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ارتفاع وتيرة االستعداد في معسكري الكويت وكاظمة لكأس األمير

العجمي يعود والعنزي والهدهود جاهزان وغياب مؤكد للهيب

»األوملبي« يواصل تدريباته ومؤشرات قوية ملشاركة مطر أمام اليابان

فادية السعد: بطولة »جنى« لإلسكواش باسم املرحوم أشكناني

عل����ى امللعب الفرعي لس����تاد 
الصداقة والسالم مساء امس 
األول النشغال امللعب في مباراة 
االوملبي مع العراق بينما أدى 
البرتقال����ي تدريباته  الفريق 
مساء امس على ملعبه الرئيسي 
الذي ش����هد دخول النجم فهد 
العنزي التدريبات بعد الراحة 
اإلجبارية الت����ي منحها له ما 
التدريبات  تشاال، كما شهدت 
مشاركة محمد الهدهود العائد 
من إصابة خفيفة عالوة على 
انتفاء حالة اإليقاف التي حرمت 
الفريق من جهوده في مباراة 

نصف النهائي.
ومن املتوقع ان يصرف ما 
تشاال النظر عن مهاجمه فرج 
لهيب لعدم متاثله للش����فاء، 
حيث ل����م يش����ارك لهيب في 
التدريبات من����ذ فترة طويلة 
وبدا صعبا إعادة تأهيله فيما 
تبق����ى من وق����ت قصير على 
املواجه�������ة احلاس����مة إذ بدا 
تركيز ماتشاال على مهاجميه 
اجلاهزين فهد الفهد وعبداهلل 
العنزي  الى  الظفيري، اضافة 
س����الح الفريق األبرز في هذه 
املرحلة وكان اجلهازان الفني 
واإلداري للفري����ق الكظماوي 
قد رفض����ا دخول الالعبني في 
معسكر لرفع الضغط النفسي 
عنهم مفضلني دخولهم املباراة 

بأجواء عادية.
مبارك الخالدي  ٭

بالثقة  العالية فقد متيز جمعة 
العالية واجل���رأة في االحتكاك 
العالي  التكتيك���ي  واالنضباط 
وكانت أخط���اؤه في التمرير ال 
تذكر إضافة ال���ى مقدرته على 
مزاحم���ة اخلصم وقطع الكرات 
وهي من مميزات العبي االرتكاز 

التي يحتاجها األزرق.
وكان اجلهاز الفني قد عمد الى 
اغالق مناطقه الدفاعية امام العراق 
بتواجد 5 العبني في املنطقة وهم 
محمود جمعة وسلطان العنزي 
الش���ريدة وفهد ثامر  وشريدة 
وسامي الصانع الذي يتقدم احيانا 
ملس���اندة املهاجم يوسف ناصر 
األمر الذي يشير الى توجه اجلهاز 
الفني باعتم���اد البلوك الدفاعي 
الذي ميتاز  اليابان  امام  املتقدم 
بالسرعة والتكتيك العالي وهو 
توجه منطقي يحس���ب للجهاز 
الفني الذي يرغب في العودة من 
النتائج ليتفرغ  اليابان بأفضل 
ملباراة احلس���م في الكويت 23 
اجل���اري. ويؤخذ عل���ى العبي 
األزرق افتقادهم خلاصية التمرير 
وتناقل الكرة واالحتفاظ بها خللق 
الفرصة املناسبة للمهاجم واكتفى 
التش���تيت  الالعب���ون لعملية 
وهي ال جتدي ام���ام اليابانيني 
الذين ميلكون املهارة والسرعة 
والتكتيك العالي لضرب دفاعات 
منتخبنا كما عاب األزرق تقييد 
الشمري للظهيرين فلم نشاهد 
تقدما ملهدي املوسوي ذي النزعة 
الهجومية وكذلك فهد حمود الذي 
شغل مركز الظهير األيسر األمر 
الذي طب���ع أداء االزرق بالصفة 

