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عزاء »األولمبي« ضعف بنغالديش
المباراة أفرزت أخطاء وسلبيات كثيرة البد للجهاز الفني من تداركها

)هاني الشمري( ناصر القحطاني سجل الهدف الثاني للمنتخب األوملبي  

الشوط الثاني بعد وضوح ضعف 
املنتخب البنغالي وعدم رغبته 
في املبادرة الهجومية حتس���با 
ق���د يواجهها  التي  للظ���روف 
املنتخ���ب ف���ي دكا فاالحتفاظ 
برباعي خط الظهر غازي القهيدي 
واحمد الرشيدي وفهد األنصاري 
وسامي الصانع لم يكن ضروريا 
أو مفي���دا لعدم وجود خطورة 
ملهاجمي اخلص���م، وكان يجب 
الدفع بعبدالهادي خميس مبكرا 
لتميزه بالسرعة ولتخفيف العبء 
عن أمان الذي بذل مجهودا كبيرا، 
إال ان ما يحسب للجهاز الفني 
التناغم بني العبي كل خط من 
خطوط األزرق إذ ان املهاجمني 
ناصر وفرج هما من ناد واحد هو 
كاظمة وفهد األنصاري وسامي 
الصان���ع من الكوي���ت واحمد 
القهيدي من  الرشيدي وغازي 

النصر.

في الوقت الذي كنا فيه بحاجه إلى 
زيادة غلتنا من األهداف. 

الكثافة الهجومية

 وكان يجب على اجلهاز الفني 
زيادة عدد املهاجمني خاصة في 

منهم في إظه����ار مهارته الفردية 
واحل����رص على التس����جيل على 
حساب اجلماعية في األداء، وجتلت 
حالة االستعراض في أبهى صورها 
عندما حاول يوسف ناصر التسجيل 
بالكعب من عرضية غازي القهيدي 

 وم����ن األمور الالفتة أيضا ان 
منتخبنا افتقد التنظيم داخل امللعب 
بعد إحراز ناصر القحطاني الهدف 
الثاني، فبدال من السعي لتسجيل 
املزيد من األهداف ظهرت األنانية 
واضحة على الالعبني إذ رغب كل 

مبارك الخالدي
النتيجة التي آلت إليها مباراة 
منتخبنا االوملب���ي مع منتخب 
بنغالدي���ش )2-0( ف���ي ذهاب 
الدور التمهيدي لتصفيات آسيا 
املؤهلة الوملبياد لندن 2012 أول 
من أمس هي نتيجة غير مريحة 
وغير مطمئنة على اإلطالق، حيث 
لم ينجح االوملب���ي في حتقيق 
الفوز بفارق من األهداف يكون 
له عونا في مباراة اإلياب عندما 
يلتقي املنتخبان في دكا 9 مارس 

املقبل.
 وأثبتت املب����اراة ان االوملبي 
يحتاج إلى مزيد من العمل واجلهد 
إذا  التكتيكية  النواحي  خصوصا 
أراد مواصلة املشوار الصعب  ما 
للتصفيات، فاملنتخبات املشاركة 
في األدوار الالحقة تفوق بنغالديش 
البدنية  النواح����ي  ف����ي  كثي����را 

واملهارية.
 وقد أفرزت املباراة جملة من 
األخطاء وقع فيها العبونا خالل 
املباراة، ففي الش���وط األول لم 
يستطع مهاجما األزرق يوسف 
ناصر وناصر فرج استثمار الكم 
الهائل من الكرات العرضية التي 
هيأها حمد أمان بس���بب فقدان 
اللمسة األخيرة وعدم  الالعبني 
متركزهما بالشكل الصحيح حيث 
ضاعت على املنتخب أكثر من7 
فرص محققه للتس���جيل األمر 
الذي انعكس على معنويات بقية 
الالعبني لشعورهم مبرور الوقت 
دون تسجيل أهداف ولوال براعة 
النجم حمد أمان في توغله من 
العمق مستخدما مهارته العالية 
في املراوغة والتسديد لفك التكتل 
الدفاعي للبنغال خلرج األزرق 
متعادال بدون أهداف في الشوط 

األول.
وإضافة إلى ذلك لم تس����تغل 
الكرات الثابتة خصوصا الركنية 
حيث وصل عدد الركنيات إلى 10 
أرس����لت جميعها بطريقة واحدة 
لم يس����تفد منها األزرق وهذا ما 
يجب ان يتفاداه اجلهاز الفني في 
األيام املقبلة من خالل التنبيه بقوة 
على العبي خط املقدمة بضرورة 
بضرورة استثمار الفرص واحترام 

اخلصم. 

