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 )أسامة البطراوي(مدرب والعبو ساوث شاينا لدى وصولهم إلى املطار

العجمي: التشيكي أندراسك مدربًا لهوكي الجليد
اكد رئيس االحتاد الكويتي 
لهوكي اجلليد في االحتاد الدولي 
فهيد العجمي ضرورة االستفادة 
من البطولة اآلسيوية للهوكي 
في تايلند لكونها فرصة ذهبية 
تتكرر كل عام وان تكون محطة 
مهمة في رحلة االعداد الطويلة 
للمش���اركة في دورة األلعاب 
السابعة  الشتوية اآلس���يوية 

التي تس���تضيفها كازاخستان 
عام 2011.

وقال العجمي قبيل سفر وفد 
املنتخب الوطني لهوكي اجلليد 
الى تايلند اول من امس ان املدرب 
التش���يكي مايكل اندراسك قد 
وصل الى البالد وسافر مع الوفد 
الى البطولة ليبدأ مهمته االولى 
مع هوكي اجلليد وان يكون عونا 

وصاحب تكتيك يضيف شيئا 
جديدا الى املنتخب وحتديدا في 

البطولة اآلسيوية.
م���ن جهت���ه، ق���ال املدرب 
اندراسك ان تدريبه للمنتخب 
الوطني فرصة جيدة له ليثبت 
قدراته ومهاراته مع اول منتخب 
يتسلم قيادته ويأمل ان يحقق 
الكأس في اول بطولة آسيوية 

في سيرته الرياضية، معربا عن 
شكره لرئيس االحتاد الكويتي 
للهوكي لسرعة اجناز اجراءات 

التعاقد املبدئي معه.
الى ذلك وصل الوفد صباح 
امس الى بانكوك على ان يبدأ 
التدريبات اليوم في صالة مجمع 
انترناشيونال الذي يبعد عن مقر 

اقامة الفندق 25 دقيقة.

)أحمد باكير(العبو أزرق الهوكي قبل مغادرتهم في املطار

»المبارزة« يشّكل وفوده
استعدادًا للبطوالت المقبلة

أزرق الناشئين وصل ماليزيا
مبارك الخالدي

عقد مجلس ادارة احتاد املبارزة اجتماعا مهما مس���اء امس االول 
مببنى االحتاد ناقش فيه استعدادات االحتاد للمشاركة في البطوالت 

القادمة املطروحة على اجندة مشاركاته للموسم احلالي.
وقال امني السر العام لالحتاد حامد الشمري ل� »األنباء« ان االجتماع 
الذي عقد برئاسة رئيس االحتاد عبدالرحيم السعيد مبشاركة اعضاء 
االحت���اد ورئيس اللجنة الفنية قد ناقش نتائج مش���اركة املنتخب 
الوطني في بطولة العالم التي جرت مؤخرا في تركيا، مس���تعرضا 
االداء الفني لالعبني. واضاف الشمري ان البطولة من أقوى البطوالت 
العاملية وعادت بالفائدة الفنية على العبينا الذين نحرص على توفير 
االحتكاك الالزم لهم مع مختلف املدارس العاملية السيما في مثل هذا 
االس���تحقاق املهم الذي يضم نخبة العبي العالم. وبني الشمري انه 
تقررت املش���اركة في البطولة اآلس���يوية للعمومي التي ستقام في 
الدوحة الشهر املقبل على ان يس���بق املشاركة معسكر اعدادي في 
أملانيا، وسيترأس الوفد رئيس االحتاد عبدالرحيم السعيد وعضوية 

عضو اللجنة الفنية علي مال اهلل ومدير املنتخب راشد العلي.
كما تقررت املشاركة في البطولة العربية املقامة في سورية ديسمبر 
املقبل. كما تقررت املش���اركة في بطولة اخلليج لألشبال والناشئني 
فبراير املقبل في السعودية على ان يرأس الوفد امني الصندوق العام 

شاكر سناسيري وعضوية عضو اللجنة الفنية علي مال اهلل.

