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أزرق الناشئين يضم 9 العبين جدد

السالمية يلتقي إنبي والترسانة
والمقاولون في القاهرة

الدوسري: محترف خامس في كاظمة 

مبارك الخالدي
يس���تأنف منتخبنا الوطني للناشئين األحد 
المقبل تدريباته على ملعب النصر رقم 2 استعدادا 
للمشاركة في التصفيات اآلسيوية المؤهلة لكأس 
آسيا المقررة في ماليزيا في الفترة من 19 وحتى 
29 أكتوبر المقبل. واختار الجهاز الفني الذي يقوده 
الوطني عبدالعزيز الهاجري 9 العبين جدد هم:

فهد مشعل ومحمد مفرح ومحمد يوسف وسلمان 
الحس���يني وخالد الوليد واحمد مس���اعد وثامر 
العاقول وعبداهلل نايف ومحمد عبداهلل كما قرر 
الهاجري استبعاد العبين اثنين فقط من التشكيلة 

األساسية.
وقال المش���رف نايف القحطاني ان مشاركة 
األزرق في المرحلة المقبلة تحتاج الى دعم أولياء 

أمور الالعبين اذ ان فترة االستعداد والمشاركة 
تأتي في خضم بدء الموسم الدراسي.

وأضاف ان الهيئة العامة للشباب والرياضة 
ستبدأ األسبوع المقبل االجراءات الخاصة بإصدار 
التفرغات الرياضية لالعبين عبر مخاطبة وزارة 
التربية بذلك، مشيرا الى ان الهيئة بالتعاون مع 

اللجنة االنتقالية لم يقصرا في هذا الشأن.
وناشد القحطاني وزارة التربية وأولياء أمور 
الالعبين التعاون م���ع األزرق في هذه المرحلة 
ألنه يؤدي مهمة وطنية الهدف منها ابراز اس���م 
الكويت في المحفل اآلسيوي واعادة بريق الكرة 
الكويتية الس���يما أن الالعبين ل���م يقصروا في 
بطولة غرب آسيا وبطولة كأس الخليج وقدموا 

عروضا جيدة.

عبدالعزيز جاسم
أكد مدير الفريق االول لكرة القدم في الساملية 
ان السماوي قد حدد مبارياته الودية في معسكره 
مبدينة 6 اكتوبر بالقاهرة، وستكون مباراته االولى 
غدا امام فريق انبي الذي يلعب في الدوري املمتاز 
حالي���ا والثانية بعد غد امام الترس���انة وفي 28 
اجلاري امام املقاولون العرب وهو من الفرق القوية 
في الدوري املصري، مؤكدا ان املدرب البلجيكي 
وليام توماس اراد ان يخوض مباراتني في يومني 
متتالني وهما امام انبي والترس���انة لكي يلعب 
بتشكيلتني مختلفتني في كل يوم إلعطاء الفرصة 

جلميع الالعبني.
واشار عبدالرضا الى ان املدرب ابدى ارتياحه 
من حالة الطقس في القاهرة والتي تس���اعد على 
التدريب بفترتني صباحية ومس���ائية، الفتا الى 
ان امللعب يوج���د داخل الفندق محل اقامة الوفد 
وهو درمي الند الذي سبق لعدة اندية محلية ان 

عسكرت به في فترة الصيف.

وبني ان الفريق يعاني من غياب عبداهلل البريكي 
في التدريبات والعماني س���عد السعدي إلصابة 
االول ف���ي االنكل ويحتاج ال���ى راحة ال تقل عن 
4 ايام، كما ان الس���عدي لم مي���ض عليه يومان 
بعد ان رفع اجلبس عن قدمه وننتظر استشارة 
الطبيب ملعرفة امكانية دخوله التدريبات وخوضه 
للمباريات الودية، مبينا ان البريكي سيبقى في 
نفس املعسكر ولن يعود للفريق بسبب انضمامه 
لصفوف االزرق الذي يعسكر في نفس املكان 30 

سبتمبر املقبل.
واضاف عبدالرضا ان الفريق لن يجرب اي العب 
محترف في القاهرة، وسيكتفي بالتعاقد مع مهاجم 
برازيلي يلعب بدوري الدرجة الثانية بالبرازيل، 
رافضا الكشف عن اسمه بسبب احتمال تدخل اندية 
خارجية للتعاقد معه الن الالعب يعتبر مميزا جدا 
في هذا املركز، مضيفا: اذا التزم الالعبون فستكون 
لهم كلمة في املوسم املقبل، متوقعا ان ينضم ما 

ال يقل عن 5 منهم الى صفوف االزرق.

