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عقلة: العبء كبير على األبيض أمام ساوث شاينا وسالحنا المعنويات العالية
عجب يصاب في التدريبات واحتماالت بعدم مشاركته

)أحمد باكير(العبو فريق ساوث شاينا خالل التدريب استعدادا للمباراة مع الكويت

العبو منتخب الناشئني بعد وصولهم مطار كواالملبور

مبارك الخالدي
أكد مدير الكرة بنادي الكويت 
عادل عقلة ان العبء كبير على 
الغد  العبي االبيض في مباراة 
امام س���اوث ش���اينا في ذهاب 
الدور نص���ف النهائي لبطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي، مشيرا 
الى ان الكويت ال ميثل نفسه في 

هذه املباراة.
وقال ان االبي���ض على عتبة 
اجناز آخر يحسب للكرة الكويتية 
اوال ف���ي حال وف���ق للتأهل الى 
انه لم  النهائية، باعتبار  املباراة 
يس���بق ألي فريق كويتي بلوغ 
نهائي بطولة قارية وهذا ما يجعلنا 
نناشد جماهيرنا الوفية الوقوف 
خلف الفريق في املباراة وحتفيزهم 

بقوة.
واضاف عقلة ان اجلهاز الفني 
للفريق يعمل على وضع أسلوب 
اللعب املناسب للقاء يستند على 
عدم االستعجال والتسرع رغبة 
في إحراز هدف مبكر السيما ان 
األهداف قد تأتي في اي حلظة 
وم���ن خالل اي لعبة مناس���بة 
او  سواء كانت جملة مرسومة 
كرة ثابتة، مضيفا ان تفكيرنا ال 
يتوقف على هدف وحيد ولكن 

الرغبة حتدونا في إحراز املزيد 
من األهداف تكون لنا عونا في 

مباراة اإلياب.
وشدد على ان اخلصم فريق ال 
يستهان به حيث ميتلك محترفني 
على مس���توى عال ع���الوة على 
العبني محليني ال يقلون مستوى 
عنهم وعل���ى جماهيرنا ان تعي 
ان وصول ساوث شاينا الى هذه 
األدوار لم يكن سهال بل ان نتائجه 
تشير الى مدى قوته وهذا ما يجعل 
املباراة ف���ي غاية الصعوبة على 

الطرفني.
وأوضح عقلة ان مشاركة حارس 

املرمى خال���د الفضلي باتت غير 
مؤكدة إلى جانب خالد عجب الذي 
اصيب خالل التدريبات ولكن من 
ناحية أخرى فإن احتماالت مشاركة 
فهد عوض تتزايد، مشيرا الى انه 
ال ميكنه التأكيد على مشاركة اي 
منهما حتى اللحظات االخيرة قبل 

انطالق صافرة اللقاء.
ومن جهة اخرى، أدى األبيض 
تدريبا تكتيكيا في مرانه مس���اء 
امس بقيادة مدربه محمد عبداهلل 
ومساعده راشد بديح فيما تفرغ 
مدرب حراس املرمى خالد الشمري 
الى التركيز على الكرات العرضية 

خالل قيادته مران احلراس مصعب 
الكندري وبدر العازمي.

وق���د ش���ارك ف���ي التدريب 
املنتخب  العائدون من  الالعبون 
الطاه���ر وجراح  وهم يعق���وب 
العتيقي واحمد العيدان الذي لن 
يش���ارك في املباراة لعدم قيده، 
وكانت الروح املعنوية لالعبني في 
قمتها رغبة في تكرار فوز يدخل 
الفرحة الى قلوب اجلماهير كما 
فعلوها في اربيل اجلولة املاضية 

من البطولة.
وفي اجلانب اآلخر، أدى فريق 
ساوث شاينا مرانه الثاني مساء 
امس وقد اتس���م التمرين بالقوة 
وغلب���ت عليه النواح���ي الفنية 
املعتمدة على االنطالق الس���ريع 
من االجناب، كما لوحظ ان الالعبني 
ميتازون باملرونة وسرعة احلركة 
األمر الذي يشير الى إمكانات عالية 
في التحول من الدفاع الى الهجوم 
والعكس. ويعقد مدربا الفريقني 
ف���ي احلادية عش���رة والنصف 
صباح اليوم في املركز االعالمي 
بن���ادي الكويت مؤمترا صحافيا 
للحديث عن اللقاء وتطلعات كل 
منهما ورؤيته عن اآلخر بحضور 

قائدي الفريقني.

