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منتخبنا يواصل تدريباته على ستاد جابر استعداداً ملواجهة فلسطني الودية

غوران يبحث عن حلول لسد فراغ العنزي ووليد  في األزرق
إشراف طبي لتهيئتهم بأفضل 

صورة.
ولفت حسني إلى أن يوسف 
ناص���ر من أفض���ل مهاجمي 
التواجد  الكويت ويس���تحق 
املنتخب وتواجده يرجع  في 
للمدرب كما ان اجلهاز اإلداري 
للمنتخب لم يتراجع عن رأيه، 
بل بالعكس كان موقفه ثابتا 
بعدم اس���تدعائه إال أن إدارة 
كاظمة مشكورة هي من رفعت 

اإليقاف عن الالعب.
وأض���اف حس���ني أن عدم 
انضمام العبني ج���دد أو من 
طالب بضمهم اجلمهور ليس 
من مسؤولياته بل يرجع أوال 
وأخي���را إلى امل���درب غوران 
وال يس���تطيع ان يتدخل في 

اختصاص املدرب.
عبدالعزيز جاسم   ٭

متاما بعد أن ت���درب منفردا 
حتت قي���ادة طبيب املنتخب 
د.عبداملجيد البناي الذي يحاول 
أيضا جاهدا إيجاد حل للشرخ 
الذي تعرض له فهد األنصاري 
في يده لكي يتمكن من اللعب 

دون أن يشعر باأللم.
من جهته قال مدير املنتخب 
أس���امة حس���ني ان مواجهة 
تايلند الس���ابقة تختلف كليا 
عن مواجهة إيران سواء على 
مستوى التاريخ أو األداء، لذلك 
يجب ان يكون العبو األزرق 
في أعلى مع���دالت تركيزهم 
الذهنية والبدنية لكي نحقق 
النتيجة املرج���وة والتي بال 
شك هي الفوز، مشيرا إلى أن 
املعسكر ال يعتبر طويال قياسا 
الى أهمية احلدث، خصوصا ان 
هناك بعض الالعبني بحاجة إلى 

الفني للمنتخب كيفية وضع 
حد خلطورة املنتخب اإليراني 
الذي يعتمد كثيرا على الكرات 
الثابتة والعرضيات بس���بب 
القوة البدنية لالعبيه وطول 
قامتهم التي تس���اعدهم على 
خطف الكرات الهوائية دائما، 
لذلك سيحاول غوران إيجاد 
الدف���اع الذي يعتبر  حل في 
احللق���ة األصع���ب بس���بب 
تراجع أداء احلارس األساسي 
ن���واف اخلالدي وإصابة عدد 
من الالعبني املهمني وعودتهم 
إلى املباريات بفترة ليس���ت 

بطويلة.
من ناحية أخرى بات مساعد 
ندا املصاب خارج حس���ابات 
املنتخب في مواجهة فلسطني 
الذي يصل الي���وم خوفا من 
تفاقم اإلصابة وعدم تعافيه 

ببدر املطوع إلى اجلهة اليمنى 
بدال م���ن صناعة اللعب على 
أن يشرك عبدالهادي خميس 
ويوسف ناصر معا أو انه يعطي 
الفرصة لعلي مقصيد باللعب 
كجناح أيسر ويحل املشكلة 
الغيابات  التي ظهرت بسبب 
وجعلت املنتخب في مأزق ألن 
وليد والعن���زي ركيزتان من 

الصعب تعويضهما.
ومن املمكن أن يفاجئ غوران 
اجلميع ويلعب بطريقة مختلفة 
متاما تختلف عن السابق، ال 
يعتم���د فيها عل���ى األطراف 
كما عودنا في السابق ورمبا 
تكون هي ورقته الرابحة أمام 
إيران ألن طريقة األزرق باتت 
مكش���وفة جلميع املنتخبات 

اآلسيوية.
ويدرس م���ن اآلن اجلهاز 

إجراء بعض التدريبات اخلفيفة 
في اليوم األول.

