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 أفراد عائلة احلربان في مقدمة مستقبليه

 جانب من تدريبات سابقة لألزرق 

 العب الكويت عبدالعزيز فالح مينع العب العربي محمد صالح من التسجيل 

 سعود بوحمد ومحمد املسند يقدمان باقة ورد للحربان 

 عبدالحميد: لم أتردد في الموافقة 
على تدريب اليرموك

 تيتا يستبعد السيد من تشكيلة سورية
  و٣ مواجهات ودية للسعودية في الدمام 

 القادسية والكويت يواجهان الجهراء وكاظمة

  «األبيض» يهزم العربي بسهولة بـ «السلة»

 قال مدرب اليرموك احمد عبداحلميد انه لم يتردد في املوافقة على
     تدريب اليرموك، واكد انه ليس بغريب على الفريق حيث ســــبق 

ان عمل في النادي مع الفريق االول في ٢٠٠٢.
  وفي تصريح لـ «األنباء» اكد عبداحلميد انه مقبل على حتد جديد 
خاصة ان الفريق مير بظروف صعبة جعلته يتذيل ترتيب فرق الدرجة 
االولى وان املهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة للنهوض بالفريق 
وحتســــني مســــتواه والصعود الى مراكز متقدمة. واشار عبداحلميد 
الى انه في يناير املقبل ســــينضم للفريق احد احملترفني لتدعيم خط 
الهجوم وعلى الصعيد احمللي سينضم العب العربي خالد عبدالقدوس 
ومن كاظمة فيصل الدوسري وعدد آخر سيتم التفاوض معهم. وأشار 
الى ان االدارة ســــتقوم بتوفير معسكر خارجي للفريق في املستقبل 
القريب نظرا حلاجة الفريق الى املزيد من التجانس واالستقرار. واثنى 
عبداحلميد على التزام الالعبني بالتدريب واكد انهم يتحلون بأخالق 
عالية متمنيا لهم التوفيق، وشكر عبداحلميد ادارة اليرموك على الثقة 
الكبيرة باســــناد مهمة تدريب الفريــــق اليه وتوفير جميع االمكانات 
وشكر باالخص مدير الكرة د.حسني املكيمي، مؤكدا ان اختياره مدربا 
للفريق يعتبر اكبر دعم معنوي حصل عليه في اآلونة االخيرة، كما 

شكر ادارة نادي الكويت للسماح له بتدريب اليرموك. 

ــماء العبي منتخب  ــي تيتا فاليريو أس ــار املدرب الرومان  اخت
ــورية.وخلت القائمة من أسماء المعة في مقدمتها قائد املنتخب  س
ــعبو. وضمت القائمة ٢٣  ــيد واملهاجم املخضرم زياد ش ماهر الس
ــون هم: مصعب بلحوس وبالل  العبا بينهم ٦ محترفني. والالعب
عبدالدامي وعادل عبداهللا ومحمد زينو وعبدالرزاق احلسني (الكرامة) 
وجهاد باعو واحمد صالح وبرهان صهيوني وندمي صباغ وفراس 
إسماعيل (اجليش) وقصي حبيب وعلي دياب (الشرطة) ورضوان 
االزهر وسامر عوض (املجد) وعبدالقادر دكة وطه دياب (االحتاد) 
ــنحاريب ملكي (لوكرين البلجيكي)  وعدنان احلافظ (الوحدة) وس
ولؤي شنكو (البورغ الدمناركي) وجهاد احلسني وفراس اخلطيب 
(القادسية الكويتي) وعبد الفتاح االغا (وادي دجلة املصري) ووائل 
عيان (الفيصلي السعودي). وسينهي منتخب سورية استعداداته 
في معسكر تدريبي في االمارات يخوض خالله مباراتني مع كوريا 

اجلنوبية في ٣٠ اجلاري، واالمارات في الثاني من يناير املقبل.

  ٦ من الوحدات

  من جهة اخرى استقر العراقي عدنان حمد املدير الفني ملنتخب 
االردن على تشكيلة الـ ٢٣ العبا.

