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محمد سالم من العناصر املهمة في خط وسط التضامن

تمنى أن يلتفت الجهاز الفني لألزرق إلى أندية «الوسط»

سالم: التضامن سيظهر بثوب جديد
يحيى حميدان

عبر العب نادي التضامن محمد سالم 
عن تلهفه النطالق املوسم اجلديد الذي 
سيبدأ في ٢ الشهر املقبل وذلك لرغبته 
الكبيرة مع زمالئه في تغيير الصورة 
الباهتة التـــي ظهر عليها الفريق في 
املوسم املاضي والتي لم ترض اجلميع. 
وارجع سالم في حديثه مع «األنباء» 
ضعف مستوى التضامن في املوسم 
املاضي لكثرة تغيير املدربني حيث تولى 
٣ مدربني مهمة تدريب الفريق اضافة الى 
جتربة عدة محترفني اجانب لم يظهروا 
بالصورة املأمولة ما كلف الفريق الكثير 
الدوري  وجعله يصارع للبقـــاء في 
املمتاز وهو ما حتقق بصعوبة كبيرة.

واعرب عن رضاه عن خطة سير اعداد 
الفريق احلالية اســـتعدادا النطالق 
املوسم اجلديد والذي ستكون البداية 
فيه بلقاء الفحيحيل في ٣ الشهر املقبل 
ضمن بطولة كأس االحتاد، مشيرا الى 
ان فترة االعداد كانت كافية وتخللها 

معســـكر تدريبي خارجي في النمسا 
كان اكثر من ناجح، مؤكدا ان تخلفه 
عن مرافقة الفريق في هذا املعســـكر 
يعود لظروف شخصية اجبرته على 

البقاء في البالد.
وبني سالم انه يبذل مجهودا اضافيا 
فـــي التدريبات منذ عودة الفريق من 
املعســـكر اخلارجي ليكـــون بنفس 

مستوى جهوزية الالعبني.
وفيمـــا يخص حظوظ الفريق في 
املقبل باحلصول على احدى  املوسم 
البطوالت، اوضح ان هذا االمر صعب 
الرتفاع مستوى االندية الكبيرة التي 
تضم العبني على مستوى عال سواء 
محترفني او محليني وعلينا ان ندرك 
متاما حجم قدراتنا، الفتا الى ان تفكيرنا 
سينحصر في الظهور مبستوى مشرف 
واحلصول على مراكز متقدمة واالبتعاد 
عن املراكز االخيرة مثلما حدث معنا 

في املوسم املاضي.
واشـــار الى انه للظهور بشـــكل 

افضـــل وحتقيق نتائج اكثر ايجابية 
فـــان ذلك يحتـــاج جلهـــد كبير من 
اجلميع سواء االدارة او اجلهاز الفني 
متمثال باملدرب الروماني ستيفانسكو 
كوستيكا والالعبني الذين تقع عليهم 
املسؤولية الكبرى في ارضاء جماهير 

التضامن.
واضاف سالم أن التضامن ينقصه 
حاليـــا مهاجم قنـــاص يجيد ترجمة 
الفرص الى اهداف ليكون وضع الفريق 
افضل وهو ما تعيه االدارة جيدا والتي 
تعمـــل حاليا على امتـــام التعاقد مع 
احملترفني وغلق هذا الباب نهائيا قبل 

وقت كاف من بدء بطولة الدوري.
ومتنى في ختام حديثه ان يلتفت 
الصربي غـــوران توفاريتش مدرب 
املنتخب الوطني ومساعده عبدالعزيز 
حمادة قليال الى اندية الوسط العطاء 
الفرصـــة لبعـــض الالعبـــني الذين 
يســـتحقون االنضمام للمنتخب في 

تصفيات كأس آسيا ٢٠١١.

