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 سامي الصانع يعود إلى التدريب مع املنتخب االوملبي غدا وفي اإلطار محمد بنيان 

(األزرق. كوم)   العب البحرين عبدالوهاب علي يحاول االستحواذ على كرة جراح العتيقي  

 فرق اليرموك مع رئيس ومسؤولي النادي 

 سهو السهو خالل احملاضرة 

 استدعاء ٤٠ العبًا ألزرق الناشئين 

 السودان يشيد بمبادرة سمو األمير لمضاعفة المكافآت

  اســـتدعى اجلهـــاز الفنـــي 
الوطنـــي  واإلداري للمنتخـــب 
للناشئني مواليد (٩٦) ٤٠ العبا 
للتجمع اليوم على ملعب نادي 

النصر.
  وأكـــد مديـــر املنتخب علي 
الديحانـــي ان املنتخب يجري 
اســـتعداداته للمشـــاركة فـــي 
االستحقاقات القادمة وان إدارة 
املنتخب ستقوم بتطبيق الئحة 
جلنة التدريب على العبي املنتخب 

في حال عدم االلتزام بتدريبات 
املنتخب وفقا لبرنامج التدريب 
الفني  املعد من جانـــب اجلهاز 

للمنتخب.
  وســـيبدأ املنتخب الوطني 
للناشـــئني تدريباتـــه بقيـــادة 
املـــدرب الوطنـــي عبدالعزيـــز 
الهاجري ومساعده علي العدواني 
وشاكر الشطي كمدرب حلراس 
العجمي مشرف  املرمى ونواف 
املنتخب وعلي الديحاني مديرا، 

باإلضافة إلى الـ ٤٠ العبا وهم: 
نواف مرزوق، بدر ذكر اهللا، عبد 
الفيلكاوي وعبداهللا العصفور 
وعبداهللا يوسف وطالل األنصاري 
وعبدالهادي سعد واحمد العنزي 
والفـــي خالـــد وراكان العنزي 
ونـــواف ربيع وبـــدر الظفيري 
ومشعل العنزي وسعد الشريدة 
وعبداحملسن فيروز وميثم حسني 
وعبدالرحمـــن جاســـم ومحمد 
عبدالرحمن وحسني مظفر ومحمد 

حجى ومحمد سالم وراشد املاجد 
الهاجري وعبدالعزيز  وســـالم 
الشمري وعبدالعزيز خير اهللا 
وعبدالرحمن جاسم وعلي جراغ 
وحمد عبـــاس وناصر العنزي 
وســـلمان غلوم وفواز التميمي 
وســـند املطيري ونواف شهاب 
وحســـن حاجيه وعبد الوهاب 
طاهـــر وعبدالعزيز اشـــكناني 
وناجي العجمي وعبداهللا فهيد 

وراشد مطلق وعبداهللا خلف. 

 اشاد نائب رئيس اللجنة االنتقالية في النادي 
العربي عضو اللجنة االوملبية االسبق صقر السودان 
مببادرة صاحب الســـمو االمير مبضاعفة مكافآت 
الرياضيني املقدمة من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل الى اعضاء املنتخبات الوطنية التي حققت 
نتائج ذهبية ومراكز متقدمة في مختلف االلعاب من 
ابناء وبنات الكويت املبدعني، واعتبر ان اعادة النظر 
في نظام املكافآت واحلوافز، فضال عن االهتمام الذي 
اظهره سموه وهو اعلى جهة في الدولة، سيكون 
بداية شـــكل الطرق الصحيح للنهوض باحلركة 

الرياضية ومعاجلة املشاكل الراهنة.
  واكد السودان ان حرص صاحب السمو االمير 
على اللقاء بالرياضيني مباشرة وتكرميهم شخصيا 
والتحدث اليهـــم بقلب مفتوح وصراحة متناهية 

معروفة عن ســـموه رغم مشاغله العديد وخصوصا في هذه االيام 
التي تشهد احداثا جســـاما متر بها منطقة الشرق االوسط، مبنزلة 
مبادرة ســـامية غير تقليدية من شأنها ان تفتح ابوابا واسعة امام 
النشاط الرياضي في جميع املجاالت وتشمل حافزا ال يعلى عليه امام 
الرياضيني الكويتيني للعودة الى الصدارة في االلعاب واملنافســـات 

اخلليجية واالقليمية االخرى والعربية والدولية.
  وقال السودان ان صاحب السمو االمير حرص على ان يستقبل 
الرياضيني بنفسه ليهنئهم ويحثهم على التفاني في خدمة الوطن وان 
يكونوا قدوة يحتذى في التماسك للحفاظ على النسيج االجتماعي 