مشكلة المطوع على طاولة »الحرس« الثالثاء 

كميل يهدي كتابه إلى الحمود

النصار يشيد بمشوار موسى

»طائرة الناشئين« يستعد للخليجية

26 ميدالية للجمباز في »الخليج«

أثنى رجل األعم���ال محمد النصار على عطاء 
العب العربي واملنتخب الوطني لكرة القدم أحمد 
موسى، الذي سيودع املالعب 9 مارس املقبل، في 
مهرجان اعتزاله الذي س���يقام حتت رعاية رجل 
األعمال بدر العتيبي خالل اللقاء الذي س���يجمع 

العربي والقادسية ضمن القسم الثالث من الدوري، 
وأكد النصار إعجابه بعطاء موسى داخل املستطيل 
األخضر، واصفا إياه بأنه واحد من خيرة الالعبني 
الذي���ن أجنبتهم املالع���ب الكويتية خالل الفترة 

األخيرة.

قرر احت���اد الكرة الطائرة تقس���يم الالعبني 
الذين سيختار منهم املنتخب املشارك في البطولة 
اخلليجية ال� 13 للناشئني الى 3 مجموعات وستقام 
البطولة في البحرين خالل الفترة من 15 الى 24 

سبتمبر املقبل.
وستتدرب كل مجموعة يوما واحدا في األسبوع 
بواقع ثالثة ايام في الش���هر وبعدها يتم اختيار 
أفضل العناصر التي برزت بشكل جيد للمشاركة في 
املعسكر التدريبي الذي سيقام استعدادا للبطولة. 

وسيتم استدعاء املجموعة األولى 6 مارس املقبل 
وسيتولى تدريبها املدرب سعد يعقوب ومساعده 
مشعل احلس���يني وتضم املجموعة علي محمد، 
محمد دش���تي )العربي(، عبداهلل العمر، مبارك 
املطيري )الس���احل(، علي العتيبي )التضامن(، 
عمر الكندري )اليرموك(، علي املرهون، عبدالعزيز 
عبداهلل )الكويت(، فهد السعد، عبداهلل الفيلكاوي، 
بدر سالم )القادس���ية(، احمد محمد، عبدالرزاق 

اللوغاني، فيصل الياقوت )كاظمة(.

 أعل����ن احتاد اجلمباز ان املنتخب الوطني حقق 
26 ميدالي����ة متنوعة في بطول����ة مجلس التعاون 
اخلليجي التاس����عة التي اختتمت في قطر، منها 7 

ميداليات ذهبية.
 وقال أمني سر االحتاد سيف أبوعدل في اتصال 
مع »كونا« ان املنتخب الوطني سجل اسمه في معظم 
املسابقات التي شملت جميع األجهزة الستة املعتمدة 
ف����ي هذه اللعبة وهي العقلة وطاولة القفز واحللق 

وحصان احللق واملتوازي واحلركات األرضية.
 وذكر ان سوء احلظ صادف بعض الالعبني في 

املنافسات وافقدهم بعض النقاط املهمة وحرمهم من 
إحراز عدد اكبر من امليداليات الذهبية في البطولة 
التي شهدت مش����اركة منتخبات قطر والسعودية 

والبحرين واإلمارات إضافة الى الكويت.
 وقال ان املنتخب الوطني كسب عددا من الالعبني 
املميزي����ن في فئتي األش����بال والناش����ئني والذين 
س����يكون لهم دور كبير في مستقبل هذه الرياضة 
في الكويت، كما ان إدارة الفريق عمدت الى إش����راك 
عدد من الالعبني الواعدين في فئة العمومي إلعدادهم 

للفترة املقبلة.

