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 عبدالعزيز جاسم
  واصل املنتخب الوطني تدريباته استعدادا 
خلوض نهائيات كأس آســــيا التي ستقام في 
الدوحة في الفترة من ٧ الى ٢٩ يناير املقبل وذلك 
قبل السفر الى معسكر القاهرة غدا مبشاركة ٢٣ 
العبا في تدريبات امس، حيث غاب كل من نواف 
اخلالدي، وخالد الرشيدي الذي توجه لعيادة 
األسنان خللع ضرس، وكذلك عبدالعزيز املشعان 
الذي يعاني من شد في العضلة الضامة، وظل 

محمد راشد يتدرب منفردا بتوصية من طبيب 
املنتخب د.علي الشمالي بالرغم من رغبة راشد 
في املشاركة في التدريبات اجلماعية لشعوره 
بالتحســــن من االصابة، اال ان الشمالي فضل 
عــــدم املغامرة في هذه املرحلــــة واعداده على 
فترات الن الوقت اليــــزال طويال امام الالعب 

الستعادة لياقته. 
  وحترص اجلماهير ووســــائل االعالم على 
التدريبات ومتابعتهــــا حتى نهايتها  حضور 

خصوصا اجلماهير. وطلــــب اجلهازان الفني 
واالداري من الالعبني ضرورة احلضور حتى 

في حالة املرض. 
  وقد انهى اجلهاز االداري جميع الترتيبات 
التي تتعلق مبعسكر القاهرة ولم يصل حتى 
اآلن أي اعتذار من اي العب لكن مازالت هناك 
شــــكوك حول ســــفر مفاجئ لفهد العنزي الى 
الســــعودية الداء مناسك العمرة على حد قول 
الالعب وفي حال سافر فانه سيلحق باملنتخب 

في القاهــــرة.  وقد وضح من خالل التدريبات 
اصرار الالعبني على اظهار روح قتالية عالية 
حتى خالل التقسيمة لكي يثبت كل العب جدارته 
بأن يكون ضمن القائمة النهائية والتشــــكيلة 
الرئيسية املشاركة في النهائيات، الن غوران 
سيضطر الستبعاد ٣ العبني حيث سيقيد في 
البطولــــة ٢٣ العبا فقط حســــب لوائح جلنة 
املسابقات. ويخشى اجلهاز الفني خالل التدريبات 
من تعرض الالعبني لالصابات العرضية التي 

دائما ما تكون بسبب برودة الطقس وتتسب 
في اصابة الالعبني بتمزق في العضلة الضامة، 
لذلك يراعون دائما استشارة اجلهاز الطبي قبل 
التدريبــــات والذي يوصي دائما بعمل متارين 
احماء طويلة حتى تتعود عضالتهم على برودة 
الطقس ومن ثم الدخول في أجواء التدريبات 
التكتيكية القوية التي ال تخلو من طابع الندية 
وااللتحامات بني الالعبني في الدفاع والهجوم. 
ويســــعى غوران من خالل هذه التدريبات الى 

انهاء اكبر قدر ممكن من مخططه التدريبي هنا 
قبل التوجه ملعسكر القاهرة الذي يريد خالله ان 
يضع املالمح النهائية لتشكيلته االساسية مع 
البدالء الـ ٦ الذين سيعتمد عليهم طوال البطولة 
االساسية، كما يسعى الى تطبيق خططه بصورة 
كبيرة والوقوف على مدى استيعاب الالعبني 
لها السيما أن غوران ينتهج الفكر الذي يضع 
خطة وطريقة لعب لكل مباراة وهو امر شاق 

دائما على الالعبني واملدرب. 

 األزرق يتدرب بحارس واحد.. والجهاز اإلداري ينهي ترتيبات معسكر القاهرة

ادارة نادي   تســــلم مجلــــس 
الصليبخات برئاسة نائب الرئيس 
محمد الهاجري بحضور امني السر 
العام سعد عناد وامني الصندوق 
عبداللطيــــف العوضــــي وعضو 
مجلس االدارة حمود العنزي ادارة 
النادي من اللجنة املعينة من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بعد قرار 
مجلس ادارة الهيئة اول من امس 
بعودة االندية املنحلة عقب حكم 
محكمة التمييز بالغاء قرار الهيئة 

بحل األندية.
االدارة املعينة    وقام رئيــــس 
د.مساعد العازمي وبحضور امني 
سر اللجنة مساعد احلشاش وامني 
الصندوق نواف الظفيري بتسلم 
عهدة النادي لالدارة االصلية الى 

جانب املستندات واالختام.

