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ضمن استعدادات املنتخبني للتصفيات اآلسيوية املؤهلة ألوملبياد لندن

»األوملبي« في اختبار قوي أمام سورية اليوم

يخوض منتخبنا االوملبي في 
الـ 7 مساء اليوم على ستاد علي 
صباح السالم بنادي النصر اختبارا 
قويا امام املنتخب السوري ضمن 
اســــتعدادات املنتخبني ملنافسات 
الدور الثاني للتصفيات اآلسيوية 
املؤهلة الى اوملبياد لندن 2012، حيث 
ســــيواجه االزرق منتخب اليابان 
19 و23 يونيو املقبل بينما يلعب 
املنتخب السوري امام تركمانستان، 
وكان اللقاء الــــودي االخير الذي 
جمع الفريقــــني في يناير املاضي 
في ستاد العباسيني انتهى ملصلحة 
السوري 4 ـ 0.  وكان االوملبي قد 
التقى 16 مايو اجلاري مع منتخب 
البحرين وخسر اللقاء بهدف دون 
رد، ومباراة اليوم هي الثانية دوليا 
للمنتخب في مرحلة اعداده احلالية 
والتي يســــعى من خاللها اجلهاز 
الفني بقيادة الوطني ماهر الشمري 

االسلوب، ولذلك فاملباراة بالفعل 
اختبــــار جدي لالعبي خط الظهر 
ملنتخبنا الوطني. وتبقى لالوملبي 
مباراة امام املنتخــــب العراقي 4 
يونيو املقبل قبــــل ان يغادر الى 
ســــنغافورة 9 منه على ان يلعب 
هناك مباراة واحدة امام املنتخب 
الســــنغافوري يوم 14 ثم يتوجه 
الى ناجويا اليابانية لالســــتعداد 
للمواجهة احلاسمة 19 املقبل امام 
منتخب اليابان. وشهدت تدريبات 
املنتخب مساء امس االول مشاركة 
الالعب عمر بوحمد بعد رفع اجلبس 
عن قدمه حيث باشر بوحمد اجلري 
حــــول امللعب الســــتعادة لياقته 
ويحتاج الالعب الى فترة ال تقل 
عن اسبوعني العادة التأهيل قبل 
البدء في املشاركة مع املنتخب امام 

سنغافورة.
مبارك الخالدي  ٭

رؤية معاجلاته للنواحي الهجومية 
في التدريبات االخيرة بعد اهدار 
املهاجمني وباالخص يوسف ناصر 
العديد من الفــــرص في التجارب 
البحرين  امــــام  االخيرة وخاصة 
حيث عمد الشمري العطاء املهاجمني 
جرعات تدريبية خاصة في كيفية 
استثمار الفرص التي قد ال تتكرر 
كثيرا في املواجهات احلاســــمة.  
وعلى اجلانب االخر ميتاز املنتخب 
السوري باللياقة البدنية العالية 
والسرعة والتنظيم اجليد وااللتزام 
التكتيكي العالي بسبب االستقرار 
الفني للفريق منذ اشهر عده وجتلى 
ذلك بوضوح فــــي مباراة الفريق 
االخيــــرة امام العراق االســــبوع 
املاضي والتي انتهت بالتعادل 1-1، 
كما يجيد السوريون التعامل مع 
الكرات الثابتة بشكل فعال مكنهم 
من احراز العديد من االهداف بذات 

ومســــاعده خالــــد احمــــد لزيادة 
االنسجام بني الالعبني بسبب عدم 
االستقرار على التشكيلة املثالية 
نظرا للظروف القاهرة التي مير بها 
املنتخب من اصابات واعتذارات. 
كما ان املواجهة تعد فرصة مواتية 
الســــتثمار قوة املنتخب املنافس 
ملعاجلة اخللل الــــذي يعاني منه 
خط الوسط الذي يعاني من غياب 
العناصر االساسية بسبب ظروف 
االصابات واالعتذارات املتزامنة مع 
اذ  الدراسية لالعبني،  االختبارات 
يفتقد املنتخب العبيه عادل مطر 
وعمر بوحمد ومحمد الظفيري وفهد 
االنصاري وعبدالعزيز السليمي 
لالسباب املذكورة، لذلك فاملباراة 
فرصة سانحة ملنح العناصر البديلة 
الفرصة الثبات اجلدارة ملن يثبت 

