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روبن عاد إلى تدريب الحراس من جديد والمنتخب يلعب مع الصين بداًل من هونغ كونغ 

األزرق يعيد ترتيب أوراقه قبل مواجهة سورية

عبدالعزيز جاسم 
يواص����ل االزرق تدريباته 
اليومي����ة اس����تعدادا ملب����اراة 
اندونيس����يا ف����ي 14 نوفمب����ر 
املقبل ضمن التصفيات املؤهلة 
الى نهائيات كأس آس����يا 2011 
بقطر على س����تاد محمد احلمد 
بالقادسية، ولم يحدد حتى اآلن 
م����كان تدريب الغد، حيث تقام 
مباريات اجلولة الرابعة من كأس 

االحتاد.
الالعبني  وش����ارك جمي����ع 
باستثناء العبي األبيض الذين 
تنتظرهم مهمة كبيرة في بطولة 

االندية اخلليجية وكذلك نهائي 
كاس االحتاد اآلسيوي في الكويت 
أمام الكرامة السوري 3 نوفمبر 
املقبل، وبالتال����ي تأكد غيابهم 
عن معسكر القاهرة 28 اجلاري، 
وكذلك عن مباراة كينيا 1 نوفمبر 
املقبل، كما غاب عن التدريبات 
خالد خلف لالصابة وش����هدت 
التدريبات دخول املهاجم يوسف 
ناصر مع زمالئه ألول مرة بعد 
غيابه ملدة اسبوعني، وستتواصل 
تدريبات االزرق دون توقف عدا 
اليوم الذي يلي مباراة سورية، 
ويب����دو من خ����الل التدريبات 

واحلماس ان الالعبني مستعدون 
خلوض مواجهة سورية الودية 
26 اجلاري مبناس����بة اعتزال 
احلارس فالح دبشة على ستاد 
مبارك العيار في اجلهراء والذي 
س����يتدرب عليه الالعبون قبل 

املباراة بيوم واحد.
من جانب آخر، انتهت مشكلة 
مدرب احلراس، حيث أكد امني 
سر كاظمة حسني بوسكندر ل� 
»االنباء« اع����ارة مدرب حراس 
البرازيلي مارسيلو  البرتقالي 
روبن ال����ى االزرق ال����ذي قاد 
تدريب����ات املنتخب امس حتى 

يت����م التعاقد مع مدرب حراس 
اخر لالزرق، مشيرا الى ان نادي 
كاظمة لن يتوانى عن مساعدة 
االزرق، ولك����ن هن����اك ظروف 
وارتباط����ات لدى النادي يجب 

أخذها ايضا بعني االعتبار.
وقال مدير املنتخب اس����امة 
الكويت لن  حس����ني ان العبي 
الى  يتمكن����وا من االنضم����ام 
معسكر القاهرة بسبب املشاركات  
اخلارجية ولكن العبي العربي 
القائم����ة  س����يكونون ضم����ن 
باس����تثناء خالد خلف املصاب 
والذي ينتظر رأي طبيب املنتخب 

د.عبداملجيد البناي بشأن ذهابه 
من عدمه، مشيرا الى ان احلارس 
حسني كنكوني سينضم بعد يوم 
واحد من املغادرة بسبب ظروفه 
الدراسية. وبني حسني ان الغرض 
االساس����ي من معسكر القاهرة 
هو خ����وض املباراة الودية مع 
كينيا إلعطاء فرصة اكثر للمدرب 
الكتشاف االخطاء والسلبيات 
وعالجها بأس����رع وقت ممكن، 
مبينا انه مت تغيير مباراة هونغ 
كونغ في 7 نوفمبر مبباراة أقوى 
مع الصني في 8 منه بعد اعتذار 

االول.

الفهد: استضافة القادسية للحدود العراقي
تدعيم لعالقات التعاون بين البلدين

أزرق الناشئين في مواجهة باكستان اليوم

4 مباريات ودية ألزرق الشباب بالقاهرة »يد« كاظمة تفوقت على القادسية

حامد العمران
تفوق العبو فريق كاظمة على انفس����هم وقدموا 
مس����توى جيدا وتغلبوا على القادس����ية 25 - 20 
)الش����وط االول 11 - 9( في اللقاء الذي جرى على 
صالة الشهيد فهد االحمد بالدعية في االسبوع الثالث 
لدوري الدمج لكرة الي����د. وبذلك رفع »البرتقالي« 
رصيده الى 3 نقاط ليتس����اوى مع القادسية الذي 

