
 44  رياضة  الجمعة ١١ فبراير ٢٠١١ 
 إعالن تشكيلة األزرق لمواجهة البحرين

 العدواني: غايرو بدًال من أبوكشك في «اآلسيوي»

 ١٩٨ عضوًا جديدًا في الصليبخات

 «هوشة» توقف مباراة الصليبخات واليرموك 

   الجهراء يهزم كاظمة في «ممتاز السلة»
 يحيى حميدان

  يخوض القادســـية اختبارا مهما عندما يواجه 
اجلهراء في انطالق مباريات القسم الثالث للدوري 
املمتاز لكرة الســـلة بجولته الـ١١ في صالة نادي 

الكويت عند الـ ٤ مساء اليوم.
  ويلعب كاظمة مع الســـاحل في الـ ٦، وأخيرا 
يلتقي الكويت مع العربي في الـ ٨، وتعتبر اجلولة 
فـــي غاية األهمية القادســـية املتصدر (١٩ نقطة) 
والـــذي يطمح ملواصلة سلســـلة النتائج املميزة 
التي حققها في الفتـــرة األخيرة، واحملافظة على 
فـــارق النقطة الذي يفصله عـــن مطارده الكويت 
الذي سيخوض مباراة سهلة أمام العربي املتعثر 
والـــذي لم يحقق حتى اآلن أي انتصار ويقبع في 

املركز األخير (١٠ نقاط).
   ويحتل اجلهراء املركز الثالث (١٥ نقطة) أمام 
الساحل وكاظمة (١٣ نقطة لكل منهما)، وكان اجلهراء 
قد ارتقى للمركز الثالث بعد فوزه أول من أمس على 

كاظمة ٧٧-٧١، بعد التألق الالفت لعوض الرشيدي 
الذي ساهم بشكل كبير في اإلطاحة بكاظمة بتسجيله 

١٧ نقطة منها ٥ رميات ثالثية.
   وفي دوري الدرجة األولى، تغلب اليرموك على 
الصليبخات ٨٠-٧١ في املباراة التي شهدت توقفا 
ملدة ٢٠ دقيقة ضمن اجلولـــة الـ ١١، بعد االلتحام 
الـــذي حصل بني العـــب الصليبخات فهد برجس 
ومحترف اليرموك األميركي انطوني، زادت شرارته 
بعد التراخي في اتخـــاذ القرار من حكام املباراة، 
فتطورت األمور بني الالعبني بيد أن تدخل العقالء 
ساهم في اعادة الهدوء فاستكملت املباراة وانتهت 

بفوز اليرموك.
   وفي مباراتني اخريني، فاز الساملية على التضامن 
٧٢-٨٥، والنصـــر على الشـــباب ٨٩-٧١، وحافظ 
اليرموك والنصر على صدارتهما برصيد ٢١ نقطة 
لكل منهما، يليهما الصليبخات ١٦ نقطة، والتضامن 
١٥ نقطة، والشباب ١٤ نقطة، والساملية ١٢ نقطة.

 (هاني الشمري) طالل العامر يغيب أمام شورتان بعد طرده في املباراة النهائية لكأس االحتاد اآلسيوي مع االحتاد السوري   عامر املعتوق في مباراة األزرق مع اوزبكستان 

 جابر جازع قوة إضافية لالوملبي

 عبداهللا العنزي
  اختار مدرب املنتخب الوطني 
القــــدم الصربــــي غوران  لكــــرة 
توڤاريتش التشكيلة التي سيواجه 
بها البحرين وديا، وضمت القائمة 
٢٤ العبا وهم: خالد الرشــــيدي، 
نواف اخلالدي، علي مقصيد، محمد 
الهدهود، عامر معتوق، حســــني 
فاضل، ناصــــر الوهيب، يعقوب 
الطاهر، علي اشــــكناني، سلطان 
صلبوخ، جراح العتيقي، عبداهللا 
الشــــمالي، فهد االنصاري، صالح 
الشيخ، طالل العامر، وليد علي، 
حسني املوسوي، حمد العنزي، احمد 
عجب، خالد عجب، فهد الرشيدي، 
فهد العنزي، عبدالعزيز املشعان 

وخالد خلف.
  الــــى ذلــــك، يغــــادر املنتخب 
الوطني الى املنامة بعد غد، على 
ان يــــؤدي األزرق تدريبــــا واحدا 
فقط فــــي البحريــــن قبل خوض 
املباراة والعودة صباح االثنني الى 
الكويــــت، ألن الالعبني مرتبطون 
ايضا مبباريات اجلولة الـ ١٣ من 
الدوري املمتاز التي ستقام االربعاء 

القادم. .
  من جهته قــــال مدير املنتخب 
أسامة حسني ان املباريات الودية 
مهمة جدا لالعبني من اجل استيعاب 
اخلطط التي يطمح اجلهاز الفني 
للمنتخب الى تطبيقها، وكذلك من 
اجل احملافظة على انسجام الالعبني 
فيما بينهم. وبني حسني ان اإلعداد 
املبكر لتصفيات كأس العالم ٢٠١٤ 

سيكون مفيدا للغاية.