«السلة» يجتمع مع ناشئي األزرق
يحيى حميدان

يعقد احتاد السلة اجتماعا لالعبي منتخبنا الوطني للناشئني 
مع اجلهاز االداري والفني والطبي في السابعة من مساء اليوم في 
مقر احتاد اللعبة وذلك لشرح خطة اعداد املنتخب للمشاركة في 
بطولة كأس آســـيا للناشئني التي ستقام في ماليزيا ابتداء من ١٩ 
وحتى ٢٧ نوفمبر املقبل. وســـيقوم مسؤولو االحتاد ايضا خالل 
االجتماع بالتعرف على ظروف الالعبني الـ ٢٥ املختارين في القائمة 
االولية ومدى امكانية مشـــاركتهم في البطولة خاصة انها ستقام 
خالل فترة اقامة االختبارات الدراسية، اذ ابدى بعض اولياء االمور 

رفضهم سفر ابنائهم خالل فترة الدراسة.

سانتوس يلتحق بالسالمية اليوم
عبدالعزيز جاسم

ذكر مدير الفريق االول لكرة القدم بنادي الساملية علي عــبدالرضا 
ان احملترف البرازيلي دوس ســــانتوس (٢٥ عاما) سيصل الى البالد 
اليوم للتعاقد معه كرابع محترف ينضم للفريق. وقال عبدالرضا ان 
التوقيع لن يتم بشكل نهائي حتى يخضع الالعب الذي يلعب في مركز 
الهجوم لفحص طبي شــــامل للتأكد من سالمته، وسبق له اللعب في 
اندية دوري الدرجة الثانية في البرازيل. واضاف ان العماني ســــعد 
السعدي يحتاج لفترة راحة ال تقل عن شهر للعودة للمالعب من جديد، 
حيث مازال يعاني من آالم في الســــاق رغــــم ازالة اجلبس عن قدمه، 
مشيرا الى ان السعدي سيقوم بعمل اشعة مقطعية للتأكد من نوعية 

اصابته والفترة التي يحتاجها للعودة من جديد للمالعب.

٢٧٠ ذلوًال في افتتاح سباقات الهجن
ينطلــــق في الثالثة والربع بعد ظهر اليوم مبضمار الشــــهيد فهد 
األحمد مبنطقة الشــــدادية السباق األول لنادي سباقات الهجن معلنا 
االفتتاح الرسمي لسباقات الهجن للموسم اجلديد الذي قيد فيه ٢٧٠ 
ذلــــوال من مختلف األصناف منها اجلدعات قعدان التي تتنافس على 
الكأس املقدمة من النادي وذلول جدعات أبكار التي تتنافس على الكأس 

املقدمة من مؤسسة الكدم للتجارة العامة واملقاوالت.

الجولة الثانية لدوري األشبال اليوم

الكويت يواصل صدارته لدوري الشباب

مبارك الخالدي
تنطلـــق في الثالثة والثلث عصر اليوم اجلولة الثانية لدوري 
االشبال لكرة القدم باقامة ٧ مباريات، اذ يلتقي الشباب مع الكويت 
والصليبخات مع خيطان والنصر مع القادسية واليرموك مع اجلهراء 
والفحيحيل مع العربي وكاظمة مع الساملية والتضامن مع الساحل. 

وستجري املباريات على املالعب رقم ٢ للفرق الواردة اوال.

مبارك الخالدي
اسفرت مباريات اجلولة الثانية لدوري الشباب لكرة القدم عن فوز 
الكويت على الشباب ٢-٠ والصليبخات على الساحل ٣-٢ وكاظمة على 
الساملية ١-٠ والعربي على النصر ٤-١ والقادسية على اليرموك ٤-٠ 

واجلهراء على الفحيحيل٣-٠، وتعادل التضامن وخيطان ٠-٠.
وحافظ الكويت على صدارته لدوري الشباب برصيد ٦ نقاط.