تلقى خسارته االولى.
وفوز »البرتقالي« كان مستحقا بعد االنضباط 
التكتيك����ي بقيادة كابنت الفريق ياس����ر االمير الذي 
ع����رف كيف يحافظ على ه����دوء فريقه في االوقات 
احلرجة، الى جانب ظهوره مبستوى فني جيد، الى 
جانب العب اخلط اخللفي عبداهلل السنافي الذي ادى 
دوره على اكمل وجه، وكان بخيت االحمد خطرا في 
االوقات التي شارك فيها الى جانب جناح ثالثي اخلط 
اخللفي في اداء دورهم، حيث سجل عبدالعزيز التراك 
واحمد الدويسان من اجلناحني، وكان العب الدائرة 
سالم عبدالسالم موفقا في حتركاته وساعد زمالءه 

في اخلط اخللفي في عمليات احلجز.
في املقابل، يبدو ان »االصفر« تأثر كثيرا بغياب 

عل����ي احلداد لالصابة ومهدي القالف لالحتراف في 
البحرين واحلارس الدولي حمد الرشيدي لظروف 
عمله، وهذا ما جعل اداء »االصفر« غير مستقر الى 
جانب جلوء الالعبني ال����ى اللعب الفردي، وهذا ما 
ادى الى تفوق دفاع »البرتقالي« الذي لعب بطريقة 
3 - 2 - 1 مغلقة بقيادة محمد جاسم ويعقوب االمير 

وسالم عبدالسالم واسماعيل اخلزعل.
وفي الشوط الثاني حتسن اداء القادسية قليال في 
البداية، وحاول محمد احلمدان االستعانة مبهاراته 
لكسر دفاع »البرتقالي« الى جانب ناصر بوخضرا، 
وكان الناشئ علي متكي جيدا في دخوله على املرمى، 
لكن اللعب الفردي لم يخدمه ولم تستغل امكانياته 
اجليدة، وعلى الرغم من تع����ادل الفريقني 18 - 18 
اال ان كاظمة اعاد ترتيب صفوفه مستغال احلماس 
الكبي����ر لالعبيه ليتفوقوا في الدقائق االخيرة على 
الرغم من تع����رض 3 العبني لاليقاف املؤقت، اال ان 
االصرار واللعب اجلماعي اديا الى مواصلة التفوق 

حتى نهاية املباراة.
ادار اللق����اء الدولي����ان عل����ي عب����اس وعل����ي 

عبداحلسني.

أكد رئيس نادي القادسية الشيخ طالل الفهد 
ان استضافة القادسية لفريق احلدود العراقي 
القامة معسكره التدريبي تأتي من منطلق دعم 
العالقات االخوية وتنمية التعاون الرياضي بني 
البلدين، مضيفا ان الرياضة لها دور فعال في 
اذابة اخلالف���ات بحيث يكون العمل في املجال 

الرياضي مبعزل عن السياسة. 
وكان وفد احلدود وصل الى البالد مساء اول 
من أمس القامة معسكر تدريبي ملدة اسبوع بناء 
على الدع���وة املوجهة اليه من الفهد في زيارة 
هي االولى من نوعها منذ ربع قرن، حيث كان 
في اس���تقبال الوفد الذي وصل برا عن طريق 
منفذ العبدلي ابراهيم اشكناني وعبداهلل دهراب 
ومشعل شويرد ومحمد صفر من العالقات العامة 
بنادي القادسية. ومتنى الفهد طيب االقامة للوفد 
الضيف وان تتحقق االستفادة لكال الطرفني من 

اقامة مثل هذا االلتقاء االخوي.
وأش���ار الفهد الى ان القادسية عود اجلميع 
على مبادراته االيجابية التي تعود بالفائدة على 
الكرة الكويتية من خالل اس���تضافة االشقاء، 
مضيفا ان القادسية سيستضيف تدريبات احملرق 
البحريني اس���تعدادا للقاء العربي في بطولة 

االندية اخلليجية«.
من جانبه، توجه رئيس الوفد العراقي سعد 
مالح بالشكر للفهد على هذه املبادرة الطيبة التي 
تنمي العالقة بني البلدين ليس على املستوى 
الرياضي فحسب وامنا على جميع املستويات، 
ومتنى ان تستمر هذه العالقات وان تتطور الى 
االفضل مستقبال، داعيا الى استمرارا التعاون 
املشترك بني األندية العراقية والكويتية لدعم 

