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 مبارك الخالدى
   اكـــد مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان محترف الفريق 
االنغولي ماكينغا سيغيب عن املشاركة في مباراتي االياب والذهاب 
امام فريق جنوب الصـــني في اطار مباريات الدور نصف النهائي 

لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي ١٥ و٢١ اجلاري.
  وقال عقلة في تصريح لـ «األنباء» ان غياب ماكينغا جاء بسبب 
عدم تســـجيله في قائمة الفريق في منافسات الدور ربع النهائي 
وهى ذات القائمة التي ستخوض مواجهتي نصف النهائي حسب 

اللوائح املنظمة للبطولة.
  واضاف ان اجلهاز الفني للفريق متكن من تخطي االدوار السابقة 
بفضل التخطيط اجليد واالعداد املناسب لالعب البديل، مشيرا الى 
تواجد اكثر من العب متميز في خط الوسط بامكانهم اداء االدوار 

املنوطة بهم بكل اقتدار.
  وقال عقلة انه على الرغم من اهمية ماكينغا والدور الكبير الذي 
يقوم به داخـــل امللعب اال ان الروح العالية لالعبينا والتي عادت 

مؤخرا في لقاء اربيل كفيلة بتحقيق االجناز الذي نطمح اليه.
  واوضح ان مدرب الفريق احلالي محمد عبداهللا مستمر في عمله 
حتى نوفمبر املقبل مبينا ان مســـألة استمراره على رأس اجلهاز 
الفني للفريق من عدمها لن تقرر في الوقت احلالي، مؤكدا أنه من 
ابناء النادي املخلصني ولم يكن بعيدا عن الفريق في يوم من االيام 
وظل مالزما للجهاز الفني طوال السنوات املاضية ويعمل باخالص 

بصرف النظر عن املوقع الذي يشغله.
  ولفت عقلة الى ان اســـتعدادات األبيض ملواجهة فريق جنوب 
الصني في الكويت قد بنيت على اســـاس حســـم املواجهة االولى 
اســـتثمارا للروح املعنوية العالية لالعبينا الدراكهم ان الوصول 

للدور النهائي بات غير بعيد وليس مستحيال عليهم.
  وكشـــف عن ان اجلهازين الفني واالداري للفريق يعكفان على 
دراسة الفريق اخلصم من جميع النواحي من خالل جمع املعلومات 
ودراسة نتائجه خالل االدوار التمهيدية للمسابقة متهيدا لوضع 
االســـلوب االمثل الذي يكفل حتقيق الفوز في الكويت خصوصا 
ان االبيـــض ال يعانى من اية ايقافـــات في قائمته وكل ما نحرص 
عليه حاليا هو االبتعاد عن االصابـــات غير املتوقعة تفاديا الية 

مواقف مستقبلية. 

 مبارك الخالدي
  يعانى اجلهازان الفني واالداري للصليبخات من مشكلة تأخر 
البطاقات الدولية اخلاصة مبحترفيه البرازيليني دانييلو وبرونو 
التي ادت الى حرمان الفريق من مجهوداتهما في اولى مبارياته امام 
خيطان في اطار منافســـات املجموعة الثانية لكأس االحتاد التي 
انتهت بخسارته ٠-٢. ويجري مدير الكرة بالفريق طالب حسني 
اتصاالت مكثفة مع اجلانب البرازيلي لتأمني وصول البطاقات بأسرع 
وقت ممكن الســـيما ان االدارة انهت االجراءات اخلاصة بتسجيل 
الالعبني لدى جلنة املسابقات باحتاد الكرة وكذلك املتعلقة باالقامة 
والتعاقد. ويشغل الالعبان مركزي الوسط والهجوم ومن املؤمل 
ان يساهما في حتسني اداء الصليبخات في املباريات املقبلة خاصة 
خط الهجوم الذي اصبح في وضع مكشوف لتواجد مشعل ذياب 

وحيدا، االمر الذي يؤدي الى اضعاف مهامه داخل امللعب.
  ومن جهـــة اخرى يغيب محترف الفريـــق البرازيلى ارثر عن 
املالعب اســـبوعني إلصابته في العضلة اخللفية للفخذ االيســـر، 
ويخضع حاليا لعالج مكثف من قبل طبيب الفريق امال في جتهيزه 

بأسرع وقت ممكن. 

