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عبدالعزيز جاسم
يواص���ل األزرق تدريباته 
اليومي���ة اس���تعدادا ملب���اراة 
اندونيسيا في 14 نوفمبر املقبل 
ضمن التصفي���ات املؤهلة الى 
نهائيات آس���يا 2011 في ستاد 
الكويت بدال من س���تاد  نادي 
نادي النصر بعد ان اعطت ادارة 
االبيض الضوء االخضر ووافقت 
على تدريب االزرق في ملعبها 
ولكن دون مشاركة العبي نادي 
الكوي���ت ملغادرتهم الى هونغ 

كونغ.

وكانت ادارة منتخبنا أمتت 
آخ���ر االجراءات لس���فرها الى 

القاهرة.
وم���ن احملتمل غياب العبي 
االبيض عن املعسكر في حال 
النهائية  املباراة  الى  وصولهم 
لكاس االحتاد اآلسيوي والتي 
ستكون في 3 نوفمبر. من جهة 
اخرى، اليزال البحث جاريا عن 
مدرب حل���راس املرمى ولكن 
مصادر اكدت ل���� »األنباء« ان 
اجله���از االداري لألزرق مازال 
يبحث عن مدرب للحراس بعد ان 

رفضت ادارة كاظمة اعارة مدرب 
حراس املرمى البرازيلي روبن 
وكذلك ادارة االصفر العارة احمد 
دشتي. وحول التدريبات، يستمر 
غياب خالد خلف ويوسف ناصر 
لالصابة واالول يحتاج لفترة ال 
تقل عن اسبوعني حتى يتمكن 

من اجلري مرة اخرى.
بدوره، ق���ال حارس مرمى 
االزرق حسني كنكوني ان شقيقه 
شهاب كنكنوني يقوم بتدريبه 
مع ن���واف اخلال���دي للخبرة 

الكبيرة التي ميلكها.

البحث جاٍر عن مدرب لحراس المرمى.. وكنكوني يستخدم خبرته

األزرق تدرب من دون العبي األبيض في ستاد الكويت

األزرق يتقدم مركزًا في »فيفا«
تقدم االزرق مركزا واحدا في التصنيف 
العاملي الشهري للمنتخبات الصادر عن االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( امس. عربيا، حيث 
كان في املرتبة 110 الش���هر املاضي واصبح 

حاليا في املركز 109.

وحافظت مص���ر على صدارة املنتخبات 
العربي���ة وتقدمت اربع���ة مراكز وباتت 28 
)798 نقطة(، تليها اجلزائر التي تقدمت من 
املركز 44 الى املركز 29 )781(، وتونس التي 

تراجعت اربعة مراكز وباتت 54 )629(.

القحطاني يغيب وباستوس يلحق بهم 

أزرق الشباب إلى القاهرة اليوم

إصابة جوني ورودريغو بالنصر

السالمية بين سنغالي وبرازيلي

مبارك الخالدي
تغ���ادر بعثة منتخب ازرق الش���باب الى 
القاهرة عصر اليوم وذلك القامة معسكر اعدادي 
استعدادا خلوض منافسات املجموعة الثالثة 
للتصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا 2010 
واملق���رر انطالقها 5 نوفمبر املقبل في مدينة 
اربيل في العراق مبشاركة منتخبات السعودية 

وعمان والهند وافغانستان والعراق.
ويرأس البعثة مدير املنتخب حسني اخلضري 
واملشرف مبارك العجمي واجلهاز الفني املكون 
من أحمد حيدر مدربا ومساعده انور بوطيبان 
ومدرب حراس املرمى طارق البناي والالعبون 
عبدالعزيز كميل وس���لمان عبدالغفور وفهد 
الهاجري واحمد رحيل وعبداهلل سامي واحمد 
العتيقي ومحمد املاص ومحمد احلمد وتركي 
املطيري وعمر قمبر وعادل محمد وعبدالعزيز 
الس���ليمي وحمد احلربي وعبدالعزيز غالي 
وزبن العنزي ويوسف املال ويوسف العنزي 

ويوسف يعقوب.
ويتخلف عن املعسكر العب نادي الكويت 
ناصر القحطاني الرتباطه مع ناديه خلوض 
االستحقاق االسيوي املهم لبطولة كأس االحتاد 

اآلسيوي.
ومن املقرر ان يلتحق بالوفد الحقا املدير 
الفني للمنتخب البرتغالي ادغار الفارو باستوس 
الذي تعاقد معه االحتاد أخيرا في األيام القليلة 
املقبلة بعد االنتهاء من االج���راءات االدارية 

املتعلقة بإقامته.

