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أسبوع حافل لالعبي »األزرق« واستدعاء عجب والرشيدي وخلف
عبداهلل العنزي 

خاض »االزرق« في الرابعة والنصف من 
مساء امس تدريبه االول استعدادا ملواجهة 
املنتخب االوملب���ي الياباني غدا وذلك على 
امللعب الفرعي لس���تاد جابر الدولي ضمن 
برنامج االعداد للدور الثاني من التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة الى كأس العالم 2014 في 

البرازيل.
وقد ش���ارك جمي���ع الالعبني املنضمني 
للمنتخ���ب في هذه املرحلة ف���ي التدريب 
وهم س���عود املجمد، عبدالعزيز املشعان، 
فهد األنصاري، صالح الشيخ، عامر املعتوق، 
حسني املوسوي، علي اشكناني، علي مقصيد، 
عبداهلل الشمالي، خالد الرشيدي، خالد عجب، 
فهد عوض، ناص���ر الوهيب، فهد العنزي، 
سلطان صلبوخ، أحمد العيدان، حميد القالف، 

فهد الرشيدي.
وقد حرص مدرب االزرق الصربي غوارن 
توفاريتش على عدم اجه���اد الالعبني في 
تدريب االمس خصوصا انهم خاضوا أمس 
االول مباريات اجلولة ال� 11 من الدوري املمتاز 
مع انديتهم، لذلك كان التدريب عبارة عن 
فك للعضالت مع بعض اجلمل التكتيكية، 
على ان يكون املران االساسي لالزرق اليوم 
والذي سيتضح من خالله التشكيلة والتكتيك 
الذي سيخوض به املنتخب مباراة االوملبي 

الياباني.
واكد غوران انه ال يهتم بنتائج املباريات 
التجريبية بقدر اهتمام���ه بتجربة جميع 
الالعبني والوقوف على مس���تواهم الفني 
وقرر غوران اس���تدعاء أحمد عجب واحمد 
الرش���يدي وخالد خلف لتدريبات األزرق 
استعدادا ملواجهة البحرين وديا، كما قرر 
غوران ضم ح���ارس النصر محمد الصالل 
والعب اجلهراء حمود ملفي بدال من حميد 
القالف وفهد عوض، واش���اد غوران بتألق 
مهاجم الكويت علي الكن���دري، مؤكدا انه 
دخل ضمن حساباته ومن املقرر استدعاؤه 

في الفترة املقبلة.

وكان العبو األزرق قد تسلموا شيكا من 
البنك الوطني بقيمة مليون دوالر كمكافأة 
للفوز بكأس »خليجي 20« الس���ابقة قبل 

انطالق التدريبات.
من جهته اجتمع مدير االزرق اسامة حسني 
مع الالعبني قبل بدء التدريب حيث ش���رح 
لهم اهمية هذه املرحلة بالنسبة لهم خاصة 
أن هذه املباراة ومباراة البحرين املقبلة في 
14 من الشهر اجلاري باملنامة تعتبر فرصة 
مثالية لهم الثبات مهاراتهم وتقدمي صورة 
جيدة عنهم ل���دى اجلهاز الفني للمنتخب، 
خصوصا انهم العبون صغار واملستقبل ال 
يزال امامهم بشرط االستماع الى تعليمات 

اجلهازين الفني واالداري.
وقال حسني ان هذه الفكرة التي تقدم بها 
اجلهاز الفني من اجل ضم هذه التش���كيلة 
التي تعرف ب� »منتخب غرب آسيا« للعب 
بها في مباراتي االوملبي الياباني والبحرين 
تعتبر فكرة ممتازة للجهاز الفني، فاملرحلة 
التي سبقت »خليجي20« وكأس آسيا جاءت 
مزدحمة ولم يستطع اجلهاز الفني جتربة او 
ضم جميع الالعبني خصوصا صغار السن 
منهم الى املنتخب، اما االن ونحن على بعد 5 
اشهر من املشاركة في تصفيات كأس العالم 
2014 فتجربة هؤالء الالعبني ستكون مفيدة 
لنا لتكوين صف ثان من الالعبني ولتحسني 

من مستواهم واثبات قدراتهم.
وبني حسني ان العبي االزرق سيعودون 
الى انديتهم بعد مب���اراة االوملبي الياباني 
مباشرة وذلك استعدادا للجولة املقبلة من 
بطولة الدوري السبت املقبل على ان يغادر 
االزرق الى املنامة االحد استعدادا ملواجهة 
املنتخب البحريني االثنني والعودة في نفس 
الي���وم الى الكويت لك���ي ينضم الالعبون 
النديتهم استعدادا ملباريات الدوري االربعاء، 
لذلك ينتظرهم اسبوع حافل يتطلب الكثير 
من العمل واجلهد حتى يكونوا عند حسن 
ظن اجلهاز الفن���ي الذي اكد مرارا انه يثق 

في هذه املجموعة الشابة.