عبدالعزيز جاسم 
ذكر مصدر ل� »األنباء« أن مشكلة العب النصر 
الس���عودي وجنم األزرق بدر املطوع في طريقها 
للحل، إال ان انش���غال مسؤولي احلرس الوطني 
)جهة عمل الالعب( في االحتفال باألعياد الوطنية 
والعرض العسكري غدا أجل اإلعالن بالسماح لالعب 
مبواصلة احترافه مع النصر السعودي على ان 
تكون املدة من رصيد إجازته وهي فترة 90 يوما 

باإلضافة إلى 30 يوما من دون راتب.
وكانت أنباء ترددت أمس عن أن إدارة احلرس 
الوطني سترس���ل إنذارا أخيرا تطلب فيه عودة 
املطوع فورا إلى الكويت وإنهاء فترة إعارته وإال 
س���يتم فصله من عمله خالل أسبوعني من مدة 
إرسال الكتاب وهو أمر حتى اآلن لم تؤكده إدارة 
احلرس الوطني التي ستنظر املوضوع الثالثاء 
املقبل وستصدر قرارا نهائيا بحل املوضوع بشكل 

قاطع وواضح. 
ومن الصع���ب أن يتواجد املطوع في الكويت 
خ���الل الفترة املقبلة نظرا ملش���اركته مع فريقه 
أمس في مباراته أم���ام الفيصلي في دوري زين 
السعودي، كما أن النصر سيغادر إلى أوزبكستان 
ملواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا في األول 
من مارس، وهو ما يعني أن حضور املطوع إلى 
البالد سيكون صعبا إال إذا سمحت له إدارة النصر 

بالعودة حلل املشكلة. 
وكان املطوع نفى في وقت سابق انه قد تقدم 
باعتذار إلى إدارة النصر يطلب فيه إنهاء إعارته 
بصورة عاجلة بس���بب ظ���روف عمله، كما نفى 
ذلك أيضا احد مسؤولي النصر، وكان املطوع قد 
تعاقد م���ع النصر في الصفقة الكبرى في تاريخ 
العبي الكويت حي���ث بلغت 850 ألف دوالر ملدة 

4 أشهر. 

استقبل رئيس االحتادين اآلسيوي والكويتي 
ونائ���ب رئيس االحتاد الدولي للرماية الش���يخ 
س���لمان احلمود احلكم الدولي الس���ابق وعضو 
جلن���ة تطوير احلكام واملراقب���ني في احتاد كرة 

القدم سعد كميل. 
وأشاد احلمود مبسيرة كميل ومتثيله البالد 
بشكل مش���رف في كل احملافل اخلارجية إضافة 

إلى عطائه املستمر في خدمة الكرة الكويتية على 
مختلف الصعد. 

من جهت���ه، تقدم كميل بالش���كر اجلزيل إلى 
احلمود على استقباله له ودعمه الكبير للمميزين 
من أبناء الرياضة وتشجيعه املستمر لهم. وقام 
بإه���داء احلمود كتابه الذي حمل عنوان »س���عد 

كميل.. 25 عاما مع الصافرة«.

احتراف بدر املطوع في النصر السعودي تسبب له في أزمة مع جهة عمله

الشيخ سلمان احلمود يتسلم نسخة من كتاب سعد كميل

الشيخ علي الفواز ومسؤولو نادي ربع امليل مع أبطال سباقات الـ »دراغ.ريس«  )أنور الكندري(

الغريب يعتذر
عن بطولة التنس

دوري الوزارات 
5 مارس

اعتذر جن����م الكوي����ت محمد 
الغريب عن عدم االشتراك في بطولة 
الكويت املفتوحة للتنس تشجيعا 
منه لزمالئه الالعبني ليكون ذلك 
حافزا لهم ودافعا لبذل املزيد من 
اجلهد لتمثيل الكويت في احملافل 

