعودة الى تطبيق نظام دوري الدمج اعتبارا من املوسم 
املقبل 2011- 2012 تنفيذا ألحد ش���روط املشاركة في دوري ابطال 

آسيا عام 2013.
وأوضح ان االحتاد عاقد العزم بقوة على اللحاق بركب التطور 
ال���ذي أصبح صفة مازمة للدول املج���اورة األمر الذي مكنها من 
املشاركة في أبطال آسيا، البطولة االهم على مستوى القارة، كما 

انها حتظى باهتمام االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.
وبني املصدر ان من الش���روط املطلوبة من االحتاد اآلسيوي، 
هو ان يكون عدد الفرق املش���اركة ف���ي الدوري احمللي ال يقل عن 
12 فريقا، ما يعني اس���تحالة مش���اركة الكويت في البطولة وفق 
نظ���ام الدرجتني املعمول به حاليا، حيث تلعب 8 فرق في الدوري 
املمت���از و6 في دوري الدرجة االول���ى، ومن احللول للتغلب على 
هذه االشكالية هي العودة الى تطبيق نظام الدمج أي مشاركة 14 
فريقا في البطولة احمللية، السيما ان احتاد الكرة قد شهد تطبيق 

هذا النظام في مواسم سابقة.
وكان االحتاد قد خاطب االندية في وقت س���ابق حول امكانية 
تطبيق بعض الشروط املتعلقة بالنظام الداخلي للنادي والطاقة 
االس���تيعابية للماعب والنظ���ام االداري اخلاص بتعيني مديري 
الكرة ونوابهم كمسمى معتمد من االحتاد اآلسيوي اضافة للمنسق 

االعامي.
 ومن املتوقع ان يتلقى االحتاد ردود االندية حول أسئلة االحتاد 
قريبا قبل ان يعقد اجتماعا على مستوى أمناء السر لاندية لبحث 

االعان عن دخول الكويت حقبة االحتراف الكلي في كرة القدم.
وكشف املصدر ان معضلة الشهادات التجارية املتعلقة باعتبار 
االندية كيانات جتارية في طريقها الى احلل، خاصة ان االمر يتعلق 
بكرة القدم وال يش���مل االلعاب االخرى التي ستظل تتبع االندية 
وف���ق النظام احلال���ي، االمر الذي يحقق أه���م املتطلبات لاحتاد 
اآلس���يوي، واعتبار االندية كيانات جتارية مس���تقلة، السيما ان 
الشروط االخرى ال تبدو معضلة، ومن املمكن تنفيذها واملتعلقة 
بنظام دخول اجلماهير والتذاكر واحملاسبني املاليني وكلها جوانب 

ادارية ليس هناك ما يعوق تنفيذها.

تلبية لمتطلبات االتحاد اآلسيوي

»األهلي« يرعى البدر بطل »الجت سكي«

قام البنك األهلي برعاية البطل العاملي عبدالرحمن البدر املشارك 
في الدورة الثانية لأللعاب اآلس���يوية للشواطئ املقامة حاليا في 
العاصمة العمانية مس���قط، وتأتي ه���ذه الرعاية إميانا من البنك 
األهلي بأهمية املس���ؤولية االجتماعية نح���و املجتمع وملا يوليه 

البنك من اهتمام كبير لدعم األنشطة الرياضية.
وعن هذه الرعاية قال نائ���ب رئيس املديرين العامني عبداهلل 
الس���ميط إنه من دواعي سرورنا أن نقدم الرعاية لبطل من أبطال 
بلدنا والذي يفتخر به اجلميع، متمنني له حتقيق نتائج طيبة ترفع 
اسم الكويت عاليا، مشيرا الى حرص البنك األهلي على التواصل 
الفعال مع جميع شرائح املجتمع خاصة فئة الشباب ودعم أنشطتهم 
الرياضية واملساهمة في تعزيز الثقة بهم لتطوير قدراتهم ودعمهم 

للوصول إلى مراكز متقدمة واملنافسة على البطوالت العاملية.
وحتظى األلعاب الشاطئية بشعبية متزايدة حول العالم، حيث 
تقام بطوالت عديدة لها من أهمهما دورة األلعاب اآلس���يوية التي 
يش���ارك فيها عبدالرحمن البدر ويحمل سجا حافا باإلجنازات 
احمللي���ة واإلقليمية والعاملية حيث حق���ق 199 إجنازا نال منها 6 

ألقاب محلية و4 خليجية و9 تصفيات عاملية.