«الدراجات المائية» يشارك
 في بطولة العالم بأميركا

البحرية  اللجنـــة  اعلنـــت 
البحري اســـماء وفد  بالنادي 
املنتخب الوطني املشـــارك في 
نهائيات بطولة العالم للدراجات 
املائية ٢٠٠٩ التي ســـتقام في 
والية اريزونا بالواليات املتحدة 
االميركية في الفترة من ٤ الى 
١٢ اجلاري مبشاركة ما ال يقل 

عن فرق متثل ٥٠ دولة.
ويرأس وفد املنتخب عضو 
مجلس االدارة ورئيس اللجنة 
البحرية عبدالقادر النجار فيما 
يضـــم البطلني العامليني محمد 
العبدالرزاق  بوربيع ويوسف 

الى جانب ٤ متسابقني دوليني هم عبداهللا بوربيع وخالد بوربيع 
وعبدالوهاب العمر ومحمد الباز.

وقد اشار رئيس الوفد عبدالقادر النجار الى ان مسؤولية الوفد 
كبيرة في تعزيز اجنازاته املشرفة التي حققها على امتداد األعوام 
السابقة بفوز العبدالرزاق ببطولة العالم ٢٠٠٧ في فئة احملترفني، 
وفوز محمد بوربيع في بطولة العالم للعام املاضي الى جانب ما 
حققه عدد من ابطال الكويت مـــن مراكز متقدمة. واضاف الى ان 
الوفد سيغادر غدا وان جميع االستعدادات قد استكملت في الوقت 
الذي يباشر فيه الالعبون تدريباتهم، واضاف ان االحتاد الدولي 
للدراجات املائية املنظم للنهائيات حدد مضمار السباق في بحيرة 
مدينة لكي هفسي الواقعة بوالية اريزونا. واعرب النجار عن امله 
ان يحقق املنتخب نتائج جيدة، وان يســـتكمل مسيرة االجنازات 

التي سبق ان حققها على امتداد النهائيات السابقة.

عبدالقادر النجار

صفوف المنتخب تكتمل بوصول العامر.. واتصاالت للقاء قطر أو السعودية وديًا

األزرق يواصل تدريباته استعدادًا لليبيا بمعسكر القاهرة

مما مكن الساملية من ادراك التعادل في دقيقتني 
قاتلتني، وقد لعب السماوي بحماسة شديدة 
حتى حقق مبتغـــاه وكان مدربه البلجيكي 
توماس قد أحسن في ترتيب صفوفه بعدما 
تبعثرت بعد الهدفـــني واعتمد في ذلك على 
خبرة العبيه مثل بشار عبداهللا وفرج لهيب 
واميانويل في حني لم يكن دفاعه بحالة جيدة 
وخصوصا الظهيرين يعقوب االنصاري وسعد 
سرور وقد شارك مع الساملية بعض الالعبني 
املعارين وهم يوســـف اليوحة وفرج لهيب 
(الكويت) ومحمد العنزي ومشاري العازمي 

وبدر اجلاسر (كاظمة).
وعـــادت اإلثارة مرة أخرى في الشـــوط 

الثاني وكل فريق يتصيد على اآلخر وتقدم 
القادسية بهدف ثالث بامضاء خلف السالمة 
ايضـــا اثر حتضير جيد من جهاد احلســـني 
(٥٢) ولم تدم الفرحة القدساوية كثيرا وجنح 
بشار عبداهللا في ادراك الثالث من انفراد تام 
(٦٧) وتوالت الفرص من الطرفني وضاعت 
من األصفر اخلطرة منها وزج املدرب محمد 
ابراهيم باملهاجم فيصـــل العنزي بدل عمر 
بوحمد وكاد األول ان يســـجل هدفا لوال ان 
تسديدته كانت ضعيفة، فيما أجرى توماس 
تغييرين باشـــراكه جراح عبداللطيف وبدر 
السماك وتبادل الفريقان الهجمات ولكن يبدو 
أن كثرة االهداف اقنعتهما باخلروج متعادلني 

«العوض وال القطيعة».
أدار املباراة احلكم يوسف  الثويني وأحسن 
في إدارتها وانذر كال من صالح مهدي وضاري 

سعيد واميانويل.

