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دوّختونا..
ي����كاد الواحد منا يفقد التركيز وهو يتابع املس����ابقات 
احمللية واخلارجي����ة في كرة القدم، فم����ن الدوري املمتاز 
إلى كأس االحت����اد ثم إلى جتارب األزرق الودية واملنتخب 
الرديف واألوملبي والناشئني، والقادسية يلعب في تايلند 
ويعود س����ريعا للعب في الكويت وكاظمة يذهب إلى حلب 
ويخس����ر من االحتاد ويكرر اخلسارة سريعا في الكويت، 
زحمة مباريات تصيبك بالدوار وتشعرك بأن شهور السنة 
امليالدية هي س����بتمبر وأكتوبر ونوفمبر فقط في حني ال 
يداخلك هذا الشعور وانت تتابع املسابقات األوروبية إذ ان 

االختالف بيننا وبينهم كاختالف الليل والنهار.
خذوا واحدا من النماذج الس����يئة في تشابك البطوالت 
اخلارجية التي ال تصب إطالق����ا في مصلحة اللعبة حيث 
ان الفارق بني بطول����ة كأس اخلليج املقبلة في اليمن )22 
نوفمبر إلى 5 ديس����مبر( وبطولة كأس آس����يا في قطر )7 
إلى  29 يناير 2011( شهر واحد ويومان فقط فماذا تريدون 
من الالعبني أن يفعلوا؟ أليسوا بحاجة إلى الراحة البدنية 
والذهنية خصوصا أن اللعب مع املنتخب في بطوالت ذات 
خصوصية تختلف عن مش����اركتهم م����ع فرقهم في مباراة 
محلية، ويجرنا احلديث ال����ى الضبابية في موقف بعض 
املنتخبات للمشاركة في كأس اخلليج وكأنها ترسل رسائل 
على استحياء بضرورة تأجيل البطولة ألسباب ال تخفى على 
أحد وفي مقدمتها عدم استعداد اليمن الستضافة البطولة 
من نواح فنية وإدارية ومعيش����ية وحتى أمنية، لذا يجب 
حسم أمر البطولة إلى التأجيل بعيدا عن املجاملة والتدخل 

اخلارجي من أجل التكسب االنتخابي!
آخ����ر نقطة: أزعجتنا خس����ارة كاظمة في كأس االحتاد 
اآلسيوي وأسعدنا فوز القادسية، أزعجنا البرتقالي بعدما 
خرج م����ن البطولة على يد فريق ال يفوقه في املس����توى 
ب����ل إنه كان قريبا من التأهل لنصف النهائي لو فاز بهدف 
نظيف لكن املدرب ميالن ماتشاال لم يحسن وضع التشكيلة 
املناسبة هجوميا ومنها عدم إشراك مهاجم املنتخب األساسي 
يوس����ف ناصر مبكرا، كما نحذر إدارة كاظمة من تصرفات 
العبه احملترف محمد جمال الذي خرج مطرودا غير مرة، أما 
األصفر فقد أصبح مرشحا قويا للفوز باللقب ولكن مثلما 
ذكرنا فإن تداخل املشاركات اخلارجية قد حترمه من مشاركة 
أعمدته األساسية املنضمني ملنتخبي الرديف واألوملبي أمام 
الرفاع البحريني في املنامة يوم 5 أكتوبر املقبل، ولكن ألنه 

األصفر فإننا نثق به. وسالمتكم.
ناصر العنزي

أزرق الناشئين خارج المنافسة في البطولة الخليجية 

خرج منتخبنا للناش���ئني من الدور 
األول لبطولة اخلليج للناشئني السابعة، 
وذلك عقب خسارته من شقيقه القطري 
1-3 في اللقاء الذي جمع بينهما مس���اء 
أمس على ستاد جابر الدولي في اجلولة 
الثالثة واألخيرة للمجموعة الثانية، سجل 
ألزرق الناش���ئني املهاجم فيصل عجب 
)55( وللمنتخب القطري سعود اخلالفي 
)14(، وعلي باقر )58، 67(. وبذلك احتل 
أزرق الناشئني املركز الثالث واألخير في 
املجموعة بف���ارق األهداف عن املنتخب 
القطري الذي احتل املركز األول وعمان 
ثانيا، وسيلتقي في الدور قبل النهائي 
منتخب قطر مع اإلمارات ثاني املجموعة 
األولى والسعودية أول املجموعة األولى 
مع عمان، عل���ى ان يلتقي منتخبنا مع 

البحرين لتحديد املركزين ال� 5 و6.