الدولية.
وكانت البطولة قد انطلقت مساء 
أول من ام����س على مالعب احتاد 
التنس باليرموك والتي تس����تمر 
حت����ى 9 مارس املقبل مبناس����بة 
احتفاالت البالد باليوبيل الذهبي 
الستقالل الكويت ومرور عشرين 
عاما على التحرير وخمس سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم. وتضم البطولة 11 
مس����ابقة العمار مختلفة منها 10 
سنوات وحتت 13 سنة وحتت 17 
سنة، باالضافة الى فردي الرجال 
وفردي الس����يدات وفردي الرواد 
وثالث مسابقات للزوجي ومسابقة 
فردي الديبلوماس����يني ومسابقة 
الوطنية والتي  املنتخبات  العبي 
سيحصل فيها الالعب الذي سيفوز 
باملركز األول على سيارة مقدمة من 

شركة بهبهاني للسيارات.

تنطلق ف����ي اخلامس من مارس 
املقبل بطول����ة كرة الق����دم لدوري 
ال����وزارات والهيئات واملؤسس����ات 
احلكومية ويستمر حتى 16 أبريل، 
حيث تقام خمسة لقاءات في اليوم 
األول، يلتق����ي ضم����ن املجموع����ة 
األول����ى التربية مع االس����كان على 
ساحة مش����رف، بينما يلعب فريق 
اخلطوط اجلوية الكويتية مع فريق 
العامة للش����باب والرياضة  الهيئة 
على ملع����ب وزارة االعالم. وضمن 
املجموعة الثانية يلعب »االدارة العامة 
لالطف����اء« مع التخطيط على ملعب 
االطفاء، ويلعب الداخلية مع اجلهاز 
املركزي على ملعب الصحة، واخيرا 
يلعب »وزارة الشؤون« مع التأمينات 
االجتماعية على ملعب وزارة الكهرباء. 
من جانب آخر اعلنت اللجنة املنظمة 
للبطولة ان دوري كرة املاء سينطلق 
29 أبريل املقبل للوزارات والهيئات 
احلكومية والتي يشارك فيها وزارة 
الداخلية والدفاع والتربية واالدارة 
الوطني  العامة لالطف����اء واحلرس 
وتستمر البطولة حتى 3 مايو املقبل 
على صالة واحواض نادي الكويت 

مبنطقة كيفان.

الفواز: الـ »دراغ.ريس« سيطروا
على ألقاب البطولة العربية 

سمير بوسعد 
أشاد أمني الس���ر العام في نادي ربع 
امليل للسيارات والدراجات اآللية الشيخ 
علي الف���واز باجنازات متس���ابقي نادي 
ربع املي���ل إلحرازهم عددا م���ن األلقاب 
في س���باق ال� »دراغ.ريس« للسرعة في 
البطول���ة العربية التي اختتمت في قطر 
باإلضافة إلى الظهور املشرف واملميز في 
بطولة شيكاغو األميركية وحصول عدد 
من املتس���ابقني على جوائز ثمينة للمرة 

األولى في تاريخهم.
جاء ذلك في كلمة للفواز في حفل التكرمي 
الذي أقامه نادي ربع امليل في فندق »هوليدي 
ان« الس���املية احد الرعاة الرسميني لرالي 
الكويت الدولي أول من أمس بحضور عدد 
من أعضاء ومسؤولي نادي ربع امليل ومنهم 
مدير النادي صالح بن عيدان وأمني الصندوق 
طارق الق���ادري والرئيس التنفيذي لنادي 
السيارت الكويتي »K.T« عيسى حمزة وجمع 

من األبطال واملتسابقني ورجال اإلعالم.
وقال الفواز للسائقني الفائزين باأللقاب 
»بيضتوها وبتعبك���م وجهودكم وعرقكم 
حققتم االجنازات وكنتم أبطاال في أميركا« 
موجها شكره للعم جواد بوخمسني ولنادي 

السيارات ولعيسى حمزة لوقوفهم إلى جانب 
نادي ربع امليل.