عبدالعزيز جاسم
اكد مش���رف الفريق االول 
لكرة الق���دم بكاظمة عبداهلل 
الدوسري ان ادارة النادي بصدد 
التعاقد م���ع محترف خامس 
»مهاجم« س���ينضم لصفوف 
البرتقال���ي في الفترة املقبلة، 
ولكن ليس في الوقت احلالي 
ألن باب التسجيل سيفتح في 
يناير املقبل، وبالتالي سينضم 
الى صفوف الفريق على ابعد 

تقدير في ديسمبر املقبل.

واش���ار ال���ى ان املهاج���م 
البرازيلي احلالي ساالس لم 
يظهر مبس���توى جيد خالل 
الفترة السابقة رغم ان اختياره 
جاء بعد مشاهدة دقيقة له من 
خالل اشرطة الڤيديو، الفتا الى 
انه ال يع���رف ظروف الالعب 
التي قد تكون نفسية او لعدم 
تأقلمه مع اج���واء اللعب في 
الكوي���ت، ولكن في حال عدم 
تطور مستواه وعدم ظهوره 
بالصورة املطلوبة التي تساعد 

البرتقالي فإنه بال شك سيكون 
فس���خ التعاقد معه هو احلل، 
مبينا في الوقت ذاته ان كأس 
االحتاد الفرص���ة االخيرة له 
إلثب���ات مس���تواه. واضاف 
الفريق تدرب  ان  الدوس���ري 
مساء امس كأول تدريب له بعد 
اجازة عيد الفطر وال توجد به 
أي اصابات، مضيفا ان املدرب 
الروماني ايلي بالتشي رفض 
خوض اي مباريات ودية مكتفيا 

بالوديات السابقة.

)متين غوزال(أحمد العيدان شارك مع الكويت ألول مرة رسميا

الغانم: وقفة جادة مع الالعبين والجهاز الفني بعد الخسارة أمام الوصل
هو السبب في تراجع نتائج االخضر 
في املوسم السابق مضيفا ان مجلس 
االدارة سيعمل خالل املرحلة املقبلة 
على تدارك هذا االم����ر بالتعاون مع 

ادارة الفريق.
واكد املضف ان مس����يرة االخضر 
لن تتوقف في بطولتي كأس االحتاد 
اآلسيوي وابطال اخلليج عند هذا احلد 
بل سيبدأ االعداد ملباراة االياب امام 
الكرامة السوري في البطولة اآلسيوية 
مباشرة من اجل االستفادة من نتيجة 
مباراة الذهاب التي حققها الفريق قي 

سورية بتعادله السلبي هناك.
وكان اجلهاز الفني للعربي قد اعطى 
راحة لالعبني عن تدريبات امس بعد 
عودتهم من االمارات لتجنب الالعبني 
لالرهاق على ان يستأنف تدريباته 
اليوم، وسيقوم اجلهاز الطبي بتحديد 
مدى خطورة اصابة العب الوس����ط 
عب����داهلل الش����مالي للوق����وف على 
جاهزيته باملش����اركة في التدريبات، 
ومن املتوقع ان يعتمد سكوسيتش 
على علي مقصيد في اجلهة اليسرى 
للفريق في لقاء الكرامة بعد ش����فائه 
من االصابة، ومن املقرر ان يصل وفد 
الكرامة الى البالد االحد املقبل، على 
ان يتدرب الفريق على امللعب رقم 2 
واملران االساسي سيكون عشية املباراة 

على ستاد صباح السالم.
وكان األخضر قد حقق فوزا في غاية 
االهمية ليتصدر االخضر مجموعته 
األولى برصيد 3 نقاط امام الشباب 
واحملرق البحرين����ي الذي لم يلعب 

حتى اآلن.
العرب����ي كل من  وس����جل هدفي 
علي اشكناني )5( والكرواتي ايغور 

.)89(
وتسبب الهدف املبكر الذي سجله 
اشكناني في الدقائق االولى من املباراة 
في زعزعة صفوف الفريق االماراتي 
الهجومية،  الذي كثف من طلعات����ه 
ولك����ن من دون جدوى ام����ام الدفاع 
العرباوي الصلب، اضافة الى حارس 
املرمى شهاب كنكوني الذي كان رجل 
املباراة بتصدي����ه لعدة فرص مهيأة 

للتسجيل.
واس����تمرت احملاوالت الشبابية 
لتعديل النتيجة، اال ان ايغور اطلق 
رصاصة الرحمة على الفريق االماراتي 
بتسجيله هدف تأكيد االحقية بنقاط 

املباراة.

