
 51  رياضة  االحد ١٣ فبراير ٢٠١١ 

 كالم غوران معقول..
 مــــا قاله مدرب منتخبنا االزرق غــــوران توڤاريتش صحيح، 
فالعبونا يعانون االرهاق نتيجة مشاركتهم املتالحقة مع فرقهم 
في املسابقات احمللية والبطوالت اخلارجية إضافة الى املباريات 
الودية للمنتخبني االوملبي واالول، وال نراه امرا طبيعيا ان يشارك 
الالعبون مع فرقهم امس في الدوري ثم يلعب املنتخب مباراة ودية 
مع البحرين غدا االثنني ويعود الالعبون أنفسهم للعب مع فرقهم 
بعد يومني في الدوري املمتاز، فلو كان هؤالء الالعبون يحملون 
«بطارية» في احذيتهم لتوقفت عن العمل، واكثر ما نخشــــاه ان 

يتعرضوا لالصابة بسبب تراكم املباريات في فترة قصيرة.
  ومادمنا في احلديث عن االزرق فإننا نبارك لالعبني حصولهم 
علــــى مكافآت الفوز بكأس «خليجــــي ٢٠»، وهي املكافآت االعلى 
في تاريخ الكرة الكويتية، «يســــتاهلون» وعليهم ان يدركوا ان 
اجلماهير غيــــر راضية عن نتائج كأس آســــيا االخيرة واصبح 
لزاما تعويضهم في االســــتحقاق املقبل في تصفيات كأس العالم 
٢٠١٤ في يوليو املقبل، وهــــو بال ريب االختبار االصعب من بني 
كل املنافسات اآلســــيوية، ويتطلب اعدادا مدروسا ونفسا طويال 
لتحقيق االمنية الكبرى في التأهــــل الى مونديال البرازيل ٢٠١٤ 
بعد ان غابت الكويت عن هذا احملفل العاملي في آخر مشــــاركة له 

في مونديال اسبانيا ١٩٨٢.
  وجاءت ايضا كلمة رئيس االحتاد الشيخ طالل الفهد في محلها 
بعد ان اعلن حتمله مســــؤولية االخفاق في كأس آسيا في خطوة 
منه الخراج الالعبني من اجواء اخلسارة قبل الدخول في التصفيات 
املقبلة، ونبارك للفهد صدور املرسوم الوزاري باعادته نائبا ملدير 
عام الهيئة العامة للشــــباب والرياضة وتوليه مهام املدير العام 
للهيئة باالنابة نتيجة انهاء تعيني د.فؤاد الفالح لبلوغه الســــن 
القانونية للتقاعد، والفهد بال شــــك مطالب بإنهاء كل استعدادات 
االزرق للمرحلة املقبلة وحل كل املشاكل العالقة في الفترة السابقة 

التي شهدت انقساما في عمل الهيئة.
  > ما يحصل بنادي القادسية غير مرض حملبيه وجماهيره، 
وذلك نتيجة تداخل االختصاصــــات وعدم انتخاب رئيس جديد 
حتى اآلن، والول مرة نرى مدربا يترك فريقه ويذهب للمشاركة 
في التحليل في قناة خارج الكويــــت، كما ترددت اخبار عن نية 
مدير الكرة فواز احلســــاوي االســــتقالة، ويجب هنا على االدارة 
القدساوية الدعوة الى اجتماع لتحديد الرئيس اجلديد في اسرع 

وقت حفظا الستقرار القلعة الصفراء. وسالمتكم.
  ناصر العنزي 

 األزرق يتدرب على الملعب الوطني بالمنامة
 عبداهللا العنزي

الوطني  املنتخب    تغادر بعثة 
ظهر اليوم الى البحرين خلوض 
مباراة ودية ستجمعه مع شقيقه 
البحرينــــي غدا ضمن االحتفاالت 
مبناسبة اليوم الوطني بالبحرين، 
وتأتي ايضا ضمن استعداد االزرق 
خلوض الدور الثاني من التصفيات 
اآلسيوية لكأس العالم ٢٠١٤ واملقرر 
ان يلعــــب فيهــــا االزرق مباراتي 
الذهاب واالياب في يوليو املقبل.