عبدالعزيز جاسم
ق���ال املدير الفني في نادي النصر علي الش���مري ان الفريق 
سيفتقد خدمات البرازيليني جوني ورودريغو خالل االيام املقبلة 
بس���بب االصابة وانهما لن يش���اركا في املباراة الودية يوم غد 
امام خيطان خوفا من تفاقم االصابة، واشاد الشمري مبستوى 
احملترفني قائال ان مس���تواهما في تطور مستمر من مباراة الى 
اخرى وس���يكون لهما كلمة في املباريات املقبلة، واشار الى ان 

ادارة االصفر لم ترد على طلب اعارة عبدالعزيز املشعان.

عبدالعزيز جاسم
يفاضل اجلهاز الفني في الساملية حتت قيادة البلجيكي وليام 
توماس الختيار احد املهاجمني املعروضني امامه من خالل اشرطة 
الڤيديو وهما البرازيلي غوميز وسنغالي يلعب في الدوري الروماني 
بعد ان كان غوميز هو االقرب لكن يبدو ان دخول عرض اوروبي 

عليه في اللحظات االخيرة سيوقف صفقة السماوي.
يذكر ان ادارة الفريق اقتربت من التعاقد مع املدافع البرازيلي 
نيتو الذي يتدرب حاليا ولكن بعد جتربته في مباراة ودية رمبا 

تكون امام الصليبخات االثنني املقبل.

»بدالء الناشئين« مع ماليزيا الحساوي: لن ُنعير كيتا إلى ڤالنسيا
اعارة الالعب وجتربته مرة 
اخرى المتالكه االمكانيات، 
النادي  الى  مرحبا بعودته 
ومشاركته التدريبات متمنيا 
ظهوره مبس���تواه املعهود 

امللفت ملسؤولي ڤالنسيا.
وبني احلساوي ان ادارة 
االصفر لن تبخل على اجلهاز 
الفني ف���ي حال طلبت ضم 
العب محترف رابع لصفوف 
االصف���ر ف���ي االنتق���االت 
الش���توية بعد نهاية كأس 

االحتاد.
وقال انه مستعد للتعاقد 
مع العب في اي مركز يحتاجه 
االصفر، موضحا ان فريقه 
يسير في الطريق الصحيح 
وعلي���ه ان يكمل املش���وار 
حلصد البطوالت بكل ما لديه 

من اصرار وعزمية.

يق���ل عن 3 مالي���ني دوالر 
لكون الالعب مرتبطا حاليا 
مع القادس���ية بعقد ملدة 4 

مواسم.
وكان احلساوي يتمنى 
ان تعود الفائدة من الصفقة 
الى القادسية والى كيتا لكن 
طلب االعارة يعتبر مبثابة 
انهاء الصفقة النه ال ميكن 

عبدالعزيز جاسم
اعلن مدير الكرة في نادي 
القادسية فواز احلساوي عن 
رفضه العرض املقدم من نادي 
ڤالنسيا االس���باني إلعارة 
ابراهيما  العاجي  احملترف 
كيتا حتى نهاية مايو املقبل، 
مؤكدا انه اجتمع مساء امس 
مع املتعهد وأوضح وجهة 
التي لن  نظره في الصفقة 
تتم اال ببيع بطاقته نهائيا 
في ح���ال رغب ڤالنس���يا 

بشرائها.
وأشار احلساوي الى ان 
كيتا لن يسافر مرة اخرى الى 
ڤالنسيا ال للتجربة او االعارة 
اال في حال وصول ممثل من 
ڤالنسيا الى الكويت للتعاقد 
معه بصورة نهائية، مشيرا 
الى انه لن يقبل بعرض مالي 