وجوده من الالعبني.
وينتظر اجلهــــاز الفني اليوم 

)هاني الشمري( االوملبي في مباراة سابقة مع البحرين 

الفحيحيل يتّوج اليوم بدرع الدوري 

النصر والكويت »نار« والشباب »محتار« في »ممتاز اليد«

سيكون الفحيحيل اليوم على 
موعـــد مع التتويـــج ورفع درع 
الدوري للمرة الرابعة في تاريخه، 
وذلك في لقائه اليوم في السابعة 
والنصف مع الشباب في اجلولة 
االخيرة من الدوري املمتاز لكرة 
اليد على صالة الشهيد فهد االحمد 

مبقر االحتاد في الدعية.
وستكون جماهير اللعبة على 
موعد آخر مـــن اإلثارة في اللقاء 
الذي سيجمع النصر )9 نقاط( مع 
الكويت )8 نقاط( في مباراة يبحث 
كل منهما عن الفوز حتى ال يكونا 
خارج احلفل اخلتامي ألصحاب 
املراكز الثالثة األولى، وســـتبدأ 
املبـــاراة في الرابعـــة والنصف. 
وفي اللقاء الثالث يلتقي العربي 
)6 نقاط( مع القادسية )5 نقاط( 
في مبـــاراة حتصيل حاصل من 
أجل حتســـني املراكز، وذلك في 

السادسة.
وقد حسم الفحيحيل البطولة 
قبـــل انقضائها بثـــالث جوالت 
وترك الشباب والنصر والكويت 
يتصارعون على املركزين الثاني 

الدائـــرة فالح الزعبـــي، وهذا ما 
سيجعل مهمة صانع األلعاب امجد 
مقبل مضاعفة الستغالل الفجوات، 
كما ان مشاركة محمد العازمي من 
البداية ضرورية إلجادته التصويب 

اخلارجي وأيضا االختراق.
من جانبه يعتبر الكويت من 
أفضل الفرق من الناحية البدنية 
ولكن إمكانيات العبيه لم تستغل 
بالشكل املناسب وان كان املدرب 
اجلزائري صالح بوشـــكريو بدأ 
ينظم الفريق من الناحية التكتيكية 
أفضل من السابق، كما انه سبق 
له تدريب العنابي وهو ما يعني 
معرفتـــه التامـــة بنقـــاط القوة 
والضعف بفريقه القدمي مما يسهل 
مهمته في قراءة أفضل للعنابي.

عموما الكفة متساوية والهجوم 
املرتد سيحسم املوقف لذلك من 
يلعب بروية في الهجوم ويعود 
مبكرا الى الدفاع ستكون الغلبة 
لصاحله وما نتمناه من الفريقني 
تقبل اخلســـارة قبل الفوز حتى 

تخرج املباراة الى شط األمان.
حامد العمران  ٭

النصر دون احلارس جابر العازمي 
)املوقوف( ولكـــن ذلك لن يؤثر 
على وجود احلارسني خلف جهيم 
وبحر االبراهيم واالثنان مستواهما 
جيد، اال انه سيعتمد على احلالة 
الدفاعيـــة وإبعاد القوة الضاربة 
في االبيض عن منطقة املناورات 
وهـــم العبو اخلـــط اخللفي في 
الكويت محمد وعبداهلل الغربللي 
وعبداهلل اخلميس الى جانب صانع 
االلعاب أحمـــد الكندري وأحيانا 
خالـــد الغربللي مع إغالق املنافذ 
على اجلناحني مشعل طه واملتألق 
جاسم محمد واالهم العب الدائرة 

عبدالرحمن البالول.
النصر بطريقة  ومتى لعـــب 
دفاعية صحيحة سيكون االقرب 
الـــى الفوز بشـــرط عدم حتميل 
فيصل واصل اكثر من طاقته في 
الهجومـــي وإعانته من  اجلانب 
خالل تنويع اللعب والفتح على 
اجلناحني لتشتيت دفاع الكويت، 
وان كانت املراقبة ستكون لصيقة 
لواصل للحد مـــن خطورته الى 
جانب احلد مـــن خطورة العب 

والثالث، وفي حال فوز الكويت 
على النصر سيضمن املركز الثالث 
بعد تساويه مع الشباب برصيد 
10 نقاط وتذهب األفضلية للشباب 
ألنه خسر من االبيض في املرحلة 
االولى بفـــارق 3 أهداف وفاز في 
املرحلة الثانية بفارق 4 أهداف ما 
يعني ان له األفضلية بفارق هدف 
الحتالل املركز الثاني، أما في حال 
فوز النصر ووصوله الى رصيد 11 
نقطة فيجب على الشباب التعادل 
مع الفحيحيل على أقل تقدير حتى 
يقتنص املركز الثاني ويترك الثالث 
للعنابي الذي تعادل وخسر من 
الشـــباب في مرحلتي املمتاز ما 
يعني ان االفضلية في النقاط تذهب 
ألبناء املنطقة العاشرة، لذلك إذا 
أراد النصـــر املركز الثاني فعليه 
الفوز على الكويت وانتظار فوز 
الفحيحيل على الشباب حتى يتأهل 
العنابي مع الفحيحيل الى البطولة 