  ويرأس وفد االزرق يوســــف 
اليتامي ويضم اســــامة حســــني 
مديــــرا وعلــــي محمود مشــــرفا 
واملدرب الصربي غوران توفاريتش 
ومســــاعده عبدالعزيــــز حمادة، 
باإلضافة الى ٢٤ العبا وهم: خالد 
الرشيدي، علي مقصيد، عبداهللا 
الشمالي، حسني املوسوي وعلي 
اشــــكناني وخالد خلــــف، محمد 
الهدهود، ناصر الوهيب، سلطان 
صلبوخ، فهد العنزي، عامر معتوق، 
حسني فاضل، نواف اخلالدي، فهد 
االنصاري، صالح الشــــيخ، طالل 
العامر، حمد العنزي، احمد عجب، 
عبدالعزيز العنزي، جراح العتيقي، 
يعقوب الطاهر، وليد علي، خالد 
عجب، فهد الرشيدي. ومن املقرر 
ان يــــؤدي االزرق تدريبه الوحيد 
الوطني  امللعب  اليوم على  مساء 

باملنامة.
الفني عدم    وقد علل اجلهــــاز 
اختيــــار احملترفني بــــدر املطوع 
ومســــاعد ندا ضمن القائمة التي 
ستخوض املباراة بان املباراة تقام 
في غير ايام «فيفا» وهي االيام التي 
تتيح لالحتادات الوطنية استدعاء 
العبيها احملترفني خلوض املباريات 

الـ١٨ الذين شاركوا أداء ممتازا وهذا 
االمر سيولد فرصة للتنافس بني 
الالعبني حلجز مكان في صفوف 
املنتخب، وسيولد في الوقت ذاته 
حيــــرة للجهاز الفنــــي في عملية 
االختيار بني العناصر وهذا االمر 

مرغوب فيه.

  البحريني يستعد للقاء

  من جانب آخر، يواصل املنتخب 
البحريني استعداداته الستضافة 
األزرق غدا على ســــتاد البحرين 

الوطني.
  وسيلعب البحرين دون العبيه 
احملترفــــني فيماعــــدا اســــماعيل 
عبداللطيف الذي لم يشــــارك مع 
فريقه العماني حتى اآلن، مما اضطر 
املدرب سلمان شــــريدة لالعتماد 
علــــى الالعبــــني احملليــــني الذين 
استعان بالبعض منهم في مباراة 
االمس التي جمعت بني املنتخبني 
البحريني والياباني األوملبيني في 
إطار االستعداد للمشاركات األوملبية 

للتصفيات املقبلة.
  من جانبه، قال رئيس احتاد كرة 
القدم البحريني الشيخ سلمان بن 
ابراهيم آل خليفة ان اقامة املباراة 
الودية بــــني املنتخبني البحريني 
والكويتي تأتي تعبيرا عن احتفاالت 
البحرين مبرور ١٠ ســــنوات على 
اقرار ميثاق العمل الوطني واحتفال 

الكويت بأعيادها الوطنية.
املبــــاراة تعكس  ان    واعتبــــر 
اجواء الفرح في البحرين وايضا 
فــــي الكويت، مؤكدا ان مشــــاركة 
االزرق في احتفاالت البحرين هي 
محل تقدير واحتــــرام من جميع 

الرياضيني البحرينيني.