العجمي إلى عُمان
غادر البالد محترف الفريق العماني إسماعيل العجمي 
في وقت سابق وذلك لاللتحاق مبنتخب بالده خلوض 
مباراة الذهاب أمام املنتخب االسترالي اليوم في إطار 
منافس���ات املجموعة الثانية املؤهلة لكأس آسيا وقد 
بذل اجلهاز اإلداري جهودا حثيثة حملاولة تأمني عودته 

الى الكويت بعد املباراة مباشرة.

األزرق يبحث عن ملعب للتدريبأزرق الناشئين يبدأ تدريباته بكوااللمبور

»الصاالت« يواجه األردن في الدوحة اليوم

عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي
اس����تأنف االزرق تدريبات����ه 
الفرعي  النصر  امس على ملعب 
القاهرة  العودة من معسكر  بعد 
الذي اس����تمر ملدة 11 يوما وذلك 
استعدادا ملباراة اندونيسيا في 14 
من نوفمبر املقبل ضمن اجلولة 
الثالثة من تصفيات كأس آس����يا 
2011 ف����ي الدوحة. وقاد تدريبات 
امل����درب الصربي غوران  االزرق 
توفاريتش ومساعده عبدالعزيز 
حماده، وتخل����ف العبو الكويت 
العتيقي  »وليد عل����ي وج����راح 
ويعقوب الطاهر عن التدريب امس 
النضمامهم الى ناديهم الذي يستعد 
ملالقاة نادي جن����وب الصني غدا 
الدور نصف  اخلميس في ذهاب 
النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي« 
فيما وض����ع الالعب املصاب فهد 
عوض حتت مجهر الكادر الطبي 

لالزرق بقيادة د. عبداملجيد الذي 
طلب معرفة جاهزيته في تدريبات 
االم����س على ان ينضم اليوم الى 
تدريبات فريقه. من جانبه ابدى 
مدرب االزرق غوران استياءه من 
ارضية امللع����ب خوفا من اصابة 
الالعب����ني، وع����ن التدريبات قال 
غ����وران ان الفريق س����يعمل في 
املرحلة املقبلة على تدارك االخطاء 
التي وقع فيه����ا الالعبون خالل 
معس����كر القاهرة، مشيرا الى ان 
املجموعة احلالية من الالعبني هي 
االفضل ولن يقوم باستدعاء اي 
الع����ب جديد خالل الفترة املقبلة 
على ان يكون الباب مفتوحا لضم 

اي جدد بعد مباراة استراليا.
من جهته اك����د مدير املنتخب 
اسامة حسني ان الفريق يعاني من 
عدم وجود ملعب يتدرب عليه بعد 
ان رفضت كل االندية استضافة 

الثالثاء  التي ستكون  التدريبات 
واالربعاء على النصر واخلميس 
القادسية  واجلمعة والسبت في 
وبعده����ا س����نرى ونح����اول مع 
االندية مجددا. وقال حس����ني ان 
عدم وجود ملعب لتدريب االزرق 
مبنزلة الكارثة فمن املفترض ان 
يتعاون اجلميع مع املنتخب وهو 
مقبل على تصفيات كأس آس����يا، 
مضيفا ان اجلهاز االداري بحث عن 
مالعب غير االندية ليتدرب عليها 
الفريق ومنها ملعب جامعة الكويت 
الذي رفض����ه اجلهاز الفني لعدم 
صالحية ارضيته. وبني حسني ان 
املعسكر التدريبي املقرر اقامته في 
مدينتي الغردقة املصرية او عمان 
االردنية ستتخله مباراة جتريبية 
ام����ام االردن او كينيا وان كانت 
االخيرة االقرب بعد ان لعب الفريق 
امام االردن مؤخرا. من جانبه قال 