الدفاعية البحتة.
مبارك الخالدي  ٭

الصعد.
وتطرق الرن����دي الى احلديث 
عن قرعة بطولة جنى العقارية 
الدولية املفتوحة لالس���كواش  
2011- »كأس املرحوم يوس���ف 
اشكناني« موضحا انه حتدد ان 
تكون في الس���اعة الثامنة  من 
مساء يوم 12 اجلاري في مركز 
يوسف املشاري بنادي القادسية 
وبحضور املصن���ف األول على 
البطول���ة وممثل م���ن االحتاد 
الدول���ي للعب����ة واحلكم العام 
للبطولة ومدير البطولة، وذلك 
وفقا للتعديالت االخي�����رة التي 
طرأت عل���ى قانون اللعبة، مبعنى 
انه ليس من  الضروري حضور 

جميع الالعبني.
وأشار الرندي الى ان مالعب 
مركز يوسف املش�����اري بنادي 
القادس����ية الذي ستقام عليه 
البطولة خ����الل الفترة من 13 
الى 18 اجلاري أصبحت جاهزة 
من اآلن إلقامة املباريات عليها 

من اآلن.
وأعرب الرندي عن شك�����ره 
الى رئيس وأعضاء  وتقديره 
مجلس ادارة ن���ادي القادسية 
الرياضي على تعاونهم الكبير 
والذين وضعوا حت�����ت تصرفنا 
مركز يوسف املشاري وذلك من 
أجل إجناح هذا احلدث الرياضي 
الكبير الذي يقام برعاية الشيخة 

فادية.

العنزي والهدهود جاهزان

وفي العديلية قاد التشيكي 
ميالن ماتشاال تدريبات الفريق 

لألبيض م����ن قوة اخلصم في 
منطقة وسط امللعب وتصرف 
العبيه اجليد في املناطق اخلالية 

من امللعب.

الذي خص العبيه مبحاضرة 
الفريق  تضمنت حتليال ألداء 
الكظم��������اوي قبل التدريبات 
الفني  عكست توجس اجلهاز 

عبر دبي.

جمعة اكتشاف جديد

التي حققها  الفوائ���د  ومن 
اجلهاز الفني اكتشافه لقدرات 
الواعد محمود  القادسية  جنم 
جمعة الذي تألق في مركزه امام 
منتخب الع���راق القوي ببنية 
العبيه اجلس���مانية ولياقتهم 

التي منحت لالعبني وسيقود 
امل���درب املساعد خالد احم����د 
التدريب����ات لسفر املدرب ماهر 
الش���مري الى الدوح���ة اليوم 
ملواصلة املرحل���ة الثانية من 
ال�������دورة التدريبية املتقدمة 
التي بدأها في دبي يناير الفائت 
وسيلحق الش���م����ري ببعثة 
األزرق في سنغافورة مباشرة 

ومشعل مالبش إضافة الى مطر 
ما اجبر املدرب ماهر الش���مري 
على إجراء عدة اختبارات بني 
الالعب�������ني املتاحني الختيار 
العناص���ر القادرة على اللعب 

في هذا املركز.
املق���رر ان يع���اود  وم���ن 
»االومل�ب���ي« تدريباته مس���اء 
اليوم بع���د الراحة االجبارية 

فنح����ن يدا بيد لرفع املستوى 
الفني للعبة الت����ي حقق�����ت 
نتائ����ج مميزة عل����ى مختلف 

توجد اي شائبة بيننا وكل ما 
يجمعن���ا حب الكويت والعمل 
من اجلها ومن اجل ش����بابها، 

اننا نتعاون بشك���ل كبير مع 
احت���������اد اللعبة في الكويت 
برئاسة حسني مقصيد وانه ال 

تصاعدت وتيرة استعدادات 
فريقي الكويت وكاظمة خلوض 
املواجهة احلاسمة بعد غد ضمن 
نهائي بطولة كأس سمو االمير 
بإسدال الستار على منافسات 
املس����ابقات احمللية للموس����م 
إذ كان   ،2011  � احلال����ي 2010 
القاسم املشترك بني املعسكرين 
إعادة تأهيل أس����لحتهما  هو 
عبر تكثيف املراحل العالجية 
اخلاصة باملصابني او املرهقني 
الذي  الكبير  نتيجة اإلجه����اد 
بذله العبو الفريقني قبل بلوغ 

