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اتحاد الكرة يجدد لغوران.. والشمري يعتذر رسميًا
 مبارك الخالدي

واف���ق مجلس إدارة احتاد الكرة على الش���روط 
التي وضعها مدرب املنتخب الوطني الصربي غوران 
توڤاريتش لالس���تمرار بالعم���ل وقيادة األزرق في 
املرحلة املقبلة، حيث طلب غوران زيادة راتبه الشهري 
بنسبة 10% وهي النسبة التي رأى مسؤولو االحتاد 
املوافقة عليها بهدف توفير االستقرار الفني لألزرق 
إلى جانب معرفته بالعبي املنتخب واطالعه الكامل 
على أوضاع الك���رة الكويتية واخلبرة التي امتلكها 
غوران بعد مشاركته في بطوالت غرب آسيا وخليجي 
20 وكأس آسيا، وهو ما أتاح له فرصة االطالع على 
مس���تويات املنتخبات اإلقليمية والقارية، ما يسهل 
تعامله معها في املرحلة املقبلة، كما ان احتاد الكرة 
يفضل االس���تقرار الفني للمنتخب ملا له من فوائد 
عديدة بعد التج���ارب الكثيرة التي مرت على الكره 

الكويتية.

اعتذار الشمري

ومن جهة أخرى تتجه النية لدى إدارة احتاد الكرة 
للطلب من غوران ومساعده عبدالعزيز حمادة قيادة 
املنتخ���ب االوملبي في املرحلة األهم في التصفيات 
املؤهلة الى اوملبياد لندن 2012 التي س���تنطلق 9 
يونيو املقبل إذ لم يعد يفصل بني انطالق املواجهات 

س���وى اقل من ثالثة أش���هر وهي مدة غير كافية 
لتحقيق االس���تعداد األمثل للمنتخب خاصة بعد 
اعتذار الوطني ماهر الشمري عن االستمرار في قيادة 
االوملبي للمرحلة املقبلة الرتباطه بدورة تدريبية 
خارج البالد، وقد ساهم الشمري في قيادة االوملبي 
الى التأهل بعد الفوز على بنغالديش ذهابا 20 وفي 
اإلياب 30، وقد بذل الش���مري ومساعدوه جهودا 
كبي���ره على مدار عام كامل في البحث عن عناصر 
ق���ادرة على متثيل املنتخب، اذ مت اختيار أكثر من 
40 العبا ش���اركوا في بطولة اخلليج للمنتخبات 
االوملبية وحققوا املركز الثاني، كما شارك بعضهم 
في دورة األلعاب اآلسيوية في غوانزو عالوة على 
خوض العديد م���ن املباريات الدولية التحضيرية 
التي افرزت عددا من العناصر الواعدة سيكون لها 

شأن في الكرة الكويتية مستقبال.

االستقرار واإلعداد

م���ن جهة أخرى يبدو ان احت���اد الكره قد اقتنع 
مؤخرا بان االس���تقرار واإلعداد األمثل هما س���الحا 
االوملب���ي للمرحلة املفصلية من مش���واره اذا رغب 
في الذهاب بعيدا نحو املنافسة للتأهل الى اوملبياد 
لندن، اذ كانت مش���كلة االوملبي الوحيدة في الفترة 
السابقة هي عدم االستقرار وتعارض برامج اإلعداد 

مع االس���تحقاقات األخرى سواء لألزرق او األندية، 
ولذلك يسعى االحتاد الى تأمني معسكر إعدادي ال يقل 
عن شهر قبل خوض املواجهة احلاسمة مع املنتخب 
الذي س���تحدده القرعة نهاية الشهر اجلاري والذي 

سيواجهه االوملبي في يونيو املقبل.

استمرار الجهاز اإلداري

وحتى تكتمل املصلحة فالبد من استمرار اجلهاز 
االداري لالوملبي ف���ي املرحلة املقبلة، فاجلهاز الذي 
يرأس���ه محمد بنيان جنح بشكل كبير في السيطرة 
على املشاكل التي واجهت املنتخب في املرحلة السابقة 
ومنه���ا مترد بعض الالعبني، فبني���ان لم يتوان في 
تطبيق سياس���ة الثواب والعق���اب ضمانا لتحقيق 
مصلحة املنتخب وهي األهم والدليل قرارات اإليقاف 
التي طالت بعض النجوم بالرغم من اهمية وجودهم 

في صفوف املنتخب في تلك املرحلة. 

األولمبي والسويسري

من جهة اخرى يصل البالد بعد غد وفد املنتخب 
االوملبي السويسري الذي يزور املنطقة حاليا، وذلك 
ملالقاة منتخبن���ا االوملبي الثالث���اء املقبل في اطار 
اس���تعدادات املنتخبني للتصفيات االوملبية املؤهلة 

الصربي غوران توڤاريتش يقود األوملبي الفترة املقبلةالوملبياد لندن 2012.

