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األولمبي للتأهل إلى الدور الثاني عبر البوابة البنغالية

يلتقي املنتخب األوملبي مع نظيره البنغالي 
في الساعة الثانية ظهر اليوم بتوقيت الكويت 
في مباراة االياب من الدور التمهيدي ضمن 
التصفيات اآلس���يوية املؤهلة إلى أوملبياد 
لندن 2012 على امللعب الرئيسي بالعاصمة 

البنغالديشية دكا.
وكان األزرق قد فاز في مواجهة الذهاب 
في الكويت 2-0، ويسعى االزرق الى حسم 
تأهله الى منافسات الدور الثاني من التصفيات 

التي تنطلق في يونيو املقبل.
وخاض املنتخب تدريبه األخير مساء أمس 
على امللعب الرئيس���ي للمباراة، وقد سبق 
الوطني  التدريب اجتماع مختصر للمدرب 
ماهر الشمري مع الالعبني اوضح فيه األخطاء 
التي وقعوا بها في املباراة األولى، باإلضافة 
للمباراة الودية التي خاضها أمام التضامن 

قبيل املغادرة.
وطالب الش���مري الالعبني بإتقان مترير 
الك���رات، وتقليل املس���احات اخلالية حتى 
يتمكنوا من السيطرة على مجريات اللعب، 

ومساندة الهجوم خلط الدفاع بالرجوع السريع 
في حالة انقطاع الكرة لتضييق املس���احات 
على اخلصم، وحصر اللعب في ملعبه وكيفية 
التخلص من الوقوع في مصيدة التسلل وعدم 
االستسالم للرقابة التي يتوقع أن يفرضها 
املنتخب البنغالي، باإلضافة إلى الدفاع الفردي 
)رجل لرجل( لتقليل التمريرات القصيرة من 

اجلانب البنغالي.
التدريبية األخيرة، ركز  وخالل احلصة 
الشمري على بعض اجلمل التكتيكية، وكيفية 
تنظيم الدفاع وحتركه مع الكرة وعدم ترك 
مساحات شاسعة بني خطي الوسط والدفاع 
إلغالق املنطقة، باإلضافة إلى تدريب مشترك 

بني املدافعني واملهاجمني.
واستقر الشمري على التشكيلة الرسمية 
التي ستخوض مباراة اليوم وطريقة اللعب، 
حيث يشارك أحمد اخلالدي في حراسة املرمى، 
فهد األنصاري وأحمد ناصر وخالد إبراهيم 
في خط الدفاع، سامي الصانع، عبدالعزيز 
السليمي، محمد الظفيري، عادل مطر وغازي 

القهيدي في خط الوسط، حمد أمان ويوسف 
ناصر )هادي خميس( في خط الهجوم.

 المؤتمر الصحافي

وعقد ظه����ر أمس املؤمت����ر الصحافي 

للمدربني ف����ي مقر االحتاد البنغالي لكرة 
البنغالي  املنتخ����ب  القدم، وأكد م����درب 
الكرواتي روبوبيتش على احترامه ملنتخبنا 
وخبرته، وقال انه سيحاول قدر املستطاع 
اخلروج بأقل اخلس����ائر املمكنة كما فعل 

في مباراة الذهاب، وسيكون تركيزه على 
الهجوم املرتد السريع معتمدا على العبي 
الوسط باالستحواذ على الكرات املقطوعة 

ومتريرها للمهاجمني.
وأضاف أن االزرق أصبح مكشوفا له بعد 
املباراة األولى، وعرف مفاتيح اخلطورة 
ومكامن الضعف وهذا ما سيحاول التركيز 
علي����ه في االختراقات من وس����ط امللعب 
الكويتي، ومتنى لالعبني التوفيق في املباراة 
والظهور مبستوى فني جيد، رغم قصر 
فترة اإلعداد النشغال الالعبني في املباريات 

الرسمية مع األندية.
من جانبه، أكد م����درب االوملبي ماهر 
الشمري على استعداد العبيه خلوض مباراة 
اليوم وحسم النتيجة مبكرا، وأبدى احترامه 
للمنتخب البنغالي وطريقة ادائه التي تفاجأ 
بها في املباراة األولى، ولذلك س����يفاجئ 

املنتخب البنغالي بطريقة مغايرة. 
وأشاد الشمري مبستوى العبي املنتخب 
البنغالي وحماسهم الزائد في تقدمي مستوى 

جيد، وتقليل نتيجة مباراة الذهاب بالدفاع 
احملك����م والقوي، وس����يحاول في مباراة 
اليوم كسر الطريقة الدفاعية التي يلعب 
بها املنتخب البنغال����ي، ومتنى التوفيق 
لالعبيه وحتقيق نتيجة تليق مبستوى 

الكرة الكويتية.