وكان واضح���ا في تدريب 
أمس أن غوران يريد من اآلن 
حتديد التشكيلة التي سيلعب 
بها مواجهة فلس���طني الودية 
والتي لن تخرج عنها التشكيلة 
التي س���تواجه إي���ران الحقا 

بنسبة %90.
ومن الواض���ح أن غوران 
اس���تقر على ما ال يقل عن 9 
العبني إال أن مشكلته احلقيقية 
تكمن في اجلناحني اللذين كانا 
يشغالنهما سابقا فهد العنزي 
املوقوف ووليد علي املصاب 
وبديلهما عبدالعزيز املشعان لم 
يتم اختياره ويتبقى له اختيار 
واحد فقط سيكون حمد أمان 
في اجلهة اليمنى ورمبا يشركه 
اليس���رى ويذهب  في اجلهة 

توڤاريت���ش م���ن اجلرع���ة 
التدريبية لالعبي األزرق في 
تدريب���ات امس بعد أن فضل 

الوطني  يواصل منتخبنا 
الق���دم تدريباته  األول لكرة 
اليومي���ة على س���تاد جابر 
اس���تعدادا ملواجهة املنتخب 
الفلسطيني غدا التي تأتي ضمن 
اس���تعدادات األزرق ملواجهة 
املنتخب اإليراني 26 الش���هر 
اجلاري في اجلولة الثانية من 
منافس���ات املجموعة الثانية 
املؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 

في استراليا 2015.
وس���بق ل���أزرق الف���وز 
في انطالق���ة التصفيات على 
املنتخب التايلندي في بانكوك 
3-1 ويحتل حالي���ا وصافة 
املجموعة خلف إيران املتصدر 
ال���ذي تغلب عل���ى املنتخب 
اللبناني بخماسية نظيفة في 

طهران.
وزاد مدرب األزرق غوران 

تدريب على التسديد على املرمىالصربي غوران توڤاريتش في حديث مع يوسف ناصر وعبدالهادي خميس  )هاني الشمري(

الوطني  يلتقي منتخبن���ا 
للناشئني في اخلامسة مساء 
الي���وم منتخب عم���ان وذلك 
على ستاد مبارك العيار بنادي 
اجلهراء وهي التجربة الثانية 
للمنتخبني حيث انتهى اللقاء 
ال���ذي جمعهما مس���اء أمس 
التضامن  األول على ملع���ب 
بالتعادل االيجابي 1-1.  وتأتي 
استعدادات األزرق الذي يقوده 
الصربي غوران ماتكوفيتش 
للمشاركة في بطولة اخلليج 
ملنتخب���ات الناش���ئني املقرر 
اقامتها س���بتمبر املقبل حيث 
اختار ماتكوفيتش مجموعة من 
الالعبني بعد مشاهدته لعدد من 
املباريات لدوري املراحل السنية 
وفق االطار العام لسياسة احتاد 
الكرة بتوسيع قاعدة اختيار 
الالعبني ملختلف االعمار لبناء 
منتخبات قادرة على املنافسة 
في االس���تحقاقات اآلسيوية 
والعربية واخلليجية املقبلة.

مبارك الخالدي  ٭

اليوم  تتواص����ل مس����اء 
الدمج لكرة  مباريات دوري 
السلة بإقامة 4 مباريات ضمن 
اجلولة ال����� 45، حيث يلعب 
الس����احل مع الساملية في ال� 
5، والقادسية مع الصليبخات 
في ال����� 7 وذلك ف����ي صالة 
فجحان هالل املطيري بنادي 
القادسية، وحتتضن صالة 
نادي التضامن لقاءي اجلهراء 
مع الشباب في ال� 5، واليرموك 
مع التضامن في ال� 7. وينفرد 
الكويت ف����ي صدارة ترتيب 
الفرق برصيد 55 نقطة من 
29 مب����اراة، متقدما بفارق 3 
نقاط عن القادس����ية من 28 
مباراة والساحل من 28 مباراة 
وكاظمة من 29 مباراة، ويأتي 
في املرك����ز اخلامس اجلهراء 
برصي����د 47 نقط����ة من 29 
مباراة، ثم العربي برصيد 46 
نقطة من 30، واليرموك 42 
نقطة من 29، والصليبخات 
38 نقطة من 28، والنصر 35 
نقطة من 29، والس����املية 32 
نقطة من 28، والتضامن 30 
من 28، ويحتل الشباب املركز 
الثاني عشر واألخير برصيد 