مستعدا فنيا افضل من العربي وميلك 
محترف���ني من طراز عال لكن العبينا 
اس���تطاعوا جتاوز كل تلك الفوارق 
وحققوا االفضلية سواء بالنتيجة أو 

فنيا.
وأشاد املضف بالتكتيك اجليد الذي 
قدمه مدرب الفريق الكرواتي دراغان 
سكوسيتش الذي اثبت في ثاني لقاء 
رسمي له انه صاحب فكر فني راق.

وبني ان سبب تقدمي العربي عروضا 
جيدة في البطوالت اخلارجية وأداء 
متذبذبا في املسابقات احمللية يرجع 
للضغط النفسي الذي يواجه الالعبني 
سواء من اجلماهير او االعالم، وهذا 

هدفا )87(.
واستحق األبيض اخلسارة بعدما 
ظهر غير قادر على الدفاع عن مرماه 
فيما كان الوصل الطرف األفضل في 

الشوط الثاني.

روح قتالية عالية

وفي العربي، اكد امني سر النادي 
عبدال���رزاق املض���ف ان الفوز الذي 
حققه الفريق امس االول على حساب 
مس���تضيفه الشباب االماراتي ضمن 
اجلولة االولى للمجموعة االولى كان 
سببه الرئيسي الروح القتالية، على 
الرغم من ان الفري���ق االماراتي كان 

الوصل من ضغطه حتى وقع الكويت 
في احملظور وخرج العبه حسني حاكم 
مطرودا ف���ي الدقيقة )73( حلصوله 

على انذارين.
ولم تفلح التغيي���رات الهجومية 
الت���ي اجراه���ا األرجنتيني كالوس 
اورتيغا باشراكه وليد علي والبرازيلي 
روجيرو حيث عاب األبيض البطء في 
شن الهجمات واالجتهادات الفردية من 
بعض الالعب���ني، وفي غمرة هجمات 
البرازيلي  املتواصلة جن���ح  الوصل 
املتألق دوغالس دوس سانتوس في 
تس���جيل هدف الفوز بعدما استغل 
كرة سانحة للتسجيل وسددها باتقان 

العماني اسماعيل العجمي اثر تسديدة 
قوية لم يستطع احلارس ماجد ناصر 

التصدي لها لسرعتها الشديدة.
وأضاع األبيض كرتني خطيرتني 
ايضا اطاح بهما عبدالرحمن العوضي 
وناص���ر القحطان���ي وارتكب العبو 
الكويت اخطاء في الوس���ط والدفاع 
قلبت النتيجة ملصلحة الوصل الذي 
ادرك التعادل بواسطة البديل سعيد 
الكاس اثر تسديدة على الطائر )60(، 
وبعدها س���يطر الوصل على امللعب 
بفضل حتركات افراد خط الوسط وانقذ 
حارس الكويت مصعب الكندري فرصة 
انفرادي���ة للمهاجم الكاس، وضاعف 

الذي لم يواجه خطورة من مهاجمي 
الوص���ل فكان الش���وط األول عبارة 
عن كرات متبادلة ميينا ويس���ارا من 
اجلانبني بعدما اظهر الفريقان حتفظا 

كبيرا في مهامهما الهجومية.
ولعب الوصل بعناصر ذات خبرة 
الى جان���ب حس���ن اداء البرازيليني 
دوغالس واوليفيرا ووضح حس���ن 
تفاهم الالعبني في تنظيم خطوطهم 

الثالثة.
وفي الشوط الثاني انهار الكويت 
فجأة رغم ان كل املؤشرات كانت تشير 
الى قربه من الفوز بل انه سجل هدف 
الس���بق في الدقيقة )49( عن طريق 

ناصر العنزي ـ عبداهلل العنزي ـ يحيى حميدان
قال رئي���س جهاز الك���رة بنادي 
الغامن بعد مباراة  الكويت م.مرزوق 
األبيض مع الوصل التي خسرها الفريق 
1-2 اول م���ن امس في اول ظهور له 
في منافسات بطولة األندية اخلليجية 
ال� 25 ابطال ال���دوري والكأس: انني 
كواحد من مشجعي الفريق غير راض 
متاما عن هذا املستوى وهذه النتائج 
املخيبة وستكون لنا وقفة جادة سواء 
مع الالعبني او اجلهاز الفني ولكل من 
يتقاع���س ويفتقد الروح الكويتاوية 

داخل امللعب.
وأض���اف الغامن أن ما يدور حاليا 
من صخب وضجة اعالمية هو لزعزعة 
األبيض وأنا ومجل���س ادارة النادي 
حريصون عل س���معة النادي وعلى 
حصد البطوالت جلماهيرنا العزيزة 
واسعادها النها صاحبة الفضل على 
الفريق وما وصل اليه في الس���نوات 

