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عدنان السيد

محمد الغريب تألق في بطولة اخلليج للتنس

د بعد مواجهة اليوم وُيعَلن عنه قبل تجربة زامبيا استبعاد الالعبين يحدَّ

األزرق.. للمرة الثانية يواجه كوريا الشمالية وديًا 

استقبال حافل لبطل تنس الخليج
عاد الى البالد وفد املنتخب الوطني للتنس قادما 
من االمارات بعد حصول جنم الكويت واخلليج محمد 
الغريب على املركز االول وامليدالية الذهبية لبطولة 
كأس اخلليج لعمومي الرجال والسيدات التي اختتمت 

قبل يومني في مدينة الفجيرة باالمارات.
وكان في مقدمة مستقبلي الوفد بقاعة التشريفات 
مبطار الكويت الدولي الشيخة نعيمة االحمد رئيس 
جلنة املرأة والرياض���ة باللجنة االوملبية الكويتية 
والشيخ خالد الفهد رئيس نادي القادسية بالوكالة 
والشيخ خليفة علي اخلليفة رئيس حترير جريدة 
الوطن والش���يخ احمد اجلابر رئيس احتاد التنس 
وعصام جعفر نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وجاس���م يعقوب نائب مدير عام الهيئة 
للشباب والرياضة وجمع غفير من مسؤولي اللعبة 

ومحبيها واولياء امور الالعبني.
وكان الغريب قد تغلب في املباراة النهائية على 
االماراتي عمر بهر وزيان 2-0 ليتوج بطال للخليج 

للمرة الثامنة.
من جانبه اهدى الشيخ احمد اجلابر هذا االجناز 
الى صاحب السمو االمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء والى احلركة الرياضية الكويتية 

والى الشعب الكويتي الكرمي.
وش���كر اجلابر جميع احلضور، كما شكر الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة التي قدم باسمها نائب 
املدي���ر العام عصام جعفر باقات الورود الى رئيس 

واعضاء الوفد وهو ما القى استحسانا من اجلميع، 
كما اشاد بجهود الالعب محمد الغريب بطل اخلليج، 
وقال ان حصول���ه على لقب بطل اخلليج هذا العام 
دليل على اخالصه والتزام���ه وعطائه الكبير لهذه 
اللعبة على مدى اكثر من عشرين عاما مضت وقال 
ان���ه منذ انضمامه الى املنتخب الوطني للتنس عام 
1990 وهو يتصدر جميع الالعبني في بطوالت اخلليج 

بجميع الفئات السنية.
واكد اجلابر ان الغريب ال يزال لديه الكثير ليقدمه 
لبلده واش���اد بأخالقه كما اش���اد بجميع الالعبني 
والالعبات الذين ش���اركوا في البطولة وباجلهازين 

االداري والفني للوفد برئاسة عبدالصمد العريان.
أما بطل اخلليج محمد الغريب فشكر كل من حضر 
الستقبال الوفد وقال ان هذا هو اكبر تكرمي له ولزمالئه 
واكد انه س���يبذل قصارى جهده لرفع راية الكويت 

عالية خفاقة في جميع احملافل الرياضية.
اجلدير بالذكر ان الكويت ش���اركت في البطولة 
بوفد تك���ون من عبدالصمد العري���ان رئيس الوفد 
وعبداهلل العدواني مدير الفريق واملدرب السويدي 
دانيل هامر وحصة مال اهلل ادارية فريق الس���يدات 
واملدرب الباكس���تاني محمد خالق والالعبني محمد 
الغريب وعبدالرحمن العوضي وزياد سلطان ومحمد 
عبدال وعبداهلل بوحمد ومحمد مبارك رضا لفريق 
الرجال والالعبات نوف العمار وسارة بهبهاني وأسيل 

الكندري لفريق السيدات.