يتضمن 4 مباريات والسفر إلى البحرين

)هاني الشمري(العبو األزرق تسلموا شيكا بقيمة مليون دوالر من البنك الوطني مكافأة الفوز بكأس »خليجي 20«

ستاد جابر ينتظر االفتتاح الرسمي

مبارك الخالدي
أجرى احتاد الك���رة اتصاالت باالحتاد الس���وري إلقامة مباراة 
ودية للمنتخب االوملبي امام نظيره الس���وري 18 اجلاري في اطار 
اس���تعدادات األزرق للمباراتني املرتقبت���ني امام بنغالديش 24 و28 
اجلاري ضمن تصفيات الدور التمهيدي للتصفيات املؤهلة الوملبياد 
لندن 2012. وقد التقى املنتخبان سابقا في دمشق 23 يناير املاضي 

وفاز السوري 4 � 0.
وكان االوملبي قد بدأ تدريباته مساء امس ضمن برنامجه االعدادي 
ملباراتي بنغالديش املقررتني في الكويت بعد موافقة االحتاد البنغالي 
على اقامة مباراة االياب في الكويت، وقاد التدريبات املدرب ماهر الشمري 
ومساعده خالد الراشد ومدرب احلراس طارق البناي. واستمر ملدة 
ساعة ونصف الساعة تخللها بعض اجلمل لزيادة األحمال التدريبية 

والتسديد على املرمى والتكتيكات اخلاصة بالنواحي الهجومية.

تغلب اليرموك على الش���باب 69-67 أمس األول ضمن مباريات 
اجلولة ال� 10 لدوري الدرجة األولى لكرة الس���لة التي ش���هدت فوز 

الصليبخات على الساملية 86-66 والنصر على التضامن 64-69.
وبعد خت���ام اجلولة واصل النصر واليرموك تصدرهما لترتيب 
الفرق بعد أن رفعا رصيدهما الى 19 نقطة من 8 انتصارات وهزمية، 
فيما قف���ز الصليبخات الى املركز الثال���ث برصيد 15 نقطة، ويأتي 
التضامن رابعا ب� 14 نقطة والش���باب خامس���ا ب� 13 نقطة وأخيرا 

الساملية برصيد 10 نقاط من 10 هزائم.

حقق فريق MRB بقيادة املتسابق محمد البداح املركز األول ضمن 
منافس���ات فئة »سوبر ستريت بايك« كما حقق جمال اجلابر املركز 
الثاني ضمن منافس���ات فئة 4.5 اندكس وذلك من خالل مشاركتهم 
ضمن اجلولة السادسة من بطولة الدوري العربي للدراغ ريس التي 
اختتمت السبت املاضي في قطر. وعن طبيعة هذا اإلجناز اكد محمد 
الب���داح ان هذا االجناز لم يأت إال م���ن خالل الدعم املادي واملعنوي 
من قبل مجلس إدارة نادي الربع ميل لس���باق السيارات إضافة الى 

الدور الكبير الذي يلعبه مجلس ادارة النادي.

احتفاال بالذكرى اخلمسني لالستقالل والعشرين للتحرير واخلامسة 
لتولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، تقيم 
أكادميية برشلونة � الكويت دوري لالعبيها خالل الفترة من 19 وحتى 
22 اجلاري حرصا منها على تهيئة اجواء ترفيهية ورياضية ممتعة، 
وسيتم توزيع ميداليات على الالعبني الفائزين باملركزين األول والثاني 
في الفئات العمرية املختلفة لتشجيعهم وتطوير مهاراتهم الكروية.