مبارك الخالدي
وصل منتخبنا الوطني للناشئني الى ماليزيا القامة معسكر اعدادي 
قبل انط���الق تصفيات املجموعة االولى املؤهلة لكأس آس���يا 2010 
مبشاركة منتخبات السعودية واوزبكستان وافغانستان وباكستان، 

وقد توجهت بعثة املنتخب الى مقر اقامتها في فندق ماريوت.
وسيخوض االزرق مباراتني وديتني مع فرق ماليزية يستهلها غدا 
بلقاء فريق س���اراواك حتت 17 سنة، كما سيواجه فريق بوالبينانغ 
السبت املقبل. اجلدير بالذكر ان منتخبنا سيواجه املنتخب االوزبكي 
في اولى مواجهاته الرسمية في التصفيات 21 اجلاري، وباكستان 23 
منه، والسعودية 25 منه ثم يختتم مبارياته بلقاء املنتخب االفغاني. 
وكان االزرق ق���د غادر البالد منتص���ف ليل امس االول متوجها الى 

ماليزيا حيث كان في وداع الالعبني مجموعة من اولياء االمور.
من جانبه ق���ال مدرب االزرق عبدالعزي���ز الهاجري اننا نتمنى 
ان نوف���ق في هذه املهمة وان يحج���ز االزرق مقعده ضمن املتأهلني 

للنهائيات.

الحسين غادر إلى سورية وكيتا سحب قرعة »آسيوية السلة« للناشئين
يعود بعرض ڤالنسيا غدًا أجريت أمس قرعة البطولة اآلسيوية األولى للناشئني لكرة السلة 

والتي ستقام في ماليزيا في الفترة من 19 الى 27 نوفمبر املقبل.
وقد أوقعت القرعة املنتخب الوطني للناشئني في املجموعة الثالثة 
مع كل من: كوريا، س���نغافورة، س���ورية وماليزيا. في حني ضمت 

املجموعة األولى: الصني، ميامنار، الهند واالردن.
وضمت الثانية: اليابان، الفلبني، كازاخس���تان والبحرين، فيما 

ضمت الرابعة: الصني تايبيه، تايلند، ايران والسعودية.

عبدالعزيز جاسم
اكد مش���رف الفريق االول بنادي القادس���ية عبداهلل احلقان ان 
اجلهازين االداري والفني منحا الالعبني راحة ملدة 4 ايام بعد مباراة 
االمس امام الشباب في كأس االحتاد، حيث سيخوض مباراته املقبلة 
31 اجلاري امام كاظمة. واش���ار الى ان السوري جهاد احلسني غادر 
الكوي���ت الى س���ورية في اجازة خاصة ملدة 5 اي���ام على ان يلحق 
بالتدريبات الس���بت، الفتا الى ان احلس���ني تعرض الصابة خفيفة 
بالركبة منعته من املش���اركة في مباراة االمس وبالتالي قرر السفر 

الى بالده لقضاء فترة الراحة السلبية هناك.
وبني احلقان ان احملترف العاجي ابراهيما كيتا س���يصل غدا الى 
الكويت عائدا من جتربته االحترافية في نادي ڤالنس���يا االسباني، 

مبينا انه حتى االن لم يتخذ قرار بشأن احترافه. 

أسف لتراجع مستوى الكرة الكويتية في السنوات األخيرة

 مدرب ساوث شاينا: جئنا للفوز على األبيض

مبارك الخالدي
وصل الى البالد في الثامنة صباح امس 
فريق ساوث شاينا من هونغ كونغ ملالقاة 
فريق نادي الكويت اخلميس املقبل في ذهاب 
نصف نهائي بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 

لكرة القدم.
وضمت البعثة 25 العبا وإداريا برئاسة 
مدي���ر الفريق نيوتن جوس���نهو واجلهاز 
الفن���ي املكون من م���درب الفريق الكوري 
اجلنوبي كيم بان جون ومساعده البرازيلي 
رينيتوكونسيساو، وكان في استقبال الوفد 
احمد الكوس من العالقات العامة واصطحب 
الفريق الضيف فور وصوله الى مقر إقامته 
بفندق جي دبليو، وقد ادى ساوث شاينا مرانه 