دورتا إشراف وإدارة

من جهة أخرى، اكد رئيس احتاد كرة 
القدم الشيخ طالل الفهد ان أزرق الناشني 

املشارك في بطولة اخلليج السابعة التي 
ستختتم اخلميس املقبل على ستاد جابر 
الدولي، سيكون اجليل الذي سيرفع لواء 
الكرة الكويتية في أوملبياد ريو دي جانيرو 

بالبرازيل 2016 في حال تأهله. 
وأشار الفهد خالل تواجده في دورتي 
االدارة واالش���راف اللت���ني أقيمتا حتت 
اشراف احتاد الكرة على هامش البطولة، 
ان أزرق الناشئني احلالي تنتظره الكثير 
من االستحقاقات الهامة أبرزها التصفيات 
اآلسيوية ومن ثم املنافسة على التأهل 
لنهائيات كاس العالم للش���باب وأخيرا 

املشاركة في تصفيات اوملبياد 2016.
وأوضح ان االستقرار أصبح عنصرا 
هاما في تطور احلركة الرياضية مشيرا 
الى ان مجال���س االدارات في حاجة الى 
االستمرار لفترة ال تقل عن سبع سنوات 
لكي تنج���ز، ضاربا مثاال مبجلس ادارة 
القادسية الذي ترأسه الفهد منذ عام 1997 

والذي حقق حتى اآلن 21 بطولة.
 واض���اف الفه���د ان نش���ر الثقافة 

الرياضية في اجلانب االداري يعد من 
العوامل املهمة والتي ان توافرت فانها 
تزيد من قيمة الكرة اخلليجية وجتعلها 
تصل الى مصاف الدول املتقدمة كرويا 
مشيرا الى ان الرياضة في اخلليج بشكل 
عام عبارة عن مبادرات فردية في الوقت 
ال���ذي يجب ان تكون فيه عمال جماعيا 
معتمدا على الدراس���ة والعلم في املقام 
االول ومن ثم االس���تفادة من الكفاءات 
واخلبرات التي عملت في املجال الرياضي. 
وابدى ارتياحه للصورة اجليدة التي ظهر 
عليها ستاد جابر في افتتاحه التجريبي، 
مؤكدا ان بعض السلبيات لن تخف العمل 
الكبي���ر الذي قام به الكثيرون من أجل 
جتهيز االستاد في فترة زمنية قصيرة 

الستضافة مباريات البطولة.

المكيمي: الكويت رائدة إداريا

من جانبه، عبر احملاضر د.حس���ني 
املكيمي عن سعادته باالقبال الذي شهدته 
دورتا االدارة واالشراف من قبل اداريي 

ومشرفي املنتخبات اخلليجية مما يؤكد 
ان الدورة حققت االهداف املنشودة.

وأوضح ان الكويت تعتبر من الدول 
الرائدة في املنطقة س����واء باقامة هذه 
احملاضرات املتعلقة باجلانب االداري 
او فيما يخص اللجان املختصة سواء 

باملدربني وحتى احلكام.
 وكان املكيمي قد القى محاضرات 
في دورتي االشراف واالدارة في فندق 
»كراون بالزا« حيث استقطبت الدورتان 
العديد من االداريني واملشرفني من دول 
اخلليج بخالف املرافقني لوفود املنتخبات 
اخلليجية والذين نالوا شهادة حضور 
بالدورتني حيث حض����ر الدورة خالد 
التريكي وميرزا علي وتركي عبداهلل 
ومحسن السيد من البحرين ويوسف 
حسني عبداهلل وخالد بن حجر وجمال 
بوهندي من االمارات وياسر الرواحي 
وعبداهلل احلارثي ونايف املرهون من 
عمان وصالح خليفة وماجد النجران 
وحمد الش����يحة من السعودية وعلي 

املري وحسن ابراهيم العيدلي وحامد 
املرواني وعب����داهلل القحطاني وخالد 
سعد من قطر بينما حضرها فهد احمد 
الفهد ومشعل طالل الفهد وأنور الكندري 
وناصر بنيان وشاكر ابراهيم وهاني 
بهبهاني وهش����ام العوضي وس����طام 
السهلي واحمد الرمضان من الكويت.

السهو: البطولة حققت أهدافها 

وبدوره اشاد سكرتير احتاد الكرة 
التي  بالنتائج االيجابية  السهو  سهو 
خرجت به����ا خليجي الناش����ئني قبل 
الدخ����ول في منافس����ات الدور نصف 
النهائ����ي، مؤك����دا ان البطولة حققت 
اهدافها املتمثلة ف����ي منح املنتخبات 
املشاركة فرصة االحتكاك من أجل االعداد 
للمشاركة في التصفيات االسيوية الى 
جانب توفير املناخ املناسب للشباب 
اخلليجي للمشاركة في مناسبة رياضية 
هامة حظت بشرف اقامة مبارياتها على 

استاد جابر الدولي.