ووحدة االسرة الكويتية وسموه يضيف في مبادرته 
االبوية هذه بعدا كبيرا ملـــدى اهتمامه بالرياضة 
والرياضيني، فقد اختار الرياضيني اليصال رسالته 
الى بقية ابناء الوطن الغالي في ضرورة احلفاظ 
على الكويت واحلرص على امنها واســـتقرارها، 
فالكويت ليست اي بلد، ولعل استقرارنا ووحدتنا 
وتفاهمنا ومتاســـكنا وان احتلفت اجتهاداتنا هي 
الســـبيل للحفاظ على االمن واالستقرار وهما من 

اهم نعم اهللا علينا.
  وجدد السودان الدعوة بهذه املناسبة الى القادة 
الرياضيني الســـتثمار االهتمام السامي لتصفية 
النفوس باجللوس معا والتباحث في شأن مستقبل 
الرياضة الكويتية، وقال ان االســـرة الرياضية ال 
جتد مبررا واحدا الستمرار اخلالفات والصراعات 
غير املجدية التي من شأنها ان تشوه الصورة اجلميلة التي تناقلتها 
وكاالت االنباء والقنوات التلفزيونية والصفحات الرياضية لالهتمام 

الذي يبديه صاحب السمو االمير بالرياضة والرياضيني.
  واختتم تصريحه باالشارة الى انه باستطاعة الكويت ان تتألق 
اكثر وان يحقق ابناؤها من اجلنســـني نتائج مشرفة وان يحصدوا 
املزيـــد من الكؤوس وامليداليات اذا ما اتفق القادة على برنامج عمل 
وطني يدعم النشاط الرياضي وال يؤخره او يعوق تقدمه ويشجع 
املبدعـــني واملوهوبني على االنخراط في االندية خلدمة بلدهم ورفع 

اسم الكويت عاليا. 

 افتتح صباح امس في مركز عبداهللا الســـالم 
إلعداد القادة دورة اإلدارة الرياضية املتقدمة والتي 
تقام حتت مظلة االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
بحضور سكرتير عام االحتاد سهو السهو والتي 

تقام من ١٤ حتى ١٨ اجلاري. 
  وأفاد السهو في تصريح للموقع اإللكتروني 

الحتاد الكرة بأن هذه الدورة تعد مكسبا لإلداريني 
فـــي الكويت النها ذات مســـتوى عال من دورات 
اإلدارة التي يعقدها «فيفا» لالحتادات الرياضية 
األعضاء.  ويلقي محاضرات الدورة احملاضر الدولي 
مصطفى الســـهلي من اليمن مبساعدة د.حسني 

املكيمي احملاضر اإلقليمي. 

 يواصل منتخبنا للبولينغ تدريباته اليومية في 
صالة نادي الصيد والفروسية استعدادا للمشاركة 
في بطولة دبي الدولية املفتوحة التي ينظمها االحتاد 
االماراتي للبولينغ خالل الفترة من ١٩ الى ٢٧ احلالي 
ويشارك فيها نخبة من ابطال العالم واملصنفون 
االوائل في آسيا وأوروبا وهي جتربة قوية يدخلها 
منتخبنا الوطني االول ضمن سلسلة البطوالت 
املفتوحة التي ســـيخوضها هذا العام استعدادا 
للبطوالت القارية التي اصبحت تؤهله لبطوالت 

كأس العالم. ايضا يشارك منتخب مت تشكيله من 
الشباب والناشئني للدفع بهم في بطوالت على هذا 
املستوى الكتساب اخلبرة واملهارة. وجرى تشكيل 
الوفد ويضم خمسة العبني للمنتخب االول يتكون 
من خالد الديبان، باسل العنزي، راكان العميري، 
جاسم درويش ومحمد زيدان. اما تشكيل منتخب 
الشباب والناشـــئني فيتكون من عبداهللا خالد، 
محمد خالد، مصطفى موســـوي، أصيل الرومي، 

عبدالرحمن سويد ومهدي بوشهري. 