  وفــــي أول تصريــــح الدارة 
الصليبخات عقب عودتهم تسلم 
الهاجــــري:  النــــادي قــــال  ادارة 
باسمى وباســــم جميع االعضاء 
العاجل  الشــــفاء  اتقدم بتمنيات 
النادي  ادارة  لرئيــــس مجلــــس 
علي شــــعبان الذي يعالج حاليا 
في لندن وان شاء اهللا يعود لنا 
ساملا معافى.  واضاف: ان عودتهم 
الى ادارة النــــادي من جديد بعد 
احلكم التاريخي للقضاء الكويتي 
العادل سيعطيهم دافعا قويا لتقدمي 
األفضل للنــــادي وابناء املنطقة، 
وتابع: نحن متطوعون جئنا عن 
طريق االنتخابات وثقة اجلمعية 
العمومية للنادي والتي نكن لها 
التقدير واالحترام ونعمل وفق ما 
نراه ملصلحة الرياضة الكويتية 

عامة والصليبخات خاصة.
  واوضــــح الهاجري ان االدارة 
لن تستعجل في اتخاذ القرارات 
وسيكون ملجلس االدارة اجتماع 
خالل االيام املقبلة ملراجعة كافة 
االمور والقرارات التي اتخذت في 
غياب املجلس الشرعي للنادي وما 
نراه مناســــبا للنادي واملصلحة 
العامة سنســــتمر عليه وما نراه 
غير ذلك ستكون لنا وقفة معه. اما 
بخصوص االجهزة االدارية والفنية 
وجلميع الفرق فتستمر كما هي ولن 
يكون هناك اي تغيير في الوقت 
احلالي، وســــنقوم بإجراء تقييم 
شــــامل للجميع واالفضل والذي 
ينجز سيســــتمر معنا فقط. من 
ناحيته، قال امني السر العام سعد 
عناد ان مجلس االدارة سيطوي 

صفحة املاضي ولن يلتفت اليها، 
مؤكدا ان املهم هو تطوير الرياضة 
الكويتيــــة في جميــــع املجاالت 
والســــعي الدؤوب لرفع االيقاف 
الرياضي عــــن الكويت، وبني ان 
هذا االمر يأتي بعد تعديل القوانني 
الرياضية التي تتناسب مع القوانني 
الدولية، موضحا ان الكويت جزء 
من املنظومة الدولية الرياضية وال 
نريد ان نغرد خارج السرب وان 
نعود للمنافسة في جميع البطوالت 

الدولية واالقليمية.
  وقرر مجلس ادارة الصليبخات 
الهاجري  باالجمــــاع، تفويــــض 
الكتب  بالتوقيــــع علــــى كافــــة 
واملراســــالت الرســــمية بالنادي 
ومخاطبة اجلهات املعنية بالنيابة 

عن شعبان.

 عبدالعزيز جاسم
  أكـــد مديـــر كـــرة القـــدم بنــادي النصر 
دخيل العـــدواني أن ادارة الفريق تنتظر وصول 
٧ العبني محترفني من اجلنسية البرازيلية في 
اليومني القادمني وذلك لتجربتهم قبل التعاقد 
مع ٣ منهم لتدعيم صفوف العنابي في بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي التي يشارك فيها للمرة 

االولى في تاريخه.
  وأضاف العدواني أنه من املمكن االستغناء 
عن جميع احملترفني املتواجدين حاليا اذا ما 
ملس اجلهاز الفني أفضلية احملترفني القادمني، 
مضيفا أن كل هذا في ســـبيل تقوية صفوف 
الفريق قبل املشاركة القارية والتي يعول عليها 

العنابي كثيرا لتحقيق نتائج ايجابية السيما 
وانها املشاركة اخلارجية األولى للفريق منذ 

سنوات طويلة.
  وذكـــر العدواني أنه يأمـــل من احملترفني 
القادمـــني أن يثبتوا قدراتهم ويكونوا دعامة 
قوية للفريق في املســـابقات احمللية وكأس 

االحتاد اآلسيوي.
  في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن 
أن محترف النصر احلالي البرازيلي جوني 
ســـيكون أول املغادرين من الفريق في فترة 
االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل، وبينت 
ذات املصادر أن النادي العربي سيكون الوجهة 

املقبلة جلوني. 

 أيتام «بيت الزكاة» شاركوا في تشجيع األزرق

 تأهل المزين وفايز واليعقوب  في« العربية لإلسكواش»

 أكـــد مديـــر ادارة النشـــاط 
اخلارجي في بيت الزكاة عبداهللا 
احليـــدر، ان أيتـــام بيت الزكاة 
في اليمن شـــاركوا في تشجيع 
ومؤازرة املنتخب الوطني خالل 

مبارياته في كأس خليجي ٢٠.
  ونقل احليدر خالص تهنئة 
بيت الزكاة الى األزرق لتحقيقه 
اجنازا تاريخيـــا، بفوزه بكأس 
البطولة للمرة العاشرة، متمنيا 
له التوفيق فـــي نهائيات كأس 

آسيا في الدوحة ٢٠١١.
  وقال احليدر: ان بيت الزكاة 
حـــرص من خـــالل أيتامه على 
تشـــجيع االزرق ومؤازرته منذ 
انطالق البطولة، وأعلن احليدر 
عن مفاجأة خيرية، مببادرة من 
العبي املنتخب الوطني للتعاون 
مع بيت الزكاة، سيتم االعالن عن 

تفاصيلها الحقا. 