 عقلة: عبداهللا مستمر بقيادة 
الكويت حتى ٣ نوفمبر

 آرثر يغيب أسبوعين عن الصليبخات

 االتحاد اآلسيوي ال يخطئ!
 غص االسبوع املاضي باالحداث التي ميكن احلديث 
عنها، فمن اربيل العراقية عاد «االبيض» مكلال بالزهر 
وبات علـــى مقربة من التأهل لنهائـــي كأس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم، فيما رفض العربي املمثل اآلخر 
للكـــرة الكويتية العطايا والهبات التي انهمرت عليه 
في مباراة الكرامة السوري وخرج من املسابقة بسبب 
العبيه الذين لم يتقنوا تسديد الركالت الترجيحية، 
واثار كابنت االخضر احمد موسى لغطا صعب علينا 
فهمه بعدما رفض تســـديد ركلة ترجيحية احتجاجا 
على مشاركته في نصف الدقيقة االخيرة من الشوط 
االضافـــي الثاني، وكان عليـــه ان يكون صريحا مع 
مدربه الكرواتي دراغان سكوسيتش ويعتذر عن عدم 
املشاركة كيال تسوء العالقة بينهما كما حدث بعد املباراة 
احلزينة، اال ان احمد موســـى بخبرته اراد ان يردها 
بخبث للمدرب حتى يتجرأ مرة اخرى ويجلســـه الى 
جانبه في دكة االحتياط، وحقيقة ان احلال العرباوية 
ال تسر املتابعني، حيث يعد االخضر عنصرا مهما في 
اثراء املســـابقات احمللية واذا ابتعد عن مستواه فإن 
لذلك ضررا على املستوى العام للعبة، ونرى ان جتاهل 
االدارة لتمرد بعض الالعبني ورفع العقوبات عنهم مثل 
محمد جراغ وخالد خلف شجع اآلخرين على الضرب 

بالتعليمات الفنية عرض احلائط.
  وتابعنا ايضا االختيار «املبهم» الفضل ١٠ العبني في 
قارة آسيا من قبل االحتاد اآلسيوي متهيدا الختيار العب 
القرن من بينهم عبر موقعه الرسمي استفتاء، واسفنا 
حقيقة على احلالة التي وصل اليها االحتاد اآلسيوي 
بانتهاجـــه مبدأ «ان حبتك عيني مـــا ضامك الدهر»، 
وطبعا الالعب الكويتي ال ميلك مؤهالت احلبيب عند 
االحتاد اآلسيوي ورئيسه بسبب اخلالفات السابقة، 
فهل يعقل ان االختيار ال يشـــمل العبا من الكويت؟ 
اول دولة عربية حققت لقب كأس آســـيا ١٩٨٠، واول 
دولة عربية تأهلت عن آسيا لكأس العالم ١٩٨٢، فمن 
هو التايلندي بياو بيونغ عند جاسم يعقوب وفيصل 
الدخيل حتى يشمله االختيار؟ ومثله االوزبكي ماكسيم 
شاتسكيخ؟ فاالثنان جاسم وفيصل اكثر منهما القابا 
واهدافا وتاريخا ومهارة، وما يحزن ان اللجنة االنتقالية 
في احتـــاد الكرة التزمت الصمت حيال هذا التصرف 
املؤســـف والســـبب انها جاءت الى االحتاد بقرار من 
رئيس االحتاد اآلســـيوي محمد بن همام فمن العيب 

ان نقول لهم اختياركم خاطئ!
  > في الوقـــت الذي نعاني فيه من شـــح احلكام 
الدوليني يعلن احلكم عطا اهللا جطلي اعتزاله التحكيم 
فجأة، وهو من احلكام املميزين الى جانب زميله ناصر 
العنزي، والشـــك انه لم يتخذ قراره هذا اال السباب 
قاهرة، ويجب على جلنة احلكام ان تبحث معه هذه 
االسباب، وحلها ونقول حلكمنا الدولي جطلي «ياخوي 