مس����اعد مدرب املنتخب الوطني 
عبدالعزيز حمادة ان تغيير خطة 
إعداد األزرق جاء بس����بب تغيير 
الودية، حيث سيلعب  املباريات 
املنتخب مع سورية 26 اجلاري، 
وبالتال����ي فإن جتم����ع الالعبني 
بالكويت حتى موعد املباراة كان 
أفضل من عودتهم الى األندية ثم 
جتميعهم، مشيرا الى ان األزرق 
سيغادر الى معسكر خارجي أواخر 

الشهر اجلاري.
ان األزرق تنتظره  واض����اف 
مواجهة في 8 نوفمبر املقبل أمام 
منتخب هونغ كونغ اس����تعدادا 
ملواجهة اندونيسيا في التصفيات 
املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 14 
نوفمبر املقب����ل وبالتالي يتطلب 
األمر التركيز الكامل من اجلميع 
ألنها املباراة الودية االخيرة قبل 

الدخول في املواجهة احلاسمة.

الدوحة ـ عبدالرضا السماك موفد جمعية الصحافيين
يخوض املنتخب الوطني لكرة القدم للصاالت مباراته األولى اليوم 
امام منتخب االردن ضمن املجموعة األولى لتصفيات كأس آسيا التي 
انطلقت امس في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 18 اجلاري، 
في حني يلعب ازرق الصاالت مباراته الثانية )غدا( امام املنتخب العراقي 
في مواجهة قوية. وكانت التصفيات قد انطلقت امس في نادي الوكرة. 
وميثل ازرق الصاالت في ه����ذه التصفيات 16 العبا هم: حمد العثمان 
ومشاري الكاس واحمد العصفور وعلي البطي وفهد الطريجي وعمر 
اجلاسر وناصر املس����ند وفوزي املاص وس����الم املكيمي وسالم أمان 
وحمزة اشكناني وعبدالعزيز البسام وعبدالرحمن املسبحي، وثالثة 
حراس مرمى هم: فيصل البغلي ومحمد اش����كناني وسالم الصميعي. 
من جانبه اعلن مساعد املدرب علي ضيف اهلل ان املنتخب جاهز للقاء 

األردن فنيا وبدنيا، مشيرا الى ان املباريات الودية التي لعبها األزرق 
في قطر كانت مفيدة للجهاز الفني ولالعبني.

وبني ان اجلهاز الفني استفاد من متابعة املنتخبني األردني والعراقي 
في مباراتهما امس وس����جل اجلهاز الفني العديد من املالحظات الفنية 

قبل لقاء اليوم امام األردن.
واكد ضيف اهلل ان املنتخب سيلعب للفوز بغض النظر عن اي شيء 
آخر، مشيرا الى ان ازرق الصاالت يضم عناصر جيدة، وهو من املنتخبات 
التي حظيت مبشاركات كثيرة على مستوى آسيا، متمنيا الوصول الى 
نهائيات آسيا العام املقبل. وعلى جانب آخر، عقد في مقر اقامة الوفود 
االجتماع الفني للتصفيات، وحضره رئيس الوفد عادل الشطي ومدير 
املنتخب س����الم العنزي، حيث مت استعراض اسماء الالعبني والتأكيد 

على تنفيذ جميع املالحظات التي تخص هذه التصفيات.

بدأ امس ازرق الناش���ئني تدريباته على فترتني صباحية ومسائية في 
املعس���كر االعدادي املقام حاليا في ماليزيا الذي يس���تمر حتى 18 اجلاري 
اس���تعدادا ملواجهة منتخب اوزبكس���تان 19 اجلاري في لقائه األول ضمن 
املجموعة األولى للتصفيات اآلسيوية والتي تضم الى جانبه كال من باكستان 

والسعودية وافغانستان واوزبكستان وسريالنكا املنسحبة.
وش���ارك جميع الالعبني في التدريب وهم: عبداهلل السبيعي وعبداهلل 
الشمري ومحمد السرهيد وعبداهلل املسبحي ومحمد الفهد واحمد عبداهلل 
وسعود العنزي ومسعود اجلناعي وعبداللطيف اخلياط واحمد محمد ومرزوق 
العجمي ومحمد القبندي ونادر العنزي وعبداهلل الرش���يدي وعبدالعزيز 
املطيري ونواف املطيري ونواف العنزي وثامر احلس���يني وثامر العنزي 

