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محمد عبداهلل قاد 
أول تدريب له مع 

األبيض أمس

احلساوي يدعم العداء العازمي

الفهد يشيد بعطاء النمش

تعهد رئيس نادي القادسية فواز احلساوي 
بتحمل نفقات املعس����كر التدريبي للعداء محمد 
العازمي ضمن استعداداته للمشاركة في اوملبياد 
لندن 2012 والتي ستقام في يونيو املقبل، وذلك 
بعد اعتذار احتاد الع����اب القوى والهيئة العامة 
للشباب والرياضة عن حتمل مصاريف املعسكر 

بحسب جريدة »اآلن« االلكترونية.
وجاء تأهل العداء العازمي الى اوملبياد لندن 
2012 ليصبح اول رياضي كويتي يحجز مقعده 

في العرس الرياضي العاملي، وذلك بعد حصوله 
على املركز الثالث في اطار املرحلة الرابعة للدوري 
املاس����ي التي اقيمت العام املاضي في العاصمة 

االيطالية روما في سباق ال� 800 متر.
وس����جل العازمي حينها زمنا قدره 1.45.50 
ليحسم تأهله لالوملبياد. وحل البطل خلف االميركي 
ريسون بزمن 1.45.05 صاحب املركز االول، فيما 
جاء اجلنوب افريقي موالدزي بطل العالم السابق 

ثانيا متفوقا بثانيتني فقط عن العازمي.

است��قبل رئ��يس ن���ادي الصيد والفروسية 
الشيخ ضاري الفهد الع���ب ال���قادسية املعتزل 
علي النم���ش بحض����ور م���دي����ر قط���اع 
الناشئني في القادسية رفاعي الديحاني ومدير 
مكتب رئيس النادي جمال مبارك ومنس���ق 

الفريق األول لكرة القدم حسن سيف، وقدم 
النمش للفهد درعا تذكارية ودعوة حلضور 
مباراة اعتزاله والتي س���تكون امام العربي 
16 اجلاري في اجلولة العاشرة من الدوري 

املمتاز.

الشيخ ضاري الفهد يتسلم درعا تذكارية من علي النمش

اخلس���ارة الثقيلة التي تلقاها 
الكويت 1-5 أمام االتفاق السعودي 
أول من أمس ف���ي اجلولة االولى 
من منافسات بطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي رمبا تطيح باألبيض خارج 
املنافسة على بطولته املفضلة التي 
طاملا كان فيها رقما صعبا حتسب 
له الفرق ألف حس���اب، فالكويت 
هو بطل نس���خة 2009 ووصيف 
بطل نس���خة 2010. وإذا ما حدث 
ذلك فهي املرة االولى منذ سنوات 
التي يخ����رج فيه����ا األبيض من 
الدور االول للمسابقة بالنظر الى 
صعوبة املهمة ومس����توى فريق 
العهد اللبنان����ي الذي خرج بفوز 
عريض على الفريق املالديفي رمبا 
منتشيا بالنتائج املميزة للمنتخب 
اللبناني في التصفيات اآلسيوية 
االخيرة املؤهلة الى كأس العالم. 
ولعل للخس���ارة الكبيرة أسبابها 
ومنها األخطاء التي ارتكبها اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب الكرواتي املقال 
دراغان تاالييتش، إال انه ال يتحملها 
وحده، فالالعبون جزء من اللعبة 
ولم تنعكس خبرتهم الطويلة في 
البطولة على أدائهم داخل امللعب 
وظهروا فاقدين الثقة في أنفسهم 
بعكس العبي االتفاق الذين لعبوا 
بأريحية كبيرة عكست الثقة العالية 
بأنفسهم نتيجة للعقلية االحترافية 
التي يتمتعون بها. ومن املؤسف 
أن نرى العبينا فاقدين الثقة في 
أنفس���هم ومترددين ف���ي التقدم 
نحو مناطق اخلصم وكأنها املرة 
االولى التي يواجهون فيها الكرة 
السعودية، فمن املعلوم أن الفريق 
الذي ال يهاجم بضراوة، خصوصا 
على ملعبه ال ميكنه ان يس���جل، 
وبالتالي يتلقى مرم���اه األهداف 
نتيجة لتجرؤ اخلصم عليه، فكرتنا 
بطيئة وسلبية وال تبث الرعب في 
قلوب اخلصوم وهي حالة سلبية 
يس���أل عنها اجلهاز اإلداري الذي 
من واجبه إشعار الالعبني بقيمتهم 
وتاريخهم وتشجيعهم على اللعب 
بثقة كبيرة دون وجل، السيما أن 
تاريخهم في البطولة ليس سهال.