االول مساء امس على امللعب رقم 2.
وقال مدرب الفريق كيم بان ل� »األنباء« 
لدى وصوله ان املباراة مهمة للفريقني السيما 
انهما وصال لهذه األدوار بعد جهد ومش���قة 
والكل يطمح في بلوغ املباراة النهائية ألول 
مرة في تاريخه. مضيفا انني شاهدت الكويت 
عبر األشرطة حيث يضم بعض العبي املنتخب 

وكذلك محترفون على مستوى جيد.
ورفض كيم القول بانه سيلعب للتعادل 
مؤكدا ان االمر الطبيعي اننا سنلعب للفوز 
ول���ن ننظر ألي حس���ابات اخ���رى، فعلى 
املس���توى العام انا أدرك متاما ان الكرة في 
الش���رق االوس���ط متطورة وقوية بسبب 
أخذها بأس���اليب اللعب احلديث ودخولها 

عالم االحتراف، ما ساهم في تقدم الكرة في 
هذه املنطقة، لكن فريق���ي ميتلك مقومات 
إحراز االهداف والتس���جيل كما فعلنا أمام 
نوفيتش���ى االوزبكي على أرضه اذ أحرزنا 

أربعة اهداف.
وأس���ف كيم لتراجع مستوى الكرة في 
الكويت في السنوات االخيرة مؤكدا انه من 
املتابعني للكرة الكويتية في السابق حيث 
كان لها دور رائد، ولكن ما يشعرني باحلزن 
هو التراجع املخيف للمستوى خالل ال� 15 
عاما االخيرة وال اعلم األسباب وراء ذلك، فقد 
كانت الكويت تعج بالنجوم الذين جعلوا منها 
رقما صعبا امام منتخبات اليابان وكوريا 

على مستوى القارة.

في ختام الجولة الثالثة لكأس االتحاد لكرة القدم 

القادسية هزم الشباب بصعوبة والسالمية »افترس« الجهراء
ناصر العنزي ـ فهد الدوسري

أنقذ املهاجم خلف الس���المة 
القادس���ية من ف���خ التعادل مع 
الش���باب وس���جل هدف الفوز 
الوحي���د ف���ي الدقيق���ة 90 اثر 
البديل سعود  كرة عرضية من 
املجمد اودعها السالمة على يسار 
احلارس سليمان ميرزا، وبذلك 
تصدر القادسية مجموعته األولى 
الثالثة لكأس  في ختام اجلولة 
االحتاد لكرة القدم برصيد 7 نقاط 
فيما بقي الش���باب على نقطته 

الوحيدة.
ويحسب للحارس القدساوي 
علي جواد تصديه لكرة خطرة بعد 
هدف فريقه مباشرة اثر تسديدة 

مباغتة من عادل توفيق.
ولعب املدرب محمد ابراهيم 
بتش���كيلة ضمت عناصر شابة 
باستثناء نهير الشمري وخلف 
السالمة وفراس اخلطيب واالخير 
سدد كرة قوية ارتدت من القائم 
االمين للشباب، وسيطر االصفر 
على مجريات اللعب ولكن لم تكن 
نهايته سليمة وواجه صعوبة في 
اختراق الشباب الذي لعب افراده 
بروح عالي���ة وقتالية، وكاد ان 
يخطف نقطة من املتصدر لوال 
حلظة ع���دم التركيز في الوقت 
القاتل لكنه بكل حال قدم مستوى 

جيدا.

أدار املباراة احلكم س���ليمان 
املي���ل وعاونه يوس���ف اخلباز 
وسليمان الشمري واحسن احلكم 
في ادارتها وخرجت املباراة بال 

انذارات.