مواجهتان سهلتان لعمان واألردن

وتقام الي����وم 8 مباريات ايضا فتلعب 
فلسطني مع تايلند )الذهاب 0-1( وتايوان 
مع األردن )0-1( وباكس����تان مع ماليزيا 
)0-2( وطاجيكس����تان مع عمان )4-1( 
الهند )1-2( وتركمانستان  وميامنار مع 
مع اندونيسيا )3-1( وقيرغيزستان مع 
اي����ران )0-1( واملالديف مع هونغ كونغ 

.)4-0(
اليمن وس����نغافورة  وتأجلت مباراتا 
بس����بب املظاهرات واألحداث األمنية في 
اليمن الى 19 و21 اجلاري ذهابا وإيابا في 

دبي.

في إياب التصفيات اآلسيوية المؤهلة ألولمبياد لندن

مدرب الشباب خالد الزنكيمحمد املسعود

أعضاء سفارتنا في بنغالديش مع وفد األزرق األوملبي

الشباب منطلق بقوة نحو الدوري املمتاز

خالد أحمد يشرف على تدريب املنتخب األوملبي على امللعب الرئيسي للمباراة

الزنكي: التصريحات عن الدمج قتلت المنافسة»الهيئة« تبحث رفع المخصصات المالية للوفود

كاظمة إلنهاء إعارة رمضان لـ »السلة«

»الكرة« يصدر برنامج الدورات والدراسات 

يحيى حميدان
تتجه النية لدى مسؤولي كرة السلة في نادي كاظمة الى انهاء 
اعارة مدرب الفريق االول في النادي البحريني سلمان رمضان 

الى احتاد اللعبة لتولي تدريب »االزرق« في الفترة احلالية.
ويأتي ذلك بسبب عدم وجود اي مشاركة خارجية للمنتخب 
في الفترة احلالية بعد تأجيل بطولة اخلليج التي كانت مقررة 
في الشهر املقبل الى شهر سبتمبر بسبب االوضاع التي متر بها 
مملكة البحرين، اضافة الى ذلك فان ادارة كاظمة تسعى الى عدم 
تش���تيت ذهن املدرب في قيادة تدريبات االزرق االسبوعية في 
الفترة احلالية والتركيز اكثر على بطولة الكأس التي ستنطلق 

في 11 اجلاري.

سفيرنا في بنغالديش يحتفي بالوفد
أقام سفيرنا في بنغالديش علي الظفيري مأدبة عشاء في فندق »وست ان« على شرف املنتخب 
االوملبي حضره جميع العاملني بالس��فارة واخلطوط اجلوية الكويتية، واهدى خالله رئيس الوفد 
مانع احليان درعا الى الظفيري، ش��اكرا له وجلميع افراد الس��فارة على اهتمامهم ورعاية للوفد 
من��ذ وصوله الى العاصمة البنغالي��ة دكا، مؤكدا ان وزارة اخلارجية بخير طاملا يعمل بها مجموعة 
من الش��باب املتحمس على خدمة اخوتهم والسهر على راحتهم. من جهته، حث السفير الظفيري 
الالعبني على الظهور باملس��توى الفني الذي يليق بسمعة الكرة الكويتية، وطالبهم برسم البسمة 
وع��ودة امج��اد الكرة الكويتية التي ب��دأت بالفوز في بطولة غرب آس��يا وكأس اخلليج االخيرة، 
حيث استمتعت اجلماهير املتعطشة لالجنازات التي اختفت منذ مدة طويلة، وان يسعوا لتسجيل 
اسمائهم بالذهب في قائمة االجناز الرياضي الكويتي والتأهل الى اوملبياد لندن للمرة الرابعة، وأكد 

انه سيكون وجميع افراد السفارة خلفهم في مباراة اليوم.

اص���درت اللجنة الفني���ة في احتاد الك���رة برنامج الدورات 
والدراسات للموس���م املقبل 2011-2012 ليغطي مختلف انشطة 
االحتاد من دورات للمدربني املبتدئني واملدربني في مختلف الدرجات 
باإلضافة إلى دورات لتخريج حكام جدد ودورات للحكام العاملني 

ودورات للصاالت باإلضافة إلى ورش العمل.
وأفاد طارق البناي مساعد مدير التطوير في االحتاد في تصريح 
ملوق���ع االحتاد بأن اللجنة الفنية بذلت كل اجلهود املطلوبة في 
اعداد برنامج الدورات للموس���م املقبل ووضعت نصب عينيها 
تغطية الفئات والدرجات للمدربني مبا فيها نش���اط كرة القدم 

للعنصر النسائي.
واوضح »البناي« أن برنامج الدورات يحتوي على 23 دورة 
مختلفة موضحة تواريخها في اجلدول الذي مت اعتماده من قبل 
مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة القدم ومتت مخاطبة االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم لتثبيت مواعيد الدورات اآلسيوية.

