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 علي مقصيد عاد إلى التدريب مع العربي 

 الصليبخات يستضيف 
الشباب اليوم

 مبارك الخالدي
  يستضيف فريق الصليبخات 
في الرابعــــة عصر اليوم فريق 
الشــــباب في اطار استعدادات 
الفريقــــني النطالق منافســــات 
التــــي   ٢٠٠٩-٢٠١٠ املوســــم 
ستستهل اجلمعة املقبل ببطولة 

كأس االحتاد.
  وتعتبر املباراة هي االخيرة 
للفريقني بعد سلسلة من التجارب 
لهمــــا، وقف خاللهــــا اجلهازان 
الفنيان للفريقــــني على احلالة 

الفنية والبدنية لالعبني. 

 برونزية للعتيبي في بطولة آسيا للكراتيه 
 أحرز جنم منتخبنا الوطني للكراتيه 
عبداهللا العتيبـــي امليدالية البرونزية 
في وزن حتت ٦٧ كلغ في منافســـات 
القتال في البطولة اآلسيوية املقامة في 
مدينة كوانزو الصينية والتي تختتم 

بعد غد االثنني. 
  واهدى العتيبي امليدالية الى صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، 
ورئيس وأعضاء مجلس ادارة االحتاد 
والشـــعب الكويتــي واسرة الكراتيه، 
مؤكـــدا انه بذل كل مـــا ميلك من جهد 

الحراز امليدالية الذهبية، ولكن ابتعاده 
في الفترة املاضيــة بسبب ظروف عمله 
اثرت على مستــوى ادائه، ولم يستعد 
للبطولــة اال قبل انطالقتها بأيام، مشيرا 
الى انــه كــان عازمـــــا علــى العودة 
بإحـــدى امليداليات وجنـــح في احراز 

البرونز.
  وقال العتيبي ان «الكراتيه الكويتية» 
اثبتت علو كعبها مـــن خالل النتائج 
اجليدة التي حققهـــا االبطال على كل 
املســـتويات، حيث اننا ابطال اخلليج 
لسنوات عدة وفرضنا هيمنتنا، ولنا 

تواجد مميز عربيا وآســـيويا وعامليا، 
بفضـــل تضافر جهود رئيس وأعضاء 
مجلس االدارة واالجهزة الفنية واالدارية 

في االحتاد.
  مـــن جهته، اعـــرب رئيـــس الوفد 
البلوشـــي عن ســـعادته  عبدالعزيز 
حلصول البطل عبداهللا العتيبي على 

امليدالية البرونزية
  وقـــال ان العتيبي قدم عرضا جيدا 
وتفـــوق على عـــدد من ابطال آســـيا، 
ولكنه خســـر املباراة في الدور نصف 
النهائي بفـــارق قليل من النقاط، لقلة 

فترة االعـــداد، وكان بإمكانه احلصول 
على الذهب، باعتبار انه حامل ذهبية 

اسياد الدوحة. 
  وأشار الى ان حظوظ الكويت جيدة 
في احلصول على مزيد من امليداليات 

في باقي املنافسات
  وقال: ثقتنا كبيرة بأبطالنا العتالء 
منصات التتويج، وان املدربني الوطنيني 
بدر العتيبي وجابر احلماد وعالء احلواج، 
بذلوا جهـــودا طيبة في اعداد الالعبني 
وتهيئتهم بدنيا ونفسيا للمشاركة في 

البطولة. 

