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أحمد الرشيدي وحسني فاضل في عيادة امليدان

عبداهلل املزين مصنف أول في البطولة العربية

سعود املجمد يعود للمشاركة مع القادسية

األوملبي في مباراة سابقة مع قطر

دشتي: سنتعرض لمأزق كبير في الفترة المقبلة

القادسية يجهز المجمد وسعيد والنمش
عبدالعزيز جاسم

اكد مدرب حراس املرمى في القادس���ية محمد 
دشتي ان اهدار الفرص الكثيرة في مباراة اول من 
امس امام اليرموك بكأس االحتاد كان وراء التعادل 
2-2 م���ا جعل الفريق يحت���ل وصافة املجموعة 

خلف النصر.
وأشار الى أن االصفر خاض املباراة ومعه على 
دك���ة البدالء 3 العبني غير جاهزين للمش���اركة، 
وق���د اضطررنا الى ذلك بس���بب النقص الكبير 
ف���ي صفوفه نظرا ملش���اركة 12 العبا مع األزرق 

باإلضافة للمصابني.
وبني دشتي ان القادسية سبق ان طالب احتاد 
الكرة بزيادة عدد الالعبني الذين يش���اركون مع 
الفريق االول من فريق حتت 21 اال ان هذا الطلب 
قوبل بالرفض، مبينا ان االصفر سيتعرض خالل 
اليومني املقبلني ملأزق كبير بسبب مغادرة محترفيه 
السوريني فراس اخلطيب وجهاد احلسني لالنضمام 
ملنتخبهما الذي يس���تعد للمشاركة في نهائيات 

كأس آسيا.
واضاف دش���تي ان اجلهاز الطبي يحاول قدر 
اإلمكان جتهيز الالعبني املصابني في املرحلة احلالية 
وهم سعود املجمد وضاري سعيد وعلي النمش، 
مشيرا إلى ان بعض الظروف جتبرنا على مشاركة 
بعض الالعبني الذين يتغيبون عن التدريب، كما 
ان هن���اك العبني يتعرضون للطرد في دوري 21 
وبالتالي يتوقفون تلقائيا في املباراة التالية حتى 
إن كانت م���ع الفريق االول وهذا االمر حصل مع 

املدافع احمد إبراهيم في مباراة اليرموك.
ولفت الى تأثير ط���رد احلارس علي طالب 
في الدقائق العش���ر االخيرة والذي تزامن مع 
احتساب ركلة جزاء تسببت في التعادل، لكن 
هذه هي كرة القدم إن لم تستغل الفرص فعليك 
بتقبل األهداف في ش���باكك، مبينا أن هناك 3 
مباريات صعب���ة تنتظر الفريق وعلينا الفوز 
بها دون النظر لنتائج باقي الفرق لكي نضمن 

التأهل للدور نصف النهائي.

أكد أنه سيعيد حساباته مع الالعبين

كابو: الهزيمة من النصر ليلة سوداء على العربي

العضلة الضامة واحمد عبدالغفور 
بالركبة وجميعها إصابات سيكون 
عالجها طويل املدى، وكذلك غاب 
مساعد عبداهلل والبرازيلي لينون 
نيلسون إلراحتهما وإشراك وجوه 

شابة. 
واضاف حافظ ان ذلك ليس 
تبريرا للخسارة لكن هناك ظروف 
يج���ب ان تذكر كم���ا ان النصر 
يشارك بفريق ثابت طوال املوسم 
والعبي الدوري هم انفسهم في 
كأس االحتاد، والبطوالت حتتاج 
الى ثبات في التشكيلة، كما ان 
التوقف دائما ما يساهم في تراجع 
اي فريق فبع���د ان كان العربي 
في الصدارة ه���ا هو يخرج من 

البطولة قبل 3 جوالت.