واحمد الشمري ومتعب الشمري واحمد محمد وعبداهلل عبدالرحمن.
وقد اشرف على التدريب املدرب عبدالعزيز الهاجري ومساعدوه حيث 
ركز اجله���از الفني على اجلانب البدني والترفيه���ي في الفترة الصباحية 
لرف���ع معدل اللياقة للوصول الفضل احلاالت البدنية قبل نهاية املعس���كر 
ثم يبدأ التخفيف والتقليل من معدلها حتى ال يرهق الالعبون ويتعرضوا 
لالجهاد، اما في الفترة املس���ائية فقد ح���رص الهاجري على تطبيق بعض 

اجلمل التكتيكية الدفاعية والهجومية.
ومن جانبه اشاد مبارك املعصب رئيس الوفد وعضو اللجنة االنتقالية 
الحتاد الكرة بااللتزام والروح املعنوية التي يتمتع بها الالعبون، مش���يدا 

باللجنة االنتقالية التي حرصت على توفير كل االمكانيات املتاحة لتسهيل 
مهمة ازرق الناشئني خلوض غمار منافسات التصفيات اآلسيوية.

واضاف ان املعس���كر فرصة ممتازة لتجهيز املنتخب بالشكل املطلوب 
ملنافسة املنتخبات االخرى لنيل احدى بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 
للناشئني، مشددا في الوقت نفسه على الالعبني ببذل قصارى جهدهم لتمثيل 
الكويت بالشكل الالئق. وكان ازرق الناشئني ادى تدريبا خفيفا عصر امس 
االول اقتصر على اجلانب البدني الذي اشتمل على االحماء والتسخني وفك 
العض���الت في احلديقة اخللفية بفندق »ماري���وت« مقر اقامة الوفد، حيث 
ارتأى اجلهاز الفني مباش���رة املران حتى ال يتأث���ر البرنامج التدريبي مع 
مراعاة االرهاق البدني الذي تعرض له الالعبون من معاناة الرحلة الشاقة 

التي استغرقت اكثر من ثماني ساعات للوصول الى الفندق.
وقد خففت ترتيبات وجتهيزات رئيس الوفد مبارك املعصب من املعاناة 
حيث انه وصل ماليزيا قبل البعثة بيومني لتجهيز كل االمور لتسهيل مهمة 
الوفد. وقد اجتمع املعص���ب مع الالعبني وحثهم على بذل قصارى جهدهم 
وااللتزام بتعليمات اجلهازين الفني واالداري للوصول الفضل املستويات 

الفنية لتحقيق النتائج االيجابية في التصفيات اآلسيوية.
اضط���ر اجلهازان الفن���ي واالداري لتوفير كل مس���تلزمات الوفد التي 
يحتاجها للتدريب عقب التجاهل غي���ر املبرر من االحتاد املاليزي الذي لم 

يوفر أبسط االمور.

حمادة: تغيير خطة اإلعداد بسبب تغيير المباريات الوديةوسط تجاهل االتحاد الماليزي

»عمومية غير عادية« للعربي اليوم
عبداهلل العنزي

تعقد في السادسة من مساء اليوم اجلمعية العمومية 
غير العادية للنادي العربي على ستاد صباح السالم 
والتي ستناقش التقريرين املالي واالداري للنادي خالل 
السنة املالية املنتهية، وذلك بعد ان رفضت العمومية 
العادية في اجتماعها الذي عقد في 30 يونيو املاضي 
التقريرين املالي واالداري وامليزانية املقترحة للسنة 

املالية احلالية.
وحسب نص القانون فانه من املفترض ان يحضر 
اليوم ثلثا اعضاء اجلمعية العمومية الذين يبلغ عددهم 
ما يق���ارب 4 آالف عضو، اي ان مناقش���ة التقريرين 
املالي واالداري تتطل���ب حضور 2700 عضو وبعدها 

يتم التصويت عليهما.
ومن جانبه اكد امني سر النادي عبدالرزاق املضف 
صعوبة عق���د اجلمعية العمومية اليوم الس���تحالة 
الوصول الى العدد الالزم من ثلثي االعضاء، حيث ان 
كل العموميات غير العادية لألندية التي عقدت سابقا 
لم يصل حضور االعضاء الى الثلثني، مش���يرا الى ان 
االدارة ستدعو مرة اخرى خالل 14 يوما الى عمومية 
عادية اخرى، وان لم تعقد ايضا فسيتم رفع االمر الى 
الهيئة العامة للشباب والرياضة التي ستتخذ اجراءاتها 