ماهي ناقصة».
  ناصر العنزي 

 القاهرة ـ حسين المطيري ـ موفد جمعية الصحافيين
  يخوض املنتخب الوطنـــي لكرة القدم في 
الساعة ٦ مساء اليوم بتوقيت الكويت مباراته 
التجريبية االولى امام نظيره الليبي في املعسكر 
التدريبـــي الذي يقيمه في القاهرة اســـتعدادا 
ملباراتي اندونيسيا في تصفيات املجموعة الرابعة 
املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا ٢٠١١ في الدوحة. 
وتعتبر املباراة الرابعة ضمن البرنامج التدريبي 
لالزرق، الذي توقف منذ ٣٠ مايو املاضي، بعد 
الفوز على ڤيتنام ١ - ٠، واوضح املدير الفني 
الصربي غوران توفاريتش انه سيمنح الالعبني 
فرصة للمشـــاركة في املباراة خاصة الذين لم 
يلعبوا مباريات دولية، فالعبو الكويت والعربي 
لعبوا خـــالل الفترة املاضية ٦ مباريات، وهذا 

االمر جيد، لكن هناك العبني آخرين يحتاجون 
ملزيد من املباريات الدولية كي يكونوا جاهزين 

امام اندونيسيا.
  واضاف: نحن نقوم بتسجيل كل املباريات 
التي يشـــارك بها الالعب، ووجدنا اننا نحتاج 
عددا اكبر من املباريات الودية كي نستعد جيدا، 
ومباراتا ليبيا واالردن مناســـبتان خالل فترة 
١٠ ايام، وبعدها سنستعد ملباراة سورية، ومن 
ثم نخوض مباراة خارجية مع منتخب آسيوي 

او خليجي.
  وعن لقاء ليبيا والطريقة التي سيلعب بها، 
قال غوران: ستكون طريقة مختلفة عن املباريات 
الســـابقة، واثق بالالعبني جيدا فهم يطبقون 
ما نقوم بشـــرحه لهم في التدريبات اليومية، 

وميلكـــون إمكانيات عاليـــة، لكن كما قلت في 
السابق الفريق بحاجة للمباريات.

  اما مساعد املدرب عبدالعزيز حمادة فأشار 
الى ان تأخر انطالقة الدوري تؤثر كثيرا على 
الالعبني، فهناك من يتحسن مستواه مع استمرار 
املباريات، لكن الظـــروف التي مرت بها الكرة 
الكويتيـــة، هي التي فرضت علينا ذلك وثقتنا 

بالعبينا كبيرة.
  من جانب آخر، اجتمع رئيس اللجنة االنتقالية 
الشيخ احمد اليوسف مع الالعبني ظهر امس، 
وحثهم على بذل قصارى جهدهم واالســـتفادة 
من املعســـكر، خاصة ان الفترة املتبقية للقاء 
اندونيسيا قصيرة جدا، وعليهم التركيز وتنفيذ 

تعليمات اجلهازين الفني واالداري.

 األزرق يخوض تجربة مهمة أمام ليبيا في القاهرة اليوم

 ڤالنسيا سيعطي القرار النهائي حول انتقال كيتا األربعاء المقبل

 الحساوي: المشعان هو من تسبب في العقوبة المفروضة عليه
محمد ابراهيم لوضع النقاط فوق 
احلـــروف وحتديد مصيره هذا 

املوسم.
  وعن احملترف العاجي ابراهيما 
كيتا قال احلســـاوي ســـيحدد 
مصيره االربعـــاء املقبل املوعد 
احملدد مع نادي ڤالنسيا لعرض 
املبلغ املالي الذي يتوقع ان يكون 
مرضيا المكانات العب بحجم كيتا 
والذي طلب باالسم من ڤالنسيا، 
ويبدو ان الالعب في طريقه الى 
االحتراف هناك، مشيرا الى ان 
بديل كيتا جاهز في حال رحيله 

وسيليق بامكانات االصفر. 
  واشـــار احلســـاوي الى ان 
هناك محترفا رابعا في الطريق 
يلعب في خط الدفاع وسندخل 
في املفاوضات النهائية في حال 
طلب املدرب محمد ابراهيم ذلك 
بعد االنتهـــاء من كأس االحتاد 
حيث سيتضح النقص او املكان 
الـــذي يريد املدرب ان يشـــغله 
الالعب احملترف، لذلك لن نتعجل 
في التوقيع مـــع اي العب قبل 
التأكـــد من املركـــز الذي نريده 
بالتحديد، مبينا ان فكرة التعاقد 
مع ٥ محترفني مستحيلة وغير 
منطقية السيما ان األصفر يضم 
١٠ عناصـــر في صفوف االزرق 
وســـيكون العدد االقصى ٤ في 

حال احلاجة الى ذلك.