األبيض إلى هونغ كونغ وإصابة وليد غير مقلقة

التضامن بطاًل لناشئي وشباب الكراتيه

ارت����أى اجلهاز الفن����ي بقيادة 
املدرب الوطني عبدالعزيز الهاجري 
خوض بدالء أزرق الناشئني مباراة 
ودية ثانية م����ع نظيره املاليزي 
في معسكره االعدادي احلالي في 
كواالملبور استعدادا للمباراة االولى 
مع املنتخب األوزبكي في 21 اجلاري 
الثالثة  في منافس����ات املجموعة 

للتصفيات التمهيدية اآلسيوية.
اما ع����ن التجربة ذاتها فبرغم 
نتيجتها خس����ارة األزرق بهدف 

وحي����د، اال ان مس����ؤولي اجلهاز 
الفني خرجوا وهم يشعرون بالرضا 
واالطمئنان على امور فنية عديدة 
الروح املعنوية وااللتزام  أبرزها 
بالتعليمات واالنضباط التكتيكي 
ملعظم عناص����ر البدالء في معظم 

أوقات اللقاء.
املباراة شهدت جتربة  عموما 
الب����دالء، حيث أش����رك  جمي����ع 
الهاج����ري م����درب  عبدالعزي����ز 
الفريق جمي����ع الالعبني للوقوف 

الفنية، ويبدو  على املس����تويات 
انه فضل تأجيل عملية االختيار 
النهائي وتثبيت التوليفة املثالية 

الى اليومني املقبلني.
من جانبه، قال محمد القبندي 
العب منتخبنا الوطني للناشئني 
لكرة القدم ان املعس����كر اإلعدادي 
املقام حاليا في كواالملبور يعتبر 
فرصة ممتازة لرفع املس����تويات 
الفنية والبدنية لكل الالعبني الذين 

استفادوا بشكل كبير.

مبارك الخالدي
اجمع العبو الكويت على عزمهم مواصلة االنتصار 
في مباراة اإلياب األربعاء املقبل في الدور قبل النهائي 
لبطولة كأس االحتاد اآلس����يوي امام فريق س����اوث 
تشاينا في هونغ كونغ وعدم التفريط في هذه الفرصة 
التاريخية لتحقيق اجناز غير مس����بوق على صعيد 
مشاركات األندية الكويتية في البطوالت اخلارجية.
فبعد نهاية لقاء الذهاب على ستاد نادي الكويت 
والذي انتهى ملصلحة األبيض 2 � 1 قال قائد الفريق 
جراح العتيقي لقد بذلنا مجهودا كبيرا للوصول لهذه 
املراحل من البطولة فالطريق لم يكن سهال امامنا في 
ظل اإلصابات العديدة التي واجهناها اضافة الى التغيير 
في اجلهاز الفني ولكن الدور الكبير الذي قام به اجلهاز 
اإلداري للكره برئاسة النائب مرزوق الغامن ورئيس 
مجل����س ادارة النادي عبدالعزيز املرزوق كان مؤثرا 

وفاعال في التغلب على العوائق التي واجهتنا.
واض����اف العتيقي اننا مص����رون على تقدمي أداء 
مشرف في هونغ كونغ لبلوغ املباراة النهائية لتحقيق 
اجناز غير مس����بوق للكرة الكويتية ولن يؤثر فينا 
الهدف املفاجئ الذي دخل مرمانا في اللحظات االخيرة 
فلقد اكتسبنا خبرة في املباريات اخلارجية ستكون 

خير معني لنا.
من جهته، عبر العب خط الوسط ناصر القحطاني 
عن سعادته بهذا الفوز وقال لقد وفق العبونا وتغلبوا 
على أنفسهم وأثبتوا أنهم رجال فالوصول لهذه األدوار 

وسط الظروف الصعبة لم يكن سهال ولكن اهلل وفقنا 
بفضل تكاتف اجلميع ودعم اإلدارة.