مع منتخبات بالدهم.
  ويأتـــي اختيـــار التشـــكيلة 
االساســـية لهذه املباراة بخالف 
التشـــكيلة التي خاضت املباراة 
التي جمعـــت األزرق  الســـابقة 
واملنتخب االوملبي الياباني وانتهت 
٣-٠ لألزرق، وذلك حلرص احتاد 
الكرة على اجناح املهرجان الذي 
البحريني بهذه  سيقيمه االحتاد 
املناســـبة حيث ســـيكون هناك 
احتفال بهذه املباراة مبناسبة اليوم 

الوطني ململكة البحرين، وقد وجد 
اجلهاز الفني بقيادة غوران هذه 
املباراة فرصة للم شمل الالعبني 
األساســـيني مجددا مع تطعيمهم 
ببعض اجلدد حتى يصنع توليفة 
جيدة يخوض بها غمار تصفيات 

كأس العالم.
  ولــــن يغامــــر اجلهــــاز الفني 
للمنتخب بإشراك اي العب طوال 
شــــوطي املباراة جتنبــــا إلرهاق 
الالعبــــني خصوصا انهــــم لعبوا 

مباريات اجلولة الـ ١٢ من الدوري 
املمتاز مســــاء امس وهم مقبلون 
علــــى خوض اجلولة الـــــ ١٣ يوم 
االربعاء املقبل لذلك قام باختيار 
٢٤ العبا وسيقوم بإشراكهم على 

مدار شوطي املباراة.
  من جهته قال مدير األزرق اسامة 
حسني ان هذه املباراة فرصة للجهاز 
الفني للمنتخب لتسجيل مالحظاته 
على اداء الالعبني قبل االستحقاق 
املقبل، مشيرا الى انها تشكل فرصة 

جيدة لالعبــــني املنضمني حديثا 
املنتخــــب حتى يثبتوا  لصفوف 
قدراتهم في هذه املباراة وإلعطاء 
انطباع جيد عن مستوياتهم للجهاز 

الفني للمنتخب.
  واشــــار الى ان الطموح لدينا 
يتمثل في جتهيز ٣٥ العبا يكونون 
مستعدين لالنضمام الى صفوف 
االزرق في اي وقت وحتت اي ظرف، 
لذلك لعبنا بتشكيلة مختلفة امام 
الالعبون  الياباني وقدم  االوملبي 

 يلتقي البحرين غدًا ضمن استعداده لتصفيات كأس العالم ٢٠١٤

 الصربي غوران توڤاريتش يستعد مع الالعبني ملواجهة البحرين  (األزرق.كوم) 

 األوزبكي لم يؤكد وصوله .. وأمان يخضع لفحص باألشعة

 «األولمبي» يعاود تدريباته على ملعب النصر اليوم
 مبارك الخالدي

  يعــــاود منتخبنــــا االوملبي 
تدريباته في السادســــة مساء 
اليوم على ســــتاد علي صباح 
الســــالم بنادي النصر مواصال 
برنامجه االعــــدادي الذي بدأه 
االســــبوع املاضي على ملعب 
التضامن اســــتعدادا ملواجهة 
بنغالديش ٢٣ اجلاري في ذهاب 
التصفيات اآلســــيوية املؤهلة 
لنــــدن ٢٠١٢، ومن  الوملبيــــاد 
املتوقع ان تشهد التدريبات اليوم 
عودة الالعبني من انديتهم بعد 
مشاركتهم في مباريات اجلولة الـ 

١٢ من الدوري مساء امس.
  وتســــبق تدريبــــات اليوم 
محاضرة للجهاز الفني بقيادة 
الوطني ماهر الشمري ومساعده 
خالد احمد لشرح االخطاء التي 
صاحبت اداء االزرق امام املنتخب 
اليمني والتي انتهت بفوز عريض 
قوامه خمســــة اهداف نظيفة، 
اال ان التجربــــة اوضحت مدى 
حاجة االزرق ملزيد من االنسجام 
ومعاجلة االخطاء التي صاحبت 
النصف ساعة االولى من املباراة 
واملتمثلة في فقدان الكرة بسهولة 
التي  والتمريــــرات اخلاطئــــة 
تنعكس سلبيا على االداء، وكذلك 
الهجومي لالعبي  الدور  غياب 
خط الوســــط اذ ان مساندتهم 
لالعبي املقدمة ضرورية لتكثيف 
احلالــــة الهجومية لـ «االزرق» 
ووضع اخلصم حتت الضغط 

