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خالد الغربللي من العناصر الرئيسية في الكويت

األزرق واألولمبي الياباني.. »تجربة للصف الثاني«
األمير يستقبل األسرة الرياضية ضمن استعداده لتصفيات كأس العالم 2014

والكروية وأصحاب اإلنجازات

موسى: ال صحة النضمامي للنصر

جريا على عادة صاحب الس���مو األمير في 
االحتفاء بأصحاب االجن���ازات الرياضية على 
جميع املستويات اخلليجية والعربية والقارية 
والدولية، يستقبل سموه اليوم أبناءه الرياضيني 
الذين حققوا بطوالت ومراكز متقدمة في جميع 

األلعاب.
وأعرب رئيس مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
الش���يخ طالل الفهد باسمه ونيابة عن إخوانه 
أعضاء مجلس اإلدارة واألسرة الكروية والرياضية 
عن فخرهم واعتزازهم بلقاء سموه، وأشاد بهذا 
اللقاء الذي يتمناه كل رياضي ويجسد لقاء األسرة 
الواحدة ويعبر عن حرص القيادة الرش���يدة 
على احتضان أصحاب االجن���ازات الرياضية 
وحتفيزهم ملواصلة البذل والعطاء من اجل رفع 
راية الكويت خفاقة في جميع احملافل الرياضية 

القارية والدولية.

وأش���ار الفهد الى ان لقاء صاحب الس���مو 
األمير شرف نعتز به وتاج على رؤوس الشباب 
والرياضي���ني وقالدة فخر تعلق على صدورنا 

جميعا.
مؤكدا ان هذه الرعاية األبوية السامية والدعم 
الالمحدود ألبنائه الشباب والرياضيني ليسا باألمر 
اجلديد على سموه فلوال هذا الدعم واملساندة 
واملؤازرة من س���موه ملا اس���تطاع العبونا أن 
يحققوا االجنازات على جميع األصعدة اخلليجية 

والعربية والقارية والدولية.
وجدد الفهد الوفاء والوالء للقيادة الرشيدة 
لصاحب السمو األمير معربا باسم اجلميع عن 
والء الشباب والرياضيني لهذه القيادة مؤكدين 
لسموه أنهم سيظلون أوفياء لقيادتهم الرشيدة 
وسيواصلون العمل املخلص من اجل رفعة وتقدم 

الكويت في مختلف املجاالت وامليادين.

نفى العب العربي أحمد موس����ى ما نش����ر 
مؤخرا عن قرب انضمام����ه للنصر وخوضه 

بعض التدريبات معه.
مؤكدا عدم صحة هذه األنباء جملة وتفصيال، 
وموضحا أنه بدأ مسيرته في العربي منذ 1992 
وسينهيها في القلعة اخلضراء، ولن يفكر في 
اللعب مجددا، وأنه لم يح����دد وجهته املقبلة 

بعد، سواء في االجتاه نحو املجال اإلداري أو 
الفني.

وأكد موسى أنه يستعد حاليا لترتيبات مباراة 
االعتزال التي ستقام في 18 مارس املقبل، أمام 

القادسية في القسم الثالث من الدوري.
مبينا أنه شكل جلنة ملهرجان اعتزاله برئاسة 

سمير سعيد.

عبداهلل العنزي
ستكون الفرصة مواتية اليوم 
ألغلب الالعبني اجلدد املستدعني 
لصفوف املنتخب الوطني إلثبات 
قدراتهم عندما يستضيف األزرق 
منتخ���ب اليابان االوملبي في ال� 
3:45 مساء على ستاد محمد احلمد 
بنادي القادس���ية، وذلك ضمن 
استعداد األزرق لتصفيات كأس 