الكويت تحتفظ بلقب بطولة الخليج 
 للمجرى القصير والغطس في قطر

احتفظ���ت الكويت بلقب البطول���ة الثامنة 
للس���باحة للمجرى القصي���ر والغطس لدول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج العربية ملرحلة 
العمومي واملقامة منافساتها في العاصمة القطرية 

الدوحة.
ويأتي احتفاظ الكويت للقب وبكل جدارة وثقة 
بعد أن رفع س���باحو الكويت ملرحلة العمومي 
غلتهم من امليداليات الى 20 ميدالية ملونة منها 

11 ذهبية و7 فضيات و2 برونز.
وحلت اإلمارات ف���ي املركز الثاني مبجموع 
17 ميدالي���ة منها 6 ذه���ب و7 فضة و4 برونز. 
وجاءت الس���عودية في املرك���ز الثالث بفضية 

واحدة و4 برونز.
وبدأت أمس منافسات مرحلة الناشئني، ومن 
املنتظر أن تشهد صراعا محموما من اجل تسجيل 
الس���باحني أس���ماءهم على لوحة الشرف لهذه 

البطولة اخلليجية.
وش���هد اليوم األخير حص���اد 5 ذهبيات و2 
فضة وبرونزية، وس���جل السباح سلمان قلي 

رقما قياس���يا خليجيا جديدا في س���باق 100م 
فراش���ة في العمومي بزمن 55:28 ثانية ناسخا 
الرقم السابق والذي كان يحمله السباح اإلماراتي 

عبيد اجلسمي بزمن 55:40 ثانية.
وفيما يلي نتائج إبطال الكويت:

� سباق 4×100م حرة: االول منتخب الكويت 
بزمن 3:28:92 دقائق.

سباق 1500م حرة: االول احمد الشطي   �
16:28:60 دقيقة والثاني عبداهلل فهد البدر 17:05:96 

دقيقة.
� 50م ظه���ر: االول عب���داهلل الثويني 25:99 
ثانية فيما جاء شقيقه شعيب الثويني في املركز 

الثالث بزمن 27:62 ثانية.
� 200م ح���رة: االول س���عود الطيار 1:53:31 

دقيقة.
� 100م فراشة: االول سلمان قلي ورقم قياسي 

خليجي جديد 55:28 ثانية.
� 200م صدر: الثاني احمد البدر بزمن 2:24:01 

دقيقة.

مبارك الخالدي
يعقد املكتب التنفيذي املنبثق 
عن مجلس ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة برئاسة نائب 
رئيس مجلس ادارة الهيئة محمد 
املسعود اجتماعا في ال� 10:30 
صباح اليوم في مقر الهيئة بعد 
ان جرى تأجيله االسبوع الفائت 

لوفاة الشيخ خالد اليوسف.
وسيناقش االجتماع البنود 
املدرجة على ج���دول االعمال 
ومنها التوصية باعتماد تنظيم 
البطولة الدولية للرماية التي 
الرماية لتقام  ينظمها احت���اد 
بشكل سنوي كونها حتمل اسم 
صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صب���اح االحمد كما س���يتجه 
لالعالن بتوصية للموافقة على 
البدالت املخصصة  رفع سقف 
للمشاركات اخلارجية لالندية 
والالعبني واحل���كام والوفود 
البالد في  التي متثل  الرسمية 
الرياضية  بادرة لدعم االندية 
وك���وادر الالعب���ني واحل���كام 
والوفود الرسمية لتأدية مهامهم 
في متثيل الب���الد على النحو 
االكمل خصوصا ان املخصصات 
املالية لتلك الوفود لم تتضاعف 

مبارك الخالدي
انتق���د مدرب فري���ق نادي 
الشباب خالد الزنكي األقاويل 
التي ترددت مؤخرا حول تطبيق 
نظ���ام دوري الدمج للموس���م 

املقبل.
وقال الزنكي ل� »األنباء« كنا 
نتمنى إرجاء احلديث عن شكل 
الدوري حتى انتهاء املنافسات 
ولك���ن احلديث في هذا الوقت 
تسبب في قتل روح املنافسة 
واملثاب���رة ل���دى الالعبني في 
منافسات دوري الدرجة األولى 
حيث تساوت احلظوظ والدوافع 
الفرق لتذهب استعدادات  بني 
الفرق اجل���ادة للحصول على 
لقب إدراج الرياح، وكان ينبغي 
مراعاة التوقيت في تناول مثل 
الى  التصريحات، مشيرا  هذه 
ان الف���رق بات���ت تلعب دون 

ضغوطات.
وأوض���ح الزنكي ان فريق 
الشباب بذل مجهودا مضاعفا 
قب���ل بدء املوس���م عل���ى أمل 
حتقيق اجناز يتمثل في لقب 
البطولة ومن ث���م التأهل عن 

الكويت واعداد الالعبني الذين 
اللعبة منذ بداية  استقطبتهم 
تكوينها كما سيناقش االجتماع 

بند ما يستجد من اعمال.