املرحلة املرتقبة.
وفي كيفان ارتفعت معنويات 
اجلهاز الفن����ي للفريق بقيادة 
البرتغالي جوزيه روماو بعد 
تلقيه إش����ارات م����ن اجلهاز 
التطمينات  الطب����ي حمل����ت 
إلمكاني����ة مش����اركة محترفه 
العجمي،  العماني إس����ماعيل 
كما ظهر املهاجم على الكندري 
بحالة بدنية جيدة تشير إلى 
املباراة  إمكانية مشاركته في 
إضافة ال����ى تعافي الظهيرين 
أحمد الصبيح وسامي الصانع 
بش����كل كامل، حيث ش����ارك 
الصانع مع املنتخب األوملبي 
في مباراته أمام العراق اجلمعة 
وخاض األبيض تدريبا رئيسيا 
مس����اء امس اتصف باجلدية 
واحلماس، كم����ا نف��ذ العبو 
خط الوس����ط تدريبات بشكل 
منفرد بناء على تعليمات روماو 

ارتفعت معنويات اجلهازين 
الفني واإلداري ملنتخبنا االوملبي 
بعد ظهور مؤشرات قويه على 
مش���اركة جنم خط الوس���ط 
عادل مطر امام منتخب اليابان 
ضمن الدور الثاني للتصفيات 
اآلسيوية املؤهلة الى اوملبياد 
لندن 2011 يومي 19 و23 اجلاري 
حيث اثبتت األشعة املقطعية 
عدم اصاب���ة الالعب بقطع في 
الرباط الصليبي وهو التشخيص 
الذي  األم���ر  األول إلصابت���ه 
يعني تزايد احتمال مشاركته 
ش���ريطة اجتي���ازه تدريبات 
التقوي���ة املصاحبة للكورس 
العالجي اخلاص إلمتام شفائه 
وفور تلق���ي اجلهازين الفني 
واالداري للمنتخ���ب للتقارير 
الطبية اخلاصة بالالعب قرر 
اجله���ازان إعادة حس���اباتهما 
فيما يتعلق بالقائمة اخلاصة 
بالرحلة املقررة يوم اخلميس 
املقبل ال����ى سنغافورة حيث 
يقي����م األزرق معسكرا تتخلله 
مب���اراة جتريبية مع املنتخب 
الس���نغافوري 14 اجلاري ثم 
املغ���ادرة الى مدين���ه ناغويا 
الياباني���ة ملواجه���ة املنتخب 

الياباني ذهابا 19 منه.
وكان اجلهاز الفني قد تلقى 
ضربة موجعه لتوالي االصابات 
التي عصفت بخط املنتخب الذي 
خاض مبارياته االعدادي����ه امام 
البحرين وس���ورية والعراق 
بال اس���تقرار أله���م خطوط 
الفري���ق لغياب عم���ر بوحمد 
الذي شارك امام العراق دقائق 
معدودة وكذل���ك غياب محمد 
الظفي����ري ومحمد االنصاري 

أعلنت الشيخة فادية السعد 
ان بطولة جنى العقارية الدولية 
 2011 املفتوح����ة لالس����كوش 
س����تحمل اسم »كأس املرحوم 
يوسف اش����كناني« أمني سر 
انتقل  الذي  احتاد االسكواش 

إلى جوار ربه مؤخرا.
وقالت الشيخة فادية السعد، 
ان ه����ذا يأتي تخلي����دا لذكراه 
الطيبة فهو احد أبناء الكويت 
األوفي����اء الذين قدموا خدمات 
الكويتية  جليل����ة للرياض����ة 

وبالذات رياضة االسكواش.
من جهته أكد علي الرندي 
العقارية  مدير بطولة جن����ى 
الدولية املفتوحة لالسكواش 
يوس����ف  املرح����وم  »كأس 
اللجنة املنظمة  ان  اشكناني« 
العليا للبطولة برئاسة الشيخة 
فادية السعد وافقت على كتاب 
احتاد االسكواش املتضمن بدل 
انتقال احل����كام الذي  اقترحه 

االحتاد.
وقال الرندي ان الش����يخة 
أك����دت أهمي����ة تعاون  فادية 
االحتاد مع اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة وان هذه املوافقة تأتي 
في إطار تشجيع حكام االحتاد 
لالس����كواش لالستف����ادة من 
التي  املباريات  حتكيم وإدارة 
يش����ارك بها أبطال العالم في 

اللعبة.
وأض����اف مدي����ر البطولة: 