السماوي يسرح ويمرح

نتيج���ة غريبة انتهت عليها 

الساملية واجلهراء امس  مباراة 
السماوي 2-7  وكانت ملصلحة 
بعدما انهى الشوط األول بخمسة 
اهداف نظيفة وتألق فرج لهيب 
وسجل ثالثة اهداف )هاتريك( 
في الدقائق 28 و44 و59 واملغربي 
عبدالفتاح سافي هدفني 18 و76 
وعبدالعزي���ز العلي 35 وجراح 

عبداللطيف 46 فيما سجل هدفي 
اجلهراء البرازيلي ويلسون 62 
و70 واصب���ح للفائ���ز 4 نقاط 

وللخاسر نفس النقاط.
وال حتتاج املباراة الى وصف 
دقيق ألحداثها وتكفي االهداف 
الس���بعة إلنص���اف الس���املية 
الش���وط األول  وخصوصا في 

حيث انهار اجلهراء متاما واستغل 
افراد الساملية كل الثغرات ونفذوا 
منها وكان هجومه كاسحا بقيادة 
الثنائي سافي ولهيب في حني كان 
اداء اجلهراء مفاجأة خصوصا انه 
فاز في مباراة وتعادل في مثلها 
لكنه س���قط بسبب سوء دفاعه 

وتشتت العبيه.

)عادل يعقوب(العب القادسية عامر املعتوق يتخطى العب الشباب

تقي: »العمومية« التي طلبتها »األغلبية« غير شرعية

الغربللي: الدوري سيقام في موعده 

عبداهلل العنزي
اللجن���ة االنتقالية  أكد نائب رئي�س 
املكلفة بإدارة ش����ؤون احتاد كرة القدم 
أسد تقي ل� »األنباء« ان اجلم��عية العمومية 
التي طلبت أندية »األغلبية« عقدها غير 
شرعية ولن تعترف ب��ها االنت��قالية أو 

االحتاد الدولي »في��فا«.
واضاف ان أي تش���كيل ملجلس ادارة 
لالحتاد يتم خارج مبنى احتاد الكرة غير 
معترف به حتى لو اس���تمد شرعيته من 

أندية األغلبية.
ج���اء ذلك بعد اجتم���اع ضم تقي مع 
الشيخ احمد اليوس���ف رئي���س الل��جنة 
االنتقالية امس لبحث آخر التطورات في 
أزم���ة الكرة وبحث الكتب املرس���لة من 
»فيفا«، السيما طلب أندية األغلبية طلب 

عقد جمعية عمومي���ة غير عادية في 15 
نوفمبر املقبل.

وشدد تقي على ان »االنتقالية« معينة 
من قبل »في���فا« كمجلس إدارة لالحتاد 
ولن تترك زمام األم��ور في إدارة االحتاد 
ألي ش���خص كان، الفت���ا الى ان اإلجراء 
السليم الوحيد ال���ذي اتخ���ذ في الفترة 
األخي���رة هو موع������د العمومية غ����ير 
العادية الذي ح���ددته »االنت��قالية« في 
12 نوفمبر املقبل لتعدي���ل املادة 32 من 

النظام األساسي.
وب���نينّ ان »فيفا« لم يبلغ »االنتقالية« 
بحض���ور ممثل عنه���ا لالنتخابات التي 
س���تجريها أندية األغلبية ألن »فيفا« ال 
يتعامل اال م���ع االنتقالية وليس أعضاء 

اجلمعية العمومية.

فهد الدوسري
أكد رئيس جلنة املسابقات في اللجنة 
املؤقتة املكلفة بادارة شؤون احتاد الكرة 
عماد الغربللي ف���ي تصريح ل� »األنباء« 
ان الدوري املمتاز س���يبدأ في موعده 2 
ديس���مبر دون اي تغيير، مشيرا الى ان 
اللجنة تضع نصب عينيها مصلحة الكرة 
الكويتية وتراعي اعداد املنتخبات الوطنية 
وعلى رأس���ها األزرق خاصة في مباراته 
امام املنتخب االندونيسي في 14 نوفمبر 
والتي يحتاج الفريق فيها لتحقيق نتيجة 