 عبدالعزيز جاسم
  قال مدير الكرة وأمني الصندوق في نادي النصر 
دخيل العدواني ان مجلس إدارة النادي سيرسل كتابا 
إلى االحتاد اآلسيوي لكرة القدم يطلب فيه قيد الالعب 
البرازيلي فرانسيسكو غايرو بدال من األردني مؤيد 
أبوكشك في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي، مشيرا إلى 
أن غايرو الزال مقيدا في سجالت النادي ويتدرب مع 

الفريق ولم يتم استبعاده. 
  وبني العدواني ان االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
رفض قيد أبوكشــــك في ســــجالت النصر بعد تأخر 
الفيصلي األردني في إرســــال بيانات العقد للنصر 
وبالتالي فإن أبوكشك لن يتمكن من املشاركة حاليا 
مع النصر أو الفيصلي حســــب قــــرار «فيفا»، مبينا 
ان النصر اســــتأنف القرار في وقت سابق إال أن رد 

«فيفا» كان واضحا بــــأن التأخير كان من الفيصلي 
وليس النصر. 

  وأضـــاف أن مجلس اإلدارة دفـــع ٦٠ ألف دوالر 
كمقـــدم عقد لالعب ما يبني ان النصر لم يتأخر في 
االجرءات لكن في الوقت احلالي سيطلب من إدارة 
الفيصلي وديا استرداد املبلغ وكلنا ثقة فيهم ولكن 
إذا حدث أمر مخالف فإن النصر ســـيلجأ إلى احتاد 
الكرة الســـترداد حقه الن العنابي ليس له ذنب في 

عدم قيد الالعب. 
  وأوضح العدواني أن اإلدارة ستغير أيضا اسمي 
املدرب ومساعده في كأس االحتاد اآلسيوي بعد أن 
مت إعفاء علي الشمري ومسير العدوني من مهامهما 
وإســـناد املهمة للوطني عبدالعزيز الهاجري وعلي 

مهنا. 

الدوري مهمــــا هبط او ارتفع 
مستواه، مشيرا إلى ان تفكير 
الالعبني سينصب في الفترة 
املقبلة على حتقيق الفوز اكثر 
من تقدمي املستوى الن جتميع 
النقاط هو العامل الرئيسي في 

الفوز بالدوري.
  وبني احلقــــان ان صدارة 
الدوري ال تبقــــى على حالها 
من جولة إلــــى أخرى ما يدل 
على قوة املنافسة بني الفرق 
خصوصا بعد منافسة كاظمة 
مرة أخرى على الصدارة، مبينا 
أن القادسية يريد احلفاظ على 
الصدارة التي ستؤدي بال شك 
إلى االحتفاظ بلقب الدوري.  

اآلسيوي غلظ العقوبة لتصبح ٣ 
مباريات وبالتالي سيغيب فقط 
عن مواجهة شورتان، أما العامر 
فقد طرد في النهائي أمام االحتاد 
السوري وســــيعود في اجلولة 
الثانية حلصوله على بطاقتني 

صفراوين.
  من ناحية أخرى يكتمل عقد 
مجموعة االصفر الثانية بعد غد 
والتي تضم شــــورتان والصقر 
اليمني حيث ســــيلتقي االحتاد 
السوري والسد القطري واخلاسر 
منهما سينضم للمجموعة الن 
الفائز سيشارك في دوري ابطال 
آسيا، وســــيلتقي القادسية مع 
احدهما فــــي اجلولة الثانية ١٥ 

مارس املقبل.
  وقد اكتملت تدريبات االصفر 
أمس استعدادا ملواجهة الساملية 
الــــدوري املمتــــاز بعد  غدا في 
مشاركة طالل العامر الذي كان 
في إجازة خاصة باإلضافة إلى 
فيصل العنزي الذي كان يعاني 
من آالم في أســــنانه منعته من 

حضور التدريبات.
  من جانبه قال مشرف الفريق 
االول عبداهللا احلقان ان مواجهة 
الساملية لن تكون سهلة كما يظن 
اجلميع وخير دليل تطور نتائج 
الفترة االخيرة  الســــماوي في 
الســــابق  وتعادله مع املتصدر 
الكويت، كما أنه يبقى أحد فرسان 

