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للتركيز على االختبارات الدراسية 
منتصف الشهر املقبل وما يتطلبه 
ذلك من استعدادات، مشيرا الى 
اهمية االلتزام مبباريات الدوري 
حيث انها احملك الرئيسي الختيار 

الالعبني للمرحلة املقبلة.

مبارك الخالدي  ٭

للدوري ويقدم إضافة جديدة 
ألن غيابه عن االنتصارات 
أدى الى قلة مستوى بعض 

املباريات التي خاضها.
وأضاف العجمي: ستكون 
املقبلة مهمة قبل  املباريات 
العطلة وأعياد رأس السنة 
وامليالد، الس���يما بالنسبة 
األميركي���ني  للمحترف���ني 

والكنديني.
النجاح  ومتنى العجمي 
والتوفيق للف���رق األربعة 
املشاركة بالدوري واالستفادة 
لتحسني مستواها سعيا وراء 
نيل لقب الدوري في نسخته 

الثانية.

الكره. اجلدير بالذكر ان اجلهاز 
الفني للمنتخب بقيادة الصربي 
غوران ماتكوفيتش قد اختار 33 
العبا في القائمة األولية على ان 
يتم تصفيتها إلى 24 العبا قبل 
النهائيات كم����ا رفض اقامة اي 
جتمعات قبل التوجه الى املعسكر 
في خطوة ترمي الى افساح املجال 

محت���رف الكويت االميركي 
ديڤيد كينيث في الصدارة 
برصيد 18 هدفا، يليه جنم 
كاظم���ة مش���عل العجمي 
برصيد 11هدفا، وثالثا كابنت 
القادس���ية محمد العجمي 
برصيد 9 أهداف يليه محترف 
القادس���ية األميركي كلسي 
مكل���ود بالرصي���د ذاته ثم 
جنم األصفر احمد العجمي 
برصي���د 8 أه���داف ومثلها 
حملترف كاظمة الكندي مايكل 

توماس.
من جهته، قال رئيس جلنة 
الهوكي فهيد العجمي ان عودة 
العربي ال���ى الفوز أمر مهم 

اس����تقر اجله����ازان الفن����ي 
واإلداري للمنتخ����ب الوطن����ي 
للناش����ئني على املغرب كوجهة 
إلقامة معسكره االعدادي االول 
الذي يأتي ضمن اس����تعداداته 
للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 
التي ستقام 25 يناير املقبل وملدة 
ثالثة اسابيع وقد فضل اجلهازان 
الفني واالداري املغرب وحتديدا 
مدينة طنجة بعد جناح معسكر 
منتخب الشباب الصيف املاضي 
نظرا لتوافر املستلزمات املطلوبة 
لنجاح املعسكر من مقرات لإلقامة 
ومالعب ووسائل نقل واتصاالت 
اضاف����ة الى قوة ف����رق املراحل 

السنية باألندية املغربية.
اذ م����ن املق����رر ان يخوض 
االزرق اربع مباريات ودية من 
بينها نظي����ره املغربي. وكانت 
ادارة املنتخب قد تلقت عروضا 
من االم����ارات ومص����ر وتركيا 
الس����تضافة بعثة األزرق لكنها 
لم تتلق ردودا ايجابيه بشأنها 
ما رجح كفة املعسكر املغربي بعد 
التجربة الناجحة الزرق الشباب 
التي  الصيف املاضي واإلشادة 
أوردها مسؤولوه في تقريرهما 
الفني واالداري املرفوعني الحتاد 

وأخي���را جن���ح العربي 
ف���ي حتقيق ف���وزه الثاني 
رافعا رصي���ده الى 6 نقاط 
الكويت 2-3،  على حساب 
ضمن مباريات القسم الثالث 
للدوري الوطني الثاني لهوكي 
اجلليد على صالة التزلج أول 

من أمس.
وكان األخض���ر قد حقق 
الفوز االول ل���ه في افتتاح 
الدوري على القادسية 6- 4، 
لكنه صام بعدها حتى حقق 
الفوز الثاني له في الدوري. 
وس���جل للكويت األميركي 
دايڤيد كينيث هدفني، وبذلك 
بقي القادسية متصدرا برصيد 
18 نقط���ة، فيما جاء كاظمة 
في املركز الثاني برصيد 13 
نقطة و10 نقاط للكويت و6 

للعربي.
وفي ترتيب الهدافني، بقي 

)هاني الشمري( مساعد مدرب ازرق الناشئني أنور بوطيبان يوجه الالعبني في تدريب سابق   

)قاسم باشا( الكويت أخفق أمام العربي ويستعد لكاظمة  

لعدم تلقيه ردوداً إيجابية من اإلمارات ومصر وتركيا

أزرق الناشئني يعسكر في املغرب

وأخيرًا.. العربي سجل فوزه الثاني في دوري هوكي اجلليد 

فهيد العجمي

»سلة« النصر يضم األميركي مور
جنحت إدارة نادي النصر في 
ضم احملت����رف األميركي كريس 
مور لصفوف الفريق األول لكرة 
الس����لة بالنادي للموسم اجلديد 
الذي س����يبدأ في 7 الشهر املقبل 
وسيخوض العنابي منافساته في 
دوري الدرجة األولى. وسيلتحق 

مور )29 سنة( ويبلغ طوله 205 
سنتيمترات بتدريبات النصر في 
اليومني املقبلني وسبق له ان لعب في 
لبنان وتونس وسورية والبحرين 
وقطر واملكسيك وكوريا اجلنوبية 
الدول. ويعتبر مور  والعديد من 
الذي يلعب ف����ي مركزي اجلناح 

واالرتكاز وميتاز بالتسديد على 
السلة من داخل القوس وخارجه 
احملت����رف الثاني لس����لة العنابي 
الى جانب مواطنه صانع األلعاب 
املخضرم اندريه بيتس املستمر مع 
النصر للموسم الثاني على التوالي. 
ويواص����ل النصر تدريباته حتت 

قيادة املدرب الوطني انور الدويلة 
بعد عودة العديد من الالعبني الذين 
تغيبوا في بداية فترة االعداد التي 
انطلقت في اغسطس املاضي بسبب 
اإلصابة على أمل املنافس����ة على 
بطاقة التأهل الى الدوري املمتاز.
يحيى حميدان  ٭

وصلت سيارة كراون فيكتوريا طراز 2012 إلى الكويت. انتهز الفرصة واقتن سيارة 
القوة والرحابة واحصل على 5 سنوات أو 100,000 كلم صيانة وخدمة مجانية.

هذا العرض صالح لفترة محدودة.
تفضل بزيارة معارض المجموعة للتعرف على جديد فورد
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خدمة وصيانة مجانية

دفع خلفي

محبوبة كل بيت ...
    وصلت الـكويت
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بطولة جابر األحمد الدولية
للسيارات والدراجات

 تحت رعاية سعادة اللواء م./ فيصل مساعد الجزاف
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة

 ينظم النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات اآللية

 بطولة جابر األحمد للسيارات والدراجات
إحدى جوالت البطولة العربية للدراجات النارية
خالل الفترة من 22-24 ديسمبر 2011

نقــل مباشـــر 
KTV 3    على

تلفزيون دولة الكويت

222011 - 24 ديسمبر