)األزرق.كوم( مواجهة منتظرة بني جنوم الكويت وكاظمة في نهائي كأس سمو األمير  

)األزرق.كوم( جنم »األوملبي« محمود جمعة تألق أمام العراق  

الشيخة فادية السعد تتلقى درعا من علي الرندي

العازمي يشارك في لقاء 
الرباط الدولي للقوى

»فرساي« بطل »احلميضي« للقفز

خالص العزاء للزميل 
العجمي و للمسعود

يختتم العب منتخبنا الوطن���ي في العاب القوى محمد 
العازمي مشاركاته الدولية في بطولة جراند بري الرباط في 

املغرب والذي يشارك فيه ابرز جنوم اللعبة في العالم.
وأوضح العازمي انه سيشارك في سباق 1000 متر جري 
في هذا اللقاء بدال من س���باقه االساسي وهو 800 متر وهذا 

يأتي بحسب نظام البطولة.
وأكد انه على أمت االستعداد خلوض السباق الذي يسعى 

من خالله لتسجيل رقم كويتي جديد في هذه املسابقة.
وأشار العازمي الى ان املشاركة في هذه اللقاءات الدولية 
املتتالية تأتي ضمن خطة االعداد لبطولة آسيا أللعاب القوى 

في اليابان خالل الفترة من 6 الى 10 يوليو املقبل.
وكشف انه سيتوجه بعد لقاء الرباط الدولي الى مدينة 
افران ملتابعة االعداد لبطولة آسيا من خالل معسكر تدريبي 

يبدأ غدا ويختتم في األول من يوليو املقبل.
وأشار الى انه بعد بطولة العالم سيشارك في لقاء موناكو 

الدولي وهو احدى محطات الدوري املاسي أللعاب القوى.

تألق الفارس علي اخلراف���ي في مهرجان املرحومة دالل 
احلميضي وحقق )هاتريك( في املس���ابقات املختلفة وجنح 
باجلواد »فرساي« في تخطي ارتفاع 150سم في مسابقة تخطي 
احلواجز، وجاءت الفارس���ة داليا الزاحم باجلواد »فتوش 
زيد« في املركز الثاني، والفارس عبدالرحمن الفزيع باجلواد 
»روزا« في املركز الثال���ث، والفارس محمد النعمة باجلواد 
»سيمبلي« في املركز الرابع، وقد شهدت املسابقة تنافسا بني 
20 فارسا وفارسة في تخطي احلواجز واالرتفاعات وأسفرت 
عن تصدر اخلرافي بعد تخطيه ارتفاع 150سم، وقامت مارثا 
احلميضي وخالد احلميضي وخليفة اخلرافي بتكرمي الفرسان 

والفارسات وتهنئتهم باألداء املميز.
وأعربت مارثا وخالد احلميضي عن س���عادتهما بنجاح 

البطولة ومشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات.
وفي املس���ابقة الثالثة على ارتفاع 135/125سم بتجميع 
النق���اط فاز املتألق علي اخلراف���ي باملركزين األول والثاني 
باجلوادين »ليندا« و»نومكس« بعد جمع 55 نقطة وأفضل 
زم���ن 46.07ث، و48.38ث، وجاءت ن���ورة القعود باجلواد 
»يورانداب« في املركز الثالث بزمن 50.22ث، وعبدالرحمن 
الفزيع في املركز الراب���ع، وقامت مارثا احلميضي وخليفة 

اخلرافي بتكرمي الفرسان الفائزين.
وعلى ارتفاع 115/110سم واصل علي اخلرافي تألقه وفاز 
باجلواد »فيكتوري« باملركز األول دون أخطاء وبزمن 50.56ث، 
وجاء عدي النصف باجلواد »ريد ستكي« في املركز الثاني 
بزمن 51.22ث، والفارسة فجر الصباح باجلواد »تندرمونا« 
في املركز الثالث، وشادي الس���ويح باجلواد »فاليري« في 
املركز الرابع، وقامت مارثا احلميضي وجنلها خالد بتكرمي 

الفرسان والفارسات الفائزين.
وعلى ارتفاع 100سم التي شارك فيها 40 فارسا وفارسة 
توجت الفارسة يارا الهنيدي باجلواد »زيولت« بطلة بزمن 
22.18ث، ومن���ذر النعمة باجلواد »فامينا« في املركز الثاني 
بزمن 22.89ث، وعلي حسني باجلواد »ويستني« في املركز 
الثالث بزمن 23.44، وقامت مارثا احلميضي وخليفة اخلرافي 