ــكيلة املنتخب األردني ٦ العبني من الوحدات حامل    وتضم تش
ــم احلالي وبطل مرحلة  ثنائية درع االحتاد وكأس الكؤوس املوس
الذهاب الدوري واملتأهل إلى نصف نهائي كأس األردن وهم عامر 
ــم فتحي ومحمد الدميري وحسن  ــفيع (حارس املرمى) وباس ش
عبدالفتاح وعامر ذيب واحمد عبداحلليم، إضافة الى ٤ العبني من 
ــم املاضي وهم لؤي العمايرة (حارس  الفيصلي بطل دوري املوس
املرمى) وبهاء عبدالرحمن وأنس حجي ومؤيد أبوكشك، و٣ العبني 
ــباب األردن هم معتز ياسني (حارس املرمى) وعبداهللا ذيب  من ش
ــقران، والعبني من الرمثا هما حمزة الدردور وسليمان  وعالء الش
السلمان ومثلهما من اجلزيرة هما بشار بني ياسني ورائد النواطير، 

والعب العربي سعيد مرجان.

  ٣ مواجهات

ــعودي ٣مباريات ودية في    من جانب آخر يخوض املنتخب الس
ــعودي  ــام قبل مغادرته إلى الدوحة. وأوضح ان املنتخب الس الدم
سيلتقي مع نظيره العراقي في ٢٨ احلالي كما سيلتقي في املباراة 
ــي املنامة يوم ٣١ منه، واملباراة الثالثة واألخيرة  الثانية البحرين ف

أمام أنغوال في الرابع من يناير املقبل في الدمام.

 يحيى حميدان
  حقق الكويت فوزا سهال على العربي ٩١ ـ ٧٩، وتغلب اجلهراء 
على الشـــباب ٩٦ ـ ٥٧ في مباراتني مؤجلتني في الدور التمهيدي 

لدوري كرة السلة أقيمتا أمس األول في صالة نادي الكويت.
  ورفـــع الكويت رصيده الى ١٦ نقطة واجلهـــراء الى ١٢ نقطة، 

وأصبح للعربي ١٧ نقطة وللشباب ١١ نقطة.
  الى ذلك، تقام اليوم مباريات اجلولة الـ ١٦ والتي تشهد اقامة مباراتي 
قمة بني القادســــية اجلهراء فــــي ال٥ والكويت مع كاظمة في الـ ٧ في 
صالة الشــــهيد قشيعان املطيري بنادي النصر، فيما يلعب في صالة 
نادي الساحل الشباب مع اليرموك في الـ ٥ والساحل مع الساملية في 
الـ ٧. وستكون مباراتا القمة مفصليتني لتحديد الفرق أصحاب املراكز 
الثالثة األولى والتي تطمح اليها جميع الفرق وذلك لالســــتفادة من 
اقامة مباريات مرحلة كاملة للدوري املمتاز في صالة هذه الفرق. ويقام 
الدوري املمتاز هذا املوسم بعد انتهاء مباريات الدور التمهيدي حيث 
تتأهل الفرق اصحاب املراكز الســــتة األولى الى الدوري املمتاز والتي 
حتددت هويتها وهي الكويت، كاظمة، القادســــية، الساحل، اجلهراء 

والعربي، وبقي التنافس فقط على املراكز الثالثة األولى. 

 الحربان: «ديروا بالكم على الديرة».. وأتمنى فوز األزرق بكأس آسيا

بهذه البطولة وعشــــقه لها. وقال 
احلربان اسأل اهللا ان يدمي األفراح 
علــــى بالدنا الغاليــــة وان يحفظ 
درتنا العزيزة الكويت من كل سوء 
وأوصيكم جميعــــا باحلفاظ على 
الكويت وديروا بالكم عليها. «ترى 
احنا محسودين» على نعم كثيرة ال 

تتوافر في العديد من البلدان.

  الفهد: الحربان قيمة رياضية

  من جهته، قــــال رئيس نادي 
القادســــية بالوكالة الشيخ خالد 
أنفســــنا أوال بعودة  الفهد نهنئ 
احملبوب خالد احلربان ساملا معافى 
ونتمنى ان يواصل مسيرته احلافلة 
التــــي كان لها أكبر األثر في إبراز 
الكــــرة الكويتيــــة والعبيها على 
مدار سنوات عديدة حتى أصبحت 
تاريخا ال ميحى من الذاكرة وساهم 
في تعليقاته النادرة في جنومية 
الكثير من العبينا. وأضاف الفهد ان 
احلربان قيمة فنية ورياضية كبيرة 
فهو ميتلك مــــن اخلبرة واحلس 
اإلعالمي ما ميزه عن غيره الكثيرين 

في نفس املجال.