شكره على دعمه الستضافة الحدث في ُعمان

مكي يشيد بجهود الفهد
في إنجاح البطولة الشاطئية

تلقى رئيس اللجنة األوملبية الشيخ أحمد الفهد رسالة شكر 
وتقدير من حبيب مكي نائ���ب رئيس اللجنة األوملبية العمانية 
ومدير عام اللجنة العليا املنظمة لدورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية 
الثانية التي اس���تضافتها مسقط بنجاح كبير خالل الفترة من 8 

حتى 16 ديسمبر اجلاري.
وق���ال مكي في رس�����الته: ال مي��كن ألي كلمات ان تعبر عن 
ش���كرنا وامت��ناننا لص�بركم اجلم��يل وتفه���مكم ودعمكم الذي 
ال يتزعزع، لق���د أعط���تنا فت��رة ال� 25 ش���هرا م��ن اإلخ��الص 
والعمل اجل����اد الفرصة لتق��دمي ما كنا نص�بو اليه وهو تنظيم 
واستضافة دورة آس��يوية شاطئية مميزة تبقى في الذاكرة إلى 

أمد بعيد.
وبعد اسدال آخر رايات الدورة انصهرت الصداقات والذكريات، 
وستبقى الدورة حية في عقول وقلوب شعب سلطنة عمان، واننا 
نعرب لكم عن عظيم امتناننا حلضوركم ومشاركتكم مما جعل 
االحتفال األوملبي أكثر حيوية ونشاطا خالل األيام التسعة التي 

قضيناها مع »آسيا واحدة« في السلطنة.

6 أشواط في »فروسية الصيد«
يقام في ال� 3 عصر اليوم االجتماع الثامن لسباق 
اخليل في مضمار نادي الصيد والفروسية والذي 
يشتمل على ستة أشواط قيد فيها اثنان وستون 

جوادا وفرسا من مختلف الدرجات.
ويعتبر الشوط السادس الرئيسي أهمها على 
االطالق حيث تتنافس ابطال الدرجة الثالثة على 
مسافة 1800 متر للفوز بكأس املغفور له الشيخ 
محمد اخلليفة العذبي وسيشهد الشوط اخلامس 
اثارة وندية حيث سيحتدم الصراع فيما بني جياد 
الدرجة الثالثة ايضا على مس���افة السرعة 1000 

متر لكسب كأس الشيخ خالد الفهد.
وفيما يلي االجتماع بالكامل:

الشوط األول للجياد املبتدئات على مسافة 1600 
متر وقيد فيه ثمانية عشر رأسا منها: »صديق«، 
»كوزين« السطبل بورسلي، »عكاشة« السطبل 
سلطان ش���عوان، »السحي« الس���طبل النشاما، 
»االبسل« السطبل االبرق، »زاهر« السطبل أبوشيبة، 
»راعي األوله«، »غال لطيفة« الس���طبل العرين، 
»أكمل« السطبل الفنار، »ذخر« السطبل الشاطري، 
»زيان« الس���طبل البنوان، و»رقاص«، »زهران« 

السطبل النصف، »لغم« السطبل اخلليج.
الشوط الثاني جلياد نتاج محلي على مسافة 
1200 متر وقيد فيه أربعة رؤوس: »مريان«، »بنت 
األصول« »احلفيد« الس���طبل دس���مان، »نزهة« 

السطبل املسايل.
الشوط الثالث جلياد الدرجة الثانية على مسافة 
1200 مت���ر وقيد فيه س���تة رؤوس: »جبل علي« 
السطبل بورس���لي، »راضي«، »مسيو« السطبل 
النشاما، »الزوري« السطبل فالح بومتر، »مزدهر«، 

»مهلي« السطبل النصف.
الشوط الرابع جلياد الدرجة األولى على مسافة 
2200 متر وقيد فيه س���بعة رؤوس: »الصافن« 
السطبل املسايل، »انكل سام« السطبل ابناء الشهيد، 
»أخو هيام«، »خليف« السطبل النشاما، »سالطني« 
الس���طبل العرين، »صوار«، »على كيفك وبس« 

السطبل النصف.
الش���وط اخلامس جلياد الدرجة الثالثة على 

مسافة 1000 متر وقيد فيه ثمانية عشر رأسا.
الشوط الس���ادس جلياد الدرجة الثالثة على 

مسافة 1800 متر وقيد فيه تسعة رؤوس.