»البراعم« يسقط كاظمة بالعشرة

» الناشئين« يتعادل مع النصر 

كتاب كميل للشمري

فاز املنتخب الوطني للبراعم مواليد 98 على فريق 
كاظمة ملواليد 98 ب�10 أهداف دون مقابل، واوضح 
سليمان اخلالوي مدير املنتخب الوطني للبراعم 
أن هذه املباراة حتم���ل الكثير من الفائدة لالعبي 
املنتخب الوطني للبراعم لزيادة جتانس الفريق 
واالحتكاك املستمر وافاد بأن هذه املباراة تأتي في 

اطار اس���تعدادات املنتخب الوطني للمشاركة في 
بطولة اخلليج للبراعم مواليد 98.واحرز االهداف 
كل من سالم البريكي وسلمان جاسم وعبد الوهاب 
الصلي ومش���عل اديلم وناص���ر مطلق وعبداهلل 
الهلبان وعبداهلل العجمي وسيف العتيبي وهادي 

احلربي.

 تعادل منتخبنا الوطني للناشئني امام النصر 
2-2، على س���تاد على صباح الس���الم وفاز على 
التضام���ن 4-1، واكد علي املطيري مدير املنتخب 
الوطني للناشئني أن اجلهازين الفني واإلداري يعكف 

على اعداد املنتخب وحتضيره بدنيا وفنيا استعدادا 
لبطولة كأس اخلليج العربية التي تس���تضيفها 
البحرين وتصفيات كأس آسيا للناشئني في سبتمبر 

املقبل.

قام سعد كميل احلكم الدولي السابق 
وعضو جلنة تطوير احلكام واملراقبني 
في احت����اد الكرة بإه����داء كتابه الذي 
يحمل عنوان »س����عد كميل.. 25 عاما 
مع الصافرة« الى عدد من أعضاء احتاد 
الكرة السابقني ممن عاصروه وبينهم 
نائبا الرئيس أسد تقي ودهام الشمري 
وأمني السر محمد عثمان وسعد الهمالن 

وعبداحلميد محمد وجديع الدعمي.
وأش����اد كميل مبن زارهم وأهداهم 
نسخا من كتابه وشكرهم على دعمهم 
الكبير له ووقوفهم إلى جانبه طوال 
السنوات املاضية التي عملوا فيها في 
االحتاد، مشيرا الى ان ذلك كان له اكبر 
األثر في جناحاته وخدمته بالده والكرة 

سعد كميل يهدي كتابه لدهام الشمري الكويتية.  االصابة منعت السوري جهاد احلسني من املغادرة مع القادسية الى دمشق

النصر يصل إلى سورية والقهيدي يعتذر لظروف الدراسة

إصابة الحسين والمعتوق تمنعهما من المغادرة إلى دمشق
 عبدالعزيز جاسم 

تعرض القادسية لضربة موجعة قبل مغادرته اليوم في 
ال� 11:30 مساء إلى حلب ملواجهة االحتاد السوري في بطولة 
كأس االحتاد اآلس����يوي بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية 
إصابة السوري جهاد احلسني بتمزق في العضلة الضامة 
ستجبره على البقاء في الكويت ومواصلة العالج إلعداده 
للمباراة املرتقبة أمام العربي في الدوري املمتاز 19 الشهر 
اجلاري. واضافة الى ذلك س����يضطر القادسية للتخلي عن 
خدمات عامر املعتوق ال����ذي تعرض هو االخر اللتواء في 
الكاحل في مواجهة النصر السابقة بالدوري واضطر على 

إثرها للخروج من امللعب. 
كما س����يغيب أيضا املدافع عل����ي النمش لظروف عمله 
والالعبان حمد أمان وجابر جازع لعدم وصول كتاب رسمي 
من االحتاد اآلسيوي للس����ماح لهما باملشاركة مع األصفر 
آس����يويا بعد احالة ملفهما الى اللجنة القانونية باالحتاد 
اآلس����يوي، ويس����عى املدرب محمد إبراهيم للتركيز على 
املجموعة التي تخدم����ه في قادم اجلوالت بالدوري، وأمان 
وجازع لن يتمكنا من اللعب حاليا النهما لعبا بناديني آخرين 
هذا املوسم.وسيغادر مع الفريق املدافع خالد القحطاني الذي 
ينتظر قرار اللجنة القانونية باالحتاد اآلسيوي للمشاركة 
في البطولة، وقد أبلغ املسؤولون في القادسية بأن القرار 
س����يتخذ قبل املواجهة بيوم على أبع����د تقدير. كما تقرر 
مغ����ادرة املصابني طالل العامر وعلي الش����مالي إلعدادهما 
بصورة جي����دة، بينما لم تتضح الرؤية بخصوص املدافع 

