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األزرق يتدرب بستاد جابر استعدادًا لألولمبي الياباني

عبدالعزيز جاسم
يخ����وض املنتخب الوطني 
اليوم اول تدريباته 4:30 عصرا 
على امللعب الفرعي لستاد جابر 
بحضور جميع الالعبني استعدادا 
ملواجهة منتخب اليابان االوملبي 
الودية غدا الت����ي تأتي ضمن 
استعدادات األزرق لتصفيات 
العالم 2014. وسيتدرب  كأس 
املنتخب الياباني على ستاد علي 

صباح السالم بنادي النصر.
وستتركز تدريبات املدرب 
الصربي غ����وران توڤاريتش 
على اجلان����ب الفني واخلطط 
التكتيكية بصورة كبيرة اكثر 
من جانب اللياقة البدنية، الن 
معظ����م الالعب����ني املوجودين 
بالقائمة يشاركون في الدوري، 
واغلبهم ش����ارك في مواجهات 

االمس.
ومن خ����الل القائم����ة التي 

اختارها غ����وران فانه يحاول 
أن يدمج ب����ني عناصر اخلبرة 
والالعب����ني الش����باب لتحقيق 
االس����تفادة منهم مستقبال في 

تصفيات كأس العالم 2014.
كما يسعى غوران لتصحيح 
بعض األخطاء التي شابت أداء 
األزرق مؤخ����را ف����ي نهائيات 
كأس آس����يا بقطر، خصوصا 
الهجومية  النزعة  املتمثلة في 
والتهديف لذلك وقع االختيار 
عل����ى 4 مهاجمني ج����دد دفعة 
الرشيدي،  أبرزهم فهد  واحدة 
كما انه ضم املتألقني حس����ني 
املوسوي وخالد عجب باإلضافة 
إلى املميز علي اشكناني الذي ال 

يأخذ فرصته في العربي.
وقد اختار اجلهاز الفني 18 
العبا لهذه املواجهة وهم: سعود 
املجمد، عبدالعزيز املش����عان، 
فهد األنصاري، صالح الشيخ، 

عامر معتوق، )القادسية( حسني 
املوسوي، علي أشكناني، علي 
مقصيد، عبداهلل الشمالي، خالد 
الرشيدي )العربي( خالد عجب، 
فهد عوض)الكوي����ت( ناصر 
الوهيب، فهد العنزي، سلطان 
صلبوخ )كاظمة(، أحمد العيدان، 
حميد القالف )الس����املية( فهد 
الرشيدي )العروبة العماني(.

من جهة اخ����رى، قال مدير 
املنتحب اسامة حسني ان اختيار 
هذه القائمة ال يعني االستغناء 
عن باقي الالعبني الذين تألقوا 
في الفترة السابقة مع املنتخب 
خصوصا أن اغلبهم يعتبرون 
جنوما وقدموا الكثير لكن املدرب 
غوران فضل أن يجرب العديد 
من الالعبني الذين كانوا ضمن 
حساباته في الفترة السابقة ولم 
يتمكنوا من اللعب في »خليجي 

20« ونهائيات كأس آسيا.

وبنينّ ان اغلب الالعبني الذين 
مت اختيارهم ملباراة اليابان غدا 
كانوا ضمن صفوف املنتخب 
ومعظمهم ش����ارك في بطولة 
غرب آسيا التي حصل على لقبها 
األزرق، مضيفا أن اختيار املهاجم 
فهد الرشيدي جاء بعد أن شاهد 
غ����وران مباريات كثيرة له في 
الدوري العماني، كما ان مستواه 
معروف لدى اجلميع وسبق ان 

مثل األزرق بصورة جيدة.
وأشار حسني الى أن األزرق 
الودية مع  سيخوض مباراته 
البحرين 14 اجلاري في املنامة 
بالرغ����م من اقامة مباريات في 
الدوري بعد هذه املباراة بيومني، 
اال ان ذلك لن يؤثر على املواجهة 
الن املنتخب سيغادر في يوم 
املباراة وس����يعود بعد املباراة 
مباشرة وبالتالي سيكون هناك 
وقت لدى الالعبني للراحة، الفتا 