  ومن املتوقــــع ان يغيب عن 
تشكيل املنتخب اليوم الالعبون 
عبدالعزيز الســــليمي وســــامي 
الصانع لعدم متاثلهما للشــــفاء 
من اإلصابتني اللتني يعانيان منها 
وحلرص اجلهاز الفني على عدم 
إجهاد الالعبني في هذه املرحلة، 
خاصــــة ان املدرب ومســــاعده 
الالعبني،  مطمئنــــان ملســــتوى 
القطان  املدافع محمد  كما يغيب 

لالصابة ايضا. 

االطراف باســـتغالل ســـرعة 
دهـــش  محمـــد  املهاجمـــني 
وعبدالهادي خميس ومن خلفهما 
أمان وجازع وناصر القحطاني 
وناصر الفرج وعادل مطر، مع 
احملافظة على إغالق منطقة وسط 
امللعب وتضييق املساحات أمام 
ارتدادات اخلصـــم الذي ميتاز 
بالسرعة والقوة البدنية، وهي 
نفس املواصفات التي يتمتع بها 

املنتخب البنغالي.

وحسني كنكوني الفرصة احلقيقية 
إلعــــادة ترتيب أوضاع املنتخب 
الذي عاني االشهر املاضية من عدم 
االستقرار في التشكيل او البرنامج 
التدريبي، وهو ما أسفر عن تلقي 
املنتخب خلسارتني معنويتني أمام 
االردن ٠-٣ وسورية ٠-٤ الشهر 

املاضي.
  ومـــن املتوقـــع ان يخوض 
منتخبنا املباراة بنهج هجومي 
يعتمد على فتـــح اللعب على 

 مبارك الخالدي 
  يخوض منتخبنا االوملبي في 
الســــابعة مساء اليوم على ستاد 
الصداقة والسالم مباراته الودية 
املنتخب  أمــــام  الدوليــــة االولى 
االوملبي اليمني في إطار استعدادات 
املنتخبني خلوض مباراة الذهاب 
٢٣ اجلاري ضمن الدور التمهيدي 
للتصفيــــات اآلســــيوية املؤهلة 
ألوملبياد لندن، حيث ســــيواجه 
االزرق بنغالديــــش فيما يلتقي 
اليمني مع سنغافورة،  املنتخب 
علما أن جولة االياب ســــتقام ٧ 
املقبل، ويأمــــل اجلهازان  مارس 
الفني واالداري لألزرق اقامة مباراة 
ودية أخيرة مع احد املنتخبات قبل 

املواجهة املرتقبة.
  ويسعى اجلهاز الفني بقيادة 
الوطني ماهر الشمري ومساعده 
خالــــد احمد الى اختبــــار قدرات 
العبــــي االزرق وتطبيــــق النهج 
املقرر  اللعب  التكتيكي وأسلوب 
امام بنغالديش الذي يتشابه في 
أدائه مع املنتخب اليمني من حيث 
القوة اجلسمانية والسرعة في ظل 
عدم التأكيد على إقامة مباراة أخيرة 
للمنتخب، إذ تعتبر املباراة فرصة 
مواتية لتحقيق االنسجام االمثل بني 
عناصره، حيث ال تشكل النواحي 
اللياقية والبدنية أي مشكلة في 
ظل استمرار الالعبني مع املنتخبات 
الوطنية او أنديتهم االشهر املاضية 
وفق االستحقاقات املقررة. وتشكل 
عودة القوة الضاربة لالوملبي بضم 
الالعبني حمد امان وجابر جازع 
ويوســــف ناصــــر ومحمد دهش 

بدال من احلمد، وبرر القادسية 
طلبه االخير بأن ســــتاد جابر 
غير جاهز وأرفقت معه جدول 
مباريات منتخبنا الوطني الذي 
سيخوض مواجهاته على مالعب 
األندية بدال من الستاد والتي كان 
آخرها امام اليابان األوملبي على 

ستاد احلمد.
  وقــــد تأكــــد غيــــاب كل من 
صالح الشــــيخ وطــــالل العامر 
عن مباراة شــــورتان بســــبب 
االيقــــاف بعد حصول الشــــيخ 
البطاقــــة احلمــــراء في  علــــى 
مواجهة الرفــــاع البحريني في 
الــــدور نصف النهائي ذهابا في 
النسخة السابقة إال ان االحتاد 