االيقاف عنه، مبينا انه كان على 
املشعان منذ البداية ان يجلس 
مع اجلهازيـــن االداري والفني 
بعد نهاية املوسم املاضي وليس 
الغياب عند التدريبات الكثر من 

شهرين.
   مـــن جهـــة اخـــرى علمت 
«األنباء» ان عبدالعزيز املشعان 
سيذهب اليوم الى النادي لشرح 
وجهة نظره ويجتمع مع املدرب 

اكبـــر االندية الكويتية واللعب 
له فخر لكل العـــب، لذلك على 
املشعان مراجعة حساباته واعادة 
التفكير مرة اخرى وابواب النادي 

مفتوحة له. 
  وأضاف انه اذا اراد املشعان 
التدريـــب واحلضور فلن مينع 
بل بالعكـــس اذا انتظم كعادته 
فســـيقوم اجلهاز االداري برفع 
كتاب الـــى مجلس االدارة برفع 

عن باقي الالعبني الذين جلسوا 
على مقاعد البدالء ومنهم جنوم 

كبار بالفريق. 
  واشـــار احلساوي الى انه ال 
يوجد شـــخص يكره ان يكون 
لديه جنم في الفريق ويغنيه عن 
احملترفني ولكن عليه اوال اثبات 
تلك النجومية التي ال تأتي بني 
يوم وليلة، الفتا الى ان االصفر 
ال يقف على العب واحد، النه من 

مشرفا وكان بامكانه ان يشرح 
لهم كل ظروفه وعندها سيتخذون 
ان  املناسبة، مضيفا  االجراءات 
املشعان العب خلوق ومنتظم 
وملتزم في التدريبات ولم تبدر 
منه اي مشـــكلة منذ قدومه الى 
النادي ولكن التعجل في اشراكه 
كالعب اساسي ليس بيده اوبيد 
االدارة بل بيد اجلهاز الفني وحده، 
وعليه ان يعرف انه ال يختلف 

 عبدالعزيز جاسم 
  اوضح نائـــب رئيس نادي 
القادســـية ومدير الكـــرة فواز 
احلساوي مالبسات ايقاف العب 
األصفر عبدالعزيز املشعان ملدة 
عام بقرار من ادارة النادي، حيث 
قال ان اجلهـــاز االداري حاول 
االتصال باملشـــعان قبل بداية 
اقامة  اثناء  التدريبات وكذلـــك 
معســـكر القاهرة وقبل الذهاب 
للمشاركة في بطولة العني الودية، 
ولكن لم جند ردا فاضطررنا الى 
ان نكلم اخـــاه الذي كان يلعب 
باملراحل السنية لالصفر، مشيرا 
الى ان االدارة كانت تريد ان توقفه 
منذ البداية لكن املشـــعان رفع 
كتابا للجهاز االداري باالنتظار 
حتى يعطيه فرصة كافية، مبينا 
انه بعد العودة من العني قدمت 
كتابا بايقاف الالعب ٤ مباريات 
ويبدو ان االدارة قررت ما تراه 
مناســـبا بعد ان قرأت التقرير 
املصاحـــب لكتـــاب االيقاف ٤ 
مباريات وبالنهاية قررت ايقافه 

ملدة عام.
  واضاف احلساوي: ان تغيب 
املشعان كان تصرفا غير سليم 
منه حيث ان هناك جهازا اداريا 
ابراهيم  بالفريـــق مكونا مـــن 
املسعود مديرا للفريق وجمال 
اداريا وعبداهللا احلقان  مبارك 

 فواز احلساوي مع اجلهاز الفني للقادسية 

 قرر اجلهاز الفني لالزرق استبعاد العبي 
الكويت فهد عوض ويعقوب الطاهر وجراح العتيقي 

ووليد علي من مباراة سورية املقبلة.
ــواف اخلالدي  ــاركة ن   من املقرر عدم مش
ــر ووليد علي وطالل  ــد وخالد ناص ومحمد راش

العامر امام ليبيا الصابتهم.
  مدير االزرق اسامة حسني احضر شريطا 
الحدى مباريات املنتخب الليبي، كي يقوم غوران 

بشرح طريقة اللعب لالعبني. 

 من المعسكر