العالم 2014.
وقد مت الترتيب لهذه املباراة 

بعد ان كان من املقرر ان تكون أمام 
املنتخب األردني إال ان األخير قدم 
اعتذارا مفاجئا قبل 10 ايام على 
موعد املباراة، فقام احتاد الكرة 
مبخاطبة نظيره األوزبكستاني 
الذي أبدى موافقة مبدئية إال انه 
تراجع بعد يومني فقط واضعا 
األزرق في موقف محرج الى ان 
استقر احلال مع املنتخب األوملبي 
الياباني الذي عانى الظرف نفسه 
أمام  ألغيت مبارات���ه  ان  بع���د 

السعودية.
وكان املدرب الصربي غوارن 
توڤاري���ش قد اس���تدعى اغلب 
العناصر التي لم حتظ بفرصة 
املشاركة في الفترة السابقة في 
»خليجي 20« وكأس آسيا، لكي 
يقوم بتجربتهم في هذه املباراة 
البحريني  املنتخب  وفي مباراة 
األربعاء املقبل باملنامة، وسيعمل 
غوران على إشراك اغلب الالعبني 
ال� 18 املختارين لصفوف األزرق 

في لق���اء اليوم وهم »س���عود 
املجم���د، عبدالعزيز املش���عان، 
فهد األنصاري، صالح الش���يخ، 
عامر معتوق، حسني املوسوي، 
علي أش���كناني، علي مقصيد، 
عبداهلل الشمالي، خالد الرشيدي، 
خالد عجب، حمود ملفي، ناصر 
الوهيب، فهد العنزي، س���لطان 
صلبوخ، محم���د الصالل، فهد 
الرشيدي«، ولس���د النقص في 
صفوف خط الدفاع بعد اعتذار 

أحمد العيدان فقد استدعى غوران 
كال م���ن يعقوب الطاهر ومحمد 

الهدهود.
ومن املتوقع ان يبدأ غوران 
الرش���يدي في  املب���اراة بخالد 
حراس���ة املرمى يعقوب الطاهر 
وعامر املعت���وق وعلي مقصيد 
وس���لطان صلبوخ ف���ي الدفاع 
وعبداهلل الشمالي وفهد األنصاري 
وعبدالعزيز املشعان وفهد العنزي 
بالوس���ط وخالد عج���ب وفهد 

الرش���يدي في املقدمة، على ان 
يأخذ بقية الالعبني فرصتهم في 

الشوط الثاني.
ويبدو ان غوران استفاد جيدا 
من األخطاء الت���ي وقع بها في 
»خليجي 20« وكأس آسيا خاصة 
عدم إيجاد التنافس بني الالعبني 
من اجل املشاركة بعد ان اعتمد 
على أسماء محدودة فقط وغير 
كثيرا ف���ي مراكزهم رغم وجود 
البدالء اجلاهزين للعب في املراكز 

التي يحتاجها.
التش���كيلة  ومن خالل هذه 
والتصريحات فإن غوران سيعمل 
في الفترة املقبلة على توس���يع 
دائرة الثقة لتشمل جميع الالعبني 
املختارين بحيث يكون اجلميع 
جاهزا للعب متى ما اس���تدعى 

األمر.
وعلى الرغم من ان املواجهة 
س���تكون أمام املنتخب الياباني 
االوملبي إال ان االحتكاك بالكرة 

الياباني���ة فرصة جي���دة بحد 
ذاتها لتميز منتخباتها باللعب 
السريع واملهارة الفردية العالية، 
اليابانيني  ان  الى  هذا باالضافة 
س���يلعبون بقوة مل���ا متثل لهم 
املباراة من أهمية كبيرة كونهم 
يستعدون للمشاركة في تصفيات 
أوملبياد لن���دن 2012، والعبونا 
اليوم مطالبون بإثبات قدراتهم 
وإمكانياتهم حتى يكونوا ضمن 
حسابات األزرق الفترة املقبلة.