أخطاء الجهاز الفني

وبالنظر الى التشكيلة التي بدأ 
بها تاالييت���ش املباراة، فقد كانت 

كما يؤخذ على اجلهاز الفني عدم 
تعامله مع الضعف الواضح خلط 
الدفاع والذي ظهر بصورة مهزوزة 
سواء من العمق أو اجلانبني، فكان 
من األفضل إشراك حاكم في مركز 
القلب الى جوار حسني بابا وإعادة 
يعقوب الطاهر الى مركزه األساسي 
كظهير، وذلك للحد من االنطالقات 
اجلانبي���ة ملهاجمي االتفاق والتي 
جاءت منها االه���داف، إضافة الى 
الفراغ الكبير بني الطاهر وبابا في 
العمق الدفاعي، األمر الذي كشف 
مرمى احلارس الناشئ عبدالرحمن 
احلسينان الذي ال يسأل عن األهداف 
اخلمسة التي دخلت مرماه. هذا وقاد 
املدرب الوطني محمد عبداهلل أول 
تدريب له مع األبيض أمس استعدادا 
ملباراة الشباب في اجلولة التاسعة 

من الدوري املمتاز.
مبارك الخالدي  ٭

غريبة في ظل تواجد فهد العنزي 
وجراح العتيق���ي وعلي الكندري 
وحسني حاكم على مقاعد االحتياطي 
رغم أن املباراة حتتاج الى وجودهم 
منذ البداية خلبرتهم في التعامل 
مع هذه املباريات، خصوصا خط 
الوسط الذي كان يحتاج الى العتيقي 
إليجاد التوازن بني خطوط الفريق 
وليتفرغ املالي السانا فاني ملهامه 
الدفاعية املساندة، كما أن تااليييش 
أخطأ في االعتماد على عبدالهادي 
املقدمة ومن  ف���ي  خميس وحيدا 
حتته الكاميروني س���يمون الذي 
استبدله في الشوط الثاني ليدفع 
بالكندري بدال منه، فخميس العب 
قصير القامة ال يستطيع التعامل 
مع الكرات العالية، ثم ما الفائدة من 
سيمون كالعب محترف إذا لم تتم 
االستفادة منه في مركزه الصحيح 

في مثل هذه املباريات.

)هاني الشمري( فهد العنزي اليزال بعيدا عن مستواه  

الكويت قد يودع كأس االحتاد اآلسيوي مبكراً

أخطاء تاالييتش وفقدان الثقة وراء خسارة األبيض القاسية

جر القادسية غرميه التقليدي 
الكويت الى مواجهة فاصلة في 
الدور نصف النهائي )بالي اوف( 
للدوري املمتاز لكرة السلة بعد 
أن تغلب عليه 75-71 بعد مباراة 
أقيمت في  مثيرة وجماهيري���ة 
صالة الشهيد قشيعان املطيري 

بنادي النصر أول من أمس.
وأجل الساحل أيضا حسم تأهل 
كاظمة الى النهائي بفوزه عليه 
79-67، ليتأجل إعالن الفريقني 
املتأهلني الى الدور النهائي حتى 
بعد غد.وكان الكويت والساحل قد 
تغلبا على منافسيهما في املباراة 
األولى التي أقيمت األحد املاضي، 

األول 74-71، والثاني 72-78.
وتنص قوانني البطولة احلالية 
على تأه���ل الفري���ق الفائز في 
مباراتني من أص���ل 3 الى الدور 
النهائي والذي سيتحدد من خالله 

بطل الدوري بنفس النظام.
وفي مباراة القمة، قدم األصفر 
واألبيض مباراة مثيرة وحملت 
الكثير م���ن التقلبات واملفاجآت 
حيث تبادل الفريقان التقدم في 
أغل���ب الفترات وه���و ما حبس 

أنفاس اجلماهير.
الربع  القادس���ية في  وتقدم 
األول 20-17 بفضل استبس���ال 
العب���ي األصفر ف���ي الدفاع عن 
سلتهم وتألق األميركي تايرون 
اندرسون بتسجيله 12 نقطة، فيما 
كان إراحة مدرب األصفر محمد 
البدر لعبداهلل الصراف األبرز بعد 
دقيقتني من البداية ملنح زمالئه 
راحة أكبر بعد أن لوحظ ضغط 
العبي األبيض عليه، ومن جهة 
األبيض كان واضحا متيز نواف 

الظفيري وراشد رياض.