منذ البداية اضافة الى غياب دور 
اجلبهة اليسرى من امللعب اال في 
حاالت نادرة ما يخفف العبء 
على انطالقات حمد امان وعدم 

تعرضه لالجهاد او املراقبة.
  من جهة اخرى، وضع اجلهاز 
الطبي لالزرق برنامجا خاصا 

العادة تأهيل النجم حمد امان 
بعد ظهور نتائج االشعة التي 
اجريت له مساء اول من امس 
لتعرضــــه لشــــد عضلي قوي 
في العضلة الضامة في نهاية 
الشــــوط االول للمبــــاراة امام 
اليمــــن، ومن املتوقع ان يغيب 

امان عن مباراة اوزبكستان في 
حال اقرارها ضمانا لســــالمته 
وجهوزيته للمباراة املرتقبة امام 

بنغالديش.
  مــــن جهــــة اخــــرى، اليزال 
واالداري  الفنــــي  اجلهــــازان 
للمنتخــــب في انتظــــار تأكيد 

االحتاد االوزبكي القامة مباراة 
ودية ١٨ اجلــــاري بعد اصرار 
االحتاد االوزبكي على موعدين 
همــــا ١٩ او ٢١ اجلــــاري وهما 
املوعدان اللذان ال يلقيان قبوال 
من اجلهاز الفني لالزرق خوفا 

من االصابات املفاجئة. 

 انطالق مباريات الدوري اليوم 

 التميمي ونزار يتألقان في إسكواش لندن

 عمار التميمي ويوسف نزار في أحد شوارع لندن

 حامد العمران
اليرمـــوك    جنـــح العبـــا 
الوطني لالسكواش  واملنتخب 
عمار التميمي ويوســـف نزار 
في حتقيق نتائج ايجابية في 
املفتوحة حتت  لنـــدن  بطولة 
٢٣ سنة، حيث متكن التميمي 
من اجتياز االجنليزي كونير 
اوهيـــر ٣٠ والتأهل الى الدور 
الـ ١٦، كما حقق الدولي يوسف 
نزار مفاجأة وواصل عروضه 
القوية وســـجل فوزا مستحقا 
على االجنليزي غوردن هاربر 
٣٠ بعد مباراة مغلقة في نتائج 
األشواط وحسمها نزار بفضل 
التركيز العالي والقراءة اجليدة 
ليرافق زميله التميمي إلى الدور 
الـ ١٦، وقد لعب الالعبان أمس في 
وقت متأخر املباراتني، ووصول 
التميمـــي ونزار إلي هذا الدور 
يعتبر اجنازا وسيســـاهم في 
حتسني مركزيهما في التصنيف 

الدولي.
  وقال التميمـــي في اتصال 
هاتفي لـ «األنباء» ان البطولة 
البطوالت  أبـــرز  تعتبر مـــن 
املفتوحة، ويشارك فيها أفضل 
الالعبني فـــي العالم حتت ٢٣ 
سنة، كما ان املشاركة في مثل 
هذه البطـــوالت متنح الالعب 
خبرة في كيفيـــة التعامل مع 
املباريات احلساسة واالحتكاك 
بالعبني مميزين ومصنفني عامليا 
كما يســـاهم في عملية الصقل 
والتعامل السهل مع املشاركات 

 منيرة الصباح وغازي الجريوي 
يفوزان ببطولة قفز المسيلة

  
  عاد الفارس غازي اجلريوي والفارســـة منيـــرة الصباح من 
اخلارج ليتألقا في بطولة قفز املسيلة ويقدما مستوى طيبا حيث 
فاز غازي اجلريـــوي باجلواد اســـكابولوجي باملركز االول على 
ارتفاع متر وعشـــرة سنتيمترات ومتر وعشرين سنتيمترا دون 
اخطاء بعد منافسة مثيرة مع ابنة عمه الفارسة جنالء اجلريوي 
باجلواد هيرو التـــي احتلت املركز الثاني بفارق الزمن عن غازي 
وجاء الفارس محمد النعمة باجلواد ماكسموس في املركز الثالث 