 مبارك الخالدي
  يعاني املنتخب االوملبي حالة من عدم االســـتقرار بعدم انتظام 
برنامجه التدريبي بسبب صعوبة توفير ملعب للتدريب قبل نحو 
١٠ ايام من املواجهة امام بنغالديش في ٢٣ اجلاري ضمن التصفيات 

اآلسيوية املؤهلة الى اوملبياد لندن ٢٠١٢.
  ويبذل مدير املنتخـــب االوملبي محمد بنيان جهودا مضنية مع 
ادارات االندية فضال عن احتاد الكرة لتأمني ملعب للتدريب عليه، 
ثـــم يبدأ بعدها اتصاالته مع اجلهازيـــن اإلداري والفني والالعبني 
إلخطارهم باملقر اجلديد للتدريب لتستمر معاناة األزرق قبل انطالق 

التصفيات القارية.
  ومن جهة اخرى، يتجه اجلهازان االداري والفني الى اغالق ملف 
املباراة الودية الثانية بســـبب عدم موافقة االحتاد االوزبكي على 
املوعد املقترح من ادارة االزرق وهو ١٨ اجلاري، فيما حدد االحتاد 
االوزبكي ٢١ منه موعدا إلقامة املباراة، وهو ال يتناسب مع البرنامج 

االعدادي ملنتخبنا.

  وكان االزرق قد ادى حصة تدريبه كاملة مساء امس على امللعب 
الفرعي لســـتاد جابر استمرت نحو ســـاعتني بقيادة املدرب ماهر 
الشمري ومساعده خالد احمد وبحضور الـ ٢٦ الذين مت اختيارهم، 
وخال التدريب من نواحي اللياقة خوفا من زيادة االحمال بســـبب 
مشـــاركة الالعبني في بطولة الدوري مع انديتهم، وركز الشمري 
على النواحي التكتيكية املتعلقة باالنطالقات الهجومية من االطراف 
والعمق مت خاللها التنبيه على املهاجمني بالتركيز اثناء انهاء الهجمة 
واســـتثمار الفرص. ويتدرب املنتخـــب االوملبي اليوم على امللعب 

الفرعي رقم ٢ في نادي القادسية.
  ويشارك الظهير االمين سامي الصانع في التدريبات مع املنتخب 
االوملبي اعتبارا من يوم غد االربعاء بناء على توصية طبيب املنتخب 
ماهر احللوة الذي يعكف في الوقت نفســـه على اعادة تأهيل عمر 
بوحمـــد الذي رفع اجلبس عن قدمه قبـــل ٣ ايام، وبدأ الدخول في 
تدريبـــات اجلري اخلفيف والتزال مشـــاركته رهن موافقة اجلهاز 

الفني لالزرق. 

 استعدادا للمشاركات املقبلة في املسابقات احمللية واخلارجية 
لليرمـــوك، أقامت فرق النادي لكرة اليد واملبـــارزة وكرة الطائرة 
والكراتيه معســـكرات داخلية والتي متيزت بااللتزام واملشـــاركة 

الفاعلة في التدريبات.

  وأشاد مجلس اإلدارة مبا بذله الالعبون من جهود مخلصة، متمنيا 
ان تعود مثل هذه املعسكرات بالفائدة املرجوة واالرتقاء باملستوى 
الفني لفرق النادي، وقد أنهت هذه الفرق معسكراتها، شاكرين ملجلس 

اإلدارة حرصهم على اهتمامهم بالفرق الرياضية بالنادي. 

 «األولمبي» يعاني األمّرين بسبب الملعب

 فرق اليرموك تنهي معسكراتها

 الصانع يتدرب غدًا وإعادة تأهيل بوحمد وإغالق ملف المباريات الودية

 عودة أبطال «تنس 
الخليج» اليوم

 سلة النصر واليرموك 
يسقطان السالمية 

والتضامن باألولى
 

اليــــوم وفــــد منتخبنا   يصل 
الوطني للتنس قادما من العاصمة 
القطرية الدوحة بعد فوزه بلقب 
بطولة كأس اخلليج للتنس للشباب 
والناشئني والفتيات حتت ١٤ سنة 
و١٨ سنة وحصوله على ميداليتني 
ذهبيتــــني وميداليتــــني فضيتني 
وسيكون في مقدمة مستقبلي الوفد 
الشيخ أحمد اجلابر رئيس االحتاد 
وأعضاء مجلس االدارة وعدد من 
مسؤولي اللعبة باألندية وأولياء 

أمور الالعبني. 