 وفد البولينغ إلى هونغ كونغ
 غــــادر منتخبنا الوطني للبولينغ الى هونغ كونغ خلوض بطولتها 

الدولية التي تنطلق اليوم وتستمر لـ ٥ اكتوبر املقبل.
  وميثل الكويت ٦ العبني في بطولة الرجال وهم: باسل العنزي، خالد 
الديبان، يعقوب الشطي، راكان العميري، محمد الزيدان، وجاسم درويش، 

كما تشارك الالعبة الذهبية هنادي املزيعل في بطولة السيدات.
  وتعتبر فرصة جنوم منتخبنا الوطني قائمة لتحقيق إجناز السيما 

ان نظام البطولة باحملاوالت والتي ميكن من خاللها تعويض النقاط.
  أمــــا هنادي املزيعــــل الالعبة الوحيدة التي متثــــل الكويت في هذه 
البطولة فإن مهمتها صعبة ايضا وليســــت ســــهلة، تعودنا منها على 
القتال والكفــــاح على اخلطوط، كما فعلت في بطولة ســــيناء الدولية 

وفازت بذهبية الفردي.
  وقبل مغادرة الفريق صرح باسل العنزي بأن هذه البطولة تختلف 
عن البطوالت اآلســــيوية السابقة فهي تضم نخبة كبيرة من املصنفني 

األوائل في آسيا. 

 أزرق الناشئين يعاود التدريب اليوم

 السالمية فاز على إنبي وخسر من النصر في القاهرة

 سداسية للقادسية.. وثالثية للنصر

 مبارك الخالدي 
  يعاود منتخبنا الوطني للناشئني التدريب في 
الـ ٦ مساء اليوم على امللعب رقم ٢ في نادي النصر 
استعدادا خلوض تصفيات املجوعة االولى املقررة 
في ماليزيا من ١٩ الى ٢٩ اكتوبر املقبل واملؤهلة الى 

نهائيات الى كأس آسيا ٢٠١٠ في اوزبكستان.
  وكان االزرق الصغير قد شارك في بطولة غرب 
آسيا التي استضافها االردن الشهر الفائت، وخرج 
من االدوار التمهيدية اثر تلقيه خسارتني من االمارات 
١-٢ ومـــن ايران ١-٣. ثم شـــارك في بطولة دول 
مجلس التعاون اخلليجي فـــي االمارات، واحتل 
املركز اخلامس قبـــل االخير، وحقق فوزا وحيدا 
على املنتخب القطري ١-٠. ومن املقرر ان يخوض 

املنتخب عددا من املباريات الودية مع عدد من فرق 
حتت ١٧ سنة في االندية، قبل خوض التصفيات.
ويقوم مدير منتخب الناشـــئني علـــي الديحاني 
واملشرف نايف القحطاني بالتنسيق مع االندية 
لتحديد مواعيد املباريات املقترحة. وكان اجلهاز 
الفني للمنتخب قد ضم عدد ٩ العبني جدد، واستبعد 
العبني اثنني بناء على رغبـــة املدرب عبدالعزيز 
الهاجري ومساعديه. ومن املتوقع ان يبادر اجلهاز 
االداري بالتعـــاون مع اللجنـــة االنتقالية الحتاد 
الكرة والهيئة العامة للشباب والرياضة، باجناز 
التفرغات الرياضية الالزمة عبر مخاطبة وزارة 
التربية، الن الالعبني طلبة، وتتزامن التصفيات 

مع انطالق املوسم الدراسي. 

 فاز فريق الساملية على فريق انبي املصري (حتت 
٢١ عامــا) ١-٠ فــي اولى مبارياته التجريبية خــالل 
املعسكــر التدريبــي الــذي يقيمه في مدينة ٦ اكتوبر 
في القاهرة وخسر أمام النصر ٠-١ من الدرجة األولى 
استعــدادا للموسم اجلديد الــذي سيفتتحهــا السمــاوي 
بلقاء القادسية في كأس االحتاد يوم ٢ اكتوبر املقبل. 
ســــجل هدف الســــاملية املهاجم املخضرم فرج لهيب 
اثر تلقيه كرة عرضية من املتألق بشار عبداهللا في 
منتصف الشوط االول. وشهدت املباراة واقعة غريبة 