مبارك الخالدي
سلم اجلهاز الفني للمنتخب 
االوملبي رس���ميا قائمة اولية 
بأسماء العبي املنتخب الذين مت 
اختيارهم في هذه املرحلة حيث 
ستبدأ التدريبات االحد املقبل 
وملدة ثالثة ايام قبل السفر الى 
االردن خلوض مباراة ودية 24 

اجلاري مع املنتخب االردني.
الت���ي  القائم���ة  وضم���ت 
س���لمها املدرب ماهر الشمري 
ومساعده خالد احمد 24 العبا 
هم: عبدالعزي���ز كميل واحمد 
اخلالدي وسليمان عبدالغفور 
ومهدي املوسوي وسعد الناشي 
وفهد االنصاري وعبداهلل الطاهر 
وعبدالرحم���ن العنزي واحمد 
الرشيدي ومحمد الداوود وهادي 
خميس وغازي القهيدي واحمد 
ابراهيم وفيصل احلربي وعادل 
الس���ليمي  مطر وعبدالعزيز 
وسعد سرور وعبداهلل الرفاعي 
وناصر القحطاني وعمر بوحمد 
وناصر فرج وعلي الشحمان 
وزب���ن العن���زي وعبدالعزيز 

عشوان.
ويعتب���ر مهاجم النصر زبن 
العنزي الذي سبق ان مثل منتخب 
الش���باب في التصفيات املؤهلة 
الى نهائيات كأس آسيا من ابرز 
الوجوه اجلديدة التي انضمت الى 
املنتخب الى جوار الالعبني علي 
الشحمان وعبدالعزيز عشوان.

واكد مدي���ر املنتخب محمد 

قبل االستقرار على القائمة بشكلها 
النهائ���ي خاصة ان كل الالعبني 

يهمهم متثيل الكويت.
وق���ال بني���ان ان املنتخ���ب 
سيجري ثالث حصص تدريبية 
اعتبارا من االحد املقبل قبل السفر 
الى االردن حيث سيتم اختيار 20 

العبا لهذه املهمة.

البطولة اخلليجية للمنتخبات 
االوملبية السابقة التي جرت في 
سبتمبر املاضي في قطر سيطالها 
التغيي���ر للوص���ول الى افضل 
تش���كيلة ممكنة قبل مواجهتي 
بنغالدي���ش املقررت���ني في 24 
فبراير و9 مارس املقبلني ضمن 
الى اوملبياد  التصفيات املؤهلة 

لندن 2012.
الفني  واضاف ان اجلهازين 
واالداري لالوملبي يحرصان على 
اختيار اكفأ الالعبني قبل انطالق 
املواجهات الرسمية املتمثلة في 
خوض التصفيات االوملبية وعليه 
فالبد من جتربة عدد من الالعبني 
ومنحهم الفرصة الثبات وجودهم 

القائم���ة احلالية هي  بنيان ان 
قائمة اولية وتهدف الى جتربة 
عدد من العناصر التي وقع عليها 
اختيار اجلهاز الفني، مشيرا الى 
ان الباب مايزال مفتوحا الستدعاء 

عناصر اخرى.
ان قائمة  ال���ى  ولفت بنيان 
الالعب���ني التي مثلت االزرق في 

أن يدخل في مرمى الفريق 3 اهداف 
في 3 دقائق وهو ما يعني أن قلة 
التركيز ف���ي هذه الدقائق كانت 
السبب وراء دخول االهداف، مبينا 
أنه س���يعيد حساباته جيدا مع 
بعض الالعبني الذين لم يكونوا 
في املستوى املأمول، مضيفا انه ال 
يبرر اخلسارة اال ان هناك نقصا 
كبيرا في الفريق نظرا النضمام 
بعض الالعب���ني لالزرق اضافة 

الى الالعبني املصابني.

حافظ: غيابات مؤثرة 

الفريق  من جهته قال مشرف 
االول بالعرب����ي عبدالنبي حافظ 
ان هناك العديد من الغيابات في 
صفوف االخضر وصلت الكثر من 

عبدالعزيز جاسم 
وصف مدرب العربي البرازيلي 
مارسيلو كابو هزمية االخضر 
اول من امس امام النصر في كأس 
االحتاد 0-4 بأنها جاءت في ليلة 
س���وداء على الفريق، مؤكدا انه 
سيقف مع الالعبني وقفة جادة 
خالل املباريات املقبلة، ولن متر 
ه���ذه الهزمية هك���ذا مثل باقي 
املباريات ألن اخلس���ارة تعتبر 
كبيرة على فريق بحجم العربي 
حتى إن كانت في كأس االحتاد، 
مضيفا ان بعض الالعبني كانوا 
متهاونني في االداء ولم يظهروا 
مبس���تواهم املعهود ف���ي بداية 