 حافظ النصــــر واليرموك على 
بقائهمــــا في صدارة ترتيب دوري 
الدرجة األولى لكرة السلة بعد فوز 
األول على الساملية ٨٠ـ  ٦٢ والثاني 
على التضامن ٨٠ ـ ٦٨ أمس األول 
ضمن مباريات اجلولة الـ ١٢ التي 
أقيمت في صالة الشهيد قشيعان 
النصر. وارتقى  بنــــادي  املطيري 
النصر واليرموك برصيدهما الى ٢٣ 
نقطة من ١١ انتصارا وهزمية واحدة، 
فيما اصبح للساملية ١٣ نقطة من فوز 
وحيد و١١ هزمية وللتضامن ١٦ نقطة 
من ٤ انتصــــارات و٨ هزائم. وفي 
مباراة أخرى، تغلب الصليبخات 

على الشباب ٨٣ ـ ٧٢. 

 البولينغ يواصل تدريباته في الصيد

 صقر السودان

 السهو يفتتح «اإلدارة الرياضية»

 األزرق والبحرين.. حبايب في كل شيء
 في اللقاء الودي الذي جمعهما بمناسبة احتفاالت المنامة باليوم الوطني

 عبداهللا العنزي 
  تعادل االزرق مع شقيقه البحريني من دون اهداف 
في اللقاء الودي الذي جمع بني الفريقني مساء امس على 
ملعب البحرين الوطني في املنامة، ضمن االحتفاالت 
التي اقامها االحتاد البحريني للكرة مبناسبة اليوم 
الوطني ململكة البحرين، وضمن استعداد االزرق ايضا 
لتصفيات كأس العالم ٢٠١٤ والتي سيخوض االزرق 
غمارها اعتبارا من الدور الثاني، ومن املقرر ان يكون 
وفد االزرق قد عاد الى البالد في ســــاعة متأخرة من 
ليلة امس. رغم السيطرة امليدانية لالزرق في الشوط 
االول من عمر املباراة اال ان العبينا لم يعرفوا طريق 
املرمى جيدا، ولم تكون هناك اي كرة خطرة مبعنى 
الكلمة على املرمى البحريني باستثناء بعض احملاوالت 
الفردية والتي متثلت في تسديدتني خلالد خلف، االولى 
مرت بجانب القائم االمين ملرمى البحرين، والثانية 
كانت بني احضان حارس املرمى البحريني، فيما علت 

رأسية احمد عجب العارضة.
  خطورة االزرق متثلت في اجلهة اليسرى التي شغلها 
علي مقصيد ووليد علي وعبر انطالقات خالد خلف 
من العمق، وعلى الرغم من ذلك لم يخلق العبونا اي 
فرصة حقيقة امام املرمى حالهم حال العبي البحرين 
الذين تأثروا كثيرا بغياب احملترفني باخلارج عنهم، 
فظهر منتخبهم بشكل سيئ على خالف ما قدمه الفريق 

من اداء جيد في نهائيات كأس آسيا االخيرة.

  مثل االزرق في هذا الشــــوط كل من حميد القالف 
وحسني فاضل ويعقوب الطاهر وعلي مقصيد وناصر 
الوهيب وجراح العتيقي وصالح الشيخ ووليد علي 

وخالد خلف وحمد العنزي واحمد عجب.
  وفي الشوط الثاني من املباراة اشرك غوران كال 
من سلطان صلبوخ وعامر املعتوق ومحمد الهدهود 
وحسني املوسوي وفهد االنصاري وعبدالعزيز املشعان 
وعلي اشكناني وخالد عجب وفهد الرشيدي، ورغم 
هذه التبديــــالت واصــــل االزرق اداءه املتواضع من 
ناحية خلق الفرص، فلم يكلف العبو الوسط انفسهم 
عنــــاء اي متريرة بينية للمهاجمــــني، واكتفى العبو 
االطراف بأدوارهم الدفاعية من دون تكليف انفسهم بأي 
انطالقات هجومية اال فيما ندر، فواصل االزرق غيابه 
عن اخلطورة في الثلث االخير من امللعب، وفقد العبو 
االستحواذ على منطقة الوسط. ابرز فرص الشوط بل 
املباراة بشكل عام كانت انفراد خالد عجب باحلارس 
البحريني بعد ان هيأ له فهد الرشيدي الكرة برأسه اال 
ان عجب سددها قوية بجسم احلارس البحريني، وعلى 
اجلانب اآلخر تصدى حميد القالف النفراد اسماعيل 
عبداللطيف ببراعة بعد ان توغل عبداللطيف داخل 
منطقة جزاء االزرق وسدد كرة ارضية اال ان القالف 
استطاع ابعادها بالوقت املناسب، وقبلها ابعد القالف 
افضل العبي االزرق تســــديدة قوية من عبدالوهاب 

البالود من حافة منطقة اجلزاء. 