توج الفارس زيد املرزوق باجلواد نوكيا بطال للمرة الثانية على 
التوالي في بطولة مركز الكويت للقفز على احلواجز على ارتفاع 130/125 
س���م بزمن 114/53 ث وقدم اداء طيبا اكد موهبته كفارس واعد. وفي 
بقية املسابقات على ارتفاع 110 سم للفئة املتوسطة التي شارك فيها 

15 فارسا وفارسة فاز عدي النصف باجلواد فينورا باملركز االول.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من العب املنتخب الوطني 
ونادي الكويت وليد علي لوفاة شقيق زوجته سائلني املولى عز وجل 

ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

عبداهلل العنزي
علمت »األنباء« ان وفدا من نادي النصر الس����عودي سيصل البالد 
األيام املقبلة للتوقيع مع العب نادي النصر للشباب عبدالرحمن باني 
بعد ان حصل على املوافقة املبدئية من والد الالعب عبر احد السماسرة 
النضمامه لصفوف الفريق السعودي. وسيقوم الوفد بالتفاوض مع والد 
الالعب في الكويت قبل التوقيع معه، خصوصا ان جلنة االحتراف بالنادي 
السعودي قد أوصت بضم باني ملا ميتلكه من مهارة كبيرة وموهبة فذة. 
وكان احد سماسرة الالعبني قد جمع بعض االقراص املدمجة )CD( لالعب 
باني وقام بعرضها على ادارة النصر الس����عودي، مما حدا االخيرة الى 

الترتيب مع السمسار للقدوم الى الكويت والتوقيع مع الالعب.
اجلدير ذكره ان نادي العني االماراتي حاول في وقت سابق احلصول 
على موافقة والد الالعب لضمه الى صفوف فريق الشباب بالعني مقابل 
مبلغ مالي كبير، اال ان وال����د باني رفض هذا العرض املغري نظرا الى 
صغر سنه والتزامه الدراسي، وكان نادي القادسية ايضا قد قدم عرضا 
للنصر منذ موس����مني لضم باني مقابل إعط����اء النصر ألكثر من العب 
بالفريق األول ومبلغا ماليا، اال ان إدارة العنابي طلت متشبثة بالعبها 

الذي تعقد عليه آماال كبيرة في املستقبل.

أكد رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والدراجات اآللية الشيخ أحمد 
الداود أن اإلدارة احلالية للهيئة العامة للشباب والرياضة متارس تعسفا 
غير مسبوق ضد النادي على مس����توى األندية الشاملة واملتخصصة 

والتي تعمل جميعا حتت مظلتها من النواحي املالية واإلدارية.
وأضاف ان الهيئة قامت بتخصيص ميزانية اإلعانة السنوية للنادي 
بقيمة 40 ألف دينار منذ إشهاره عام 1997 والتي تعتبر األضعف بني 32 
هيئة رياضية )أندية ش����املة ومتخصصة واحتادات رياضية(، وعلى 
الرغم من تط����ور عمل النادي وزيادة التزاماته املالية عبر الس����نوات 
املاضية لم تتخذ الهيئة إي إجراء لزيادة امليزانية، ومع املراجعة املستمرة 
ملس����ؤولي النادي إلدارة الهيئة واملراسالت املتعددة والتي كان آخرها 
دراسة متكاملة عن احتياجات النادي من النواحي اإلدارية والفنية والتي 
تتطلب حترك الهيئة بشكل فوري لتغيير الواقع احلالي، وقيام مسؤولي 
النادي مبناقشة امليزانية املقترحة مع إدارة شؤون الهيئات الرياضية 
بشكل مس����تفيض ليتم رفعها لوزارة املالية حسب النظم املتبعة بهذا 

اخلصوص العتمادها وصرفها قبل بداية السنة املالية اجلديدة.
وختم الداود تصريحه مبناشدة وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس����ي التدخل بتش����كيل جلنة حتقيق في هذه املخالفات 
اجلس����يمة التي قام ومازال يقوم بها مسؤولو الهيئة ضد النادي ليتم 
إق����رار احلق ورفع الظلم الواقع على ش����باب الكوي����ت احملب لرياضة 

السيارات والدراجات.