م���ن جهته، قال أم���ني الصندوق طارق 
القادري ان حتقيق األبطال للمراكز املتقدمة 
في البطولة العربية ليس غريبا على أبناء 
نادي ربع امليل، مؤكدا ان النادي بال متسابقني 
ال يعني ش���يئا واملتسابقني بال ناد ال ميكن 
ان يحققوا ش���يئا، مش���يرا إلى ان النادي 
يس���تعد لبطولة أبوظبي موجها ش���كره 
للهيئة العامة للش���باب والرياضة ولفندق 
»هوليدي ان« الساملية وللرئيس التنفيذي 

لنادي السيارات.
بدوره، قال حمزة اننا فقدنا الشيخ باسل 
الصباح، رحمه اهلل، ولم نفقد مبادئه فهو األب 
الروحي لرياضة السيارات ووجودكم استمرار 
لذكراه وان تتطلع���وا إلى االجنازات دائما 
ونحن في ال� »k.T«، مصممون على رعاية 
رياضة ربع امليل بكل الطرق املتاحة معلنا 
عن اتفاقية توأمة بني االحتاد الدولي وربع 

امليل الحتضان هذا النوع من السباق.
وأوضح حمزة ان شركة »زين« هي الراعي 
الشريك لرالي الكويت الدولي كما ان فندق 
»هوليدي ان« سيكون الراعي الرئيسي للرالي 

موجها شكره للشيخ علي الفواز.

من جانبه قال مدير النادي صالح بن عيدان 
ان االجناز الذي حتقق من أبطال ربع امليل 
نهديه لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، مؤكدا ان النادي ينتظر تخصيص 
أرض لبنائه الحتضان أبنائه املتس���ابقني، 
متمنيا على الشركات ان تبادر إلى احتضان 
الرياضة الستمرارها موجها شكره للشيخ 

علي الفواز وللسائقني األبطال.

 الفائزون باأللقاب 
فئة السيارات »سوب ستريت 8 سلندر« 
أحرز املركز األول لعبداهلل الشطي والثاني 
للمتسابق مزهر التناك، وفي فئة 4.5 اندكس 
األول بدر خورشيد والثاني جمال اجلابر، 
وفي فئ���ة »اوت لو 10.5« فاز باملركز األول 
تركي احلميدي والثاني سعود الزبن وفي 
فئة الدراجات اآللية لفئة »ستريت بايك« فاز 
بدر بن عيدان باملركز األول ومسفر املسفر 
ثانيا، وفي فئة »سوبر ستريت بايك« األول 
محمد البداح والثاني صقر اخللف، وفي فئة 
»برومود بايك األول« مشعل الصبر احلائز 
على حزام شيكاغو وهو حزام مينح خلمسة 
متسابقني في العالم والثاني محمد بوراشد 

بطل شيكاغو في فئة »ستايل«. 

بن عيدان يشيد باإلنجازات في بطولة شيكاغو

 حقق منتخب عمان االوملبي فوزا سهال على ضيفه الطاجيكستاني 4-1 في ذهاب الدور األول 
ــابقة كرة القدم في اوملبياد لندن 2012، وسجل  ــيوية املؤهلة إلى نهائيات مس من التصفيات اآلس
ــملي )17( وفهد اجللبوبي )35( ومنصور النعيمي )53( وعيد محمد )65( أهداف عمان،  ناصر الش
ــاماد شوكزكروف )13 من ركلة جزاء( هدف طاجيكستان.  وفاز األردن على ضيفه التايواني  وس
ــام مباريات اإلياب في 9  ــة الهدف الوحيد في الدقيقة 82، وتق ــجل خليل زيد بني عطي 1-0، وس
ــوداني 0-0 في مباراة دولية ودية  ــي ذات اإلطار، تعادل منتخب لبنان مع نظيره الس ــارس، وف م
أقيمت على ملعب بيروت البلدي.   وتندرج املباراة ضمن استعدادات املنتخبني خلوض التصفيات 

اآلسيوية واألفريقية املؤهلة إلى نهائيات مسابقة كرة القدم في اوملبياد لندن 2012.

فوز سهل لعمان في التصفيات