الكويتية  الكرة  الى  الهيبة  أعادت 
وأمتنى ان يواصل املنتخب تألقه 
والفوز بكأس آسيا، مشيرا الى انه 
كان يتابع مباريات «خليجي ٢٠»، 
أثناء تلقيه العالج الرتباطه الكبير 

العيار على كل ما قام به جتاهي.
  وأضــــاف احلربان لقــــد كانت 
ســــعادتي كبيــــرة بنتائج األزرق 
االخيــــرة وحصوله علــــى كأس 
«خليجــــي ٢٠»، بعناصر جديدة 

الكرمية وليــــس غريبا على أهل 
الكويت تكاتفهم ومحبتهم لبعضهم 
وأنا ســــعيد برؤية إخواني وهي 
حلظات الشك ال تنسى من ذاكرتي 
كما أشكر سفيرنا في ايطاليا عادل 

الى    وتقدم احلربان بالشــــكر 
الى  السياســــية لوقوفها  القيادة 
جانبــــه وقال مهمــــا حتدثت عن 
قيادتنــــا فلن أوفيهــــا حقها فلقد 
عودونا علــــى االهتمام والرعاية 

 مبارك الخالدي
  دعا املعلق الرياضي احملبوب 
خالد احلربان الــــى احلفاظ على 
الدرة الغالية الكويت وقال «ترى 

إحنا محسودين».
  جاء ذلك خالل عودته الى البالد 
قادما مــــن رحلة عالج طويلة في 
ايطاليا وكان في استقباله باملطار 
حشد من الرياضيني في مقدمتهم 
رئيس نادي القادســــية بالوكالة 
الشــــيخ خالد الفهد ونائبا املدير 
العــــام بالهيئة العامة للشــــباب 
والرياضة عصام جعفر وجاسم 
يعقــــوب ورئيس احتــــاد التنس 
الشيخ احمد اجلابر ورئيسة اللجنة 
املرأة الشيخة  النسائية لرياضة 
نعيمــــة األحمــــد ورئيس حترير 
الزميل الشيخ  الزميلة «الوطن» 
خليفة علي اخلليفة وأعضاء مجلس 
إدارة النادي العربي وعضو مجلس 
ادارة القادسية سعود بوحمد وجمع 
من املعلقني الرياضيني ولفيف من 
الذين أسعدتهم رؤية  اإلعالميني 
احلربان مجــــددا في الكويت بعد 

معاناة مع املرض.

 استقبال حاشد لـ «شيخ المعلقين» بعد عودته سالمًا من رحلة العالج

 حسين: لدينا ٢٦ العبًا في األزرق جاهزون لكأس آسيا

 عبداهللا العنزي
  يعمل احتاد الكرة وبالتنسيق مع 
اجلهات املختصة على استخراج بطاقتني 
مدنيتني لالعبـــي االزرق فهد العنزي 
ومحمد راشد إلرســـالهما الى اللجنة 
املنظمة لكأس آســـيا املقرر انطالقها 
في الدوحة يوم ٧ يناير املقبل، بعد ان 
كانت اللجنة قد طلبت من احتاد الكرة 
تزويدها بالبطاقـــات املدنية لالعبني 

جميعا.
  وستكون هذه البطاقة بيد مسؤولي 
وفد األزرق على ان تسلم فور عودتهم 
الى اجلهات املختصة لكون هذه العملية 
تعتبر اســـتثنائية من اجل مصلحة 

الكويت.
  وكان األزرق قد استأنف تدريباته 
اليـــوم بعد ان منح الالعبني راحة من 
التدريب امس بعد مباراة كوريا الشمالية 
والتي انتهت بفوز األزرق بهدفني مقابل 
هدف، وقد أشـــرك من خاللها املدرب 
الصربي غوران توفاريتش كل الالعبني 

اجلاهزين فيما عدا املصابني.
  من جهته، قال مدير األزرق أسامة 
حســـني لـ «كونا» ان مبـــاراة كوريا 
الشمالية كانت جتربة مفيدة للفريق 
حيث أشترك الالعبون الذين لم يشاركوا 

في كأس اخلليج، مشيرا الى ان اجلهازين 
الفني واالداري اطمأنا على ان املنتخب 
أصبح لديه ٢٦ العبا جاهزا في مستوى 
واحد. واضاف ان جميع الالعبني أدوا 
املهام التي أوكلت إليهم داخل امللعب 
بشـــكل جيد معربا عن رضاه عن أداء 
الذين ظهروا مبستوى جيد  الالعبني 
بغض النظر عن النتيجة التي انتهت 