االتحاد يحتفي باألزرق اليوم
يقيم احتاد كرة القدم في الثامنة مساء اليوم 
في قاعة اللؤلؤة بفندق سفير انترناشيونال حفل 
تكرمي املنتخب الوطني مبناسبة فوزه بكأس بطولة 
»خليجي 20«. من جانبه قال هايف املطيري نائب 
رئيس مجلس ادارة االحتاد انه قد مت توجيه الدعوة 
للشركات واملؤسس���ات والهيئات والشخصيات 
والفعالي���ات االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والرياضية الذين قدموا دعما للمنتخب الوطني 
واسهموا في تكرمي الالعبني تقديرا لفوزهم بكأس 

خليجي 20. 
كم���ا مت توجي���ه الدعوات لكبار املس���ؤولني 
واعضاء مجلس االمة ووس���ائل االعالم ورئيس 
واعضاء مجل���س ادارة الهيئة العامة للش���باب 

والرياضة ورؤساء االندية واالحتادات حلضور 
حفل التكرمي.

ومتنى املطي���ري ان يأتي هذا احلفل بصورة 
جيدة تعبر عن فرح ومشاركة اجلميع لهذا الفوز 
الذي تكل���ل ببذل اجلهد والعمل الدؤوب من قبل 

الالعبني.
من جهة اخرى قام وفد من االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( ضم كريستيان ميشيل وأجنو ثومان 
مسؤولي تكنولوجيا املعلومات بزيارة ملقر احتاد 
الكرة لالطالع على س���ير العمل وعمليات الربط 
وانسياب املعلومة وتلقي املراسالت والرد عليها، 
كما اطلعا على دورة العمل وآلية حفظ البيانات 

وأسلوب تلقي الصادر والرد عليه.

الغربللي: متفائل بعودتي لصفوف أزرق اليد

حامد العمران
لفت العب الفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت 
خالد الغربللي األنظار إليه املوس���م احلالي بعد 
املس���توى املميز الذي ظهر به مع فريقه ما دفع 
مدرب املنتخب األول ماركوفيتش الختياره ضمن 
التشكيلة التي تستعد للبطولة اخلليجية التي 
ستقام في البحرين منتصف ابريل املقبل، ولكن 
»احللو ما بيكملش« فقد تعرض الغربللي إلصابة 
في القدم خالل لقاء األبيض مع الساملية في بطولة 
الدوري ليغيب عن الفريق خالل املباريات الثالث 

األخيرة.
وعن هذه االصابة قال الغربللي ل� )األنباء( ان 
التشخيص املبدئي اكد وجود متزق حاد في أوتار 
القدم وستتضح النتيجة النهائية اليوم بعد عمل 
أشعة مقطعية ستحدد اإلصابة بالضبط، مشيرا 
الى ان االلم كان شديدا في األسبوع األول لإلصابة 
ولكنه بدأ يشعر بتحسن في الوقت احلالي تدريجيا 

ما يجعله يتفاءل بالعودة السريعة للمالعب.
وابدى الغربللي سعادته الختياره ضمن صفوف 
املنتخ���ب األول، الفتا الى ان طموح كل العب هو 
الوصول للقمة ومتثيل بلده في احملافل الدولية، 
متمنيا أن يتماثل للش���فاء في أسرع وقت حتى 
يتسنى له املغادرة مع األزرق في املعسكر اخلارجي 
إلثبات نفس���ه وإيجاد مكان في التش���كيلة التي 

ستمثل الكويت في البطولة اخلليجية، مؤكدا ان 
مشاركة االزرق في البطولة ستكون من اجل إعالن 
عودة كرة اليد الكويتية للبطوالت واس���تعادة 
هيبة األزرق التي اهتزت في االسياد األخيرة التي 

أقيمت في مدينة غوانزو الصينية.
وعن نزيف النقاط لألبيض في األسابيع األخيرة 
في بطولة الدوري قال: »النتائج تعتبر طبيعية 
في ظل الظروف التي مير بها الفريق س���واء من 
ناحية اإلصابات أو اإليقاف الذي تعرض له شقيقي 
محمد اضافة الى غياب عبداهلل اخلميس في لقاء 
العرب���ي وعبداهلل الغربللي منذ بداية املوس���م، 
وفقدان اغلب الالعبني الذين ميثلون جانب اخلبرة 
على عكس الفرق االخرى وهذه األس���باب كفيلة 