وقام حسام رجب بتكرمي اجلريوي وجنالء والنعمة.
  وعلى ارتفاع ٨٠ و٩٠ سم فازت الشيخة منيرة الصباح باجلواد 

كوينتل باملركز األول دون اخطاء بعد اداء جيد. 

 مؤتمر صحافي 
  لرالي الكويت الدولي

  
  يعقـــد في احلادية عشـــرة صباح اليوم في فنـــدق هوليدي ان 
بالســـاملية مؤمتر صحافي خاص برالي الكويـــت الدولي (اجلولة 
الثانية لبطولة الشـــرق االوسط للراليات) باشراف االحتاد الدولي 
للســـيارات، وينظمه نادي السيارات بالتعاون مع نادي الربع ميل، 

واملقرر، اقامته في الفترة من ١٠ الى ١٢ مارس املقبل.
  يحضر املؤمتر رئيس اللجنة املنظمة العليا للرالي الشيخ دعيج 
الفهد، نائب رئيس اللجنـــة املنظمة ونائب رئيس حترير صحيفة 
«النهار» الزميل انور بوخمســـني، واملدير التنفيذي للرالي عيسى 

حمزة وممثل االحتاد الدولي للسيارات وليد مهيار.
  وقال بوخمسني «نعلم سلفا بالتحديات التي تنتظر اللجنة املنظمة، 
لكن اجلهود الكبيرة التي قدمها الشيخ دعيج ستدفع اجلميع الى بذل 
قصارى جهودهم من أجل حـــدث رياضي نأمل ان يكون عند حجم 
التوقعات». واضاف «شـــرف لنا في نادي الســـيارات ان يكون هذا 
احلدث حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان ورئيس 
اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ احمد الفهد». وكانت االيام القليلة 
املاضية شهدت تشكيل اللجنة املنظمة العليا برئاسة الشيخ دعيج 
الفهد، وانور بوخمسني نائبا للرئيس، وعضوية الشيخ علي الفواز، 
وعادل بهبهاني، وعيسى حمزة، اضافة الى رؤساء اللجان العاملة. 
وســـيتطرق املؤمتر اليوم الى االســـباب التي دعت الستضافة هذا 
احلـــدث والتجهيزات التي متت حتى اآلن، فضال عن شـــرح موجز 
من قبل االحتاد الدولي للسيارات ملراحل السباق واجلوانب الفنية 
املتعلقـــة بتجهيز احملركات. ومن املقرر ان تشـــهد هذه اجلولة من 
رالي الكويت مشـــاركة واسعة من ابطال املنطقة وعلى رأسهم بطل 
رالي داكار االخير القطري ناصر العطية، والشـــيخ خالد القاسمي 
وشقيقه عبداهللا، اضافة الى ابرز السائقني من مختلف دول الشرق 

 «جردان» و«زين المعاني» 
  بطال كأسي المطيري

  
  برعاية النائب حسني مزيد الذي أناب عنه نادر املطيري وبحضور 
جماهير غفيرة توج اجلواد جردان الســـطبل النايف بطال لكأس 
النائـــب املخصصة جلياد الدرجة الثالثة على مســـافة ١٢٠٠ متر 
في مهرجان ســـباق اخليل الذي نظمته جلنة فروسية الفروانية 
بنجاح كبير بعد منافســـة مثيرة مع جياد الدرجة الثالثة. وقام 

نادر املطيري بتقدمي الكأس إلى عميد اسطبل النايف.
  وعلى الكأس الثانية املقدمة من النائب حسني مزيد واملخصصة 
جلياد الدرجة األولى على مسافة ١٢٠٠ متر فاز اجلواد زين املعاني 

للمشعان باملركز األول. 