اآلسيوية املقبلة.
اللقاء املرتقب  الى  وبالعودة 
الذي سيجمع العنابي مع االبيض، 
فالفريقان يطمحان للفوز ويلعب 

هل يحد دفاع النصر من خطورة جنم الكويت محمد الغربللي؟ 

حل ثالثًا في لقاء روما الدولي

الكويت يعاود تدريباته اليوم
يعاود فريق الكويت تدريباته في الـ 6 مساء 
اليوم بعد انتهاء االجازة التي منحها اجلهازان الفني 
واالداري لالعبني بعد مباراة الفريق امام القادسية 
االربعاء املاضــــي في دور الـ 16 من بطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي التي فاز فيها االبيض بركالت 
الترجيح معلنــــا تأهله الى ربع نهائي البطولة، 
ويستعد الكويت ملواجهة النصر في الدور نصف 
النهائي من كأس صاحب الســــمو االمير الثالثاء 
املقبل حيث يســــعى األبيض الى مواصلة تألقه 
مؤخرا والســــعي لضم كأس البطولة االغلى في 
ختام املوسم احمللي. ويأمل اجلهاز الطبي للفريق 

معاجلة العديد من حاالت االرهاق والشد العضلي 
التي داهمت عددا غير قليل من الالعبني نتيجة 
لضغط املباريات محليا وآسيويا في الفترة االخيرة 
وخاصة جنوم الفريق خالد الفضلي وفهد عوض 
ووليد علي ويعقوب الطاهر، كما اليزال املدافع 
خالد الشــــمري في مرحلة اعادة التأهيل نتيجة 
لالصابة التي يعاني منها، في حني يحتاج املدافع 
احمد الصبيح الى وقت اطول قبل مشاركته في 
التدريبات نتيجة للكدمة القوية في االضالع التي 

تعرض لها امام القادسية.
مبارك الخالدي  ٭

العازمي يتأهل لبطولة العالم لـ »القوى«

عمالء الوطني يحضرون نهائي »أبطال أوروبا«

6 أندية في دوري وكأس الشواطئ

تأهل العداء محمد العازمي اول من امس 
لبطولة العالم أللعاب القوى التي ستقام في 
كوريا الجنوبية في أغسطس المقبل بعد ان 
حل ثالثا في ســـباق 800 متر في لقاء روما 

الدولي )الدوري الماسي( المقام حاليا.
وقال امين الســـر المساعد التحاد ألعاب 
القوى محمد العتيبي لـ »كونا« ان العازمي 
حل ثالثا بتسجيله 1.45.52 دقيقة وهو الرقم 

الذي أهله للمشاركة في بطولة العالم.
واضاف ان دخوله في مجموعات تدريبية 
استعدادا للبطولة أسهم بصورة كبيرة في 

تحقيقه للرقم الذي أهله لبطولة العالم.
وقال ان العازمي سيشارك األحد المقبل في 
بطولة الـ »جولدن.ليج« وفي بطولة دولية 
تقام في المغرب في الرابع من الشهر المقبل 
البطولة اآلسيوية  استعدادا للمشاركة في 
أللعاب القوى المقرر عقدها في اليابان يوليو 

المقبل ومن بعدها بطولة العالم.
يذكر ان االتحاد الدولـــي أللعاب القوى 

اعلن بنك الكويت الوطني عن اسماء عمالئه 
من حاملي بطاقات ماستركارد االئتمانية الفائزين 
برحلة لشخصني مدفوعة التكاليف بالكامل الى 
لنــــدن حلضور املباراة النهائيــــة لدوري ابطال 
اوروبا، وذلك بالتعاون مع شــــركة ماستركارد 

العاملية.
وفاز عمالء البنك الوطني ضاري حمد الوزان 
وانثوني دوير برحلة شخصني مدفوعة التكاليف 
بالكامل حلضور املباراة النهائية بني برشلونة 
ومان يونايتد التي ستقام اليوم. وقد اعرب الفائز 
ضاري الوزان عن سعادته بفوزه بهذه الفرصة 
قائال: كنت دائما امتنى ان اعيش اجواء احلماس 
ملباريات دوري ابطــــال اوروبا، لذلك ذهبت الى 
لندن لشراء تذاكر للمباراة النهائية لدوري ابطال 
اوروبا، ولم يسعفني احلظ بإيجاد تذاكر، ولكن فور 
وصولي الى الكويت، تلقيت مكاملة من العالقات 