مناقشة جعفر 

وعلمت »األنباء« ان اللجنة 
بصدد االجتماع مع نائب مدير 
عام الهيئة لشؤون االنشاءات 
والصيانة عصام جعفر ملناقشته 
حول اسباب تأخر افتتاح ستاد 
جابر على الرغ���م من الوعود 
التي قطعت حول موعد االفتتاح 
والذي كان مقررا بالتزامن مع 
اعياد الب���الد بذكرى مرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما 
على التحري���ر و5 اعوام على 
الس���مو االمير  تولي صاحب 
مقاليد احلكم ف���ي البالد. كما 
س���يتم االس���تيضاح عن اخر 
تطورات االعمال في الستاد وعن 
املعوقات التي تواجهها الهيئة 
بشأن االعالن عن افتتاح الستاد 
بشكل رس���مي وعما اذا كانت 
االس���باب خارج نطاق الهيئة 
وتتعلق بارتباط���ات االندية 
العاملية في ه���ذا التوقيت كما 

روج لذلك مؤخرا.

التوفيق الزم مهاجمينا على وجه 
اخلصوص في املباريات األخيرة 
وكذلك حاالت االستعجال غير 
املبررة في كثي���ر من األحيان 
العديد  اهدار  كلها تسببت في 
من الفرص السهلة وهذا بسبب 
تفكير الالعبني بالتسجيل األمر 
الذي انعكس على نتائج الفريق 
كما ان الفرق األخرى باتت تلعب 
امام الش���باب بأسلوب دفاعي 
بح���ت وهذا من حقه���م فالكل 
يتطلع الى تعثر صاحب املركز 
األول لكنن���ا نأمل جتاوز هذه 

املرحلة قريبا.
وق���ال الزنكي ان الش���باب 
يحتاج الفوز فقط الس���تعادة 
الروح والثقة الى نفوس الالعبني 
ليتمكن من احلفاظ على صدارته 
وحتقيق البطولة واألمر يعود 
الى الالعبني أنفسهم فهم أصحاب 
االجن���از اذا ما حتقق وهم من 
يق���ررون اللعب ف���ي الدوري 
املمتاز ألنني أعرفهم وأعلم مدى 
التزامهم وجديتهم س���واء في 
او االلتزام بتكتيك  التدريبات 

اللعب أثناء املباريات.

منذ سنوات بالرغم من املناشدات 
العديدة للرياضيني ملسؤولي 
الهيئ���ة برفع س���قف البدالت 
لتتماشى مع ما هو مطبق في 

الدول االخرى.
كم ستتم التوصية الشهار 
نادي لهوكي اجللي���د بعد ان 
استوفت جلنة الهوكي املكلفة 
بتس���يير اعمال النادي الشكل 
القانون���ي املطلوب الش���هار 
النادي وف���ق اللوائح والنظم 
القانونية املعمول بها في البالد 
اخذين في االعتبار املشاركات 
العديدة للنادي داخل وخارج 

جدارة واستحقاق الى الدوري 
املمتاز واليزال الفريق يتصدر 
الئحة الترتيب قبل اربع جوالت 
فقط من نهاية البطولة برصيد 
32 نقط���ة وبف���ارق 5 نق���اط 
عن التضام���ن صاحب املركز 

الثاني.
الفريق  وعن تراجع نتائج 
مؤخرا، ق���ال الزنكي ان الفرق 
الت���ي تلعب امام الش���باب ال 
تخض���ع لضغوطات نفس���يه 
فمجموعة العبي الش���باب هي 
نفسها ولكن سوء احلظ وعدم 

أكد أن الشباب يحتاج إلى استعادة الثقةتنوي اعتماد بطولة الرماية الدولية وناد للهوكي وتناقش افتتاح ستاد جابر

طالل الشمالي يتسلم درعا من سمير عبدالرؤوف

عبدالرؤوف يدعو الشمالي العتزاله

دعا سمير عبدالرؤوف العب الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
العربي رجل اإلعمال طالل الشمالي حلضور مهرجان اعتزاله الذي 
سيقام حتت رعاية الديبلوماسي الشيخ فيصل املالك على هامش 
مباراة العربي والكويت غدا اخلميس في س���تاد صباح السالم 

بالنادي العربي ضمن منافسات القسم الثالث للدوري املمتاز 
 واثنى الشمالي على الالعب الذي قدم الكثير للقلعة اخلضراء 

وساهم في احلصول على عدد من البطوالت.