مديرة العالقات العامة سحر الذربان تسلم شيك الرعاية للبطل عبدالرحمن البدر

عبدال وبوحمد يفوزان بذهبية تنس الناشئين

السالمية بطل اختراق الضاحية

التركيت إلى دور الـ 16
تأهل قائد املنتخب الوطني للس���نوكر احمد 
التركيت الى دور ال� 16 ملنافسات فئة )املاسترز( 
من بطولة العالم في السنوكر املقامة في دمشق 
بعد تغلبه على منافسه الهندي 4-2 امس ضمن 
مباريات دور ال���� 32 والتي تقام بنظام خروج 

اخلاسر.
وكان التركي���ت قد تأهل الى دور ال� 32 بعد 
تغلب���ه في ختام مباريات الدور التمهيدي على 

منافسه الفرنسي 0-3.
وقال رئيس الوفد محمد السليمان في تصريح 
ل� »كونا« ان تأهل التركيت يعتبر اجنازا للرياضة 
الكويتي���ة. واضاف ان التركيت قدم في دور ال� 
32 اداء تكتيكيا وفنيا الفتا مكنه من تس���جيل 
»بريك عال ب� 57 نقطة«، معربا عن االمل في ان 
يقدم اداء افضل امام منافسه البلجيكي والتأهل 

الى دور الثمانية.

انطالق بطولة قبازرد للطائرة 
انطلقت أمس على الصالة الرئيسية لنادي كاظمة 
بطولة املرحوم اللواء عبداألمير قبازرد لقطاعات وزارة 
الداخلية للكرة الطائرة التي ينظمها احتاد الشرطة 
حتى 15 اجلاري، ويشارك في البطولة 9 قطاعات من 
وزارة الداخلية هي: العمليات، األمن العام، املساندة، 
التعليم والتدريب، اإلدارات املعاونة، األمن اخلاص، 

املؤسسات اإلصاحية، الهجرة.
وتقسم الفرق الى مجموعتني وتتنافس بطريقة 
خروج املغلوب من مرة واحدة ويتأهل األول والثاني 

من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.
من جانبه، أكد أمني س����ر االحت����اد العقيد وليد 
الغامن أن رئيس االحتاد الفريق الشيخ احمد النواف 
وأعضاء مجلس اإلدارة حريصون على إحياء ذكرى 
رجاالت االحتاد الذين كان لهم دور مؤثر في تطوير 
الرياضة الشرطية، وأش����ار الى أن املرحوم اللواء 
عبداألمير قبازرد كان قياديا متميزا يتمتع بقدر كبير 
من اخلبرات اإلداري����ة وحقق العديد من االجنازات 

ابان فترة ترؤسه لاحتاد.

اختتمت امس االول بطولة الكويت الدولية الثالثة 
للناشئني حتت 18 سنة برعاية وحضور رئيس احتاد 
التنس الشيخ أحمد اجلابر وش���ارك في البطولة 40 
العبا ميثلون 16 دول���ة هي البحرين وقطر واالمارات 
ومصر وس���ورية واالردن وتونس وقبرص وكرواتيا 
وروسيا وبريطانيا ومقدونيا ونيوزيلندا والهند والتشيك 

باالضافة الى الدولة املضيفة الكويت.
وحصل جنما املنتخب الوطني محمد عبدال وعبداهلل 

بوحمد على املرك���ز االول وامليدالية الذهبية للزوجي 
بينما حصل عل���ى املركز الثان���ي وامليدالية الفضية 
للزوجي الثنائي القبرصي كريستوس جورجيو وزميله 

فوتياديس.
وفي مسابقة الفردي حصل القبرصي كريستوس 
جورجيو على املرك���ز االول وامليدالية الذهبية بينما 
حصل املقدوني داني���ل زيلينكوف على املركز الثاني 

وامليدالية الفضية.