وعن لقاء اإلياب قال القحطاني بالنسبة لي أمتنى 
مواصلة الطريق لتحقيق اجناز على املستوى الشخصي 
كالعب في بداية مش����واري الرياضي وكذلك لصالح 
كرتنا الكويتية التي غابت عن احلضور اآلس����يوي 

زمنا طويال.
ومن جهته، أكد احملترف العماني إسماعيل العجمي 
ان حظ����وظ الفريق في تزايد لبلوغ املباراة النهائية 
وق����ال انني بالرغم من حالة اإلره����اق الكبيرة التي 
صاحبتني اثر مشاركتي مع منتخب بالدي في مباراة 
استراليا قبل 24 ساعة من لقاء ساوث تشاينا إال ان 
اإلدارة لم تقصر في اتخ����اذ التدابير التي كفلت لي 
احلضور قبل س����اعات قليلة من املباراة ووفقت في 
إحراز الهدف الثاني الذي أمل ان يكون عامال مساندا 

لنا في املواجه املرتقبة في هونغ كونغ.

إصابة وليد

بدت عالمات التأثر واضحة على اجلهازين الفني 
واإلداري لألبيض بعد خروج النجم وليد علي مصابا 
ف����ي الدقائق االخيرة من املب����اراة لتعرضه للضرب 
عل عينه من قبل احد مدافعي الفريق اخلصم إال ان 
اجلهاز الطبي طمأن اجلميع بان اإلصابة عبارة عن 
كدمة ستتماثل للشفاء في الوقت القريب ولن تؤثر 

على مشاركة الالعب في لقاء اإلياب.

توج نادي التضامن بطال لبطولة االحتاد األولى 
للناشئني والشباب في الكراتيه وجنح في احراز 34 
نقطة، وبالرصيد نفسه احتل اليرموك املركز الثاني فيما 
حل الشباب ثالثا ب� 33 نقطة وفاز نادي الساملية بلقب 
الفريق املثالي بالبطولة. وفي منافسات الكاتا فردي 
ناشئني حتت 15 سنة األول سيد سليمان »اليرموك« 
الثاني محمد العسعوسي »القادسية« وفي الكاتا فردي 
شباب حتت 18 سنة األول احمد صالح »الساملية« وفي 
منافسات كاتا جماعي ناشئني وشباب جاء اليرموك 
أوال، والساملية ثانيا وكل من القادسية والشباب باملركز 
الثالث. وفي مسابقة قتال فردي ناشئني حتت 15 سنة 
وزن حتت 40 كلغ األول يوسف خالد )الكويت( وفي 
وزن حتت 45 كغ األول عيسى الرشيدي )التضامن( 
وفي وزن حتت 50 كلغ األول حمد الباذر )الساملية( 
وفي قتال فردي ناشئني حتت 15 سنة لوزن حتت 55 
كلغ األول بدر الدوسري »التضامن« وفي وزن فوق 55 
كلغ األول ناصر جواد )التضامن( واسفرت منافسات 

قتال فردي ش���باب حتت 18 سنة وزن حتت 55 كلغ 
عن حصول عبداهلل عبدالعزيز )الشباب( على املركز 
األول وفي وزن حتت 60 كلغ األول حس���ني الرامزي 
القادس���ية وفي وزن حتت 65 كلغ األول علي حسني 
)القادسية(. وفي منافسات وزن حتت 70 كلغ األول 
عباس امير )الش���باب( وفي وزن فوق 70 كلغ األول 
عبدالعزيز املسفر )اليرموك(، وفي قتال الفرق ناشئني 
جاء التضامن أوال واليرموك ثانيا والشباب والساملية 
باملركز الثالث وفي قتال جماعي شباب حصل الشباب 
على املركز األول والقادسية باملركز الثاني والتضامن 
واليرموك باملركز الثالث. وفي اخلتام قام رئيس نادي 
التضامن خالد رابح ونائب رئيس احتاد الكراتيه عماد 
بهبهاني وامني السر خلف السعيدي واعضاء مجلس 
اإلدارة عبدالعزيز البلوش���ي وعباس تركي ومحمد 
مطلق وخالد العدواني بتوزيع الكؤوس وامليداليات 
على الفائزين باملراكز األولى. وكان رابح غادر امس 

مع وفد القوى الى معسكر في االردن.