املباراة. 
وبني كابو أنه من غير املعقول 

من املشاركة في اجلولة املقبلة وهم 
محمد جراغ الذي يأخذ كورس حقن 
عالجي، ومبارك البلوشي املصاب 
في وتر الق����دم باإلضافة إلى فهد 
احلشاش وعلي أشكناني بتمزق في 

12 العبا حيث يتواجد مع االزرق 5 
العبني وهم خالد الرشيدي واحمد 
الرشيدي وعلي مقصيد وعبداهلل 
الشمالي وخالد خلف الى جانب 5 
العبني مصابني لن يتمكنوا ايضا 

خطأ بوجروة
حدث خطأ من حكم لقاء العربي واليرموك حمد بوجروة 
بعد نهاية املباراة حيث قام بإشهار البطاقة احلمراء في وجه 
محترف العرب��ي البرازيل��ي واالس وكان من املفترض ان 
يرفعه في وجه مواطنه فابيو س��انتوس الذي قام بتصرف 
غير الئق مع العب وس��ط النص��ر فيصل العدواني ما ادى 

إلى حدوث مشكلة بينهما.

إسكواش اليرموك والكويت 
والسالمية وخيطان إلى األردن

حامد العمران
غادرت أمس بعثات أندية اليرموك والكويت والس���املية 
وخيطان الى االردن للمش���اركة في البطولة العربية الثالثة 
عش���رة لألندية أبطال الدوري في االس���كواش التي انطلقت 
اليوم وتس���تمر حتى االحد املقبل مبشاركة اندية من االردن 

والسعودية ومصر والعراق.
ويش���ارك الس���املية واليرموك في العمومي، فيما يلعب 
اليرموك في فئة حتت 17 سنة وهو مرشح قوي إلحراز لقب 
البطولة إلى جانب نادي سموحة املصري، فيما يشارك الكويت 

وخيطان في فئة حتت 13 سنة.
والول مرة ينظم االحتاد العربي بطولة للفردي، وقد وضع 
العب الساملية الدولي عبداهلل املزين مصنفا اول في البطولة 
ويأت���ي زميله زياد العويش كمصنف ثاني ثم االردني احمد 
الزبيدي مصنفا ثالث والعبا اليرموك ناصر الرامزي وعمار 
التميمي مصنفني رابعا وخامسا، واخلمسة االوائل لن يلعبوا 
في الدور االول وبذلك س���تكون منافسات الفردي منحصرة 
ب���ني الالعبني الكويتيني الى جانب االردني الزبيدي املصنف 

236 على العالم.
هذا وتختتم منافسات الفردي اليوم على ان تنطلق منافسات 
الفرق غدا، والساملية واليرموك مرشحان للعب على النهائي 

وينافسهما املنتخب االردني الذي يشهد تطورا ملحوظا.

الفهد يرحب بالوفود المشاركة

 اجتماعات مكثفة تمهيدًا النطالق »المبارزة العربية«
 تبدأ البطولة العربية ال� 14 
للمب����ارزة للعمومي التي تقام 
برعاي����ة نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
واإلسكان الشيخ احمد الفهد غدا 
اجلمعة بعقد اجتماعات مكثفة 
أيام  املنافسات  متهيدا النطالق 
السبت واألحد واالثنني والثالثاء 
بإقامة مسابقات الفردي والفرق 
لألس����لحة الثالث )الفلورية – 

اإليبية – السابر(.
 وتس����تهل هذه االجتماعات 
باجتماع رؤساء الوفود املشاركة 
برئاسة رئيس االحتادين الكويتي 
الس����عيد  والعربي عبدالرحيم 
بحضور رؤساء وفود املنتخبات 
العربية التي تأكدت مشاركتها 
رس����ميا وهي اإلم����ارات وقطر 
والبحرين والعراق وس����ورية 

واألردن وليبيا ومصر، باإلضافة 
الدول����ة املضيفة،  الكويت  إلى 
ويعقبه اجتماعان للجنة الفنية 
برئاسة راشد الشمالي واجتماع 
للجنة احلكام إلى جانب فحص 
األس����لحة للتأكد من مطابقتها 
للمواصفات واملعايير الدولية.