السيد: »أفضل الالعبين« حقق أهدافه
الختياره العناصر الرياضية من الجنسين

نهائية كأفضل الالعبني.
واعتبر السيد رعاية رئيس 
املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ 
الرياضيني  الفهد ألبنائه  أحمد 
دعما لهم لبذل املزيد من اجلهد 
في املس���تقبل، مثمن���ا له هذه 
الرعاية الكرمية، كما ثمن جهود 
مدير املهرجان حسني عاشور 
الذي يولي هذا املوضوع اهمية 
الكثير  كبيرة ويس���اهم ببذل 
من اجل ان يحقق هذا املهرجان 
النجاح اسوة بالعام املاضي الذي 
ش���هد كذلك جناحا رائعا على 

كل الصعد.
وقال ان الفكرة غير مسبوقة في الكويت وتهدف 
الى دعم رياضيينا من اجلنس���ني لبذل املزيد من 
اجلهود لرفع اسم الكويت في كل البطوالت، خاصة 

ان االختيارات تدخل في كل األلعاب.

قال رئيس اللجنة اإلعالمية 
الرياضي الختيار  للمهرج���ان 
افضل الالعبني عدنان الس���يد 
ان املهرجان حقق اهدافه كاملة 
ومبشاركة فاعلة من اجلمهور 

طيلة االشهر املاضية.
وميثل املهرجان الثاني نقلة 
نوعية للحدث بتطوره وارتقائه 
لالفضل هذا املوس���م من حيث 
اختي���ار العناص���ر الرياضية 
للجنسني الذين حققوا اجنازات 
الكويتية ومت  كبيرة للرياضة 
اختيار الرياضيني الذين ساهموا 
في تل���ك االجن���ازات بصورة 

منطقية وحيادية.
وهنأ السيد جميع الالعبني والالعبات من كل 
األلعاب املتخصصة التي دخلت ضمن املهرجان 
الرياضي الثاني والذي���ن مت اختيارهم بصورة 

فيرغسون لن يتنازل عن أوين

لوف: ال أفكر في مستقبلي 

للمهمة  حذاءه«  »يحزم  المطوع  بدر 
الكبيرة في كأس آسيا )األزرق. كوم(

كاكا لمواجهة خيتافي

أوضح أليكس فيرغسون املدير الفني ملان يونايتد اإلجنليزي امس أن مهاجمه 
مايكل أوين لن يرحل عن الفريق في صفقة إعارة خالل فترة االنتقاالت الشتوية 

في يناير املقبل.
وعانى أوين من كث���رة اإلصابات خالل فترة وجوده مع مان يونايتد ويعالج 

في الوقت احلالي من إصابة في أوتار الساق.

ق���ال يواكيم لوف املدير الفني للمنتخب األملاني إنه ال يفكر في مس���تقبله مع 
املنتخب األملاني بعد بطولة كأس األمم األوروبية املقبلة يورو 2012 املقرر إقامتها 
في پولندا وأوكرانيا. وفي مقابلة مع صحيفة »فيلت آم زونتاغ« األملانية الصادرة 
امس قال لوف إن هذه مسألة تتعلق بالنجاح وبعدها سيتحدد ما إذا كان سيستمر 
في قيادة منتخب »املانشافت«. من جهة أخرى، أكد مسؤولو باير ليڤركوزن امس أن 

حارس مرمى الفريق واملنتخب األملاني رينيه إدلر لديه شرط جزائي في عقده.

أبدى جنم ريال مدري�����د البرازيلي كاكا رغبته في العودة للمشاركة في املباريات 
بعد انتهاء عطلة الشتاء حسبما أفادت صحيفة »ماركا« االسبانية الرياضية امس. 

