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الكويت يعيد تأهيل الشمري.. والقادسية يحدد مصير احلسني

بعد أن أنهيا املرحلة األولى من إعدادهما

إبراهيم إلى لندن الستكمال عالجه

أخطاء باجلملة لـ »الشباب« و»الناشئني« كشفتها التجربة العراقية

تأك����د غياب مدرب القادس����ية 
محمد إبراهيم عن قيادة فريقه أمام 
الكويت يوم األربعاء في دور ال� 16 
من بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
بعد قرار إبراهيم التوجه الى لندن 
خالل ال� 24 ساعة املقبلة الستكمال 
عالجه من العارض الصحي الذي 
تعرض له مؤخرا.وعلمت »األنباء« 
ان إبراهيم قرر السفر على نفقته 
اخلاصة كسبا للوقت وتفاديا ألي 
انتكاسه جديدة قد تتعرض لها عينه 
املصابة بڤيروس مجهول الهوية.وقاد 
تدريبات األصفر مساء امس رسميا 
الصربي غوران مانكوفيتش بحضور 
املدرب املساعد احمد حيدر، حيث 
شارك في التدريبات جميع الالعبني 

الوطنيان  أنه����ى منتخبان����ا 
»الشباب والناشئني« املرحلة االولى 
من إعدادهما لالستحقاقات املقبلة 
بعد ان خاض كل منهما مباراتني 
م����ع نظيره العراق����ي، حيث كرر 
العراقي فوزه  الش����باب  منتخب 
عل����ى منتخبنا 3 � 0 مس����اء أول 
من امس، بع����د ان انتهت املباراة 
االولى بينهما ملصلحة العراق 2 � 
0، فيما تعادل أزرق الناشئني من 
دون أهداف م����ع نظيره العراقي، 
علما ان املباراة االولى انتهت بفوز 
املنتخب العراقي 1 � 0. وقد غادرت 
بعثة املنتخب����ني العراقيني البالد 
صباح ام����س متوجهة الى بغداد 

عبر املنفذ البري.
اجلدي����ر بالذك����ر ان منتخب 
الشباب يستعد خلوض منافسات 
املجموع����ة الثانية من التصفيات 
املؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2012 
واملقرر انطالقها نوفمبر املقبل في 
ضيافة العاصمة القطرية الدوحة 
مبشاركة منتخبات البحرين واألردن 
وقطر وبوتان وطاجيكستان، كما 
يستعد ازرق الناشئني للمشاركة 
في البطولة العربية في جدة يوليو 
املقب����ل ودورة األلعاب اخلليجية 
الذي يليه،  الدوحة اغسطس  في 
وكذلك للتصفيات اآلسيوية املؤهلة 

علي عبر تسجيله الهدف الرابع من 
كرة ثابتة، نافيا عبر مشاركته اي 
خالفات مع روماو الذي استبدله في 
نهائي كأس ولي العهد، ومن املقرر 
ان يدخل الفريق معسكرا داخليا في 
فندق كورت يارد اعتبارا من مساء 
اليوم في ضيافة القادس����ية وفق 

اللوائح املنظمة للبطولة.
وكانت إدارة األصفر قد أعدت 
برنامجا متكامال الستضافة الكويت 
كونه صاح����ب األرض التي تقام 
عليها املب����اراة يوم األربعاء حيث 
يتضمن البرنامج احلافلة التي تقل 
الالعبني من الفندق الى ستاد محمد 

احلمد.
مبارك الخالدي  ٭

للناش����ئني ولكن مصلحة األزرق 
هي الهدف املش����ترك فاملنتخبات 
اخلليجية والعربية واآلسيوية التي 
سنتنافس معها في االستحقاقات 
املقبلة تتفوق علينا في كثير من 
األمور التي أشرنا إليها، ولم تعد 
املهارة التي يتميز بها العبونا تكفي 
لتحقيق إجناز يحسب ملنتخبات 
املراحل الس����نية، فبم����ا ان هذه 
املرحلة السنية هي النواة األساسية 
للمنتخ����ب األول فالبد من إعادة 
النظر في األجهزة الفنية واالدارية 
املشرفة على املنتخبني وتخصيص 
كوادر متخصصة على درجة عالية 
من الكفاءة الفنية ومتفرغة متاما 
ملهام عملها شريطة عدم التدخل في 
أعمالها لتكون صاحبة القرار األوحد 

في عملية اختيار الالعبني.
اجلدير بالذكر ان األزرق الشباب 
وش����قيقه الناشئني س����يعاودان 
املقبل  تدريباتهما اعتبارا من 22 
فور انتهاء االختبارات الدراسية، 
حيث يغادر املنتخبان الى معسكر 
خارجي في سلوڤاكيا ملدة 3 أسابيع 
وفق البرنامج املعد لهما وكلنا أمل 
ان نشاهد العبينا بحال أفضل مما 
كان����وا عليه خالل املرحلة االولى 

