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العتيقي أنقذ مجهود 90 دقيقة وغوران أخطأ بإخراج البريكي
عبدالعزيز جاسم

»في الليلة الظلماء يفتقد البدر«، 
هكذا قال الش����اعر العربي القدمي، 
وهذا ما حدث في مباراة املنتخب 
الوطني اول من امس مع منتخب 
اندونيسيا بالتصفيات املؤهلة الى 
كأس آسيا والتي فاز فيها االزرق 
2 - 1 بقدمي »بدر« املطوع الذي ظهر 
في وقت عصيب من املباراة ليحرز 
هدفني يحيي بهما االمل بعد ان كنا قد 
افتقدناه إثر هدف اندونيسيا، ويجب 
اال تنس����ينا الفرحة التي عشناها 
باالمس السلبيات التي ظهرت في 
خطي وسط االزرق وهجومه في 
اغلب فترات املباراة رغم االستحواذ، 
وكذلك بعض التبديالت التي كادت 
تقلب املباراة رأسا على عقب، لذلك 
كان يجب ان نقول ش����كرا يا بدر 
الكويت، شكرا يا بدر اجلمهور على 
القتال واالداء واملستوى الذي جعلك 
تصول طوال وعرضا شماال وميينا 
فنا ومهارة ألنك فعال بدر الكويت 

االول بال منازع.

بداية قوية

ورغ����م ان البداية كانت قوية 
لالزرق من خالل الضغط على مرمى 
اندونيسيا حيث ضاعت العديد من 
الفرص، اال ان سوء احلظ الذي رافق 
احمد عجب كان وراء ضياع اغلبها، 
حيث وضح من بداية الشوط االول 
ان عجب غير جاهز وليس في افضل 
حاالته، فهو ال يستطيع ترويض 
الكرة امام املرمى وال يستطيع ان 
يضربها برأسه فلماذا كانت املكابرة 
باشراكه من املدرب الصربي غوران 
توڤاريتش ومساعده عبدالعزيز 
حمادة، ولتستمر املباراة كما بدأت 

لكن دون تنظيم في اللعب؟!
واذا كان ه����ذا الش����وط اظهر 
ان املط����وع س����يكون على عاتقه 
جميع فصول املب����اراة فانه جاء 
بخبر سار بوالدة جنم جديد هو 

عبداهلل البريكي الذي سيكون له 
كلمة في االي����ام املقبلة بعد االداء 
العالي الذي ظهر به وكأنه العب 
ميتلك خبرة سنوات طويلة بسبب 
الهدوء الكبير الذي وضح عليه في 
نقل الكرات بسالسة دون ارتباك 
على عكس معظم الالعبني، واذا كان 
اداء الهجوم سيئا في الشوط االول 
فإن الدفاع كان جيدا لتألقه في منع 
كرات مرتدة خطيرة على احلارس 
نواف اخلالدي، اال ان كرة الهدف 
الذي دخل مرمى االزرق كانت اخلطأ 
الوحيد بسبب سوء التمركز، بينما 
كان فهد االنصاري غائبا عن املباراة، 

وادى طالل العامر املطلوب.

دقيقة العتيقي بتسعين

واذا كان املط����وع جنم املباراة 
بال منازع، فإن جراح العتيقي جنم 
التسعني دقيقة ألنه انقذ مجهود 
وتعب منتخب كامل بكرة واحدة 
في الوقت بدل الضائع بخطأ ساذج 
وقع فيه احلارس نواف اخلالدي 
كاد يحرم االزرق من ال� 3 نقاط اال 
ان رأسية العتيقي اعادت االبتسامة 