املسيرة الرياضية في البلدين.
كما أوضح مدرب احلدود عادل نعمة أن هذا 
املعسكر يأتي ضمن استعداد الفريق خلوض 
منافس���ات الدوري العراقي املمتاز متمنيا أن 
يستفيد الالعبون من هذا املعسكر.وثمن نعمة 
دور الفهد بهذه املبادرة الرائعة التي ال تأتي إال 
م���ن رجل رياضي قيادي متمنيا أن تكون هذه 
املبادرة فاحتة خير على البلدين الشقيقني نحو 

تعاون مثمر.
ويقيم الوفد العراقي في الفندق اخلاص بنادي 
القادسية حيث يحظى مبتابعة دائمة من جهاز 
العالقات العامة برئاسة حمزة أشكناني الذي 
رحب بدوره بالضيوف، متمنيا لهم اقامة طيبة 

ومعسكرا ناجحا في نادي القادسية.

يلتقي ازرق الناش����ئني نظيره الباكستاني في 
الثانية ظهر اليوم على ستاد كواالملبور ضمن اجلولة 
الثانية للمنافس����ات املجموع����ة الثالثة للتصفيات 

التمهيدية اآلسيوية.
وتكتسب مباراة اليوم اهمية قصوى لألزرق اذ 
ان حظوظه التزال قائمة برغم اخلس����ارة التي مني 
بها من اوزبكس����تان 3-0 بام����س االول مما يجعل 
العبي املنتخب يدخلون لقاء اليوم بش����عار »نكون 
او ال نكون« اذ ان اخلس����ارة او حتى التعادل تعني 

اخلروج من التصفيات التمهيدية بخفي حنني.
وبنظرة فنية سريعة جند ان االزرق لديه مقومات 
الفوز فنيا وبدنيا اكثر من الفريق اخلصم وهزميته 
االولى لم تكن مقياس����ا حقيقيا ملس����تواه حيث ان 
االخطاء الفردية الفادحة والنقص العددي من احملتمل 

تفاديهما في لقاء اليوم.
ويبدو ان اجلهاز الفني بقيادة الوطني عبدالعزيز 
الهاجري ومساعديه ابراهيم العبيد وشاكر الشطي 

مدرب احلراس شرحوا االخطاء الفنية ونقاط الضعف 
والقوة التي مت تدوينها في املباراة االولى ومن احملتمل 

ان تشهد تشكيلة االزرق تغييرات طفيفة اليوم.
وكان املنتخ����ب ادى تدريبا خفيفا عصر االمس 
اقتصر على االحماء والتسخني واالطالة وفك العضالت 
وذلك العادة االستشفاء لالعبني الذين خاضوا شوطي 
املباراة األولى، فيما تدرب الالعبون اآلخرون على 
بعض اجلمل التكتيكية التي يحاول املدرب ترسيخها 
في اذهانهم وابرزها حتركات الالعبني ككتلة واحدة 
وع����دم تباعد اخلطوط الثالثة ومس����اندة زمالئهم 

املهاجمني.
ومن جانبه اكد الهاجري ان االزرق لديه قدرات 

وامكانيات فنية افضل يقدمها في مباراة اليوم.
وأبدى استغرابه من املستوى الفني العادي الذي 
ظهر به الفريق في اجلولة األولى برغم االداء الفني 
املمتاز في املباراتني التجريبيتني امام املنتخب املاليزي 

الذين يكبرون العبينا باالعمار.

أكد مدير املنتخب الوطني لكرة القدم للش����باب 
حسني اخلضري ان املباريات األربعة الودية املقبلة 
التي سيخوضها املنتخب خالل معسكره الذي يقيمه 
حاليا بالقاهرة س����تمكن اجله����از الفني من حتديد 
التش����كيل األمثل وطريقة اللعب األفضل للمنتخب 

خالل بطولة »كأس آسيا«.
وأشاد اخلضري في تصريح ل� »كونا« بانتظام 
املعسكر التدريبي الذي بدأه املنتخب منذ 17 اجلاري، 
الفتا الى انه يتضمن مترينات صباحية ومس����ائية 
مكثفة، الفتا الى ان املنتخب خاض امس مباراة ودية 
أمام فريق شباب »بيبسي« وسيخوض مباراة ثانية 
أمام شباب االهلي 24 اجلاري ومباراة ثالثة امام شباب 
»املقاولون« 27 منه، فيما يختتم »األزرق« مبارياته 
الودية بلقاء منتخب مصر للشباب يوم 30 من نفس 
الشهر. وأثنى على انتظام الالعبني في مرانهم اليومي 
واستقرار املعسكر وسيره وفق اخلطة املوضوعة 

له، مشيدا بتواصل اجلهات املعنية واألندية املصرية 
وسفارة الكويت بالقاهرة مع املنتخب.