جملة أهداف

وفي باقي املباريات تعادل كاظمة مع اجلهراء 
٣-٣ ســــجل اهداف كاظمة احملترف البرازيلي 
ساالس ليكون أول العب يسجل «هاتريك» في 
البطولة في الدقائق (٨، ٤٥، ٩٤)، بينما احرز 
اهداف اجلهراء ابراهيم محمد (٦٤) وســــعود 

عواد (٦٨) وعبدالرحمن عواد (٨٢).
ادار املباراة احلكم ثامــــر العنزي وعاونه 

ناصر الشــــطي وفيصل الشــــطي، وانذر كال 
من علي املشــــموم والبرازيلي ساالس ومحمد 
العباد (كاظمة)، ويوسف عواد وابراهيم محمد 
(اجلهراء) وشهدت املباراة هدفا ملغى للجهراء 
احرزه املغربــــي ربيع هوبري في (٢٢) بداعي 

التسلل.
وتعادل اليرموك مع الشباب ١-١ سجل هدف 
اليرموك احمد هانــــي (٨٠) وتعادل لليرموك 
احملترف البرازيلي اندريه (٩٣) وادار املباراة 
احلكم محمود املتروك وعاونه محمد العنزي 
ويوسف اخلباز وانذر من اليرموك حسني العيدان 
ونواف الشمري، ومن الشباب ايوبا ويعقوب 

سعد وطرد حمد البصري.

ناصر العنزي ـ فهد الدوسري ـ مبارك الخالدي
«يوم التعادالت» في انطالقة مسابقة كأس 
االحتاد لكرة القدم ضمن منافسات املجموعة 
األولى فالقادســـية تعادل مع الساملية ٣-٣ 
وسجل لألصفر خلف السالمة (٢٧ و٥٢) وفراس 
اخلطيب (٣٢) وســـجل للسماوي النيجيري 
اميانويل (٤٤ و٤٥) وبشـــار عبداهللا (٦٧)، 
وايضا تعادل كاظمة واجلهراء ٣-٣ وســـجل 
لألول البرازيلي ساالس «هاتريك» في الدقائق 
٨ و٤٥ و٩٤ وسجل للجهراء إبراهيم محمد (٦٤) 
وسعود عواد (٦٨) وعبدالرحمن عواد (٨٢).

وتعادل الشـــباب مع اليرموك بهدف لكل 
منهما وسجل لألول البرازيلي اندريه (٩٣) 

وللثاني أحمد هاني (٨٠).
«شـــوط األهداف» وأي أهداف؟ امللعوبة 
واملرســـومة والقاتلة تناصف بها القادسية 
والســـاملية حصيلة الغلة في الشوط األول  
بدأها األصفر بهدفـــني متعاقبني عن طريق 
خلف السالمة بضربة رأس متقنة اثر حتضير 
جيد من الظهير األيسر مجيد طالل (٢٧) ثم 
احملترف السوري فراس اخلطيب من ركلة 
جزاء تسبب بها مجيد أيضا، وأصاب النيجيري 
اميانويل العبي وجماهير القادســـية مبقتل 
بتســـجيله هدفني صاعقني (٤٤ و٤٥) األول 
قذيفة انفجرت باملرمـــى والثاني من ضربة 

رأس متقنة.
ولعب االصفر بتشكيلة غاب عنها العبو 
املنتخب وزج مدربه محمد إبراهيم بعناصر 
شابة مثل مجيد طالل وعمر بوحمد ومحمد 
القطان وقاد الثنائي اخلطيب والسالمة هجمات 
االصفر وســـهل لهما دفاع الساملية مأمورية 
الوصول الى مرمى صالح مهدي وكانت الكرة 
القدســـاوية تصل إلى منطقة جزاء خصمه 
بسهولة بعدما تعاون أفراد خط الوسط في 
امداد املهاجمني بالكرات القابلة للتســـجيل، 
ودفع القادسية ثمن تهاونه بعدما حسب أن 
املباراة انتهت لصاحله وخصوصا خط دفاعه 