ونقلت الصحيفة عن الالعب قوله »أريد اللعب أمام خيتافي«.
وأش���ارت إلى أنه في ح�����الة ع���دم مش�����اركة كاكا في هذه املباراة، ستكون 
الفرصة س���انحة للدفع به في املباراة الت����الية ام���ام لي��ڤانتي في مباراة اإلياب 
ببطولة كأس ملك. ورفض كاكا الس���فر إلى البرازي���ل لقضاء إجازة أعياد امليالد 

)الكريسماس(.

عبدالعزيز جاسم 
يخ���وض منتخبنا الوطني لكرة القدم في ال� 4:30 عصر اليوم 
بتوقيت الكويت ثاني جتاربه الودية أمام املنتخب الكوري الشمالي 
الذي يلتقيه للمرة الثانية على التوالي خالل 3 أيام في معسكره 

بالقاهرة.
وكان األزرق قد متكن من التغلب على كوريا 2-1 بهدفي احمد 
الرش���يدي ومس���اعد ندا وتأتي هذه املواجهة ضمن استعدادات 
املنتخبني خلوض نهائيات كآس آس���يا في الدوحة من 7 إلى 29 
يناي���ر املقبل وتض���م مجموعة األزرق األولى قطر املس���تضيف 
واوزبكس���تان والصني أما كوريا الشمالية فوقعت في املجموعة 

الرابعة التي تضم العراق واإلمارات وإيران.
وسيكون على مدرب األزرق الصربي غوران توفاريتش حتديد 
املالمح ش���به النهائية للتشكيلة األساس���ية مع البدالء خلوض 
النهائيات وبالتالي فإن اللعب اليوم بجميع العبيه األساس���يني 
هو أفضل اختبار للمنتخب قبل مواجهة زامبيا الودية األخيرة 31 
الشهر اجلاري التي سيخوض بها بال شك ازرقنا املواجهة بجميع 
العبيه الذين س���يواجهون الصني في افتتاح مواجهات املنتخب 

بكأس آسيا 8 يناير املقبل. 
ومن املتوق���ع ان يدخل األزرق مواجهة اليوم بجميع الالعبني 
الذين كانوا على دكة البدالء ولم يشتركوا في مواجهة كوريا األولى 
وس���يعطيهم املدرب الوقت الكافي إلثبات الوجود خصوصا خط 
املقدم���ة الذي يوجد به أكثر من العب مميز ومن املتوقع ان يطال 

احدهم االستبعاد من قائمة ال� 23.

 الكرات الثابتة 

ومن خالل املواجهة األولى ظهر واضحا ان األزرق يريد التعود على 
الكرات الثابتة دفاعا وهجوما السيما ان مجموعته تضم اثنني من ابرز 
املنتخبات في الكرات الثابتة والعرضية وهما اوزبكستان وقطر ودائما 
ما يسجلون األهداف من خاللها لذلك ستكون هذه الطريقة أكثر فائدة 
مع منتخب زامبيا وليس كوريا الشمالية الذي ال يجيد هذه األلعاب 

بل يعتمد على تناقل الكرة األرضي مثله مثل الصني. 
ورمب���ا يعطي غوران دورا اكبر لالعب���ي االرتكاز بالهجوم وعدم 
االكتف���اء بالدفاع كما حدث في »خليجي 20«، حيث يتوجب على كل 
من طالل العامر وجراح العتيقي وفهد األنصاري االنطالق من اخللف 
وعدم االعتماد فقط على انطالق���ة األطراف وليد علي وفهد العنزي 
م���ا يعزز القدرة الهجومية ملنتخبنا ويخفف الضغط والرقابة أيضا 
عن بدر املطوع الذي يبذل جهدا كبيرا يؤثر على مس���تواه سلبا في 

أواخر الدقائق.
وعلى عكس ما يقال ويش���اع بان القائمة النهائية س���تحدد بعد 
مباراة زامبيا فإن مواجهة اليوم أمام كوريا وان كانت ودية هي التي 
س���تحدد هذه املالمح لذلك على كل العب يرغب في الذهاب وصعود 
الطائ���رة املتجهة إلى الدوحة ان يقاتل في مباراة اليوم كأنها نهائية 
ألن االس���تبعاد وارد ال محالة ألكثر من العب ليس على التش���كيلة 

األساسية التي يعرفها اجلميع بل على مستوى البدالء.