وأشار الى ان بعثة املنتخب ستغادر 2 نوفمبر 
املقب����ل عائدة الى الكويت، مبين����ا انه من املقرر ان 
يغادر ازرق الشباب الى أربيل بالعراق 4 من نفس 
الشهر للمشاركة ببطولة كأس آسيا للشباب خالل 

الفترة من 5 وحتى 15 نوفمبر.
واكد اخلضري حرص اجلهازين االداري والفني 
على حتقيق أقصى استفادة من املعسكر التدريبي 
احلالي نظرا لقوة املنافسة بالبطولة والتي يشارك 
بها منتخبات العراق وعمان والسعودية وأفغانستان 
والهند. وتضم بعثة منتخب الش����باب بالقاهرة 28 
فردا برئاسة سكرتير اللجنة االنتقالية ناصر الطاهر 
ومشاركة املستشار الفني املدرب البرتغالي ادجار 
ومدرب الفريق احمد حيدر ومس����اعد املدرب انور 

بوطيبان ومدرب حراس املرمى طارق البناي.

»الطاولة« يحتفي بلجان »خليجي 24 «

نعيمة األحمد تشيد بإنجازات الجودو

وفد »التعارض« يعود من زيوريخ األحد

سعيد وسويد إلى النصر رسميا

 السالمية بطل البراعم في التنس 

راشيم في سلة العربي
يحيى حميدان

اقتربت ادارة النادي العربي 
من ضم االردني راشيم رايت 
لصفوف الفري���ق االول لكرة 
بالنادي بعد وصول  الس���لة 
الالع���ب للبالد ف���ي اليومني 
املاضيني ومت االتفاق على جميع 
البنود اخلاصة بالعقد ليتبقى 
فقط التوقيع الرسمي الذي من 
احملتمل انه مت في ساعة متأخرة 

من مساء امس.
ويعتبر االردني من اصل 
اميركي راشيم رايت الذي سبق 
له اللعب مع زين االردني وكان 
احد اب���رز الالعبني فيه نظرا 
ملس���تواه الكبير ف���ي مركزه 
»صان���ع االلع���اب« احد ابرز 
الصفقات على املستوى احمللي 
في حال متت الصفقة بنجاح 
ليك���ون احملت���رف الثاني في 
صفوف الفريق بعد البوسني 

الدن كادك.

مواجهات قوية للبولينغ في »العربية«

احتف����ى احتاد ك����رة الطاولة باللجان العاملة ف����ي بطولة األندية 
اخلليجية ال� 24 التي اختتمت مؤخرا باحتفاظ الساملية باللقب للمرة 
الثانية على التوالي. م����ن ناحية اخرى، اجرى احتاد الطاولة بعض 
التعديالت على الئحة جلنة املسابقات، أبرزها زيادة عدد الالعبني الى 
10 في مرحلة السن العام، بدال من 8 العبني، وتصعيد العبني اثنني الى 
املرحلة السنية األعلى، كما شملت التعديالت تخفيض رسوم االشتراك 
في املس����ابقات احمللية من 100 الى 50 دينارا، وكذلك تخفيض رسوم 
اصدار بطاق����ات اإلداريني واملدربني واملش����رفني والالعبني الى دينار 

للبطاقة وبدل الفاقد دينارين.

ثمنت رئيس���ة جلنة املرأة والرياضة باللجنة االوملبية الشيخة 
نعيمة االحمد النتائج املميزة واالجناز الذي حققه منتخب اجلودو 
خالل مشاركته في البطولة العربية لناشئي اجلودو »بنني وبنات« 

وبطولة غرب آسيا اللتني اقيمتا مؤخرا في لبنان.
كما اشادت بالنتائج املميزة واالجناز الذي حققه منتخب فتيات 
اجلودو في بطولة غرب آس���يا، وفي هذا دليل على ان لعبة اجلودو 

في الكويت اصبحت متفوقة اقليميا وعربيا وآسيويا.
كما اش���ادت باالجناز العاملي الكبير الذي حققته العبة اجلمباز 
نور االسطى بإحرازها املركز االول في اجلمباز االيقاعي متقدمة على 
362 العبة من تسع دول، في املسابقة السنوية التي جرت في مدينة 

»استروخان« الروسية.