املاضية من مستويات متميزة.
وطالب الغامن اجلميع بالوقوف صفا 
واحدا امام احملاوالت الرامية لتفتيت 
الفريق والتقليل من ش���أنه.  وحدة 
مؤكدا انه على اجلميع ترك احلاسدين 
الفرصة  الفرص لتفويت  ومستغلي 
عل���ى من يقف امام طري���ق النجاح. 
الفتا الى ان���ه يتقبل االنتقادات التي 
توجه للفريق ومستعد لالجابة عن 
استفسارات محبي األبيض وجماهير 

األبيض ميونون على الرقبة.

أداء غير متوقع

وعن تفاصيل املب���اراة فقد افتقد 
اللمسة األخيرة في الشوط  الكويت 
االول بعدم���ا تبادل الالعبون الكرات 
كثيرا في منطقة لعب خصمهم ولكن 
لم تكن ذات خطورة على مرمى حارس 
الوصل ماج���د ناصر وتعاون العبو 
الكويت ف���ي ايجاد الثغرات في دفاع 
اخلصم ولم جتد نفع���ا مع مدافعي 

الوصل.
ولعب الكويت بتشكيلة مكونة من 
مصعب الكندري وفهد عوض ويعقوب 
الطاهر واحمد العيدان وحسني حاكم 
وابراهيم ش���هاب وماكينغا وناصر 
القحطاني وعبدالرحمن العوضي وخالد 
عجب واس���ماعيل العجمي، وذهبت 
أغلب الكرات خارج امللعب اذ لم يختبر 
احلارس ماجد ناصر في كرات خطرة، 
ومثله ايضا احلارس مصعب الكندري 

المضف: العربي فاز على الشباب في »األندية الخليجية« بالروح القتالية

اليوسف يؤكد حضوره 
مباراة الكويت وأربيل

جورج ثالث برازيلي
في التضامن

عبداهلل العنزي 
 أكد رئيس اللجنة االنتقالية 
الشيخ أحمد اليوسف ل� »األنباء« 
انه سيس����افر الى مدينة اربيل 
العراقية حلضور مباراة اإلياب 
للدور ربع النهائي لكأس االحتاد 
اآلس����يوي بني الكويت واربيل، 
مضيفا انه بسبب اجازة العاملني 
في احتاد الكرة مبناس����بة عيد 
الفطر ال يعلم ما اذا كانت الدعوة 
من قبل االحتاد العراقي للكرة 
قد وصلته بعد ان كان مسؤولو 
االحتاد العراقي قد وجهوها له 
شفهيا. وبني اليوسف ان استضافة 
الكويت ملباريات املجموعة الثالثة 
لتصفيات كأس آس����يا للشباب 
املقرر اقامتها من 1 الى 11 نوفمبر 
القادم لم ت����أت العتذار االحتاد 
العراقي عن استضافتها بل جاءت 
بعد ان رأى االحتاد اآلس����يوي 
جاهزية االحتاد الكويتي الجناح 
االستضافة، مضيفا ان الكويت 
سبق ان استضافت العديد من 
املناسبات الرياضية وجنحت فيها 
جناحا باهرا. وقد عقد اليوسف 
اجتماع����ا مع جلنة املس����ابقات 
واللجنة الفنية والتطوير لبحث 
تأجيل مباريات دوري الشباب 
الفس����اح املجال أمام اعداد جيد 
لألزرق الصغير بتصفيات آسيا 
للشباب، ومت أيضا مناقشة برنامج 
اعداد املنتخب األول ومعسكره 
التدريب����ي بالقاهرة واملباريات 

الودية املقرر ان يخوضها.

يحيى حميدان
تعاقدت ادارة نادي التضامن 
مع احملت����رف البرازيلي جورج 
الثالث في  ليك����ون احملت����رف 
صفوف الفريق االول لكرة القدم 
بالنادي بع����د مواطنيه فيليب 
ودي سيلفا. وكان من املقرر ان 
يصل جورج )26 عاما( والذي 
يلعب في مركز الهجوم الى البالد 
امس االول اال ان ظروفا خاصة 
بالالعب تس����ببت في تأخيره، 
ومن املتوقع ان يلتحق جورج 
اليومني  بالفريق في غض����ون 
القادمني. وميتلك جورج سجال 
جيدا مع االندية التي لعب لها في 
الدوري البرازيلي وميتاز بقدرات 
فائقة في التسجيل جعلت ادارة 
التضامن تعجل بالتعاقد معه.