ايجابية حتى يستطيع املنافسة على بطاقة 
العبور لنهائيات كاس امم آسيا بقطر2011 
السيما بعد حتقيقه نتيجة اكثر من رائعة 
في مباراته االخيرة امام استراليا وفوزه 

عليه في عقر داره 1 � 0.
وأشار الى ان مباراة السوبر التي ستقام 
بني فريقي القادس���ية والكويت أوقعتنا 
في مأزق الزدحام جدول املسابقات، وان 
الرؤية حتى اآلن الت���زال ضبابية حول 
موعد إقامتها نظرا ألحقيتهما في التمتع 

بخدمات العبي املنتخب الوطني.

مستوى فني متواضع في انطالق »طائرة االتحاد«

حائط صد محكم من فيصل العجمي ومشاري الهزمي مبواجهة العب اجلهراء فهد العنزي

احلر إبراهيم موسى الرتفاع درجة 
اللقاء،  حرارته ولم يشارك في 
النتائج األولية سالمته  وأكدت 
وابتعاد انفلونزا اخلنازير عنه، 
و»األنباء« تتمنى لالعب اخللوق 
إبراهيم الشفاء العاجل والعودة 
مجددا ملالعب الطائرة ومشاركة 
الفني  زمالئه تقدمي املس���توى 

املتميز للطائرة البيضاء. 

النجم سلطان خلف واحملترف 
الكونغوفال���ي ديفي في بعض 
الضربات الساحقة، ووضح على 
العبي اجلهراء ع���دم التجانس 
فيما بينهم بسبب عدم التزامهم 

باحلصص التدريبية.

سالمات للنجم إبراهيم

تعرض جنم الكويت الالعب 

إبراهيم موسى  احلر )الليبرو( 
أثر واضح وان حاول زميله جاسم 
الصباغة تعويض غيابه، فيما 
كان الظهور اجلهراوى باهتا جدا 
وكأن الالعبني ميارسون اللعب 
للمرة األولى ف���ي حياتهم وان 
قدم الالعبان مش���عل الرشيدى 
وعبدالعزيز العنزي مستوى جيدا 
وشكال حوائط صد جيدة أوقفت 

طالل المحطب
حقق الكويت الفوز األول له 
في انطالق بطولة احتاد الطائرة 
وذلك عل���ى اجلهراء 0/3، ضمن 
اجلولة األول���ى للبطولة والتي 
أقيمت مساء أمس على صالة نادي 
الكويت، وجاءت األشواط 16/25، 
17/25، 12/25، أدار اللقاء احلكم 
الدولي مالك املعيلي وس���اعده 
الدولي نايف احلميدان وجاءت 
قراراتهما جيدة ولم يشهد اللقاء 
أي احتجاح لتواضع املس���توى 

الفني للفريقني.
القادس���ية على  ف���از  كم���ا 
الفحيحيل 0/3 وجاءت األشواط 
13/25، 21/25، 9/25، والعرب���ي 
اليرموك 0/3 واألش���واط  على 
29/31، 21/25، 12/25، وكاظم���ة 
على التضامن 0/3 واألش���واط 
14/25، 23/25، 14/25، وفي اللقاء 
األخير اس���تطاع الساحل الفوز 
على الصليبخ���ات 0/3 18/25، 

 .22/25 ،16/25
وبإلقاء الضوء على مجريات 
اللقاء االول فقد جاء من جانب 
واحد لصالح الكويت الذي متكن 
العبوه من السيطرة بشكل جيد، 
وكان ظهور احملترف الكونغوفالي 
ديف���ي كجيل���واس متواضعا، 
وليس بالس���هولة احلكم عليه 
من خالل اللقاء الضعيف فنيا، 
كما قدم زمالؤه فواصل جيدة في 
املباراة، وان عابهم التساهل في 
بعض النق���اط، ما أعطى املجال 
لالعبي اجلهراء القتناص النقاط 
وتقليص الفارق الكبير في نقاط 
األش���واط، وكان لغياب الالعب 