الى اجلماهير.
وقد بدأ غوران الشوط الثاني 
بتبديل سليم 100% باشراك محمد 
جراغ بدال من االنصاري اال ان جراغ 
لم يكن في مستواه رغم متريراته 
الطولية لعجب، ولكن كان اخلطأ 
الكبير لغوران هو اخراج البريكي 
الذي كان النجم الثاني بعد املطوع 
ومصدر ضغط كبير على اخلصم 
وادخل حمد العنزي الذي لم يكن 
موفقا، حتى جاءت اللحظة الثمينة 
بعد ان انهكت كل قوى بدر ويأخذ 
الكرة من منتصف امللعب وميررها 
الى وليد علي ليردها الى املطوع 
الذي وضعها في مرمى اندونيسيا 
بطريقة الكبار، ولكن هل يستمر 
احلال في االياب في ظل غياب فاعلية 

خط الوسط؟

عالمات استفهام حول أداء عجب أمام إندونيسيا

العبو املنتخب الوطني بعد وصولهم مطار جاكرتا

 الربيعان: مازلت منافسًا
على لقب بطولة العالم

أكد متسابق زوارق »الفورموال 2« يوسف الربيعان أن فرصته 
مازالت سانحة للمنافسة على لقب بطولة العالم مع وجود ثالث 

جوالت خلتام البطولة.
وقال الربيعان ل�»كونا« ان فرصته مازالت قائمة للمنافسة سواء 
على لقب الس���باق الرئيسي أو على لقب سباق السرعة للبطولة 
مطمئنا محبي ومتابعي رياضة الزوارق على جاهزيته خلوض ما 

تبقى من سباقات وتعويض تأخره في املراحل السابقة.
وأضاف »انني على استعداد تام انا وأعضاء فريقي »بورت غالب« 
لتحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم واثبات قدرات الش���باب 

الكويتي على حتقيق ذلك في مختلف احملافل الدولية«.
واعرب الربيعان عن الشكر للقائمني على النادي البحري وعلى 
رأس���هم رئيس النادي فهد الفهد ملتابعتهم املس���تمرة لنشاطاته 

ودعمهم الكبير له على جميع األصعدة.

تشارك األكادميية األولى لكرة القدم في بطولة دبي لكرة القدم التي 
ستقام خالل الفترة من 19 حتى 21 اجلاري، بأربعة فرق )حتت 11 سنة، 
وحتت 13 سنة، وحتت 15 سنة، وحتت 19 سنة(، لتختتم األكادميية 
اجلولة األولى من مشاركاتها بالبطوالت اخلارجية، ولتستعد جلوالت 
قادمة من البطوالت الدولية.  وقال مدير التطوير في األكادميية األولى 
خال����د الصالح في تصريح صحافي إن مش����اركة األكادميية في هذه 
البطوالت الدولية تعتبر مصادر ثرية الس����تزادة البراعم الصغيرة 
من الالعبني بخبرات ال يستهان بها، إضافة إلى إظهار القدرات الفنية 
لألكادميية في كرة القدم إلعادة مكانة الكويت في مجال كرة القدم إلى 

األذهان ولفت األنظار إلى إجنازات هذه األكادميية الوليدة. 
وأشار الصالح إلى أن حارس مرمى فريق حتت 10 سنوات الالعب 
كرمي س����ويد حصل على جائزة أفضل ح����ارس مرمى، وحقق فريقه 

مركزا متقدما بالوصول إلى مرحلة نصف النهائي.

1نظمت جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية دورة سداسية 
مميزة في كرة القدم مبشاركة 32 فريقا.

وأقيمت املب���اراة النهائية بحضور قائد املنطقة العميد دليهي 
الهاجري ورئيس جمعية صباح الس���الم التعاونية عبدالرحمن 
العتيبي ونائب رئيس مجلس ادارة اجلمعية عايض اخلميش���ي 
وأمني الصندوق بالتعاونية عيسى املري ورئيس جلنة اخلدمات 
رئيس اللجنة املنظمة للدورة فيصل العتيبي وعدد كبير من جنوم 
االزرق على رأس���هم بش���ار عبداهلل وفرج لهيب وخلف السالمة 

ومحمد فهاد وصالح البريكي.
وش���هد حفل اخلتام مباراة اس���تعراضية بني جنوم املنتخب 
ومنتخب اللجنة املنظمة انتهت بالعادل 2-2، وفاز االول بركالت 
الترجيح 3-2. وبعد انتهاء املباراة االس���تعراضية بدأت املباراة 
النهائية بني فريقي الترش���يد وأكادميية التأهيل وانتهت بتعادل 

الفريقني 0-0، وفاز اكادميية التأهل بركالت الترجيح 2-3.