بان تهز اكبر الفرق.
وقال ان األبيض قادر علي النهوض من جديد 
واللحاق بركب املقدمة، مش���يرا الى ان األسابيع 
الثالثة املقبلة ستحدد بشكل كبير االجتاه الذي 
يس���ير فيه األبيض وغالبا ما يكون االجتاه إلى 
الدوري املمتاز ليكون الكويت احد الفرسان الستة 

املنافسني على بطولة الدوري العام.
وشكر الغربللي مجلس ادارة النادي وخص 
بالذكر نائب الرئيس خالد الغامن على اهتمامه الكبير 
باللعبة والالعبني من خالل توفير كل اإلمكانيات 

وتذليل كل الصعاب التي تواجه الفريق.

التضامن يطلب
تأجيل مباراة الشباب

مبارك الخالدي
خاطب مجل���س إدارة نادي 
التضامن جلنة املسابقات باحتاد 
الكره لتأجيل مباراته مع الشباب 
في اجلولة ال� 13 من دوري الدرجة 
األولى املقررة في 21 اجلاري نظرا 
ملش���اركة العب الفريق عبداهلل 
عش���وان مع املنتخب االوملبي 
الذي يس���تعد حاليا ملواجهتيه 
مع بنغالديش ضمن التصفيات 
التمهيدي���ة ألوملبياد لندن 2012 
وحاجة الفريق جلهوده في هذه 
املواجهة التي حتدد بشكل كبير 
مس���ار التضامن نحو املنافسة 
ال���دوري، اجلدير  على صدارة 
بالذك���ر ان الش���باب اليزال في 
الصدارة برصيد 23 نقطة وخلفه 
التضامن في املركز الثاني برصيد 

19 نقطة.

إقبال كثيف لألعضاء 
الجدد في الصليبخات

 مبارك الخالدي
الت���زال عملي���ة التس���جيل 
لألعضاء اجلدد في األندية الشاملة 
واملتخصصة تسير وفق املواعيد 
احملددة لها من قبل الهيئة العامة 
للشباب والرياضة املشرفة على 
عملية التسجيل والتي بدأت منذ 
األول من الشهر اجلاري وتستمر 

حتى 31 الشهر املقبل.
وسجل نادي الصليبخات أعلى 
معدالت اإلقبال حتى اآلن بتقدم 
122 عض���وا جديدا، فيما التزال 
األندية األخرى تلقى اقباال ضعيفا 
رمبا يتزايد مع الشهر املقبل بعد 
القوائ���م االنتخابية  ان تنتهي 
املرش���حة خلوض االنتخابات 
من حساباتها وحتليلها لألرقام 
التي ستتمخض عنها  اجلديدة 
التس���جيل اجلارية  عملي���ات 

حاليا.

ورشة ثانية
لمدربي القدم

ق���ال مس���اعد مدي���ر جلنة 
التطوي���ر باحت���اد الكرة طارق 
البناي ان اللجن���ة تعكف على 
اقامة ورشة العمل الثانية ملدربي 
كرة القدم خالل الفترة من 12 الى 
14 اجلاري من 10 صباحا حتى 
الواحدة ظه���را مبركز عبداهلل 
السالم إلعداد القادة، واكد البناي 
ضرورة احلضور الهميتها حيث 
انه لن يتم اعتماد اسماء املدربني 
الذين لن يحضروا الورشة مع 
اسماء املدربني املعتمدين للموسم 

املقبل.