ومن ناحية األبيض، كان رياض 
األبرز بإحرازه 19 نقطة وأضاف 
فالدس���الف 17 نقطة والظفيري 
16 نقطة منه���ا 4 رميات ثالثية 
وحسني عبدالرحمن 11 نقطة. قاد 
اللق���اء احلكام عبداهلل العجالن 
ومحمد الصالح من الس���عودية 

وعبداهلل السبتي.
الساحل يهزم كاظمة 

وفي املب���اراة األخرى، حقق 
الس���احل فوزا مس���تحقا على 
كاظمة 79-67 في مواجهة سيطر 
عليها »أبناء أبو حليفة«. وتفوق 
الس���احل طوال فت���رات املباراة 
 ،)49-55( ،)30-40( ،)13-19(

.)67-79(
أب���و حليفة«  ويدين »أبناء 
بفوزه���م لصالح يوس���ف بعد 
تسجيله 22 نقطة، وأحرز األميركي 
انتوني غرين 13 نقطة وعبداهلل 
الشمري 12 نقطة واحمد فالح 11 

نقطة وشايع مهنا 10 نقاط.
ولصالح البرتقالي، سجل فهد 
الظفيري 21 نقطة منها 6 رميات 
ثالثية وأحمد البلوشي 10 نقاط 
وعبداهلل توفيق واألميركي ماريو 

اوسنت 9 نقاط.
هبوط اليرموك 

البق���اء والهبوط،  وفي دور 
كرر اجلهراء فوزه على اليرموك 
100-84 ليعلن بقاءه في مصاف 
ف���رق دوري األض���واء وهبوط 
الدرجة األولى في  الى  اليرموك 

املوسم املقبل.
وجاءت نتائج األرباع لصالح 
اجلهراء كالتالي: )18-29(، )56-

.)84-100( ،)59-75( ،)32
يحيى حميدان  ٭

31-30 بعد هجمة مرتدة أنهاها 
الصربي فالدسالف دراغوفيتش 
بتسجيل سلة، وكانت العشوائية 
هي السمة السائدة في هذا الربع 
بعد أن بقي الفريقان بعيدين عن 
تس���جيل النقاط لفترة طويلة، 
وشهد الربع عودة الصراف بعد 

مرور 3 دقائق.
وارتفع األداء في الربع الثالث، 
الكويت حس���ني  وتأل���ق العب 
عبدالرحمن بشكل الفت وسجل 
11 نقطة منه���ا 3 رميات ثالثية 
ناجحة وجميل���ة وهو ما جعل 
فريق���ه ينهي الرب���ع والنتيجة 
لصاحله بفارق نقطتني 52-54 
رغم محاوالت القادسية للعودة 
بعد أن تقدم األبيض 47-37 في 

بداية الربع.
ودخ�����ل الف��ريق�����ان الربع 
الرابع واألخير بأعصاب مشدودة، 
وسارت املباراة بالتعادل في أغلب 
الفترات وتعرض عبداهلل الصراف 
خللع في الكتف قبل 7 دقائق من 
النهاية بع���د احتكاكه مع العب 
األبيض راشد رياض ليتم نقله 
الى املستشفى مباشرة، ووضح 
الش���ديد عل���ى العبي  التركيز 
القادسية بعد ذلك لرغبتهم في 
تفادي الهزمية واخلروج املبكر، 
وتألق فهاد السبيعي وعبداهلل 
املطي���ري وتايرون وس���اهموا 
في حس���م النتيج���ة عند نهاية 

اللقاء.
وب���رز من جه���ة األصفر في 
التس���جيل كل م���ن تايرون 23 
نقطة وأضاف الصراف 15 نقطة 
والس���بيعي 13 نقطة وعبداهلل 
املطيري 10 نقاط وعبداهلل ساملني 

6 نقاط.

وفي الربع الثاني، س���اهمت 
الكويت  القتالية لالعبي  الروح 
في تقدم فريقهم عند نهاية الربع 

العب القادسية عبداهلل ساملني في طريقه للتسجيل في سلة الكويت  )هاني الشمري(

الساحل يؤجل تأهل كاظمة.. واليرموك يهبط إلى »املظاليم«

القادسية »يجر« الكويت إلى »فاصلة« في نصف نهائي »ممتاز السلة«

تاالييتش: »حبيبي بعد اخلمسة ما في كالم«!
برانكو: الدوري السعودي أقوى مبراحل من الكويتي

أكد مدرب فريق االتفاق برانكو ايفانكوفيتش ان الفارق 
الكبير بني مستوى الدوري في السعودية عنه في الكويت 