توج الذلول »مرعوشة« ملش���رف علي العبداني بطال لكأس 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية املخصص للقايا ابكار على 
مسافة 4 كيلومترات في السباق الثامن لنادي الهجن بعد منافسة 
مثيرة مع الذلول »راهي« ملاجد فرج الظفيري الذي جاء في املركز 
الثاني بفارق نصف طول، وس���لم مدير نادي اخلطوط اجلوية 
الكويتية عادل الغريب كأس املؤسس���ة الى مش���رف العيداني، 
واشاد باس���رة النادي واجلهود املبذولة الجناح رياضة التراث 

والكرم العربي االصيل.

العربي عل����ى مضيفه  ف����از 
احلسني االردني 32 - 30 بعد ان 
كان الفري����ق االردني متقدما في 
الشوط االول 17 - 15 في املباراة 
التي اقيمت في قصر الرياضة في 
العاصم����ة االردنية عمان ضمن 
بطولة االندية األس����يوية لكرة 
اليد. واكد املدير االداري للعبة في 

العربي عباس كرميي في تصريح 
ل� )كونا( اهمية املنافسات التي 
تخوضها ف����رق عربية وأجنبية 

مبشاركة محترفني.
 من جانبه، اعرب مدرب الفريق 
قائد الشاذلي عن امله في ان تسهم 
هذه النتيجة في تعزيز حظوظ 

العربي في االدوار التصنيفية.

 السالمية يلتقي اليرموك وديًا
عبدالعزيز جاسم 

يلتقي اليوم الساملية مع اليرموك وديا على ستاد ثامر ضمن 
استعدادت السماوي خلوض منافسات الدوري املمتاز الذي ينطلق 

في االول من ديسمبر املقبل.
من جانبه، قال مدير الفريق علي عبدالرضا ان اجلهازين االداري 
والفني وضعا خطة اعداداية قبل الدخول في منافس���ات الدوري 
املمتاز تتضمن 3 مباريات ودية، نبدأها اليوم امام اليرموك ثم مع 
التضامن اخلميس املقبل وأخيرا مع خيطان 23 اجلاري وجميعها 
على ستاد ثامر، مشيرا الى ان املدرب البلجيكي توماس فضل اقامة 
هده املباريات حتى ال يتطرق امللل الى الالعبني خالل التدريبات.

واضاف عبدالرضا ان السماوي سيعود بقوة في الدوري املمتاز 
بعد املستوى املتواضع الذي ظهر به الفريق خالل منافسات كأس 
االحتاد والتي أخرجته من الدور االول، الفتا الى ان كثرة االصابات 
وتراجع مستوى بعض الالعبني وقلة االنسجام كانت سببا واضحا 
ورئيسيا في الظهور بهذا املستوى. ومتنى ان يعود املهاجم العماني 
سعد السعدي الى كامل لياقته بعد ان دخل التدريبات، وان يكون 
ضمن التشكيلة في الدوري املمتاز وان يتأقلم احملترفان السنغالي 

احلاج دميبا والبرازيلي بينتو سيلفا مع الالعبني بصورة أكبر.

يوسف الربيعان في احدى املراحل

فريق األكادميية األولى لكرة القدم حتت 14 سنة
عبدالرحمن العتيبي يسلم جائزة إلى بشار عبداهلل