أكد أن األبيض قادر على النهوض من جديد

استدعاء بيبيتش لتدريب الحراس وكنكوني بدأ مرحلة التأهيل

»األولمبي« يعلن قائمته لمواجهتي بنغالديش

مبارك الخالدي
أعلن اجلهازان الفني واإلداري للمنتخب 
االوملب���ي قائمة ال� 26 العبا األولية التي 
سيخوض بها األزرق مواجهتي بنغالديش 
املقررت���ني 23 و28 اجلاري ضمن الدور 
التمهيدي للتصفيات اآلسيوية املؤهلة 
القائمة:  لن���دن 2012، وضمت  الوملبياد 
حسني كنكوني واحمد اخلالدي وسلمان 
عبدالغفور حلراسة املرمى، واحمد ناصر 
وعبداهلل عشوان وسعد الناشي وسامي 
الصانع وخالد محم���د وفهد األنصاري 
وسعود االنصاري وغازي القهيدي خلط 
الدف���اع، ومحمد الظفي���ري وحمد امان 
وفيصل احلرب���ي وعادل مطر وعبداهلل 
الرفاعي وعبدالعزيز الس���ليمي ومحمد 
الداود وناصر ف���رج وناصر القحطاني 
وجابر جازع ومحمد القطان خلط الوسط، 
وعلي الشحمان ومحمد دهش ويوسف 

ناصر وهادي خميس خلط الهجوم.
وكان االوملبي قد أدى حصته التدريبية 
األولى مس���اء ام���س األول على ملعب 

التضامن بقيادة املدرب ماهر الش���مري 
ومساعده خالد احمد ومدرب احلراس شاكر 
املنتخب ماهر احللوة،  الشطي وطبيب 
حيث شارك في التدريبات الالعبون حمد 
امان واحمد الرش���يدي وغازي القهيدي 
وسلمان عبدالغفور وناصر فرج وعادل 
مطر واحمد اخلالدي ومحمد الداود، كما 
حضر التدريب ولم يشارك كل من ناصر 
القحطاني ومحمد الظفيري وعبدالعزيز 
السليمي بسبب مشاركتهم مع فرقهم في 
اجلوله ال� 11 من الدوري املمتاز قبل 24 

ساعة من احلصة التدريبية.
ومن املقرر ان يتواصل تدريب االوملبي 
على ان يعود الالعبون الى انديتهم في 
اجلولة ال� 12 من الدوري االربعاء املقبل 
على ان يعودوا الى االوملبي بعدها مباشره 
ولن يشاركوا مع انديتهم في اجلولة ال� 
13 املق���ررة 20 من الش���هر اجلاري اذ ال 
يفصلها عن املواجهة األولى سوى ثالثة 

ايام فقط.
من جهة أخرى قرر احتاد الكرة وبناء 

على طل���ب اجلهازين الفن���ي واإلداري 
لالوملبي مخاطبة ن���ادي كاظمة لتفريغ 
مدرب حراس املرم���ى البرازيلي زافيتا 
بيبيتش لإلش���راف على تدريب حراس 
االوملب���ي الثالثة للمرحل���ة املقبلة وهم 
حسني كنكوني وسلمان عبدالغفور واحمد 
اخلالدي بغرض تكثيف النواحي الفنية 
للحراس والتركيز على تفادي األخطاء 
الش���ائعة لهم وخاصة توقيت اخلروج 
اللتقاط الكرات العرضية، وكذلك سرعة 
إعادة تأهيل كنكوني العائد الى املالعب 
بعد غياب دام 6 شهور بسبب إصابته في 
بطولة املنتخبات اخلليجية الثانية التي 

اقيمت في قطر اغسطس املاضي.
على جانب آخر، رفض مجلس إدارة 
نادي القادس���ية إقامة مب���اراة األوملبي 
اجلمع���ة املقبل أمام اليم���ن على ملعبه 
بداعي صيانة أرضي���ة امللعب ويجري 
اجله���از اإلداري واألوملبي محاوالت مع 
إدارة نادي كاظمة إلقام���ة املباراة على 

ستاد الصداقة والسالم.

)عادل يعقوب(حمد أمان وعادل مطر في تدريبات ترفيهية في مترين األزرق األوملبي

)هاني الشمري(مدرب »األزرق« الصربي غوران توڤاريتش يقود التدريبات اللياقية لالعبني في استعدادات منتخبنا ملواجهة »أوملبي اليابان« 