القاهرة ـ حسين المطيري موفد جمعية الصحافيين
أكد مدير املنتخب الوطني لكرة القدم 
أسامة حسني ان العبي األزرق انتظموا في 
التدريب على فترتني صباحية ومسائية 
في املعسكر املقام حاليا مبصر في «درمي 
الند» مبحافظة ٦ أكتوبر استعدادا ملباراته 
أمــــام اندونيســــيا ١٤ نوفمبر املقبل في 

التصفيات املؤهلة لكأس آسيا ٢٠١١.
واكد حسني ان صفوف املنتخب اكتملت 
بوصول الالعب طالل العامر الذي كان 
قد تخلف عن السفر مع الفريق لظروف 
خاصة، وكان العبــــو فريق الكويت قد 

وصلوا إلى املعسكر عصر امس.
وقال ان التركيز خالل فترة املعسكر 
سينصب على النواحي الفنية من خالل 
املباريات التجريبية التي سيلعبها املنتخب 
الوطني مع كل من منتخبي ليبيا االثنني 

املقبل ثم مع االردن ١٠ اجلاري. 
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الفنية 
واملالية باللجنة االنتقالية باالحتاد مبارك 
النزال بالدعم املالي والفني الذي تقدمه 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، مبينا 
ان سبب اختيار القاهرة إلقامة املعسكر 
يعود الى توافر األجواء املناسبة لنجاح 
املعسكرات اخلارجية. الفتا الى ان األزرق 
ســــيخوض لقاء وديا آخر أمام املنتخب 
الســــوري في ٢٦ اجلاري فــــي الكويت 

استعدادا ملباراته امام اندونيسيا.
واضاف انه من املنتظر ان يســــتعد 
املنتخب ملواجهة نظيره االندونيســــي 
بلقاء مع احد منتخبات شرق آسيا، مشيرا 
اعتذار ماليزيا وسنغافورة بسبب  الى 

ارتباطات في املسابقات احمللية.
ومن املنتظر ان يرأس وفد املنتخب 
الوطني خالل معســــكره رئيس اللجنة 
االنتقالية املؤقتة الشيخ احمد اليوسف 

الذي يصل الى القاهرة اليوم.
وأوضح عبدالعزيز حمادة مســــاعد 
مدرب املنتخــــب ان اجلهاز الفني وضع 
برنامجا تدريبيــــا خاصا لالعبني الذين 
تخلفوا عن الثالث حصص التدريبية لذلك 

سيكون هناك مترين صباحي ومسائي 
لالعبي العربي والكويت وطالل العامر في 
حني مازال نواف اخلالدي يتلقى عالجا 

خاصا للحروق التي ظهرت بساقه.
واضاف حمادة لقد طلبنا من اللجنة 
االنتقالية لعب مبــــاراة ودية بعد لقاء 
ســــورية الودي في الكويت مبناســــبة 
اعتزال فالح دبشة فالفريق بحاجة ملزيد 
من املباريات خاصة اننا شبه مطمئنني 
البدنية فقــــد أجرينا اختبارا  للياقتهم 
لقياس الســــرعات صباح امس وظهروا 

مبستوى جيد.
وجتري اتصاالت حاليا مع منتخبي 
السعودية وقطر للعب مباراة ودية خالل 
نوفمبر املقبل ومــــن املرجح اللعب مع 

األخضر.