حيث الغى احلكم هدفا للساملية بشار الكرة من ركلة 
جزاء الى لهيب فسدد الكرة في املرمى، بيد ان احلكم 
لم يحتســــب الهدف معلال بذلك انه ال يجوز مترير 
ركلة اجلزاء واحتسبها ركلة حرة غير مباشرة. من 
جهته، اكد عضو مجلس االدارة رئيس وفد السماوي 
خالد الشمالي ان جميع الالعبني شاركوا في التدريبات 
االولى للفريق التي قادها البلجيكي وليام توماس، 
مشيرا الى ان التدريبات اليوميــة ستستمر لنهاية 

املعسكر وعلى فترتني صباحيــة ومسائية. 

 اكتسح القادسية اليرموك ٦-٠ امس في موقعة ودية 
عنيفة قدم فيها األصفر فنونه كلها وسيطر على مجريات 
املباراة، بينما اكتفى اليرموك مدافعا قدر املستطاع، 
وسجل سعود املجمد وجهاد احلسني وفراس اخلطيب 

وخلف الســـالمة وبدر املطوع وأحمد البلوشي. وفي 
مباراة أخرى، فاز النصر على الساحل وديا ايضا ٣-١ 
وسجل للنصر البرازيلي جوني وعبدالرحمن املوسى 

والبرازيلي باتريك، وللساحل رودريغو.

 استعدادًا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

 ليس أورتيغا فقط..
 قبل انطالق املســـابقات احمللية عاد مدرب الكويت 
االرجنتيني نيستور كالوسن اورتيغا الى بلده كأول 
ضحايا املدربني وهو ديدن اغلب املدربني العاملني في 
اخلليج الذين يحملون نعوشـــهم علـــى اكتافهم قبل 
انطالق صافرة املهمة االولى في اعمالهم الشـــاقة، فهم 
في نظر اجلماهير اول املتهمني في اخلسائر، وعليهم 
ان يتحملـــوا وزر غيرهم، وفي ذلـــك رد احد املدربني 
البرازيليني العاملني في احـــد االندية اخلليجية على 
قرار اقالته الســـريع: ماذا تريدون مني فعله ولدي ١١ 

العبا يرتدون قمصانهم باملقلوب!
  واورتيغا هذا القادم من بلد االسطورة دييغو مارادونا 
لم يكن املدرب املناســـب لالبيض منـــذ ان وضع اول 
تشكيلة للفريق وشـــاهدناه في مباراتني متتاليتني ال 
يفرق بني املهاجم واملدافـــع، ففي املباراتني امام اربيل 
العراقي والوصل االماراتي دافع طويال عن مرماه ونسي 
ان لديه مهاجمني كل هذا وهو يلعب على ملعبه، فماذا 
سيفعل اذن في اربيل ودبي؟ وبرأينا ان تدارك اخلطأ 
فـــي اوله افضل بكثير من آخره، خصوصا ان الكويت 
يخوض اســـتحقاقات متعددة ومازال في الوقت بقية 
باســـتقدام مدرب مقتدر على اطـــالع بالكرة الكويتية 
كي يقف االبيض على قدميه من جديد، ولكن علينا ان 
نتفق بأن اي مدرب مهما عال شأنه وكبر اسمه معرض 
لالقالـــة وامامكم الدالئل في مدربي االندية االوروبية، 
فعندما اكون مدربا ولدي مجموعة جيدة من الالعبني 
وال أمتكن من توزيعهم بالطريقة الصحيحة فأنا هنا 
أحتمل العواقب كما كان عليه اورتيغا، ولكن ماذا عساي 
فعله عندما يرتدي العبون قمصانهم باملقلوب، كما ان 
املـــدرب الناجح ال يقتصر عمله على حضور التدريب 
ورسم اخلطة ومن ثم الذهاب الى بيته، خصوصا اذا كان 
يتعامل مع العبني هواة فعليه ان يكون صديقا لالعبني 
اكثر منه مدربا ولكن بحدود كي ال يفقد حزمه فالكلمة 
املشـــجعة تغني في احيان كثيرة عن شدة التدريبات 