الحملي لـ »األنباء«: اليرموك يضم أليكس وفليكس لصفوفه
فهد الدوسري

ابدى مشرف الفريق االول لكره 
القدم بنادي اليرموك سند احلملي 
عن رضا اجلهازين االداري والفني 
للفريق عن مس����توى احملترفني 
أليكس  البرازيلي  صانع االلعاب 
الغاني  املتأخر  الوس����ط  والعب 
فليكس متهي����دا للتوقيع معهما 
خالل اليومني املقبلني بعد تقدميهما 
ملس����توى فني جيد في املباراتني 
الوديتني التي خاضاها مع الفريق 
وكان اخرها التي فاز فيها الفريق 

على الفحيحيل امس االول بهدفني 
دون رد.  وافاد احلملي بأن االختيار 
وقع على الالعب����ني لينضما الى 
الذي  البرازيلي رودريغو  جانب 
يخوض موسمه الثاني مع الفريق، 
مشيرا الى ان مجلس ادارة النادي 
وجميع العاملني فيه يسعون دوما 
جللب افض����ل احملترفني لتدعيم 
صفوف الفريق قبل بدء املوس����م 
اجلديد. واشار احلملي في حديثه 
ل� »األنباء« الى ان الالعبني بدأوا 
فهم طريقه لعب املدرب الصربي 

كراسي ودرجة االنسجام بينهم 
بدأت في االرتفاع تدريجيا، موضحا 
ان الفريق سيكون جاهزا بنسبة 
كبيرة في آخر مباراة في بطولة 
كأس االحتاد متهيدا خلوض غمار 
الدرجة االولى،  منافسات دوري 
مش����ددا على ان اليرامكة بجميع 
اطيافه����م يعملون من اجل عوده 
الفريق لدوري االضواء بعد تقدمي 
الفريق ملس����توى فني متواضع 
خالل املوسمني املاضيني واستدرك 
الفريق في  قائ����ال:كان ينق����ص 

املوسمني املاضيني وجود احملترف 
املميز الذي يستطيع ان يرجح كفة 
فريقه في احلك ظروف املباريات 
بفض����ل خبرته ومهارته، مضيفا 
ان الفريق سيكون على موعد مع 
عودة عدد م����ن العبيه املصابني 
مثل عباس القالف وماجد خزمي 
وحسني س����امي ومبارك النمش 
والذين سيكونون مبنزلة دفعة 
معنوية كبيرة للفريق الى جانب 
انضم����ام العب العربي الس����ابق 

املهاجم عبداللطيف الرئيس.

وعن وجود بعض الصعوبات 
التي تواجه الفريق اجاب: نعاني 
من نقص حاد في املالعب فجميع 
املراحل السنية باالضافة للفريق 
االول يتدرب����ون في ملعب واحد 
صغير وهذا غير مقبول في عالم 
كرم القدم وتس����بب ف����ي ارباك 
الالعبني حي����ث يفقدهم التركيز 
على تغطية املساحات الكبيرة التي 
ال تظهر إال في املباريات الرسمية 
لغيابها في التدريبات نظرا لصغر 

حجم ملعب التدريب.