أسامة: ال ننظر إلى النتيجة

غياب يانغ ومناشدة لبارك
منيت آمال كوريا اجلنوبية بلطمة قوية قبل انطالق كأس آسيا بعد إصابة 

املهاجم بارك تشو يانغ وغيابه عن البطولة.
وأعلن االحتاد الكوري اجلنوبي ان بارك أصيب وهو يحتفل بإحرازه لهدف 
فوز فريقه موناكو على سوش���و في الوقت احملتسب بدل الضائع األسبوع 
املاضي في مباراة بدوري الدرجة األولى الفرنسي. وقال بيان االحتاد الكوري 
»بارك تشو يانغ س���يغيب عن كأس آسيا بسبب إصابة في الركبة«. ووجه 
تش���و كوانغ راي مدرب كوريا اجلنوبية الدعوة الى هونغ غونغ هو ليحل 

محل بارك املتوقع غيابه نحو 4 أسابيع.
من جهته، طالب تش���و كوانغ راي املدير الفني ملنتخب كوريا اجلنوبية، 
قائد فريقه بارك جي سونغ بالبقاء مع الفريق حتى كأس العالم 2014، وعدم 
االكتفاء باللعب ملان يونايتد اإلجنليزي. وأعلن بارك في وقت سابق ان املشاركة 

في النهائيات ستكون األخيرة بالنسبة له على املستوى الدولي.
وأوضح تشو للموقع الرس���مي لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم »أعتقد أنه 

يجب أن يبقى مع املنتخب الوطني حتى كأس العالم 2014«.

نجران يطلب وليد
مبارك الخالدي

ذكرت وسائل اعالم سعودية صباح امس ان ادارة 
نادي جن���ران فاوضت جن���م األزرق ونادي الكويت 
وليد علي لالنضمام الى صفوفه خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية املقبلة، حيث قدمت له عرضا مغريا على ان 

يرد الالعب على العرض في االيام القليلة املقبلة.
اجلدير بالذك���ر ان الالع���ب متواج���د ح��اليا مع 
األزرق في معس���كره بالقاهرة لالستعداد للمشاركة 
في نهائيات كأس آسيا امل��قررة في قطر خالل الفترة 

من 7 الى 29 يناير املقبل.
وتتوقف املفاوضات مع وليد على قرار ادارة ناديه 
ومدى رغبتها في تلبية طموح الالعب او اإلبقاء عليه 
الستحقاقات الدوري املمتاز التي ستنطلق فور انتهاء 

مشاركة األزرق بكأس آسيا.

أكد مدير املنتخب الوطني أسامة حسني 
ان املواجهة التي س���يخوضها األزرق اليوم 
للمرة الثانية خالل 3 أيام أمام كوريا الشمالية 
ستمكن اجلهاز الفني للمنتخب من الوقوف 
على قدرات الالعبني بش���كل اوضح وأشمل 
وما وصلوا اليه بعد مضي اسبوع كامل في 

املعسكر املغلق الذي يقيمه بالقاهرة. واوضح 
ان امل���درب الصربي غوران لم ينظر او يهتم 
بنتيجة هذا اللقاء بقدر اهتمامه بالفائدة األشمل 
التي س���تعود على األزرق بوضع الالعبني 
على احملك الفعلي للمباريات الرسمية التي 
نسعى اليها في نهائيات كأس آسيا. وأشار 

اسامة الى ان اجلهاز الفني ينوى تقليل عدد 
الالعبني الذين س���يتم الدفع بهم في اللقاء، 
بحيث ال يتجاوز عدد البدالء 4 العبني فقط، 
بهدف الوصول الى أنس���ب تشكيل ميكن ان 
يعتمد عليه اجلهاز الفني بشكل اساسي خالل 

كأس آسيا.