على املستوى اخلليجي والعربي، 
متمنيـــا ان يواصل مع زميله 
نزار العروض اجليدة والتأهل 
الى الدور ربع النهائي وحتقيق 

مفاجأة من العيار الثقيل.
  من جانب آخر تنطلق اليوم 
مباريات القسم الثاني لدوري 
االســـكواش، حيث ستنطلق 
مســـابقة حتت ١٥ سنة بثالث 
مباريات قوية في اخلامســـة 
بعد العصر، حيث ســـيلتقي 

العربي مع القادســـية ويلعب 
الساملية مع الكويت ويلتقي في 
املباراة الثالثة كاظمة مع خيطان 
وستقام املباريات علي مالعب 

الفرق التي ذكرت أوال.
  فيما ينطلق دوري العمومي 
املقبل بلقاءين، حيث  اجلمعة 
يتقابل التضامن مع الشـــباب 
النصر ويلعب  والقادسية مع 
بنفس اليوم الشباب مع الساملية 

في دوري حتت ١٧ سنة.  

 «التنس» ينظم البطولة المفتوحة الثانية
 اعلن رئيـــس احتاد التنفس 
الشـــيخ أحمد اجلابر ان بطولة 
الكويت املفتوحة الثانية للتنس 
٢٠١١ ستنطلق ٢٣ فبراير اجلاري 
وتســـتمر حتى ٩ مارس املقبل 
وذلك احتفاال باالعياد الوطنية.

  وقال اجلابر قررنا تنظيم هذه 
البطولة الكبيـــرة واملهمة على 
مالعب االحتاد، مشاركة منا في 
احتفال الكويت بهذه املناســـبة 
العزيزة على قلوبنا جميعا وعلى 
جميع أهل الكويت. واضاف انه 
نظرا لالقبال الكبير الذي تشهده 
البطولة باعتبارها اكبر البطوالت 
التي ينظمها االحتاد خالل املوسم 
باكمله وحتظى دائما مبشاركة 
اكبـــر عدد من العبي التنس من 
مواطنني ومقيمني حيث يشارك 
فيها ٤٥٠ العبا والعبة فقد متت 
اتاحة ١٠ مسابقات للمشاركة في 
البطولة وهي: فردي البراعم حتت 
١٠ سنوات – فردي االشبال حتت 
١٣ سنة – فردي الناشئني حتت ١٧ 
سنة – فردي الرواد فوق ٤٠ سنة 
– زوجي الرواد فوق ٤٠ سنة- 
فردي الرجال – زوجي الرجال – 
فردي السيدات – الزوجي املختلط 

– فردي الديبلوماسيني.
  واضـــاف ان اللجنـــة العليا 
املنظمة للبطولة اعدت عددا من 
اجلوائز املالية بفضل الشركات 
الراعية وفـــي مقدمتها اجلائزة 
الكبرى وهي سيارة فولكس واجن 
من شـــركة بهبهاني للسيارات 

باالضافة الـــى اجلوائز االخرى 
باالضافة الى الهدايا التي ستقدم 
يوميا للجمهور الذي سيشـــهد 

منافسات البطولة.
  ودعـــا اجلابر كل ممارســـي 
اللعبة في الكويت من مواطنني 
ومقيمني والعبي املنتخب الوطني 

احلاليني والســـابقني والالعبني 
الديبلوماسيني  القدامى وكذلك 
التقـــدم بالتســـجيل في  الـــى 
البطولة قبل التاســـع عشر من 
الشهر اجلاري وهو اخر موعد 
للتســـجيل، كما شكر الشركات 

الراعية للبطولة. 

 الشيخ أحمد اجلابر متوسطا بعض العبي املنتخب في مناسبة سابقة 

 (هاني الشمري)  عادل مطر في مباراة اليمن 