عادل الغريب يسلم كأس اخلطوط اجلوية الكويتية الى الفائز

وليد الصميعي يقدم الكأس الى قائد منتخب الكويت للشباب

ختام دورة جمعية صباح السالماألكاديمية األولى للكرة في بطولة دبي

»مرعوشة« كسبت كأس »الكويتية« للهجن

»يد« العربي تقبض على الحسين »آسيويًا«

الكويت بطل الخليج لإلسكواش
لمرحلتي الشباب والناشئين في الفرق

اح���رزت الكويت لقب بطولة 
اخلليج ال�� 15 لالسكواش للفرق 
ملرحلتي الش���باب حتت 19 سنة 
والناش���ئني حتت 15 سنة والتي 
اسدل الستار عليها باقامة احلفل 
اخلتامي على مركز صباح السالم 
الس���رة  الدولي مبنطقة جنوب 
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االس���كان الشيخ أحمد 

الفهد.
وج���اء اح���راز الكويت للقب 
الش���باب  »الف���رق« ملرحلت���ي 
والناشئني اثر فوزها على منتخبي 
قطر في هات���ني املرحلتني، ففي 
مرحلة الشباب حتت 19 سنة، فازت 
الكويت على قط���ر 3-0، اما في 
مرحلة الناشئني حتت 15 سنة فقد 

فازت الكويت على قطر 1-2.
وحضر اخلتام رئيس اللجنة 
التنظيمية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي لالس���كواش عبداهلل 
الس���بيعي رئيس وف���د الكويت 
بالبطولة وعضو مجلس االدارة 
فايز املطيري امني البرملان باالحتاد 
عبدالهادي العريان واحلكم العام 
ورؤساء الوفود وجمهور من محبي 

اللعبة.
وعقب انتهاء املنافس���ات قام 
الصميعي ومبش���اركة عدد من 
احلضور ورؤساء الوفود بتسليم 

حظيت ب���ه البطولة، مثمنا دور 
اللجان  املنظم���ة وبعثة  اللجنة 
العاملة التي عمل اعضاؤها بكل 

جهد واجتهاد.
وقال ان رئيس االحتاد حسني 
مقصي���د كان عل���ى اتصال دائم 
ملتابع���ة احلف���ل اخلتامي وذلك 
لتواجده خ���ارج البالد، موضحا 
ان البن���وك ش���هدت والدة عدد 
م���ن الالعبني الوافدي���ن والذين 
سيكون لهم شأن كبير في عالم 

االسكواش.

بطولة الفرق ملرحلة الشباب 
19 سنة: االول الكويت، الثاني قطر 

والثالث السعودية.
بطولة الفرق ملرحلة الناشئني 
15 سنة: األول الكويت، الثاني قطر 

والثالث السعودية.
بعد ذلك تبادل رؤساء الوفود 
امليداليات وتقدمي دروع باللجنة 
التنظيمية والتي تس���لمها وليد 
الصميع���ي، وقد ادلى الصميعي 
بتصريح بعد انتهاء احلفل عبر 
فيه عن س���عادته بالنجاح الذي 

الفائزين  ال���دروع والك���ؤوس، 
بالبطولة مبرحلتيها 19 و15 سنة 

والتي جاءت كالتالي:
مرحلة الشباب 19 سنة )الفردي( 
االول احمد التميمي )قطر(، الثاني 
يوسف نزار )الكويت( والثالث 

ناصر احلسيني )الكويت(.
الناش���ئني 15 س���نة  مرحلة 
)الفردي( االول عبداهلل التميمي 
)قطر(، الثان���ي علي عبداجلادر 
)الكويت( والثالث احمد الطواري 

)الكويت(.

لجنة دراسة ملف 
العربي تبدأ اليوم

مبارك الخالدي
تبدأ اللجنة المشّكلة بقرار 
م���ن الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة لدراسة ملف النادي 
العربي اداريا وماليا قبل تنفيذ 
الحكم الخاص بحل مجلس ادارة 
النادي، اول اجتماعاتها صباح 
العامة للشباب  بالهيئة  اليوم 
والرياض���ة برئاس���ة رئيس 
العام  المدير  اللجنة ونائ���ب 
الرياضية د.حمود  للش���ؤون 
فليط���ح وعضوية مدير ادارة 
الهيئات الرياضية احمد عايش 
والمستش���ار القانوني حمدي 
مرس���ي واثنين من المدققين 

والمحاسبين الماليين.
وم���ن المق���رر ان يتضمن 
اللجنة دراس���ة  جدول اعمال 
القرار الخاص بإنشائها واالطالع 
على االحكام القضائية المتبادلة 
بين كاف���ة االطراف المتنازعة 
ووضع آلية العمل الخاصة بها 
والتي تشمل االنتقال الى مقر 
العربي بالتنسيق مع  النادي 

امانة السر بالنادي.