حسني فاضل حتى امس.
من جان����ب اخر وصل النصر إلى دمش����ق عصر أمس 
استعدادا ملواجهة اجليش في اجلولة الثانية من كأس االحتاد 

اآلسيوي وتدرب على امللعب الفرعي للجيش. 
وقال مدير الفريق محمد العدواني ان النصر يدخل املواجهة 
لتعويض ال� 3 نقاط التي خسرها من دهوك العراقي على 
أرضه وبني جماهيره، مش����يرا إلى أن النصر سافر بكامل 
العبيه باستثناء املدافع غازي القهيدي الذي اعتذر لظروف 
الدراسة.اما كاظمة فقد وصل إلى مسقط أمس ملواجهة ظفار 
العماني ضمن منافسات املجموعة الثالثة في دوري أبطال 
اخلليج وهذا هو الظهور األول لكاظمة بهذه البطولة التي 

تضم ايضا اخلريطيات القطري.  

تألق »الثالثة« من البدر
»يستاهل الخير« ظفر بكأس الخميس

14 ميدالية لسباحة المجرى القصير

خسارة طائرة السيدات أمام اإلمارات 

»الطلبة« يصل غداً

تقوم القناة الرياضية الثالثة 
على الدوام بإضافة ملسات جديدة بني 
احلني واآلخر بدعم ومتابعة وتوجيه 
دائم من مدير اإلنتاج بدر حسن الذي 
يحرص على متابعة كل صغيرة 
وكبيرة لتطوير العمل والنهوض 
مبستوى البرامج وتوزيع الفرص 
برغم فقر اإلمكانيات وشح امليزانيات  
إال أن البرامج الرياضية باتت اليوم 
قوة جاذبة للمشاهد احمللي والعربي 
وبنجاح كبير رغم املنافسة الشديدة 
من القنوات الفضائية الرياضية 

بإمكاناتها الهائلة.

متكن اجلواد »بندرنا« السطبل العذاب باخليال سيسليو من الفوز 
باملركز األول ليكسب كأس شركة احتاد املقاولني )كونكو(.

كما فاز اجلواد »يستاهل اخلير« السطبل خالد العتيبي بكأس أبناء 
املرحوم يوس����ف اخلميس في االجتماع العش����رين لسباق اخليل على 
مضمار املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر في فروسية األحمدي.وحضر 
السباق رئىس مجلس ادارة فروسية األحمدي السابق محمد العتيبي 
وم.بهجت موس����ى ووفاء اخلميس ورئيس فروسية األحمدي د.هايف 

احلويلة ومدير النادي محمد القحطاني.

واصل سباحو الكويت من الناشئني تألقهم في البطولة الثامنة 
لسباحة املجرى القصير والغطس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية املقامة في الدوحة.
ومتكن ابطالنا من الناش���ئني من حصد 14 ميدالية في اليوم قبل 
االخير للبطولة منها ثماني ميداليات ذهبية واربع فضيات وبرونزيتان 
ليرتفع رصيد الكويت من امليداليات حتى اليوم قبل االخير الى 49 
ميدالي���ة منها 26 ذهبية و15 فضي���ة و8 برونزيات وهذا يؤكد علو 
كعب سباحينا من الناشئني الذين قدموا اداء وال اروع في هذا التجمع 

اخلليجي على السباق وانهوه بزمن 4:27:80 دقيقة.

اقترب منتخب اإلمارات للكرة الطائرة النسائية من لقب الدورة 
الثانية لرياضة املرأة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
بفوزه الثاني على التوالي على منتخب الكويت أحد أبرز املرشحني 
لبلوغ منصة التتويج بثالثة أش���واط نظيفة وفي أقل من س���اعة 
بعكس ما كان متوقعا بعد أن جاءت نتائج األشواط 25 � 7، و25 � 10
و25 � 6 وذل���ك في املباراة التي أقيمت بني الفريقني بصالة نادي 
اجلزي���رة العاملية للكرة الطائرة في أبوظبي بحضور الش���يخة 
نعيمة األحمد رئيسة اللجنة التنظيمية الرياضية بدول مجلس 

التعاون. 