إل����ى ان ضم عناص����ر جديدة 
للمنتخب خالل هذه املواجهة 
او االحتفاظ بنفس الالعبني بيد 

املدرب وحده.
وأضاف ان مواجهة االوملبي 
الياباني جاءت بس����بب ضيق 
املنتخ����ب  الوق����ت واعت����ذار 
االوزبكستاني وقبلها املنتخب 
األردني وكنا في حاجة لالستفادة 
من خوض مباراة في يوم »فيفا 
دي« فجاء االختيار على االوملبي 
الياباني الذي ستكون جتربته 

مفيدة بال شك.
ومتن����ى حس����ني أن تعيد 
جماهير األزرق الثقة بالالعبني 
م����رة أخرى بع����د االخفاق في 
نهائيات كأس آس����يا األخيرة، 
الفتا ال����ى أن الالعبني بحاجة 
إل����ى اجلماهير وتش����جيعهم 
ولوالهم ملا حتقق لقبي غرب 

آسيا و»خليجي 20«.

عودة فهد الرشيدي والعبي »غرب آسيا« إلى التشكيلة األساسية

فهد الرشيدي يعود إلى صفوف األزرق أمام اليابان األوملبي

العفاسي يلغي قرار إقالة الفهد اليوم

الشيخ طالل الفهد

دخيل العدواني

د.محمد العفاسي

مبارك الخالدي
الش���ؤون  يص���در وزي���ر 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد 
اليوم قرارا  العفاس���ي صباح 
القرار  يقضي مبوجبه بالغاء 
 2007 لس���نة   120 االداري 
الش���يخ طالل  اخلاص باقالة 
الفهد من منصبه نائبا للمدير 
العام للهيئة العامة للش���باب 
والرياضة متكينا للفهد ملمارسة 
مهام عمله الرسمي في الهيئة. 
وكان الفهد قد باشر االجراءات 
االدارية اخلاصة بتنفيذ االحكام 
القضائي���ة الصادرة ملصلحته 
حي���ث وجه���ت ادارة التنفيذ 
باحملكمة الكلية خطابا رسميا 
للوزير بتاريخ 8 نوفمبر 2010 
تطالبه فيه باتخاذ االجراءات 
االداري���ة الالزمة اللغاء القرار 
االداري املطع���ون فيه ومتكني 
الى مركزه  الع���ودة  الفهد من 

القانوني.
الدستورية  وكانت احملكمة 

قد اصدرت في االول من مارس 
2010 حكما قضت مبوجبه بعدم 
دس���تورية الفقرة االخيرة من 
املادة 5 من قانون 2007/5، كما 
اصدرت محكمة التمييز حكما 
آخر بتاري���خ 2 نوفمبر 2010 

بالغاء القرار االداري املذكور.
اجلدير بالذكر ان وكيل دفاع 
الفهد احملامي احلميدي السبيعي 

وجه انذارا رسميا على يد مأمور 
التنفيذ في 9 يناير املاضي طالب 
فيه العفاس���ي بتنفيذ االحكام 
الصادرة ملصلحة الفهد مع إمهال 
الوزير مدة شهر الجراء اخلطوات 
االدارية اخلاصة بتمكني موكله 
من مباشرة مهام عمله واال سيتم 
اللجوء الى القنوات القانونية 

االخرى حلفظ حقوق موكله.

وقال العدواني ل� »األنباء«: ان 
االحتاد االردني ونادي الفيصلي 
ابدي���ا تعاونا مع النصر النهاء 

مسألة تسجيل الالعب بعد ان 
حصل الفيصل���ي على 60 الف 
دوالر وه���و مقدم العقد املتفق 
عليه بني الطرفني، وابلغونا ان 
جميع االمور االدارية ستكون 
منتهية خالل اليومني املقبلني، 
مؤكدا في الوقت نفسه ان احلالة 
التي واجهها النصر في تسجيل 
ابوكشك تعتبر االولى في الكويت 
النها ج���اءت في وقت ضيق ما 
تطلب تدخ���ل اللجنة اخلاصة 
باالحتاد الدولي حلسم الصفقة 
بشكل نهائي، مشيرا الى ان هناك 
حاالت مشابهة في السعودية مت 
الدولي  استثناؤها من االحتاد 
وش���ارك الالعبون مع انديتهم 

رسميا.