هو من منح العبي االتفاق االفضلية خالل مباراة اول 
من امس، وقال برانكو: احتجنا الى الشوط االول لنعتاد 

فقط على ارضية امللعب والتي لم تساعدنا كثيرا، لكن 
في الشوط الثاني لعبنا بأسلوبنا وبالفلسفة التي اردناها 
وحققنا االهداف اخلمسة، الفتا الى ان الالعب السعودي 

يثق في نفسه وفي امكاناته ملهاراته العالية ولكثرة 
مشاركاته االيجابية والتي جعلت دائما الكرة السعودية في 

املقدمة ويحسب لها اخلصوم حسابا سواء على مستوى 

املنتخب او االندية.  واضاف برانكو ان مستوى الدوري 
السعودي اقوى من نظيره الكويتي مبراحل وهو مستوى 

مرتفع هيأ الفرق السعودية لتحقيق نتائج طيبة في 
املباريات اخلارجية وقال ان الكل يعلم ان نظام االحتراف 

املعمول به في السعودية ساهم كثيرا في تطور الكرة 
السعودية، فليس من املستغرب ان نشاهد فريقا سعوديا 
يتفوق على خصمه خارج الديار. من جهته قال تاالييتش 
بتهكم »شوف حبيبي ما في كالم بعد خمسة« ملقيا اللوم 

على العبيه، الفتا الى ان البطوالت الكبيرة مثل كأس 
االحتاد اآلسيوي حتتاج الى استثمار كل فرصة متاحة 

للتسجيل لكننا لم نتمكن من الفرص السانحة لنا، مشيرا 
الى ان الفريق انهار بعد الهدف الثاني دون سبب واضح.
 وقال تاالييتش ان العبي املنتخب خذلوه وقال اليزالون 

يعانون من اآلثار السلبية خلسارة كوريا وحاولنا بصورة 
مكثفة اخراجهم من هذه احلالة لكننا على ما يبدو لم نفلح 

في ذلك. وعن اقالته قال تاالييتش انا مدرب محترف 
وطبيعة عملي جتعلني مهيأ لتقبل كل القرارات التي 
يصدرها مجلس االدارة وحاولت ان اقدم كل ما لدي 

للفريق لكن احلظ لم يكن في جانبنا.
مبارك الخالدي  ٭

على الرغم من وجود أغلبية لدينا 
قيها حلسمها إال أننا أردنا إيصال 
رس����الة بأننا لس����نا مع طرف 
على آخر لذلك تقرر أن تنش����ئ 
اللجنة الصحي����ة جلنة فرعية 
للش����باب والرياضة وسنكون 
فيها قضاة ع����دول ولن جنامل 
أي طرف على حس����اب اآلخر. 
وطالب احلربش وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل أحمد الرجيب 
بأنه ال يتردد في حل املش����كلة 
ألنه املسؤول فعليه عرض أي 
مشروع أو قانون وسندعمه أو 
نقف معه ألن مصلحة الكويت 
فوق كل شيء. من جانبه تأسف 
النائب رياض العدس����اني على 
ح����ال الرياضة بالقول اننا أول 
من رفع كأس آس����يا لكرة القدم 
من الدول العربية ورفعنا علم 
الكويت عاليا واآلن بتنا نشارك 
في العلم االوملبي وهذه مصيبة 
لذلك علينا حل املشكلة سريعة 
حتى ال يرفع العلم األوملبي بدال 
من علم الكويت في أوملبياد لندن 

2012. وبني العدساني ان جميع 
دول العالم تطورت في مالعبها 
الكويت فاملالعب  إال  ومنشآتها 
التي أنش����ئت في الس����تينيات 
واس����تضافت كأس آس����يا عام 
التصميم  1980 نفسها وبنفس 
ستستضيف أي بطولة كبرى 
سنقرر استضافتها مشيرا إلى أن 
ستاد كرة قدم يتسع 22 ألفا هو 
نفسه ملعب كرة سلة في باقي 
دول العالم. وأكد على أن احلل 
األساسي حلل جميع املشكالت 
هو تخصيص جمي����ع األندية 
وتطبي����ق االحت����راف بصورة 
كاملة وليس املعمول فيه اآلن 
وهو اجلزئي الذي لم يسمع به 

إال في الكويت.
 ٭عبدالعزيز جاسم 

الدالل  النائب محم����د  أك����د 
أن الرياض����ة ال تقل أهمية عن 
باقي املواضي����ع املطروحة في 
الس����احة احمللية ألن املجتمع 
وتطوره يقاس باجنازات الشباب 