تابع فريق ألعاب القوى بنادي الس���املية تألقه 
في بطوالت اختراق الضاحية، وحقق املركز األول 
في البطولة العامة، التي نظمها احتاد ألعاب القوى 
جلمي���ع الفئات على مدار يومني في منطقة حتريج 
الشدادية غرب ضاحية عبداهلل املبارك، بحضور أمني 
سر االحتاد بالوكالة سيف الدوسري وعضوي مجلس 
إالدارة فهد ثامر ومحمد علي، وجنح ناشئو الساملية 
في احملافظة عل���ى اللقب الذي حققوه في البطولة 
التمهيدية الشهر املاضي بسهولة تامة، ولم يتنازل 

فريق اجلهراء عن املركز الثاني في فئة الناشئني بعد 
منافسة شديدة مع الكويت الذي حل ثالثا.

وفي باقي الفئات، خطف أش���بال الساحل املركز 
األول، وتاهم في املركز الثاني كاظمة ثم القادسية 
ثالثا، أم���ا في فئة البراعم فقد جاء في املركز األول 

التضامن وتاه اجلهراء ثم الكويت.
من جهته، بارك الدوسري لألندية الفائزة باملراكز 
األولى، وأشاد بتنظيم البطولة والتزام األندية باللوائح 

واألنظمة.

الشيخ أحمد اجلابر متوسطا محمد عبدال وعبداهلل بوحمد

العبو الساملية مع الكأس

68 جواداً في سباق »الصيد«

»الفنية« تعتمد منتخبي 95 و97 

يشهد نادي الصيد والفروسية 
ف���ي الثالثة بعد عص���ر اليوم 
الذي قيدت  االجتماع السادس 
فيه 68 جوادا وفرسا من مختلف 

الدرجات منها 17 جوادا وفرسا 
من املبتدئات تتنافس على كأس 
املغفور له الشيخ حمود السلمان 

على مسافة 1800 متر.

النتاج  كما تتنافس جي���اد 
احمللي على كأس املرحوم مبارك 
احلساوي على مسافة 1800 متر 
والتي سجلت فيه اربعة جياد.

الفنية في  اللجن����ة  اعتمدت 
الذي عق����د اول من  اجتماعه����ا 
ام����س في احتاد الكرة برئاس����ة 
الشيخ طال الفهد رئيس اللجنة 
ومقرر اللجن����ة بدر عبداجلليل، 
مجموعة من القرارات واملقترحات 

 التي تصب ف����ي مصلحة العمل
وترتقي به. 

الق����رارات: اعتماد  ومن تلك 
الهيكل التنظيمي لألجهزة الفنية 
املدربني  وإرجاء معايير اختيار 
الوطنيني لاجتماع املقبل، واعتماد 

برامج املنتخبات الوطنية )األوملبي 
وحتت 19 وحتت 16 والبراعم 1998( 
بعد إج����راء التعديات املطلوبة 
عليها، واعتماد مقترح تش����كيل 
منتخب 1995 ومنتخب 1997 وعمل 

برنامج خاص لهما.

اليرموك يواصل انتصاراته في »الصاالت«
اليرم���وك سلس���لة  واص���ل 
انتصاراته بعد فوزه على الساملية 
4-2 في االسبوع السابع من دوري 
الصاالت لكرة الق���دم على صالة 

اليرموك  اليرموك. وأحرز اهداف 
احملترف االذربيجاني تياغو ومحمد 
حياة وفوزي املاص وعبدالعزيز 
البسام، فيما سجل محمد عبداحملسن 

ووائل عبداملنعم هدفي السماوي.
ويلتقي في ال� 8:30 مساء اليوم 
الشباب مع اجلهراء ضمن االسبوع 

السابع.