 عبدالعزيز جاسم 
القادســــية غدا رد    ينتظــــر 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بشأن 
اعتماد قائمة الفريق التي تضم 
٣٠ العبا الذين سيشاركون في 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي، 
خصوصا فيما يتعلق بالالعبني 
املنضمني حديثا لالصفر حمد امان 
وجابر جازع اللذين ال يسمح لهما 
باملشــــاركة مع القادسية محليا 
نظرا الى انهما لعبا لناديني هذا 
املوسم ويعتبر االصفر النادي 
الثالث، وهو مــــا يتعارض مع 
لوائح جلنة املسابقات باالحتاد 
اآلســــيوي، إال ان األخير حتى 
اآلن لم يرســــل أي حتفظ على 
مشــــاركتهما مــــن عدمها، وفي 
حال املوافقة وإرسال بطاقتيهما 
فسيشاركان مع القادسية في أول 
مباراة باملجموعة أمام شورتان 
االوزبكي فــــي األول من مارس 

املقبل.
ان  القادســــية على    ويعول 
فترة تسجيل الالعبني في االحتاد 
اآلسيوي تختلف عنها في كل من 
االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
واحتاد الكرة، فاآلسيوي يفتح 
باب التسجيل لالعبني اجلدد في 
فبراير وسبتمبر، ومن هنا رمبا 
يسمح االحتاد اآلسيوي مبشاركة 

الالعبني نظرا لهذا التعارض.
  في الســــياق نفســــه طلبت 
إدارة نادي القادسية من االحتاد 
اآلسيوي اعتماد ستاد محمد احلمد 
بدال من ستاد جابر الستضافة 
االصفر مبارياته في كأس االحتاد 
اآلسيوي، حيث اعتمد اآلسيوي 
ستاد جابر بعد أن تقدم القادسية 
في وقت سابق بطلب املشاركة 
في دوري ابطال آسيا للمحترفني، 
وأوضح في كتابه أن املباريات 
ستقام على ستاد جابر لتوافر 
التي  الدولية  جميع املواصفات 
كانت ستزيد من فرصة األصفر 
في املشاركة في البطولة، لذلك 
اعتمــــدت جلنة املســــابقات في 
االحتاد اآلسيوي ســــتاد جابر 

 مبارك الخالدي
  يشـــهد نادي الصليبخات إقباال غير مسبوق 
للتسجيل منذ إعالن الهيئة العامة للشباب والرياضة 
عن فتح باب التسجيل لألعضاء اجلدد اعتبارا من 
األول من الشهر اجلاري وحتى ٣١ مارس املقبل، إذ 
وصل العدد اإلجمالي حتى نهاية دوام أمس األول 
إلى ١٩٨ عضوا جديدا ما يعكس األجواء احملمومة 
بني القوائم املتنافسة للحصول على اغلبية قواعد 
اجلمعية العمومية للنادي التي تخطت أربعة آالف 

عضو في آخر إحصاء رسمي لها.
  وبالرغم من اإلقبال الذي فاق أي ناد آخر حتى 
اآلن إال ان األمور اإلدارية املصاحبة لعملية القيد 
والتسجيل تسير بشكل جيد في ظل تعاون كامل 
من إدارة النادي وعلى رأسها أمني السر العام سعد 
عنـــاد الذي يبذل جهودا حثيثـــة لتوفير ما يلزم 
لنجاح عملية التسجيل وإزالة العوائق أمام إقبال 

األعضاء اجلدد وتســـهيل مهمة اللجنة املكلفة من 
قبل الهيئة العامة للشـــباب والرياضة باإلشراف 

على التسجيل.
  ومن املتوقع ان تتزايد األعداد في األيام املقبلة 
إذا ما صحت األنباء عن نية إحدى القوائم بتسجيل 
٢٠٠٠ عضو جديد ما يشـــير إلى قوة االنتخابات 

املقبلة للنادي ٢٠١٢.
  ومن جهة أخرى ابلغ عدد من رؤســـاء اللجان 
املكلفة باإلشـــراف على عمليات القيد والتسجيل 
لألعضاء اجلدد أنهم تلقوا تعليمات صريحة من 
إدارة الهيئة بااللتـــزام بأداء مهامهم احملددة فقط 
باستقبال الطلبات اخلاصة باألعضاء اجلدد وقيدهم 
وعدم الكشـــف عن األعداد املتقدمة للتسجيل في 
أي ناد لوسائل اإلعالم وترك هذا الشأن إلى إدارة 
الهيئة لتقوم في ختام فترة التسجيل بإصدار بيان 

توضيحي باألعداد اجلديدة. 