والرياضة جزء من هذا األمر.
 ج����اء ذل����ك خ����الل الندوة 
الرياضي����ة الت����ي أقامها عضو 
الهيئ����ة العامة  مجل����س إدارة 
للشباب والرياضة خالد فراج 
الغامن في منزله بحضور عدد 
كبير من الشخصيات الرياضية 
وأعضاء مجل����س األمة أبرزهم 
السلطان وفيصل  النائب خالد 
املس����لم ود.جمع����ان احلربش 

ورياض العدساني.
وكان عريف الندوة ش����يخ 
املعلقني خالد احلربان. وأضاف 
القضي����ة ليس����ت  ال����دالل أن 
محص����ورة فقط بكرة القدم بل 
بكل األلعاب األخرى فالتراجع 
واالنحدار احلالي موجود بكل 
مكان والسبب واضح وهو سوء 
القيادة في كل  اإلدارة وتراجع 
الرياضة  املجاالت مب����ا فيه����ا 
لتتحول إلى صراعات وخالفات 
بني عدة أطراف واخلاسر األكبر 

فيها هو الناس.
وبني الدالل أن ملف الرياضة 
يجب أن يفتح بصراحة وشفافية 
حتى نخرج من عنق الزجاجة 
وجند احللول منها تطبيق القانون 
ودعم الرياضيني والرياضة ودعم 
الشباب وإبداعاتهم لذلك مطلوب 
حتديد جلسات في مجلس األمة 
الرياضي  املل����ف  بعينها لفتح 
للخروج بحلول سليمة مطالبا 
بوضع ق����رار يدعم الرياضيني 
املميزين ك����ي ال تتكرر جتربة 
النجم ب����در املطوع. من جهته، 
النائب د.جمعان احلربش  قال 
ان قص����ة الرياضة قصة مؤملة 
والغريب فيها أنه جرى محاوالت 
حللها مش����يرا إل����ى أنه اعتزل 
الرياض����ة منذ اعت����زال املرعب 

جاسم يعقوب.
وبني احلربش أن هناك نية 
إلعادة انتخاب جلنة الش����باب 
والرياض����ة مرة أخ����رى إال أنه 
الحظ أن ذلك سيؤجج الصراع 

العدساني دعا إلى اخلصخصة.. والدالل اعتبر املشكلة مهمة

احلربش: إعادة جلنة الشباب والرياضة 
مرهون بحل األزمة

غامن: قنافذ وثعابني في اليرموك 

العجمي: ملف مفتوح 

البيدان: هناك حالن 

طالب رئيس نادي اليرموك فهد غامن من 
اعضاء مجلس االمة ايجاد حل لستاد اليرموك 
املهمل منذ فترة تصل الى 6 سنوات حتى ان 

العبيه باتوا يتدربون في مراكز الشباب.

وأشار الى ان الهيئة تهربت منه اكثر من مرة 
حلل املشكلة والتي يقولون عنها ان مقاول 
امللعب قد وافته املنية الفتا الى ان ارضية 

امللعب يعبث فيها حاليا »القنافذ والثعابني«.

قال امني سر نادي خيطان ان هناك من يريد 
ان يكون ملف الرياضة مفتوحا لكي يتكسب 
منه مستقبال مشيرا الى ان كل اللجان التي 

عملت في مجلس االمة سابقا قالت ان هناك 
تعارضا بني قوانيننا والقوانني الدولية لكن 

جميعها اغفلت دون حل. 

أكد رئيس نادي التضامن السابق يوسف البيدان 
ان هناك حلني للرياضة هو ان يتم تعديل القوانني 

مع القوانني الدولية او تطبيق القانون احمللي 

ونحن اول من يطبقه لكن علينا ابداء رأينا والقول 
ان هذا التطبيق سيوقفنا ويتم من خالله شطبنا 
من املنظمات الدولية وخير دليل ما يحدث اآلن.

النائب د.فيصل املسلم والى جانبه خالد فراج الغامن

النائب رياض العدساني يتحدث

تقدمي مباراة 
الكويت واجلهراء

قررت جلنة املسابقات 
باحتاد كرة القدم تقدمي 

موعد مباراة فريقي الكويت 
واجلهراء ضمن اجلولة 

التاسعة من الدوري املمتاز 
لتقام اجلمعة 16 اجلاري 

بدال من 17 منه نظرا ملغادرة 
الكويت الى املالديف للقاء 

فريق في بي ضمن اجلولة 
الثانية من بطولة كأس 

االحتاد اآلسيوي.