وندية املباريات ورتابة املعسكرات.
  > فضائيات في ارجاء السماء، وبرامج غثة وسمينة، 
ومقدمـــون محترفون وهواة، ومحللـــون كيفما تريد 
واختلط احلابل بالنابل واصبح امليكروفون ارخص من 
علك بو «قطوة» ولك ان تقول ما تشاء دون قيود مهنية 
وانت جتلس ضيفا في أي فضائية، شاهدنا ضيفا في 
احد البرامج ميدد على الكنبة، برامج مكررة واســـئلة 
من نوع «شرايك في املباراة»، حوارات سطحية تفتقر 
الى التجديد واالبتكار متشـــابهة في أفكارها كتشابه 

املسلسالت الرمضانية!
  ناصر العنزي

 عبداهللا: «فرنسوا حريري» لن يرهب نجوم األبيض والفوز مطلبنا
 مبارك الخالدي

الكويـــت    واصـــل فريـــق 
تدريباته االخيرة اســـتعدادا 
اربيل  امام  املرتقبة  للمواجهة 
العراقي االربعاء املقبل في اياب 
الدور ربع النهائي لبطولة كأس 

االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
  وبدت على العبي االبيض 
مؤشـــرات مطمئنة من الروح 
العالية في مران مســـاء امس 
بقيادة املـــدرب الوطني محمد 
عبداهللا ومساعده راشد بديح 
املرمى  فيما قاد مدرب حراس 
خالد الشـــمري مترينا خاصا 
للحارســـني خالـــد الشـــمري 

ومصعب الكندري.
التمريـــن بطابع    واتصف 
تكتيكـــي تخللتـــه توجيهات 
متكررة مـــن املدرب بضرورة 
التركيز في التعامل مع الكرات في 

حالتي التمرير واالستقبال.
  وقال عبداهللا عقب التمرين 
ان عودة الروح لالعبني امر مهم 
قبل خوض املباراة السيما انهم 
ال يقلون شأنا عن اخلصم من 
الناحيتني الفنية والبدنية االمر 
الذي يجعل احلظوظ متساوية 
بني الفريقني للتأهل الى الدور 

نصف النهائي.
  واضاف عبداهللا ان احلضور 
اجلماهيري املتوقع في ستاد 
«فرنسوا حريري» في اربيل لن 
يرهب العبينا او يؤثر عليهم الن 
غالبيتهم ميتلك عنصر اخلبرة 
في التعامل مع مثل هذه االجواء 
ولديهم االمكانيات الفنية التي 
تساهم في امتصاص احلماس 
اجلماهيري مشيرا الى ان الفوز 
واللعب ألجله مطلب اساسي 
اذا ما اردنـــا مواصلة طريقنا 
فـــوز تاريخي وهو  وحتقيق 
الظفر بلقب البطولة مشيرا الى 
ان التعادل االيجابي بأكثر من 
هدف امر يتوقف على ظروف 
املباراة وليس من السهل اجلزم 
به وبالتالي ال ميكننا جعله هدفا 

نلعب من اجله.
  واوضح عبداهللا أن احلالة 
البدنية لالعبني مطمئنة وليس 
هناك خوف على مركز حراسة 
املرمى في حـــال عدم جاهزية 
احلارس االساسي خالد الفضلي 

اذ ان الدور الذي قام به احلارس 
مصعب الكندري في املباريات 

السابقة كان مميزا.