عبداهلل العنزي
علمت »األنب����اء« ان اللجنة الفنية للتخطيط والتطوير باحتاد 
الكرة بصدد تشكيل جلنة مختصة لوضع اخلطوط العريضة إلنشاء 
أكادميية كرة القدم التي سينشئها احتاد الكرة في ستاد جابر خالل 
الفت����رة املقبلة خالل اخلطة التي وضعتها الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة من أجل تطوير منشآت احتاد الكرة، وذلك ضمن اخلطة 
طويلة األمد التي يعمل بها االحتاد لتطوير كرة القدم، وستضم هذه 
اللجنة التي من املتوقع ان يرأسها رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد عددا من املدربني الوطنيني واألكادمييني الرياضيني، حيث ستقوم 

اللجنة فور تشكيها بإعداد برنامج عملها للمرحلة املقبلة.
وس����تقوم اللجنة بعمل زيارات ميداني����ة لعدد من األكادمييات 
الرياضية الش����هيرة في األندية األوروبي����ة العريقة كريال مدريد 
وبرش����لونة االس����بانيني ومان يونايتد االجنليزي، هذا باالضافة 
الى بعض األكادمييات في ايطاليا والبرازيل واألرجنتني، وستقدم 
اللجن����ة تقريرا منفصال عن كل أكادميي����ة تزورها ومن ثمة تقوم 
بوضع التقرير النهائي الذي س����يجمع بني جمي����ع إيجابيات هذه 
اللجان لعملها على ارض الواقع في الكويت، هذا باالضافة الى توقيع 
مذكرات تعاون بني احتاد الكرة وتلك األكادمييات من أجل استقدام 

املدربني واحملاضرين وايضا إليفاد املتدربني في أكادميية كرة القدم 
بالكويت إلقامة املعسكرات باألكادمييات العاملية.

وقد أكد مصدر في احتاد الكرة ل� »األنباء« ان هذه اللجنة معقود 
عليها آمال كبيرة من أجل تأسيس الدخول الى عالم االحتراف بشكل 
كامل، ففكرة إنش����اء األكادميية بحد ذاتها كانت رائعة وس����يكون 
لهذه اللجنة الدور االكبر في وضع األس����س التي ستس����ير عليها 
هذه األكادميية، مضيفا ان جمع هذه اللجنة بني املدربني املختصني 
ف����ي مجال كرة القدم وأكادمييني رياضيني أمر مهم للغاية، فاملدرب 
سيتجه للناحية الفينة من خالل نقل التدريبات واخلطط الفنية في 
كبرى األكادمييات الى األكادميية الكويتية، اما األكادمييني فسينقلون 
اجلانب التثقيفي لدى الالعبني من خالل زراعة العقلية االحترافية 
ف����ي النشء الرياضي، لذا فإن ه����ذا اجلانب يكاد ال يقل أهمية على 
اجلوانب الفنية في كرة القدم وقد حرص احتاد الكرة على االهتمام 
به لتطوير عقلية الالعب الكويتي من الهاوي الى احملترف وسيكون 

البدء بالالعبني املنظمني الى األكادميية.
وأشار املصدر الى أمر مهم وهو اختالف بيئة املجتمع الكويتي 
عن بقية املجتمعات األخرى وباألخص األوروبية، ففكرة ان يذهب 
الالعب الى األكادميية من اجل الدراسة وممارسة كرة القدم في الوقت 

ذاته قد ال يتقبلها أولي����اء امور الالعبني، لذلك فأن الفكرة املبدئية 
مبنية عل����ى التدريب في االكادميية في الفترات املعترف عليها في 
األندية على ان يكون هناك حصص دراسية يلقيها األكادمييني على 
الالعبني في بعض أيام األس����بوع، ومن املهم جدا ان يوازي الالعب 
بني التدريب والتعليم الرياضي حتى نحصل على جيل من املمكن 

جدا ان جندهم محترفني في الدوريات األوروبية.
وأشار املصدر الى ان اللجنة ستقوم أيضا بزيارة الى أكادميية 
سباير في قطر لالطالع على برنامج العمل لديها، فأكادميية سباير 
تعتبر رائدة في املنطقة وذات س����معة طيبة على املستوى العاملي 
وبالتأكيد سنس����تفيد من التجربة القطرية هناك، وتضم س����باير 
العديد من األلعاب الرياضية األخرى، مش����ددا في الوقت ذاته على 
ان األكادميية ستنتهج نهجا مخالفا عن سباير من حيث العمل وهذا 

األمر لن مينع من االستفادة منهم.
وبني املصدر الى ان األكادميية ستضم فصوال دراسية ومالعب 
فرعية في س����تاد جاب����ر وصاالت للتدريب اللياق����ي ورفع األثقال 
وحمام سباحة، وسيكون االختيار بني شريحة كبيرة من الالعبني 
املميزين وان كان الوقت سابق ألوانه لتحديد عدد الالعبني املختارين 

لألكادميية.