إليها املباراة.
  وأوضح حســــني ان هذه التجربة 
كشفت عن وجود أكثر من العب ميكنه 
اللعب في املركز نفسه مبستوى جيد، 
الفتــــا الى غياب عدد من الالعبني عن 
املباراة بسبب االصابة وهم عبداهللا 
البريكي واحمد عجب وخالد علي ناصر 

ومحمد راشد وفهد العنزي.
  وحضـــر املباراة عـــدد من اعضاء 
السفارة الكويتية ومندوب الكويت لدى 
جامعة الدول العربية وجمهور كويتي 
أغلبهم من الطلبة الكويتيني الدارسني 
في مصر اضافة الى عدد من جماهير 
كوريا الشمالية. يذكر ان االزرق سيلتقي 
خالل معسكره التدريبي في مصر مع 
منتخب كوريا الشمالية للمرة الثانية 
٢٧ اجلاري على ان يختتم معسكره في 

مالقاة منتخب زامبيا يوم ٣١ منه. 

 بطاقتان مدنيتان للعنزي وراشد قيد االستخراج

 حبل الكذب قصير
 األزرق يسير في الطريق الصحيح بالرغم من عراقيل 
االحتاد اآلسيوي، فوزنا في التجربة الودية على كوريا 
الشـــمالية بهدفني مقابل هدف يبعث على االطمئنان 
ويشـــير الى ارتفاع احلالة الفنية للفريق بعد فوزه 
على فريق قوي مشابه الى حد كبير للخصم الصيني 
الذي سيلتقيه األزرق في اولى مبارياته في كأس آسيا 
يناير٢٠١١، ويخوض منتخبنا غدا جتربته الثانية مع 
الفريق الكوري نفسه، وعلى املدرب غوران توفاريتش 
ان يخوض املباراة بالعناصر االساســـية التي فاز بها 
بكأس خليجي ٢٠ من اجل ثبات التشكيلة ومتاسكها 
قبل خوض جتربته االخيرة امام زامبيا في اليوم االخير 

للسنة السعيدة على الكرة الكويتية ٢٠١٠.
  من وجهة نظر شخصية ومن زاوية فنية فإن منتخبنا 
االزرق قادر على التعامل مع مجموعته االولى في كأس 
امم آســـيا في الدوحة (٧إلى٢٩ ينايـــر٢٠١١) بواقعية 
وانضباط، وباســـتطاعته ان يتخطى الصني في اولى 
مبارياته وال نقول ذلك من باب التعالي على اآلخرين، 
لكنه كعادة فرق شـــرق آسيا مينح الفريق املقابل له 
مساحات جيدة للهجوم إذ ال يلجأ كثيرا للتكتل الدفاعي 
وفريقنا وخصوصا من االطراف إذا وجد فريقا يبادله 
الهجوم والتحرر من القيود فإنه يعطي اكثر مما لديه، 
ومـــا يزعجني حقيقة هو منتخب اوزبكســـتان الذي 
سيلتقيه منتخبنا في مباراته الثانية فهو فريق «جامد» 
ال يهاجمك وال يدعك تهاجمه ويبحث كثيرا عن الكرات 
الثابتة كي يسجل ويتميز أيضا بالتسديدات القوية من 
خارج املنطقة، وكلنا يتذكر العبهم السابق قاسيموف 
صاحب القذائف القاتلـــة ونتمنى أال يكون بينهم في 
هذه البطولة قاسيموف آخر، أما العنابي القطري فإننا 
نعرفه ويعرفنا رغم ان عامل اجلمهور سيقف لصاحله 
بالطبع اال ان املواجهة ستتأثر بالنتيجتني السابقتني 

ونتمنى ان تكون لصاحلهما نحو التأهل.
  لم يكن مفاجئا قرار االحتاد اآلســـيوي لكرة القدم 
بتعمده عرقلة مشاركة العبينا فهد العنزي ومحمد راشد 
بعد ما تكررت منه هذه االفعال، ونحن نعلم متاما ان 
جواز السفر هو الوثيقة املعتمدة في البطوالت الدولية 
فما الذي اســـتجد فجأة كي يطلب االحتاد اآلســـيوي 
وثيقة اخرى غير اجلواز، ألم يشارك العنزي وراشد 
في تصفيات كأس آسيا برقم آسيوي معتمد من االحتاد 
نفسه؟ نعم هناك تعسف واضح من االحتاد اآلسيوي 
نحو فريقنا حتديدا وله في كل مناسبة قصة وحكاية 
مع احتادنا، ولكن مثلما يقولون «حبل الكذب قصير». 

وسالمتكم.
  ناصر العنزي 
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