من اإلعداد.
مبارك الخالدي  ٭

العائد من إصابة وهو ما يشير الى 
عدم قدرته على العطاء 90 دقيقه 
كاملة.وفي اجلبهة الكويتاوية واصل 
األبيض تدريبات����ه بقيادة مدربه 
البرتغالي جوزيه روماو مبشاركة 
جميع الالعبني املدونني في قائمته 
اآلسيوية باس����تثناء املدافع خالد 
الش����مري الذي رمبا يكون خارج 
حسابات اجلهاز الفني لإلصابة التي 
عاودته أمام الفحيحيل امس األول 
في بطولة كأس االمير والتي تأهل 
على أثرها األبيض الى الدور نصف 
النهائي برباعية نظيفة، ما ساهم 
في ارتفاع الروح املعنوية لالعبني 
واجلهاز الفن����ي الذي اطمأن على 
احلالة البدنية والفنية للنجم وليد 

توجيهات املدربني بااللتزام باألدوار 
الدفاعية فقط، األم����ر الذي يقلل 
الكثافة الهجومية ويبعث بإشارات 
اخلوف والرهبة لفرق اخلصوم ما 
يزيد من حافزها مبهاجمة مرمانا 
الدفاع  العبء على  وبالتالي يقع 
وهو أصال يعاني من مشاكل عديدة 
في مقدمتها ضعف التكوين البدني 
للمدافعني وخاصة مركز قلب الدفاع 
وعدم ق����درة الالعبني على صنع 
البلوك الدفاعي القوي حلماية مرمى 

منتخبنا.
وم����ن األم����ور الالفت����ة أيضا 
الضعف البدني امللحوظ لالعبني 
فكث����رت حاالت الس����قوط مع اي 
احتكاك بس����يط بالعبي اخلصم 
األمر الذي يضع عالمات استفهام 
حول جدوى متارين األحمال والقوة 
التي نفذها املدربون خالل املرحلة 
االولى من اإلع����داد وعليه يجب 
إعادة النظر في التمارين اخلاصة 
بالقوة وإلزام الالعبني بنظام خاص 
للتغذية لزيادة القوة اجلسمانية 

لالعبني.

تفوق المنتخبات الخليجية

ونحن ال نريد التقليل من عمل 
املدرب����ني الوطني����ني احمد حيدر 
الهاجري  للش����باب وعبدالعزيز 

باستثناء املصابني منهم وهم عمر 
بوحمد وعادل مطر والسوري جهاد 
احلسني الذي ينتظر قرار اجلهاز 
الطبي اما بالسماح له باملشاركة في 
التدريبات او استبعاده من قائمة 
الالعبني في املواجهة املرتقبة أمام 
الكويت إذ ما زال يعاني عدم اكتمال 

شفائه.
ويسعى غوران الى ترميم خط 
وس����طه عبر إيجاد البدالء لس����د 
غياب فهد األنصاري وطالل العامر 
املوقوفني آسيويا وكذلك عدم متاثل 
عادل مطر وعمر بوحمد للشفاء، كما 
يسعى الى إعادة تأهيل عبدالعزيز 
املشعان املرهق اثر مشاركته أمام 
الشباب في بطولة كأس االمير وهو 

الى نهائيات كأس آسيا 2012 التي 
ستقام في الكويت نوفمبر املقبل، 
حيث يلعب األزرق في املجموعة 
الثانية التي تضم منتخبات اليمن 
وباكستان واإلمارات وجزر املالديف 

وأفغانستان.

أخطاء بالجملة

وم����ع اإلقرار ب����أن الهدف من 
املباري����ات الودية ليس هو الفوز 
بق����در ما هو استكش����اف مواطن 
اخللل ف����ي الفريق فقد كش����فت 
التجربة العراقية أخطاء باجلملة 
في املنتخب����ني تعكس العديد من 
اجلوانب الس����لبية ف����ي املرحلة 
االولى إلعدادهما وهما املنتخبان 
اللذان يعول عليهما كثيرا خلدمة 
الكويتية مس����تقبال. ومن  الكرة 
األخطاء ما هو أساس����ي قد يشير 
الى سوء اختيار قوائم الالعبني، 
حيث تعكس األخطاء في االستقبال 
والتمرير سوء التأهيل لالعبني منذ 
البداية، فضال عن س����وء التمركز 
داخل امللعب وهو دور اجلهاز الفني 
املشرف على املنتخب، عالوة على 
غياب التح����رك االيجابي لالعبني 
من الناحيتني الفردية واجلماعية 
وكذلك غياب دور األطراف رمبا لعدم 
إجادة الالعبني االنطالق او بسبب 

)هاني الشمري( القادسية وضع برنامجا إلعادة تأهيل عبدالعزيز املشعان قبل مواجهة الكويت  