  يعكف المســـؤولون في نادي الرماية على 
وضع اللمسات األخيرة والنهائية النطالق بطولة 
الجائزة الكبـــرى للرماية «بطولة المغفور له 
الشيخ فهد السالم» تحت رعاية الشيخة لطيفة 
الفهد التي ســـتبدأ ١٧ الجاري وتستمر لغاية 

٢٠ منه.
  وقـــد أنهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة 
برئاسة رئيس مجلس إدارة االتحادين الكويتي 
واآلسيوي نائب رئيس االتحاد الدولي للرماية 
الشيخ ســـلمان الحمود، استعداداتها النطالق 

هذا الحدث الرياضي المميز.
   وأنشأ نادي الرماية الذي تحول إلى خلية 
نحل ورش عمل على الصعد اإلدارية والفنية 
والتحضيرية الســـتضافة أبطال عالميين من 
الدول الصديقة والشقيقة إلخراج البطولة بأبهى 
صورة وبما يليق بقدرة الشباب الكويتي على 

التنظيم واإلدارة.
  وفى نفس السياق، يواصل أبطال الكويت 

وبطالتها في مختلف المسابقات استعداداتهم 
للبطولة، وأكد نجم المنتخب الوطني في السكيت 
صالح المطيـــرى أنه وزمالءه فـــي المنتخب 

جاهزون للبطولة الغالية علينا جميعا.
  وقال انه من حســـن الطالع ان تتزامن هذه 
البطولة مع االحتفال باالعياد الوطنية وبالتالي 

سيكون لهذه البطولة طعم ومذاق مميزان.
   واضاف المطيري ان بطولة الجائزة الكبرى 
للرماية ستكون بمثابة استعداد لرماة الكويت 
الذين سيشـــاركون في بطوالت عالمية مقبلة 

«بطولة العالم في تشيلي واستراليا».
   وستبدأ الوفود بالوصول إلى البالد اعتبارا 
من اليوم بوصول وفدي ألمانيا وبريطانيا، يشار 
إلى أن البطولة يشارك فيها ١١ دولة حتى اآلن هي: 
عمان، لبنان، البحرين، ألمانيا، اإلمارات، الهند، 
كازاخستان، الجزائر، والسعودية وبريطانيا التي 
يقيم رماتها معســـكرا تدريبيا منذ ٥ الجاري، 

باإلضافة الى الكويت.

 (سعود سالم)  أحد املتقدمني ميأل استمارة في نادي الصليبخات 

 الرامي صالح املطيري يأمل حتقيق نتيجة مشرفة 

  القادسية ينتظر قرار «اآلسيوي» في أمان وجازع

 «األولمبي» يختبر قدراته أمام اليمن اليوم
  خسارة «يد» األخضر

  في «الخليج»

 انسحاب األنصار رسميًا
  من كأس االتحاد اآلسيوي

 أهدر حســـن الشطي فرصة 
اقتناص التعادل أمام الشـــباب 
البحريني، بعد إهداره رمية جزاء 
فـــي الثانية األخيرة من املباراة 
ليخرج األخضر خاســـرا ٢٦-
٢٧ (الشـــوط األول ١٢-١٣) في 
مباراة افتتاح منافسات املجموعة 
األولى من البطولة اخلليجية الـ٣١ 
لألندية أبطال الكؤوس لكرة اليد 
الريان  والتي يستضيفها نادي 
الدوحة،  القطرية  العاصمة  في 
ويلعب األخضر غدا السبت مع 
الريان، فيما يلتقي الشباب مع 

مسقط العماني.
  وتقام اليوم مباراة واحدة في 
املجموعة الثانية، فيلتقي األهلي 
البحريني مع الشباب االماراتي 

في الـ ٧ مساء. 

 أكد رئيس االنصار اللبناني 
كرمي دياب انســـحاب فريقه من 
مسابقة كاس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم بسبب االزمة املادية 

احلادة التي يعاني منها.
  وعقد دياب مع أمني سر النادي 
نبيل سنو مؤمترا صحافيا لشرح 
االســـباب التي أدت لالنسحاب 
في قاعة مؤمترات ملعب بيروت 

البلدي.
  وتال سنو بيان النادي الذي 
تضمن مبررات االنسحاب شارحا 
االزمة املاليـــة التي يعاني منها 

بطل لبنان ١٣ مرة. 

 الشيخ والعامر لن يشاركا أمام شورتان األوزبكي وطلب بإقامة المباريات على «الحمد»

 استعدادًا لمواجهة بنغالديش ٢٣ الجاري

 المطيري: «رماية» فهد السالم إعداد جيد لكأس العالم