الالزمة حيال ذلك.
وبني املضف ان مجلس االدارة غير متخوف اطالقا 
من العمومية غير العادية بل على العكس فهو يرحب 
دائما باالستماع الى اآلراء التي تهدف الى تطور النادي 
وخدمته، فنحن نستمع الى النقد البناء ونحاول تطبيقه 
وليس كما يفعل البعض من جتريح وقذف بحق مجلس 
االدارة واعضائه، متمنيا ان يرقى البعض بأطروحاتهم 
وأفكارهم خلدمة النادي فنح���ن قد نختلف ولكن ما 

نتفق عليه هو خدمة العربي.

الكويت والسالمية يلتقيان كاظمة واليرموك في دوري اليد

الصليبخات بالراحة تغّلب على الساحل
حامد العمران

حق���ق الصليبخات فوزا س���هال على 
الساحل بنتيجة 34-20 )15-13( في اللقاء 
الذي جمعها مساء امس على صالة الشهيد 
فهد األحمد بالدعية ضمن منافسات اجلولة 
الثانية لبطولة ال���دوري العام لكرة اليد 
ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وبقي الساحل 
من دون رصيد في النقاط لتلقيه خسارته 
الثانية على التوالي، كما فاز الفحيحيل على 
الش���باب 26 � 23، والنصر على التضامن 

.27 � 31
ورغم فوزه إال أن الصليبخات لم يظهر 
باملستوى املطلوب دفاعا او هجوما ويبدو 
ان الالعبني كانوا متساهلني إلى حد بعيد 
مع خصمهم القادم اجلديد للدوري العام 
وبقي الصليبخات متأخرا وبفارق هدفني 
حتى الدقيقة 23 التي اس���تطاع ان يدرك 
فيها التعادل وينتهي الش���وط ملصلحته 
بفضل تألق احلارس تركي نافع الذي جنح 
في حتويل الك���رات إلى الهجوم املعاكس 
عبر حسني صيوان مع تصويبات مشاري 
ط���ه، وعانى الفريق من ضعف الدفاع في 

الشوط األول.
وم���ع بداي���ة الش���وط الثاني وس���ع 
الصليبخات الفارق الى تسعة أهداف 15-24 
حني لعب السهل املمتنع، إذ اعتمد على قوة 
دفاعه وحارس مرماه واستثمر الكرات في 
الهجوم املعاكس وحاول املدرب خالد غلوم 

اشراك غالبية الالعبني مع انه اراح غالبية 
االساسيني في الشوط األول.

صمد الساحل ش���وطا كامال امام بطل 
الدوري قبل ان يستسلم في الشوط  الثاني 
وجاءت البداية قوية اذ كان دفاعه متماسكا 
وحد من خطورة العبي الصليبخات ما اعطاه 
فرصة التقدم كما اجاد في تنويع هجماته 
وس���جل عبر ثالثي اخلط اخللفي حسن 
الصفار وفالح منصور واحمد احلرز الذين 
جنحوا في توصيل الكرات الى العب الدائرة 
احمد الشمري واجلناح االيسر عبدالرحمن 
فخرو ولكن الفارق املهاري صب في مصلحة 

الصليبخات مع نهاية احلصة األولى.
وصام الساحل عشر دقائق حتى جنح 
في تسجيل أول اهدافه في الشوط الثاني 
الذي تراجع به اداؤه كثيرا، السيما في الشق 
الهجومي، حيث اهدر الالعبون العديد من 
الفرص كما كثرت متريراتهم اخلاطئة التي 

ارتدت عكسية على مرماهم.
أدار اللقاء احلكمان محمد جابر وصالح 

مراد.

األبيض أمام البرتقالي

وتقام اليوم مباراتان في نطاق منافسات 
اجلولة الثانية وسيلعب الكويت )نقطتني( 
مع كاظمة )نقطة واحدة( في ال� 5 والساملية 
)نقطتني( مع اليرموك )نقطة واحدة( في 

)عادل يعقوب(العب الصليبخات سامح الهاجري يصوب على مرمى الساحلال� 6:30.