أزرق الشباب لم يقدم العرض املأمول أمام العراق  )هاني الشمري(

الشباب والنصر يتصارعان على وصافة »اليد«

تقام اليوم منافسات اجلولة قبل االخيرة من 
الدوري املمتاز لكرة اليد، حيث يلتقي في املباراة 
االولى العربي مع الكويت املتساويني برصيد 6 
نقاط في الرابعة والنصف فيما يتقابل في املباراة 
الثانية الفحيحيل )14 نقطة( مع القادس����ية )5 
نقاط( في السادسة، وفي املباراة الثالثة واالخيرة 
في السابعة والنصف يواجه الشباب )8 نقاط( 
النص����ر )9 نقاط( في اهم املباريات على اعتبار 
ان الفريقني يس����عيان للمركز الثاني بعد ضمان 
الفحيحيل احراز البطولة وستقام املباريات على 
صالة الش����هيد فهد االحمد في الدعية.وسيكون 
اللقاء ال����ذي يجمع العنابي مع الش����باب محط 
أنظار متابعي اللعبة، وفي حال فاز النصر اليوم 
فسيحسم املركز الثاني لصاحله دون انتظار ما 
تس����فر عنه مباريات اجلولة االخيرة وهذا ما ال 
يريده الشباب الذي سيدخل املباراة بكامل عتاده 
وسيستخدم املدرب الوطني يوسف غلوم كامل 
اسلحته حتى يضمن الوصول الى نقطة االمان 
التي تضمن له الوقوف عل����ى منصة التتويج.
والشباب قادر على الظفر بنقطتي املباراة متى 
كانت القراءة الفنية صحيحة والتزم الالعبون 
باجلانب التكتيكي، وسيغيب اليوم عن الفريق 
العب اخلط اخللفي مشعل املطيري اليقافه من قبل 
جلنة املسابقات اربع مباريات، لكن الشباب مبن 
حضر حيث يوجد في اخلط اخللفي قوة ضاربة 
بقيادة علي البلوشي وعمار الرامزي والضارب 
س����عد احليدري الى جانب اخلبير سعد يالوس 
وشقيقه عبدالعزيز الذي يحتاجه الفريق احيانا 
في اخلط اخللفي، وبدأ العب الدائرة حميد نعمة 

يعرف كيف ينسجم مع زمالئه الى جانب وجود 
جنمني في اجلناحني وهما مبارك الزيد ويوسف 
الشاهني، واذا مت التركيز عليهما فستكون مهمة 
دفاع العنابي غاي����ة في الصعوبة، فيما يحرس 
مرمى الشباب املتألق عبدالرحمن املشاري الذي 
يع����رف جيدا كيف يؤازر زمالءه من خالل تألقه 
ف����ي املرمى.من جانبه، ال يريد العنابي ان يفرط 
ف����ي الوصافة بعد ان جاء من اخللف ليقف على 
اعتاب املنصة وجاء ذلك باصرار العبيه ومدربهم 
اجلزائري رشيد ش����ريح الذي يجتهد في قراءة 
امللعب، لكن الدقائق االخيرة تس����بب مشكلة له 
حيث غالبا م����ا يفقد فيها التركيز ولكن الوضع 
اليوم قد يكون مختلفا ألن املباراة تعتبر حتديا 
للفريق والالعبني.عموما من الناحية الفنية يعتبر 
النصر جاهزا بوجود عدة مفاتيح للعب وظهر في 
اآلونة االخيرة اجلناح االمين عبدالعزيز املاجد 
بصورة طيبة ساهمت بأخذ يد الفريق الى االمام 
وهذا يعود لاللت����زام التكتيكي من الباك االمين 
نواف الشمري الذي يعتبر العصب الفني للفريق 
فيما تكمن القوة الضاربة في الدولي فيصل واصل 
ويساعده املخضرم مناور دهش، ودائما ما تكون 
مش����اركة امجد مقبل ايجابية فيما يعتبر العب 
الدائ����رة فالح الزعبي احد النج����وم الالمعة في 
الدوري الستقرار مستواه، ودائما ما يكون محمد 
العازمي ورقة رابحة بيد املدرب، حيث يشركه في 
الوقت املناسب، اما حراسة املرمى فهي بيد امينة 
لوجود الواعد جابر العازمي الى جانب احلارس 