 الفهد يرحب

 ورحب نائب رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة الشيخ 
ط����الل الفهد باألش����قاء العرب 
وممثلي االحتادين اآلس����يوي 
والدولي للمب����ارزة، وقال انهم 
ليسوا ضيوفا على الكويت وامنا 
هم أهل الدار، وأضاف ان مشاركة 
نخب����ة املبارزة العربية في هذا 
الرياض����ي على ارض  العرس 
الكويت احلبيبة هو تش����ريف 
لها وألهله����ا ومفخرة يعتز بها 

كل الرياضيني. 
 ودعا جميع املهتمني برياضة 
املبارزة الى االستفادة من مثل 
البطولة وتبادل اخلبرات  هذه 
واكتس����ابها من اج����ل االرتقاء 
باملس����توى الع����ام للعب����ة في 
البطوالت القارية والدولية في 
املستقبل، خاصة ان السيف يعد 
من أهم األدوات التي استخدمها 
أثناء  العرب����ي األول  الرعي����ل 
احل����روب وبرع����وا فيها طوال 
تاريخهم الطوي����ل بل وأصبح 

احد موروثاتهم الشعبية. 
 وعبر الفهد نيابة عن أسرة 
رياضة املبارزة وأعضاء اللجنة 
املنظمة للبطولة وجميع العاملني 
فيها عن خالص التقدير والشكر 
والعرفان للشيخ أحمد الفهد على 
موافقته لرعايته للبطولة ودعمه 
الالمح����دود للحركة الرياضية 

الكويتية. 

  المنتخب الوطني مستعد 

 من جانبه، أكد املدرب الوطني 
عبدالكرمي الشمالي ان منتخب 
الس����ابر عل����ى أمت االس����تعداد 
للبطول����ة ووصف املعس����كر 
التدريب����ي للمنتخب الذي أقيم 
في أملانيا بانه ناجح بعد احتكاك 
الالعبني مع نظرائهم األملان الذين 
يس����تعدون بدورهم لبطوالت 

دولية. 
 ويكتمل اليوم وغدا وصول 
املنتخبات املشاركة في البطولة 
اليوم وفود اإلمارات  وستصل 
وقطر واألردن وسورية وليبيا 
ومصر، كما يصل في وقت الحق 
الدولي محم����د املتوكل  احلكم 
وحكام من رومانيا وأملانيا وعدد 

من الدول العربية.

السالمية يمنع زياديتش من التصريح

الميدان تستقبل العبي األزرق
استقبلت عيادة امليدان لطب 
األسنان عددا من جنوم املنتخب 
الوطني في مب���ادرة طيبة من 
مس���ؤولي العيادة لدعم ابطال 
االزرق بعد فوزهم ببطولة كأس 
اخلليج العشرين التي اقيمت في 

اليمن مؤخرا.
وق���د ق���ام الالعب���ان أحمد 
الرشيدي وحسني فاضل جنما 

القادس���ية والعرب���ي بإجراء 
فحوص���ات مجانية على أيدي 
دكاترة مختصني أشادوا بزيارة 
الالعبني وزمالئهم الذين متكنوا 
من اس���عاد أه���ل الكويت عبر 

فوزهم بالكأس الغالية.
من جانبه، عبر النجم حسني 
فاضل عن س���عادته ملا تقدمه 
عيادة امليدان من تكرمي لالعبني 

مشيدا بهذه املبادرة الطيبة التي 
تعكس تواصل اهل الكويت مع 

بعضهم.
كم���ا عبر احمد الرش���يدي 
عن شكره للمبادرة الطيبة من 
مسؤولي العيادة التي دائما تدعم 
ابناءها الرياضيني وتؤكد تفاعلها 
مع االحداث الرياضية وتواصلها 

مع كافة شرائح املجتمع.

مبارك الخالدي
منعت ادارة نادي الساملية مدرب الفريق االول 
بالنادي الصربي سالفني زياديتش من االدالء بأية 
تصريحات اعالمية وذلك عقب خس���ارة الفريق 
الثقيلة امام كاظمة 1-7 في اجلولة العاشرة من 

منافس���ات املجموعة االولى ل���كأس االحتاد اول 
من امس.

ورفض زياديتش احلديث معلال ذلك بأن مهامه 
تنحصر داخل امللعب وليس اصدار بيانات صحافية، 
الفتا الى تذمره واستيائه من اخلسارة القاسية.

بنيان: باب االختيار اليزال مفتوحًا

24 العبًا في قائمة األولمبي األولية

)هاني الشمري(العبو النصر فرحني بأحد األهداف في العربي