يعود الى البالد في السادس���ة مس���اء األحد املقب���ل وفد اللجنة 
املكلف���ة ببحث أوجه التعارض بني القوانني احمللية وميثاق اللجنة 
األوملبية الدولي برئاسة مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
اللواء فيصل اجلزاف وعضوية كل من عبدالوهاب البناي ود.جواد 
خلف، وس���يعقد اجلزاف مؤمترا صحافيا فور عودته حول نتائج 
االجتماعات مع مسؤولي اللجنة األوملبية الدولية وما متخض عنه 

من إجراءات.

عبدالعزيز جاسم
اكد مدير الكرة في ن����ادي النصر دخيل العدواني ان مجلس االدارة 
توصل الى اتفاق مع مدافع القادسية ضاري سعيد لالنتقال الى صفوف 
العنابي املوسم احلالي بعد موافقة الالعب نفسه ولم يتبق اال االجراءات 
الروتينية بتسلم كتاب رسمي من ادارة القادسية باملوافقة على اعارته 
للنصر ومن ثم يتم تس����جيله بالفريق ليك����ون ثاني العب ينضم الى 
النصر محليا خالل هذا االس����بوع بعد انضمام العب الساملية السابق 
سعود سويد الى تدريبات الفريق خالل اليومني املاضيني، رافضا الكشف 
عن قيمة الصفقتني. واش����ار العدواني الى ان النصر انتقل من مرحلة 
املشاركة واثبات الوجود الى مرحلة احراز االلقاب واملنافسة عليها وهو 
ال يقل شأنا عن باقي الفرق حيث تعاقد مع افضل احملترفني وكذلك ضم 
عددا من الالعبني املميزين من االندية االخرى، مشيرا الى انه يتوقع ان 

يكون العنابي احد اطراف املنافسة في جميع البطوالت .

احرز الساملية لقب بطولة االحتاد للبراعم حتت 10 سنوات في التنس، 
والتي نظمها مؤخرا احتاد اللعبة على مالعب نادي القادس����ية، جامعا 
308 نق����اط، وحل الكويت ثانيا برصيد 172 نقطة، وثالثا اليرموك وله 
135 نقطة. وشارك في البطولة 7 العبني من الساملية تأهل منهم 4 العبني 
الى الدور ربع النهائي، ثم وصل الى املباراة النهائية العبان من الساملية 

هما حسني جمال وعلي شعبان، وفاز الثاني 6- 2 و2-6.

افتتحت مس����اء اول من امس البطول����ة العربية الثالثة للبولينغ 
للش����باب وفردي الرجال والسيدات برعاية الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة رئيس اللجنة االوملبي����ة البحرينية بقاعة االحتفاالت بنادي 
بابكو وبحضور رؤساء الوفود واالحتادات للدول املشاركة. وتنطلق 
اليوم اجلولة الثانية من مسابقة فردي الرجال والسيدات، حيث يلعب 
الرجال والسيدات 6 اشواط مكملني للجولة االولى التي لعبت أمس.

ذهبيتان للطرقي ومشفي
رفعت الكويت حصيلتها من امليداليات في بطولة غرب آسيا للرماية 
املقام����ة في طهران، الى 17 ميدالية متنوع����ة )7 ذهبيات، 6 فضيات، 4 
برونزيات(، ففي منافسات أس����لحة اخلرطوش، احرز مشفي املطيري 
امليدالية الذهبية في »الدبل تراب«، فيما نال حمد العفاسي البرونزية، 
وحصل فريق الدبل تراب املكون من مش����في املطيرى وحمد العفاسي 

وفهيد الديحاني على امليدالية الذهبية.
واحرز البطل الناش����ئ طالل الطرقي امليدالية الذهبية في »التراب« 
للناشئني، كما حصل الفريق املكون من طالل الطرقي واحمد الديحاني 

وعمر الديحاني على امليدالية الذهبية.

وفد فريق احلدود العراقي لدى وصوله الى البالد

حراس األزرق سعيدون بعودة روبن لتدريبهم مرة أخرى

العبو أزرق الناشئني خالل أحد التدريبات

 )عادل يعقوب(العب القادسية محمد احلمدان يحاول اختراق دفاع كاظمة