»غال« يظفر بكأس المعتوق: »خليجي 24« للطاولة نجحت تنظيميًا وفنيًا
الحص في فروسية 

األحمدي 
ش����هد مضمار املغفور له 
الش����يخ عب����داهلل اجلابر في 
فروس����ية محافظة االحمدي 
وقائع حف����ل افتتاح مهرجان 
االجتماع االول لهذا املوس����م 
2010/2009 والذي شمل اربعة 
اشواط خصص منها الشوطان 
الثالث والرابع رئيسيان، حيث 
تنافست على مهرجان شركة 
احلص للتج����ارة والنقليات، 
حي����ث حقق اجل����واد »غال« 
خالد السطبل املرحوم خالد 
العتيبي باجلوكي وابر فوزه 
عل����ى جياد الدرج����ة الثانية 
الثالث ملسافة 1200  بالشوط 
متر وحقق الكأس املقدمة من 
شركة احلص، كما استطاعت 
الفرس شايخة السطبل فهد 
الدبوس باجلوكي علي صفر 
فوزها على جي����اد املبتدئات 
بالش����وط الراب����ع وحقق����ت 
املقدمة من ش����ركة  ال����كأس 
احلص للتج����ارة والنقليات 
ملس����افة 1200 مت����ر. حضر 
احلفل العدي����د من اجلماهير 
الغفيرة وفي مقدمتهم مجلس 
ادارة فروسية االحمدي هايف 
احلويلة رئيس مجلس االدارة 
وامني السر سلطان السويري 
ومحمد القحطاني مدير النادي 
وهايف العجمي مدير العالقات 
العامة بشركة احلص للنقليات 

ممثال عن الشركة.

توجه رئيس احتاد كرة الطاولة ورئيس 
اللجنة العليا املنظمة لبطولة اخلليج الرابعة 
والعشرين محمد املعتوق التي اختتمت أمس 
بالشكر اجلزيل للواء متقاعد فيصل اجلزاف 
رئيس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
على رعايته للبطولة وتوفير جميع االمكانيات 
لنجاحها كما شكر ضيوف البطولة رئيسي 
االحتادين العربي والسعودي محمد احلسيني 
ود.محمد الرويشد األمني العام لالحتاد العربي 
ورؤساء الوفود املشاركة واالداريني والالعبني 
على مشاركتهم في البطولة واملساهمة في 

جناحها حتت املظلة اخلليجية.
وأكد املعت���وق ان أهم اه���داف البطولة 
التواصل بني ش���باب اخلليج وتعميق سبل 
االخ���وة واحملب���ة بينهم مما يع���زز الروح 

الرياضي���ة، وتابع ان النج���اح الباهر الذي 
حققته البطولة على املس���تويني التنظيمي 
واجلماهيري يعود الى تكاتف اجلميع والعمل 

بروح األسرة الواحدة.
وحول املستوى العام للبطولة عبر املعتوق 
عن ارتياحه التام ملس���توى الفرق املشاركة 
وأداء الالعب���ني مؤكدا انه رغم غياب الالعب 
االجنبي اال ان العبي األندية اخلليجية ظهروا 

مبستوى عال.
من جهته قال مدير البطولة محمد العجمي 
ان اللجان العاملة من رؤساء واعضاء قدمت 
كل اجلهد في سبيل جناح البطولة وظهورها 

بهذا املستوى العالي.
وتاب���ع قائال: ما قمنا به خلدمة الرياضة 
الكويتية وكرة الطاولة على وجه اخلصوص 

هو واجب علينا فالكويت تس���تحق الكثير 
منا وخدمة أبناء اخلليج في بلدهم الكويت 

واجب يستحقونه.
من جانبه أكد احمد الغريب عضو مجلس 
إدارة احتاد ك���رة الطاول���ة ورئيس جلنة 
التدري���ب واملنتخبات الوطني���ة ان بطولة 
الع���ام احلالي تعتبر ه���ي األكبر من حيث 

عدد الفرق املشاركة. 
 م���ن جهة أخرى، أقام���ت اللجنة العليا 
املنظمة حفل عشاء على شرف الوفود املشاركة 
حيث ألقى رئيس اللجنة املنظمة العليا محمد 
املعتوق كلمة رحب فيها باحلضور وأش���اد 
بحرص الفرق اخلليجية على مساعدة اللجان 
العاملة في اجناح هذا احلدث وتبادل املعتوق 

الدروع مع الوفود املشاركة.

رؤساء الوفود املشاركة في البطولة 

خالد رابح يسلم الكأس لقائد التضامن

)هاني الشمري(شهاب كنكوني ونواف اخلالدي وحسني كنكوني في التدريب دون مدرب حراس مرمى

فواز احلساوي