 عبداهللا املزين وسالم فايز في مباراة سابقة

 األزرق نال تشجيعا كبيرا في «خليجي ٢٠»

 مجلس ادارة الصليبخات يتسلم النادي من اللجنة املعينة 

 حامد العمران
   تأهل العبا الساملية عبداهللا املزين 
اليرمـــوك محمد  وســـالم فايز والعب 
اليعقوب إلى الدور نصف النهائي لفردي 
بطولة األندية العربية الـ ١٣ املقامة في 
األردن، إلى جانب األردني احمد الزبيدي 

املصنف ثالثا في البطولة.
  وكان يعقوب قد تغلب على العراقي 
حسني حسام ٣ـ٠ في الدور ربع النهائي، 
فيما فاز املزين على األردني محمد أبوحامد 
٣ـ٠، اما سالم فايز فاحتاج إلى اللعب ٥ 
أشواط ليفوز على األردني محمد محسن 
٣ـ٢ بعد مباراة قوية استطاع فايز بخبرته 
أن يحول تأخره في الشوط الفاصل ٦ـ٩ 

إلى فوز ١٢ـ١٠.
   وفي فئة حتت ١٧ ســـنة، بات العب 
اليرموك يوســـف نزار مرشحا إلحراز 
لقب الفردي بعد فـــوزه على املصريني 
املرشـــحني للمنافسة على اللقب، حيث 
تغلب نـــزار في الدور ربع النهائي على 
محمد التابا ٣ـ٢ بعد مباراة قوية ليقابل 
نزار في نصف النهائي املصري مصطفى 
عبدالنبي ويتغلب عليه ٣ـ٠ ليقابل في 
النهائي األردني احمد ســـراج املصنف 

األول عامليا لفئة حتت ١٧ سنة.
   وفي فئة حتت ١٣ سنة، خسر العب 
الكويت خالد اجلنيدل أمام األردني حمزة 
الزبيدي ٢-٣ بعد لقاء مثير وقدم اجلنيدل 
مستوى الفتا، وحول تأخره بشوطني إلى 
تعادل ٢ـ٢ ولكن الشوط األخير حسمه 
األردني لصاحله ١٢ـ١٠ فيما خســـر في 
املباراة الثانية العـــب خيطان عبداهللا 
عجيز أمام األردني محمد سراج ٢ـ٣ ايضا 
ليكتفي اجلنيدل وعجيز بإحراز امليدالية 
البرونزية، وتنطلق مباريات الفرق اليوم 

وتختتم غدا السبت. 

  الهاجري: اإلدارة لن تستعجل في اتخاذ القرارات

  الصليبخات تسّلم النادي من اللجنة المعينة

 «كودة برازيليين» للتجربة في النصر

 العنزي يؤكد مفاوضات اتحاد جدة 
ويكشف عن عرض فرنسي

 أكد محمد العنزي ـ وكيل أعمال العب كاظمة واملنتخب الوطني 
فهـــد العنزيـ  صحة املفاوضات التي جرت بينه وبني نادي االحتاد 
الســـعودي لضم العنزي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان فهد تلقى 

عرضا رسميا من نادي «ليل» الفرنسي.
  وقال العنزي ـ في تصريـــح لصحيفة «عكاظ» ١٦ اجلاري: «انه 
تواجد في مدينة جدة في ٤ اجلاري، لاللتقاء مع ممثلي االحتاد في 
هذا الشـــأن، قبل التحفظات التي استجدت بعد ذلك من قبل اجلهاز 

الفني للفريق االحتادي على الصفقة. بحسب ما تردد إعالميا».
  وكشـــف محمد العنـــزي انه تلقى عرضا رســـميا من نادي ليل 
الفرنســـي يطلب فيه خدمات فهد مع متابعته خالل مشـــاركته مع 

األزرق في نهائيات كأس آسيا املقبلة في الدوحة.
  وأوضح ان فهد سيبحث العرض جيدا في الفترة املقبلة، قبل ان 
يعلن موقفه النهائي، مشيرا الى ان كأس آسيا ستكون فرصة أكبر 

لتسويق الالعب أوروبيا.
  واستغرب محمد العنزي بيان االحتاد الذي نفى فيه مفاوضاته 
مع فهد وتوقيت نشـــره الذي نفى بعض التناوالت اإلعالمية، ولم 
ينـــف التصريحات التي أطلقتها، علـــى الرغم من تأكيداتي بوجود 

مفاوضات مباشرة. 

(هاني الشمري)   يوسف ناصر عاد إلى التدريب مع األزرق 

 دخيل العدواني 