»األولمبي« يطلب اللعب أمام سورية

النصر واليرموك يواصالن تصدر »أولى السلة«

البداح يتصدر »سوبر ستريت بايك«

أكاديمية برشلونة تحتفل باألعياد الوطنية

المرزوق بطل قفز مركز الكويت

خالص العزاء لوليد علي

النصر السعودي »عينه« على باني

الداود يناشد العفاسي إنصاف »السيارات«

زيارة األكاديميات األوروبية واألميركية لوضع برنامج عملها

يتضمن مباراة واحدة وحفاًل مميزًا

أكاديمية اتحاد الكرة.. »الخطوة األولى نحو االحتراف«

»الهيئة« تعلن األسبوع المقبل برنامج افتتاح ستاد جابر

مبارك الخالدي
تكش����ف الهيئة العامة للشباب والرياضة 
االس����بوع املقبل النقاب عن البرنامج اخلاص 
بافتتاح ستاد جابر الدولي املقرر الشهر اجلاري 
بالتزامن مع االحتفاالت باليوبيل الذهبي الستقالل 
البالد والذكرى ال� 20 للتحرير واخلامسة لتولي 

صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
ومن املق����رر ان يعقد مؤمتر صحافي ملدير 
الهيئة باإلنابة جاسم يعقوب او احد نوابه لتقدمي 
بيان ايضاحي لوسائل اإلعالم حول البرنامج 
املعد الفتتاح الستاد واإلعالن عن اسم املنتخب 
او الفريق الذي سيقابل األزرق في هذه املناسبة 

واحلفل املميز املصاحب لالفتتاح.
وسيقطع املؤمتر الصحافي ملسؤولي الهيئة 
الطريق امام التكهنات التي اثيرت مؤخرا حول 
املوعد املقرر لالفتتاح وهوية املنتخب او الفريق 

العاملي املقرر حضوره كما اعلن س����ابقا على 
لسان مسؤولي الهيئة وتعهداتهم املتكررة بأن 
االفتتاح سيتزامن مع احتفاالت البالد باألعياد 

الوطنية.
وعلمت »األنباء« ان اللجنة املش����تركة بني 
إدارة الهيئة واحتاد الكره قد صرفت النظر عن 
فكرة إقامة دورة رباعية او ثالثية لفرق عاملية 
او منتخبات إضافة الى األزرق كما اعلن مسبقا 
وقررت إقامة مباراة واحده مع منتخب او فريق 
يحظى بجماهيرية كبيرة ما يليق باحلدث الكبير 
الذي ستتابعه العديد من احملطات التلفزيونية 
العاملية والعربية واخلليجية آخذين في االعتبار 
التكلفة العالية الستضافة اكثر من منتخب او 
فريق مقارنة بإقامة مباراة واحدة والتي ستكون 

اقل في كل األحوال.
كما تتجه النية إلقامة حفل مميز مصاحب 

الفرق الشعبية ومجاميع  لالفتتاح مبشاركة 
محددة من الطلبة بالتعاون مع وزارة التربية، 
عل����ى ان يكون احلفل ملدة ي����وم واحد ليتاح 
للجميع االستمتاع باحلفل الذي سيكون دخوله 

مجانا.
وكان الستاد قد استضاف عددا من املباريات 
الودية والرسمية بداية من بطولة اخلليج 
السابعة للشباب في سبتمبر املاضي ونهائي 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي بني القادسية 
واالحتاد السوري في نوفمبر املاضي، إضافة 
الى عدد من املباريات الدولية لألزرق واالوملبي، 
اذ تعتب���ر هذه املباريات جتارب مدروس���ة 
الختبار قدرات الستاد قبل اإلعالن رسميا عن 
االفتتاح بناء على توصية جلنة املهندسني 
التابعة لالحتاد الدولي التي زارت الس���تاد 

في اكتوبر املاضي.