  جاهزية المحترفين

  وأشار عبداهللا الى ان العبيه 
احملترفني في جاهزية تامة وهم 

الفنية لالعبي خط الوسط جراح 
العتيقـــي ووليد علي وناصر 
القحطاني وعبدالرحمن العوضي 
وابراهيم شـــهاب قائال ان كال 
منهم باستطاعته القيام باملهام 
املطلوبة منه بكفاءة عالية اال ان 
االهم في األداء هو عدم فقدان 

العمانـــي اســـماعيل العجمي 
والبحريني عبداهللا املرزوقي 
والبرازيلـــي روجيريو الفتا 
الى ان عدم مشاركة االنغولي 
ماكينغا بســـبب عدم قيده في 

هذه املرحلة.
  وأبدى عبداهللا ارتياحه للحالة 

التركيز لالعبني وخصوصا في 
الفرص السانحة  التعامل مع 
امام املرمـــى ألنها قد ال تتكرر 
كثيرا وبالتالي تنعكس اثارها 
السلبية على الفريق ونتيجة 

املباراة.
املهاجم  ان    وقال عبـــداهللا 

خالد عجــب سيكــون جاهزا 
للقاء بعد تعافيه من االصابة 
التي حلقت به في لقاء الذهاب 
متمنيا ان يحالفه التوفيق في 
التسجيل واحراز االهداف مثلما 
فعلها في املبـــاراة االولى بني 

الفريقني. 
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 العربي يرفع وتيرة االستعداد للكرامة العربي يرفع وتيرة االستعداد للكرامة
 عبداهللا العنزي

  ارتفعت وتيرة استعدادات العربي ملواجهة 
الكرامة السوري االربعاء املقبل في اياب الدور 
ربع النهائي لكأس االحتاد االسيوي على ستاد 
صباح السالم، ومن املقرر ان يدخل الفريق 
غدا معسكرا داخليا في فندق «الراية»، فيما 
ســــيقيم وفد الكرامة املقرر وصوله غدا في 

فندق «كراون بالزا».
  وتعتبر نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت 
بالتعادل السلبي مقلقة للجهاز الفني لالخضر 
بقيادة املدرب الكرواتي دراغان سكوستيش 
النها تتطلب حذرا دفاعيا شــــديدا لتجنب 
استقبال شباك الفريق هدفا يربك احلسابات 
مع االعتماد على خطة هجومية في الوقت 
ذاته الحراز هدف السبق الذي قد يكون كافيا 

لتأهل العربي الى نصف النهائي.
  وميكن القــــول ان احــــوال العربي قبل 
املباراة جيدة النه اســــتعاد خدمات العبه 
علي مقصيد وانه ســــيكون اضافة للفريق 

على اجلهة اليسرى وكذلك شفاء املهاجم 
خالــــد عبدالقدوس مــــن االصابة بيد ان 
مشــــاركته في املباراة مرتبطة باكتمال 

لياقته البدنية، فيما سيغيب عن 
الفريق العب االرتكاز الصلب 

عبداهللا الشــــمالي والظهير 

االمين فهد فرحان لالصابة. سكوســــتيش 
عليه ان يفاضل بني علي اشكناني وجراح 
زهير للبدء في املباراة الن وجود مهاجم 

صريح داخل منطقة اجلزاء 
مثل زهير يؤدي الى خلق 
املســــاحات امام حســــني 
املوسوي واحمد موسى 
اللعــــب واجبار  لصناعة 

العبــــي وســــط الكرامة على 
التراجع الى منتصف ملعبهم.

  ولم تتضح حتى اآلن الرؤية 
حول انضمام محمد جراغ وخالد 

خلف الى معسكر الفريق الداخلي 
على الرغم من انخراط الالعبني في 

التدريبات الن مجلس االدارة سيعقد 
اجتماعا غدا االثنني قد يرفع فيه العقوبة 
عــــن الالعبني بعد ان قدمــــا اعتذارهما 
وامضيا نصف مدة العقوبة بعد ان 
غابا عن مباراتني للفريق، وكان 
مجلــــس االدارة قد عاقبهما 
بااليقاف ٤ مباريات وخصم 
راتب من االحتراف اجلزئي 
بسبب غيابهما عن معسكر 

القاهرة. 
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