أقيمت اول من امس قرعة مسابقة الدوري 
العام لكرة القدم الشاطئية ومسابقة كأس 
االحتاد لكرة القدم الشاطئية وذلك بحضور 
سهو السهو ســـكرتير عام االحتاد وجالي 
اجلريد رئيس جلنة الصاالت والشـــاطئية 
واعضاء اللجنة باإلضافة إلى ممثلي االندية 
الست املشاركة في املسابقتني وهم التضامن، 
القادسية، الشـــباب، الصليبخات، النصر، 
العربي. من جانبه اعرب السهو عن سعادته 
الغامرة بانطالق هذه املسابقة للمرة األولى 
في الكويـــت وهو ما يعكس اهتمام مجلس 
إدارة احتاد كرة القدم بنشر هذه اللعبة بعد 

جتربة الصاالت الناجحة بكل املقاييس.

ابتكـــر بطولة جديدة تقـــام كبديل لبطولة 
الدوري الذهبي بدءا مـــن عام 2010 وأطلق 

عليها الدوري الماسي أللعاب القوى.
ويهـــدف االتحاد الدولي مـــن اقامة هذه 
البطولة الى تعزيـــز وتدعيم ألعاب القوى 
عالميـــا من خالل اقامة بعض فعاليات هذه 
البطولة خـــارج أوروبا بعـــد أن اقتصرت 
الذهبي  الســـتة للدوري  اللقاءات  فعاليات 

على أوروبا.
وتتضمن أنشطة الدوري الماسي لقاءات 
في آسيا وأوروبا والشرق األوسط والواليات 
المتحدة. وتتساوى الجوائز المالية لجميع 
المسابقات والسباقات وتبلغ لكل منها 416 ألف 
دوالر مع ضمان مشاركة أفضل النجوم في 

كل سباق ومسابقة طبقا للعقود المبرمة.
وفي نهاية جميع اللقاءات التي تشهدها 
البطولة سيحصل كل العب ينال أعلى عدد 
من النقاط في كل من الـ 32 مســـابقة على 

80 ألف دوالر.

العامة في بنــــك الكويت الوطني بفوزي برحلة 
حلضور املباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا، 
وشكر الوزان بنك الكويت الوطني على حتقيق 
حلمه بحضور املبــــاراة النهائية لدوري ابطال 
اوروبا. من جهته، اعرب الفائز انثوني دوير عن 
حماسه حلضور مباراة برشلونة ومان يونايتد 
مؤكدا ان بنك الكويت الوطني دائما يســــعى الى 
التميز من خالل عروضه غير املسبوقة وخدماته 
املميزة. ومنذ اطالقه منح هــــذا العرض الفريد 
ستة عمالء من الوطني فرصة حضور املباريات 
النهائيــــة ونصف النهائية لدوري ابطال اوروبا 
لسنة 2011/2010، وقد حصل كل منهم على رحلة 
لشخصني مدفوعة التكاليف بالكامل مبا في ذلك 
تذاكر الســــفر ذهابا وإيابا وإقامة كاملة بفندق 
خمــــس جنوم وتذاكر املباريــــات، باإلضافة الى 

تأمني املواصالت الى موقع املباراة.

من جانبه اوضـــح جالي اجلريد رئيس 
جلنة الصاالت والشاطئية أنه من املتوقع ان 
تنطلق مسابقة الدوري العام بداية يونيو 
املقبل وســـيتم حتديد الوقت اعتمادا على 
جهوزية املالعب التي ستقام عليها املسابقة 
حيث مت اعتمـــاد مالعب اجلزيرة اخلضراء 
التي جتري عليها عمليات الصيانة في الوقت 
احلالي، واردف »جالي« قائال ان بطولة الدوري 
ستقام بنظام الذهاب واالياب كما ستنطلق 
بطولة كأس الشـــواطئ بعد ايام قليلة من 
انتهاء بطولة الدوري، وستحدد الفرق املتأهلة 
تلقائيا لألدوار املتقدمة في الكأس بناء على 

نتائجها في الدوري.

محمد العازمي تألق في بطولة روما

الفائز انثوني دوير يتسلم اجلائزة من مدير فرع االحمدي عدنان الفهد

املباراة فرصة لعالج 
اخللل بعد غياب 
العناصر األساسية

صراع على الوصافة 
بني األبيض

والعنابي