 مبارك الخالدي
يصل الى البالد غدا وفد فريق الطلبة العراقي ملالقاة الكويت االربعاء 
املقبل في إطار منافسات املجموعة الرابعة ببطولة كأس االحتاد اآلسيوي، 
وتضم البعثة 36 العبا وإداريا وهي مجموع التأشيرات التي استخرجتها 
إدارة نادي الكويت للفريق الضيف الذي سيتوجه مباشرة الى مقر إقامته 
في فندق ك����راون بالزا، اذ من املقرر ان يجري فريق الطلبة تدريبا على 
امللعب الفرعي لستاد نادي الكويت بعد غد على ان يجري مرانا رئيسيا 

على الستاد الرئيسي الثالثاء املقبل،

بدر حسن جنم الفحيحيل فهد ربيع تألق أمام الشباب

وفاء اخلميس تسلم الكأس للفائز

 حامد العمران
كشر الفحيحيل عن أنيابه والتهم الشباب 
30-21 )الشوط األول 16-8( في اللقاء الذي 
جرى أمس األول على صالة الشهيد فهد األحمد 
في مقر احتاد اليد في ختام مباريات األسبوع 
التاسع وبذلك رفع الفحيحيل رصيده الى 14 
نقطة متساويا مع الساملية في املركز الثالث 
ليشتعل صراع الصدارة حيث بقي الشباب 
على رصيده السابق 15 نقطة لتبقى الصدارة 

شراكة مع العربي.
احلقيقة ان الفحيحيل عاد الى مس���تواه 
وقدم مباراة كبيرة واستطاع ان يطمس مالمح 
الشباب التنافسية حيث يخطئ من يعتقد 
ان العبي الشباب ليس���وا في يومهم النهم 
من خالل املباراة لعبوا بشكل طبيعي ولكن 
االع���داد الصحيح من قبل املدرب اجلزائري 
س���عيد حجازي ادى الى ايقاف بل تعطيل 
مفاتيح اللعب عند الش���باب وهذا ما جعل 
امللعب يكتسي باللون االحمر ليصول ويجول 
الش���بابي  املرمى  الفحيحيل ويدكوا  العبو 
من كل االجتاهات على الرغم من احملاوالت 
التصحيحية من مدرب الشباب يوسف غلوم 
اال ان احلضور القوي من العبي الفحيحيل 
ومدربهم لم يعط فرصة لفريق الشباب لتدارك 

النتيجة الثقيلة.
ال يختلف اثنان عل���ى ان الدفاع املتقدم 
للفحيحيل كان كلمة الس���ر لتس���جيل فوز 
عري���ض عندما دافع االحم���ر بطريقة 3-3 
املتقدمة وجنح الثالثي عبدالعزيز الشمري 
وعبدالرحمن نشمي وخالد مناحي في ابعاد 
ثالث���ي اخلط اخللفي للش���باب عن منطقة 
املناورات لينقط���ع االمداد عن العبي اخلط 
االمامي مبارك الزيد ويوس���ف الشاهني مع 
اس���تغالل العبي الفحيحيل للهجوم املرتد 
السريع عن طريق الشمري وزمالئه الى جانب 
تنفيذ جوان���ب تكتيكية في الهجوم ينهيها 

باتقان املتألق سعد سالم والعب اخلط اخللفي 
فهد ربيع وما يحسب بقوة حلجازي انه كان 
حاضرا بقوة من خالل التغييرات فعندما هبط 
اداء ربيع اخرجه على طول واشرك فيصل 
الهاجري الذي اجاد وعندما تقدم الش���باب 
بدفاعه اعاد ربيع ولكن هذه املرة طلب منه 
النزول كالعب ث���ان على الدائرة الى جانب 
سعد العازمي ليفتح جبهة جديدة الى جانب 
فرض مبارك دحل لنفسه كالعب مهم وهداف 
عن طريق اجلناح والهجوم املرتد مما جعل 
مدرب الشباب والعبيه يعجزون عن مجارات 

الفحيحيل وخاصة في الشوط االول.
الثاني حصل عبدالعزيز  في الش���وط 
الشمري على االيقاف الثالث ومت استبعاده 

نهائيا في بداية الشوط وبعده حصل خالد 
مناحي على الكرت االحمر ليفقد الفحيحيل 
اه���م عنصرين في الدف���اع وهذا ما اعطى 
فرصة لصانع العاب الشباب علي البلوشي 
للتحرك بحرية اكبر الى جانب عمار الرامزي 
فيما غاب سعد احليدري الذي كان تركيز 
دفاع الفحيحيل عليه اكثر ليجاري الشباب 
الفحيحيل هدفا بهدف ولكن الفارق الكبير 
في الشوط االول هو الذي اهدى الفحيحيل 
الفوز ولالمانة كان احلارسان يوسف الفضلي 
)الفحيحيل( وعبدالرحمن املشاري)الشباب( 
جنمني فوق العادة خالل ش���وطي املباراة، 
ادار اللقاء الدوليان علي عباس وجاس���م 

سويلم.

في ختام مباريات األسبوع التاسع من دوري الدمج

 الفحيحيل يكشر عن أنيابه ويلتهم الشباب في »اليد«