إسراء والسميط بطال 
كأس المبارك للرماية 

اختتمت اول من امس بطولة 
املغفور له الشيخ عبداهلل املبارك 
بحضور الشيخ سلمان احلمود 
رئيس مجلس ادارة نادي الرماية 
وجمهور كبير من محبي الرماية، 
وق���د حظيت منافس���ات كأس 
عبداهلل املبارك التي اس���تمرت 
3 ايام مبش���اركة عدد كبير من 
رماة وراميات النادي واالحتادات 
العس���كرية اجليش  الرياضية 
والشرطة واحلرس الوطني ورماة 
مدرسة الرماية الكويتية واشتملت 
الرماية  على جميع منافس���ات 
األوملبية لرمايات »الس���كيت، 
والتراب الدبل، وتراب البندقية 
احلرة 50م والبندقية واملسدس 
ضغ���ط الهواء 10 م واملس���دس 
25 م« لفئات الرجال والسيدات 

والناشئني والناشئات.
واح���رزت اس���راء املطيري 
املركز االول للسيدات في مسابقة 
بندقية ضغط هواء عن مدرسة 
الرماية فيما احرز داود السميط 
املركز االول ملسدس ضغط هواء 

للرجال.

األزرق وصل جاكرتا ويتدرب اليوم
جاكرتا ـ حسين المطيري موفد جمعية الصحافيين

يبدأ املنتخب الوطني مساء اليوم اول تدريب في 
جاكرتا استعدادا للقاء منتخب اندونيسيا األربعاء 
املقبل في مباراة اإلياب بالتصفيات اآلسيوية املؤهلة 

لكأس آسيا 2011 التي ستقام في قطر.
وكانت بعثة األزرق قد وصلت الى جاكرتا عصر 
امس برئاسة رئيس اللجنة االنتقالية املكلفة بادرة 
شؤون االحتاد الش��يخ احمد اليوسف وقد انتقل 

الوف��د الى مقر اقامته بفندق الس��لطان احد اكبر 
الفنادق بالعاصمة حتت حراس��ة امنية حيث كانت 

ترافق الوفد سيارتا شرطة. 
وقد منح اجلهاز الطبي الالعب بدر املطوع راحة 
من التدريبات اليوم وغدا لالطمئنان على اصابته 
التي تعرض لها خالل مب��اراة اول من امس، وقد 
اوض��ح د.عبداملجيد البن��اي ان املطوع يعاني من 
متزق عضلي بس��بب االجهاد الذي تعرض له في 

املباراة السابقة.
واشار البناي الى ان املطوع حتامل على اصابته 
طوال املباراة وقد ملسنا ذلك عندما فحصنا اإلصابة 

وهو العب مخلص وشجاع وال نريد خسارته.
واوضح عبدالعزيز حمادة مس��اعد املدرب ان 
البرنامج التدريبي سيبدأ من اليوم وقد منح الالعبني 
امس راحة من التدريبات ملنحهم قسطا من الراحة 
بع��د املجهود الكبير الذي ب��ذل في امللعب ورحلة 

الس��فر الطويلة. واضاف ان املباراة املقبلة ليست 
سهلة وسنسعى لإلعداد لها بصورة جيدة خاصة 
اننا وجدنا بعض األخطاء في املباراة السابقة وبإذن 

اهلل سنتالفاها.
من جانبه أعرب الشيخ احمد اليوسف عن شكره 
وتقدي��ره للجماهير الكويتية الوفي��ة التي آزرت 
الالعبني في مباراة الذهاب رغم الظروف الصعبة 

التي كان مير بها الالعبون.