بتكرمي الفرسان الفائزين.
وأعرب الفرسان علي اخلرافي والنعمة والنصف وليلى 
حنبلي والهنيدي واجلريوي والقعود عن سعادتهم باملشاركة 
في بطولة املرحوم���ة دالل احلميضي احدى بطالت رياضة 
القفز على احلواجز الس���ابقني وأشادوا مببادرة أسرتها في 
جتميع الفرسان والفارسات في بطولة خاصة حتمل اسمها 

ومتنوا استمرار هذه البطولة الغالية على اجلميع.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء الى الزميل مرزوق 
العجمي رئيس القسم الرياضي بجريدة النهار لوفاة املرحوم 
بإذن اهلل »والده« وإلى نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة 

للشباب والرياضة محمد املسعود لوفاة ابن خاله.
تغمد اهلل الفقيدين بواسع رحمته وألهم ذويهما الصبر 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

في املرمى
ناصر العنزي

عفوا الرسالة خاطئة..
أرسل لي صديق رسالة قصيرة فور انتهاء مباراة برشلونة 
ومان يونايتد في نهائي دوري األبطال يقول لي »هاردلك«، 
وظننت انه مخطئ في الرسالة فال أنا أشجع املان وال أكره 

البرسا فلم التعزية إذن؟ وظن صاحبي ان حبي لريال مدريد 
يحتم علي متني »الشر« لبرشلونة والدعاء خلسارته، وقلت 

في نفسي من هو الشخص العاقل الذي يبغض البرسا ملجرد 
انه ال يشجعه؟ 

واحلقيقة ان لي رأيا سابقا لم يعجب انصار الكاتالونيني قلت 
فيه »ميسي هو برشلونة« ، ولكن ال يعني ذلك ان البرسا لن 
يفوز في ظل غياب جنمه الداهية إمنا حضوره يختلف كثيرا 

عن غيابه، والكرة التي ميررها ميسي ويتالعب فيها باملدافعني 
ويسجل منها اهدافا في مرمى احلراس هل هي »بذمتكم« مثل 

الكرة التي يسجل منها ديڤيد ڤيا أو بيدرو رودريغيز؟ 
ولكم أقول ان برشلونة تشجعه أو ال تشجعه فانه فريق 

العصر احلالي بال منازع، وما قدمه في نهائي وميبلي يفوق 
اخليال الى حد االعجاز، حتى ان السير اليكس فيرغسون 

أصابته الرعشة في يديه بعد ان اصطادته الكاميرا التلفزيونية 
من سرعة تداول الكرة بني العبي اخلصم، وألول مرة في 
تاريخ مان يونايتد العريق ال يحصل الالعبون على ركلة 

ركنية واحدة طوال املباراة فأي فريق هذا الذي مينعك من 
احلصول على أبسط حقوقك في اللعبة؟

ال تكن من مشجعي البرسا وهذا من حقك ولكن ليس من 
حقك ان تقلل من اجنازاته، فاز بجدارة بدوري االبطال، وفاز 
أيضا بلقب الدوري االسباني وخسر الكأس من ريال مدريد 

واالثنان تقابال في »5« مواجهات انتهت بتعادلني وفوزين 
لبرشلونة وفوز واحد ملدريد، واحلقيقة ان الريال من أكثر 
الفرق التي جتيد التعامل مع البرسا بحكم القرب واجليرة 

والتساوي في االمكانيات والنجوم. 
إذا كنت من مشجعي برشلونة فإنك شخص محظوظ تنام 
هانئا بعد كل مباراة، كما ان جماهيره هنا متعصبة الى حد 

العشق، ال تتقبل بسهولة االنتقادات لالعبيها ومدربهم الشاب 
جوزيه غوارديوال، وأنا عندما قلت ان ميسي هو برشلونة 

قامت قيامتهم في املنتديات وفتحوا علي النار من كل صوب 
فماذا يقول املدريديون إذن عن البرشلوني املتعصب جمال 
مبارك صاحب القول الشهير »زيدان مو العب«؟ وسالمتكم.