فاز فريق كرة السلة للمعاقني على نظيره العماني 
62�28 في أول لقاءاته في بطولة فزاع الدولية بعد 
ان قدم اداء جيدا على مدار االش���واط األربعة ونال 
استحسان وتشجيع اجلماهير وسيلتقي أزرق املعاقني 
للس���لة في مباراته القادمة مع فريق االمارات )ب( 
ال���ذي يعتبر من الفرق اجليدة واملرش���حة للفوز 

باللقب.
من جانبه اثنى امني س���ر نادي املعاقني شافي 
الهاج���ري على اداء الالعبني ف���ي املباراة وطالبهم 
مبواصلة اجله���ود والوصول ال���ى افضل نتيجة 
في البطولة ولتأكيد تطور اللعبة على املس���توى 

اخلليجي.
وعل���ى صعيد متصل اكد الهاج���ري ان النادي 
يواصل استعداداته لتنظيم بطولة غرب آسيا للسلة 
على الكراسي املتحركة التي ستقام 23 أبريل املقبل 
وهي البطولة التي مت اعتمادها في االجتماع األخير 
ملنطقة غرب آس���يا الذي عقد في الكويت برئاسة 

شافي الهاجري.
وقال الهاجري ان النادي سيشكل جلانه خالل 
مارس املقبل لهذه البطولة التي ستكون من أقوى 
البطوالت نظرا ملشاركة العديد من الدول كالعراق 
وسورية واالمارات ولبنان والسعودية والكويت.

عبدالعزيز جاسم
توقع مدير الكرة بنادي النصر 
دخيل العدواني مشاركة االردني 
مؤيد ابوكشك في مباراة العنابي 
امام اجلهراء السبت املقبل ضمن 
االسبوع ال� 12 للدوري املمتاز، 
بعد ان تك���ون اللجنة اخلاصة 
املشكلة من االحتاد الدولي »فيفا« 
قد وافقت على طلب االستثناء 
ال���ذي قدمه النصر لتس���جيل 
الالع���ب في كش���وفاته بعد ان 
مت تس���جيله في الربع الساعة 
األخير من فترة تسجيل الالعبني 
احملترفني باحتاد الكرة، مشيرا 
الى ان ذلك مت بعد ازالة اللبس 
احلاصل في اسم الالعب وبطاقته 

الدولية.

العدواني: »فيفا« يستثني أبوكشك 

سلة »المعاقين« يفوز على عمان

توقع مشاركته أمام الجهراء 

القادسية والكويت أمام مفترق طرق

يحيى حميدان
التقليديان  الغرمي���ان  يقف 
القادسية والكويت امام مفترق 
طرق، عندما يتواجهان في ال� 8:30 
مس���اء اليوم في صالة فجحان 
القادسية  هالل املطيري بنادي 
ضمن اجلولة ال� 10 لدوري كرة 

السلة.
ويلتقي ف���ي افتتاح اجلولة 
العربي السادس واألخير )9نقاط( 
مع كاظمة اخلامس )11 نقطة( في 
ال� 5، والساحل مع اجلهراء )12 

نقطة لكل منهما( في ال� 7.
ويطمح القادسية والكويت الى 
فض شراكتهما بالصدارة برصيد 
17 نقطة من 8 انتصارات وهزمية 
واحدة لكل منهما، وبالتالي فان 

الغرميني يأمالن في ضرب أكثر 
من عصفور بحجر واحد.

وس���يكون الطموح مضاعفا 
بالنسبة لالصفر الذي يسعى الى 
الثأر من هزميته في القسم األول 
امام األبيض )78-80(، اضافة 
الى تعزيز حظوظه في احملافظة 
على لقب الدوري للعام اخلامس 

على التوالي.
القادس���ية  وميتل���ك مدرب 
املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف 
مجموع���ة من العناص���ر التي 
بامكانه املراهنة عليها من خالل 
تواجد عناصر اخلبرة املتمثلة في 
فهاد السبيعي وعبداهلل الصراف 
وسليمان الطبيخ ومحمد ساملني، 
والش���باب بتواجد عبدالعزيز 

احلمي���دي وعب���داهلل املطيري 
وعبداهلل ساملني.