29 نقطة من 28 مباراة.
الس����احل  ف����رق  وتب����دو 
والقادسية واجلهراء واليرموك 
مرشحة للفوز اليوم قياسا على 
نتائجها في اآلونة األخيرة، إال 
إذا ما كان للساملية والصليبخات 
والشباب والتضامن رأي آخر 

لقلب املوازين.
يحيى حميدان   ٭

أزرق الناشئني
 يلتقي عمان اليوم

جولة هادئة في »دمج 
السلة« اليوم 

نتائج متميزة للدراجات املائية  باإلمارات 

»يد الكويت« تهزم الشباب في »اخلليجية«
تصدر الكويت مجموعته الثانية في 
بطولة األندية اخلليجية أبطال الكأس 
لك����رة اليد بع����د تغلبه على الش����باب 
الى  البحريني 36-27 ليرتفع رصيده 
3 نقاط وبات قريبا من التأهل الى نصف 
النهائي، ووصل األهلي اإلماراتي الى نفس 

الرصيد من النقاط بعد فوزه على الريان 
القطري 30-27 وسيواجه األبيض غدا 
الريان في ختام دور املجموعات وبات 
بحاجة الى التعادل فقط لضمان التأهل 

للدور نصف النهائي.
مبارك الخالدي  ٭

في بيان رسمي لنادي الكويت: تصريحات 
الفراج ليست لها صلة بخالد الغامن

ورد إلى القسم الرياضي بيان من نادي الكويت أمس موقعا من مدير العالقات 
العامة بالنادي نواف اجلريد جاء فيه:

تطالعنا الصحافة ووسائل اإلعالم املختلفة كل يوم بتصاريح صحافية موجهة 
للمدعو خالد فهد غامن الفراج مذيلة حتت اس����م خالد الغامن، وذلك لتضليل الرأي 
العام والش����ارع الرياضي وااليحاء بأن تلك التصريحات صادرة عن الش����خصية 
الرياضية املعروفة خالد علي الغامن نائب رئيس 

مجلس إدارة نادي الكويت.
خال����د الفراج ملن ال يعرفه هو من األس����ماء 
الطارئة على الرياضة الكويتية ولم تسمع عنه 
اجلماهير الرياضية ش����يئا من قبل س����وى انه 
تع����ني في مجلس ادارة الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة، ذاك املجلس الذي تشكل وفق األحداث 
التي يعرفها القاصي والداني ثم أصبح عضوا في 
إحدى جلان االحتاد غير الشرعي لكرة القدم رغم 
عدم اعتراف الهيئة العامة للشباب والرياضة به 

وهذا يوضح تبعيته ملن.
والغريب في األمر ان خالد الفراج دأب على عقد 
الندوات التي ال يحضرها اال عدد ال يتجاوز أصابع 
اليد الواحدة، وال يشارك فيها اال من يشاطره نفس 
الهدف املوجه ويعتمد الى اطالق تصريحات ال يخفى على الشارع الرياضي مغزاها 
والهدف من ورائها ولعل االصرار على استخدام اسم خالد الغامن في كل املناسبات 