اخلبير خلف جهيم.
حامد العمران  ٭

سعيد احليدري من العناصر املؤثرة في صفوف الشباب

السليمي: إدارة »األوملبي« لم تقدر ظروفي

الرفاع يصل اليوم.. وعبداللطيف إلى احملرق

النصر إلى نصف نهائي كأس األمير

أعلن العب النادي العربي عبدالعزيز السليمي 
عن تقدمي����ه كتاب اعتذار جدي����د عن االنضمام 
لصفوف املنتخ����ب األوملبي خالل الفترة املقبلة 
خلوض التصفيات املؤهلة ألوملبياد لندن. وكان 
احت����اد الكرة قد أصدر ق����رارا بإيقافه ملدة ثالث 
مباريات بدءا من املوسم املقبل 2011 � 2012، وذلك 
بداعي عدم التزامه في تدريبات املنتخب كما جاء 
في نص كتاب اإليقاف.وأوضح السليمي ملوقع 
اجلمهور العرباوي مالبسات هذه األحداث، حيث 

اعترف أنه تغيب عن بعض التدريبات لكن بعذر 
وباستئذان من مشرف املنتخب، مشيرا الى انه 
سبق أن أبلغ إدارة املنتخب عن ظروفه العائلية 
التي تتطل����ب وجوده إلى جانب والده بش����كل 
مس����تمر، واضاف ان مما يؤسف له ان القائمني 
على املنتخب لم يقدروا الظروف العائلية، وقال: 
انني ق����د أبلغتهم بها وبالتفصيل، لكن ال أعرف 
سبب عدم اقتناعهم بها، وأؤكد أن ارتداء الفانيلة 

الزرقاء شرف وحلم كبير لدى كل العب. 

يصل إلى الكوي���ت اليوم وفد فريق نادي 
الرفاع لكرة القدم ملالقاة كاظمة بستاد الصداقة 
والسالم بعد غد االربعاء ضمن منافسات الدور 
ربع النهائي لبطولة اخللي���ج ال� 26 لألندية 
األبطال.وأدى الفريق أمس تدريبه األخير بقيادة 
مدربه خالد احلربان ومساعده عادل املرزوقي 
وكان الفريق قد تعادل في آخر مبارياته بالدوري 
مع األهلي 3 - 3، وس���يكون بانتظار املباراة 

األخيرة في املس���ابقة التي يتنافس عليها مع 
احملرق واألهلي لتحديد بطل الدوري يوم 29 
اجلاري.من جهة أخرى، وقع احملرق عقدا مع 
العب احلالة السابق والنصر العماني إسماعيل 
عبداللطيف لالنضمام لصفوفه بعد عودته من 
مس���قط بحضور وكيل أعمال الالعب خليفة 

املطيري من الكويت.
المنامة ـ ناصر محمد  ٭

حج����ز النصر مقعده في ال����دور قبل النهائي 
ملسابقة كأس سمو األمير بعد فوزه على نظيره 
اجلهراء بنتيجة هدف����ني دون رد في مواجهتهما 
على ستاد محمد احلمد بنادي القادسية ضمن دور 
الثمانية للمسابقة.وبهذا الفوز يكتمل عقد االندية 
األربعة املتأهلة للدور نصف النهائي للمسابقة وهي: 

القادسية وكاظمة والكويت اضافة الى النصر.وسجل 
الهدف االول للنص��ر غازي القهي��دي ف���ي الدقيق��ة 
ال� 60. ثم اضاف محترف النصر السوري محمد 
زينو الهدف الثاني في الدقيقة ال� 88 من مجهود 
فردي بعد توغله في منطقة اجلزاء وتسديده للكره 
في الشباك بعد ان مرت امام املدافعني واحلارس.

مشاركة ناجحة 
للنبهان في فلوريدا
قدم الالعب حمد النبهان من خالل 
 Gator مشاركته األولى في بطولة

Nationals املقامة بوالية فلوريدا األميركية 
اداء جيدا ابهر به جميع املراقبني والقائمني 

على البطولة مبستواه املتميز، حيث 
حصل على املركز األول في منافسات 

الكاتا فئة احلزام البني، كما حقق املركز 
األول في منافسات القتال املفتوح فئة 
احلزام البني واألسود بالوزن املفتوح.
وحقق حمد إجنازا آخر بحصوله على 

املركز الثالث في منافسات القتال بالنقاط 
فئة احلزام البني واألسود. وبهذه 

املناسبة قال عبداحملسن البابطني مدير 
ومدرب Sidekick Academy: إننا نفتخر 

بإجنازات حمد، ونتمنى له املزيد من 
النجاح والتطور. ويعد هذا االجناز إضافة 

لسلسلة النتائج اإليجابية التي حققها 
الفريق في الفترة املاضية.وتعد بطولة 

Gator Nationals واحدة من أكبر البطوالت 
املفتوحة في الواليات املتحدة، وتقام 

سنويا في مدينة ديتونا بوالية فلوريدا.

الفحيحيل والعربي يواجهان القادسية والكويت

الضعف البدني 
وأخطاء االستقبال 

والتمرير تثير عالمات 
استفهام

األبيض يدخل 
معسكراً مساء اليوم 

في ضيافة األصفر

حمد النبهان مع جوائزه