وفي املقابل، تقع على العبي 
األبيض مسؤولية كبيرة لتعويض 
العرض املخيب الذي قدمه الفريق 
في اجلولة املاضية أمام كاظمة، 
وتلقى خسارة قاسية بفارق 22 
نقطة )76-98( وسيكون الفوز 
في مواجهة اليوم أفضل تعويض 

يقدمه الى جماهيره.
ولدى مدرب الكويت األملاني 
بيتر شومرز عدة أسماء قادرة على 
صنع الفارق بتواجد يحيى البحر 
وراشد رياض وعبدالعزيز فالح 
وراشد علي وحسني عبدالرحمن 
وسالم الهذال، اضافة الى األميركي 

بوني واتسون.

العربي والساحل يواجهان كاظمة والجهراء في »ممتاز السلة«

جماهير األصفر واألبيض تعول كثيرا على فهاد السبيعي ويحيى البحر

حمد أمان يعود لصفوف املنتخب األوملبي من جديد

»األولمبي« يتدرب بحضور أمان وناصر وجازع اليوم
ملعب التضامن يشهد التدريب األول استعدادًا لمواجهتي بنغالديش

مبارك الخالدي 
يجري منتخبنا االوملبي في السابعة 
مس���اء الي���وم أول تدريباته على ملعب 
التضامن مبش���اركة عناصره االساسية 
املرتقبتني  املواجهتني  استعدادا خلوض 
أمام بنغالديش 24 و28 اجلاري في الدور 
التمهيدي للتصفيات املؤهلة ألوملبياد لندن 
2012، ومن املقرر ان تشهد التدريبات اليوم 
عودة العبيه األساسيني حمد أمان وجابر 
جازع ويوسف ناصر بعد قرار احتاد الكرة 
رفع قرار احلظر عن امان وجازع الحترافهما 
في سلطنة عمان وتفريغ ناصر لالوملبي 
في هذه املرحلة كونه ضمن قائمة االزرق 
الكبير االساسية، كما ستشهد التدريبات 
عودة العب الوسط في كاظمة ناصر فرج 
ابراهيم  القادسية خالد  وانضمام مدافع 

وجنم الكويت ناصر القحطاني.
وكان اجلهازان االداري والفني لالوملبي 
قد اس���تقرا على اختيار نادي التضامن 
إلجراء التدريب االول في انطالق البرنامج 
اإلعدادي للمنتخب نظرا النشغال ملعب 
املرحوم عبدالرحمن البكر باحتاد الكرة 
بتدريبات املنتخب االول الذي يستعد للقائه 
الودي امام منتخب اليابان االوملبي االربعاء 
املقب���ل. ومن املقرر ان يس���تمر االوملبي 
وفق خطت���ه االعدادية في أداء تدريباته 
بش���كل يومي حتى موعد مباراة الذهاب 
االولى أمام بنغالديش 24 اجلاري على ان 
يتخلل هذه الفترة خوض عدد من املباريات 
الودية لتحقيق االنسجام االمثل بني عناصر 
املنتخب، الس���يما االساس���ية والعائدة 
لالوملبي بعد زوال األسباب املختلفة التي 
أدت البتع���اد بعضهم في املرحلة االولى 
من االعداد الت���ي تضمنت مباراتني أمام 
االردن وسورية، كما ان التدريبات ستكون 
تكتيكية الى جانب تطبيق خطة اللعب 
املقررة أمام بنغالديش في ظل قصر الفترة 

التي تسبق املواجهة.
وسيلتقي االوملبي منتخب اليمن الذي 
يقيم معسكرا إعداديا في البالد اجلمعة 
املقبل، بعد ان تق���دم عدد من االحتادات 
دباعتذار رس���مي الحتاد الكرة عن إقامة 
مباري���ات ودية مع االوملب���ي في الوقت 

الراهن. 