التي يحضرها ما هو اال برهان آخر يكشف حقيقة القصد والنية من وراء ذلك.
ووصل به األمر في احدى الندوات ان ادعى ان والده كان أمينا للس����ر في نادي 
الكويت وهذا كالم عار متاما عن الصحة ألن والده مع كامل احترامنا له وألس����رته 
الكرمية لم يكن يوما أمينا للسر أو عضوا مبجلس اإلدارة او تبوأ اي منصب رسمي 
ف����ي نادي الكويت، ونادي الكويت تاريخ����ه مدون وموثق مما مينع الطارئني على 

الرياضة من تزوير التاريخ وميكن الرجوع اليه لكشف حقيقة هذا االدعاء.
ونحن في نادي الكويت ومن منطلق احترامنا لتاريخ نادينا العريق والرجاالت 
والشخصيات التي تبوأت املناصب الرسمية في النادي وجب علينا كشف محاوالت 
التضليل التي ميارسها بعض األدوات في الرياضة ونؤكد جلميع اجلماهير الرياضية 
ان التصريحات الصادرة من املدعو خالد فهد غامن الفراج حتت اسم خالد الغامن ال 

متت بصلة خلالد الغامن نائب رئيس نادي الكويت.

الهاجري يستغرب عدم دعوة املعاقني لألفضل
ابدى رئيس نادي املعاقني 
الهاجري استياءه من  شافي 
عدم دعوة النادي للمشاركة 
في مس���ابقة مهرجان افضل 

العب كما في االندية الرياضية، 
حيث مت االتفاق على ان تكون 
مشاركة الالعبني بكتاب رسمي 
اننا  النادي، السيما  من قبل 

ش���اركنا في النسخ املاضية 
للمسابقة وكان هناك تصويت 
بني الالعبني املعاقني. ومتنى 
الهاجري مشاركة كبيرة من 

العبينا بوجود عدد كبير من 
الالعب���ني والالعبات يودون 
املنافس���ة الش���ريفة فيم���ا 

بينهم.

كاظمة: رفع عقوبة ناصر ملصلحة األزرق
ذكر بيان لنادي كاظمة امس انه بناء على اخلطاب الوارد الى 

مجلس ادارة النادي من احتاد كرة القدم واملتضمن طلب ضم 
الالعب يوسف ناصر الى صفوف االزرق استعدادا ملواجهة 

املنتخب االيراني يوم 26 اجلاري في اطار التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس آسيا 2015، فقد اجتمع مجلس االدارة لدراسة 

املوضوع، ومت وضع مصلحة الوطن نصب االعني، وقرر مجلس 
االدارة رفع العقوبة املقررة على الالعبني يوسف ناصر وطالل 

الفاضل والتي وقعت عليهما في اجتماع مجلس االدارة التاسع، كما 
متت املوافقة على ضم الالعب يوسف ناصر الى صفوف املنتخب 

دعما ملنتخبنا الوطني في مشوار التأهل للبطولة.

املميزة خالل مشاركته في 
بطولة االمارات للدراجات 
حي����ث اس����تطاع البطل 
العامل����ي خالد ب����و ربيع 
الثاني في  املركز  حتقيق 
فئة الستوك للمحترفني 
في سباق اجلولة اخلامسة 

ليحتل الترتيب الثاني في 
الترتيب العام وحقق البطل 
العاملي محمد بوربيع املركز 
الثالث ف����ي نفس الفئة، 
فيما حقق املصنف العاملي 
ن����واف الفرح����ان املركز 
الثاني في فئة الس����توك 
للمبتدئ����ني وجاء البطل 
الباز ثانيا  العاملي محمد 
في فئة األوبن للمحترفني 
فيما جاء املصنف العاملي 
عبدالعزيز العمر ثالثا في 
فئة الس����توك للمبتدئني 
الواقف محدود  وفي فئة 
التعديل، واملصنف العاملي 
عبدالوهاب العيسى رابعا 
في فئ����ة الواقف محدود 

التعديل.

واصل فريق الدراجات 
التاب����ع للنادي  املائي����ة 
البح����ري تقدمي عروضه 

العبو الدراجات املائية الفائزون في السباق