اليوسف يناقش معسكر أزرق الناشئين
اجتمع رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ احمد اليوسف 
مع مدير منتخب الناشئني علي الديحاني وذلك ملناقشة 
املعسكر الذي ســـيقام في ماليزيا في الفترة من ٧ الى 
١٧ اجلاري وسيعقب املعســـكر تصفيات بطولة كأس 
آســـيا والتي ستقام ايضا في ماليزيا في الفترة من ١٩ 

الى ٢٩ اجلاري.
 وقد نقـــل الديحاني بعض الصعوبات التي تواجه 
املنتخب خالل هذه الفترة، من اهمها االمور الدراســـية 
للالعبني وعمل الشـــيخ احمد اليوسف على حل جميع 
العراقيل، حيث طلب توفير دروس تقوية جلميع الالعبني 
بعد عودتهم من البطولة، باالضافة الى أنه سيطلب مقابلة 
الوزيرة موضي احلمود ويشرح لها املشاكل التي تواجه 

املنتخب وسيطلب منها مساعدة جميع الالعبني.

نواف اخلالدي يتلقى العالج بعد االصابة

محمد دهش يتقدم بالكرة والبرازيلي ساندرو يالحقه صالح مهدي يعرقل مجيد طالل في ضربة جزاء للقادسية

مؤتمر صحافي 
التحاد اإلسكواش

يعقد رئيـــس مجلس 
إدارة احتـــاد االســـكواش 
حســـني مقصيد وأعضاء 
اإلدارة مؤمتـــرا  مجلـــس 
صحافيا في السابعة مساء 
اليوم مبقر االحتاد مبنطقة 
جــــنوب الســـرةـ  منطقة 
للــــوقوف على  الوزارات 
آخر مســـتــــجدات بطولة 
العالم لالسكواش للرجال 
املقـــرر إقامتهـــا بالكويت 
نوفمبر املقبل واألســـباب 
التي أدت الى عدم مشاركة 
االحتاد بتنظيم هذه البطولة 
إقامتها على مالعب  وعدم 
االحتـــاد، وكذلك لشـــرح 
التي أدت لعدم  األســـباب 
مشاركة الالعبني الكويتيني 

في هذه البطولة.

١٤ هدفًا في انطالقة كأس االتحاد لكرة القدم

التعادالت «تضرب» بقوة في المجموعة األولى
٣ مواجهات في «الثانية» 
أبرزها العربي والساحل

عبدالعزيز جاسم 
تنطلــــق اليوم مباريات املجموعة 
الثانيــــة من كأس االحتــــاد الثالثة بـ 
٣ مواجهات حيث يســــتضيف ستاد 
محمــــد احلمــــد املواجهــــة األبرز بني 
العربي والساحل ويلتقي الفحيحيل 
مع التضامن على ستاد الكويت، وفي 
الثالثــــة يواجه الصليبخات  املباراة 
خيطان على ســــتاد اجلهراء، وتقام 
املباريــــات في توقيت واحــــد في الـ 
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يدخل العربــــي املباراة وهو حتت 
تأثير نفســــي كبير بعد ان فقد بطاقة 
التأهل الى الــــدور نصف النهائي من 
كأس االحتاد االسيوي لصالح الكرامة 
الســــوري الذي تغلــــب عليه بركالت 
الترجيح، ورمبا يتمكن اليوم املدرب 
الصربي غوران سكوسيتش من جتربة 
أكثر من العب لــــم يحالفه احلظ في 
الوقوف على مستواهم بصورة جيدة 
خالل الفترة املاضية، ولكنه ســــيفقد 
خالل املبــــاراة عناصر مهمة بالفريق 
وهــــم الالعبون الذين انضموا مؤخرا 
الى صفوف االزرق في معسكر القاهرة 
وأهمهم احلارس شهاب كنكوني الذي 
تألق في املباريات الرسمية املاضية في 
كأس االحتاد اآلسيوي وبطولة األندية 
اخلليجية ولم يدخل مرماه أي هدف.

(متين غوزال)(هاني الشمري)