االتحاد العماني يطلب
العجمي وعايل

مبارك الخالدي
تلقى مجلس ادارة نادي الكويت طلبا رسميا من 
االتحاد العماني لكرة القدم الستدعاء الالعبين اسماعيل 
العجمي وخليفة عايل لالنضمام الى المرحلة االعدادية 
الثاني���ة للمنتخب العماني في الفت���رة من 5 الى 13 

اكتوبر المقبل.
وق�����د واف��ق�����ت ادارة ال�ك�ويت ع�ل����ى الط��لب 
ال�ع�م��اني الن االبيض ليس���ت لديه اي مش���اركات 

خالل تلك الفترة.
ومن المقرر ان يغادر الالعبان البالد نهاية الشهر 

الجاري لاللتحاق بمنتخب بلدهما.

حفل عشاء للوفود
تقيم اللجنة العليا املنظمة للبطولة في الثامنة من مس���اء اليوم في فندق 
»كراون بالزا« حفل عشاء على شرف الوفود اخلليجية املشاركة، لزيادة التعارف 

بني جميع الوفود من مدربني وإداريني والعبني.

جهد مميز للثالثة الرياضية 
يقوم فريق عمل القناة الرياضية الثالثة بتلفزيون الكويت بجهد مميز في 
تغطية أحداث البطولة بعمل اس���تديو حتليلي جلميع املباريات واستضافة 

جنوم كرة القدم السابقني وبعض الشخصيات الهامة من أرض امللعب.

»البحري« يفتح باب التسجيل
لدورة محو أمية السباحة

اعلنت اللجنة المائية في النادي البحري عن فتح 
باب التس���جيل لدورة جديدة في محو امية السباحة 
والتي خصصت للبراعم االوالد من عمر 5 الى 12 سنة 

وللبنات من 5 الى 9 سنوات.
وذكر ال�م�دير ال�ف��ني لم�جمع ح�وض ال�س�ب��اح�ة 
ف�ي ال�نادي في�صل مح�مد ان الت�س����ج�يل س���ي�ب�دأ 
اعتبارا من اليوم في مقر النادي بالس���المية، مشيرا 
ال���ى ان الدورة تأتي في اطار الخطة الس���نوية التي 
وضعه���ا النادي في مجال االلع���اب المائية من اجل 
محو امية السباحة وتأهيل براعم جديدة لضمها الى 

فرق النادي.

بعد الهزيمة 1- 3 أمام قطر

خيبة أمل كبيرة بعد خروج أزرق الناشئني    الشيخ طالل الفهد يتوسط املشاركني في دورتي االدارة واالشراف

 )هاني الشمري(مهاجم القادسية احمد عجب يسدد الكرة على مرمى العربي

احلكم سعد كميل مع مدير العالقات العامة في نادي النصر سعد الفضلي

كميل: إعداد جيد للحكام 
أشاد عضو اللجنة الفنية 
ومشرف احلكام في البطولة 
س���عد كميل بأداء احلكام 

خالل املباريات السابقة.
ان���ه مت اجراء  وق���ال 
اختب���ار اللياق���ة البدنية 
البطول���ة يوم 20  حلكام 
اجلاري حيث اجتاز جميع 
احلكام البال���غ عددهم 12 
حكم���ا )حكم���ان من كل 
ال���دورة بنجاح  دول���ة(، 
وامتياز، مبينا أنهم حكام 
درجة أولى ومشاركتهم في 
البطول���ة التاحة الفرصة 
له���م الكتس���اب اخلبرة 
وحصولهم على الش���ارة 

الدولية مستقبال.
وأض���اف ان تدريبات 
احلكام تقام بشكل يومي 
املباريات خالل  أي���ام  عدا 
الفترة املسائية على مالعب 
نادي النصر، وتكون الفترة 
الصباحي���ة للمحاضرات 
التي  املباري���ات  وحتليل 
شارك احلكام في حتكيمها 
في فندق موڤنبيك البدع، 
وح���ول مس���توى حكام 
ق���ال كميل ان  البطول���ة 
املس���توى بشكل عام جيد 
جدا ولكنهم يحتاجون الى 

القليل من اخلبرة.

من البطولةلقطات

وصل عدد الهويات اخلاصة التي مت اصداراها لالعالميني الذين 
يقومون بتغطية انش���طة الدورة ما يقارب 200 بطاقة موزعة بني 

جميع الدول املشاركة من صحافة واذاعة وتلفزيون.
قام جنم األزرق السابق فيصل الدخيل بزيارة الالعبني في الفندق 

وحثهم على العطاء بنفس القوة التي انطلقوا بها.
قامت بعض الوف���ود في أيام الراحة باعط���اء العبيها فرصة 
للتسوق وكذلك زيارة األماكن السياحية ترفيها لالعبني وابعادهم 

عن الضغط النفسي.
يرافق كل وفد من املنتخبات املشاركة دورية خاصة كاجراء احترازي 

وتسهيل لعملية تنقلهم مللعب املباراة ومواقع اقامتهم والتدريبات.
وصل عدد الهويات اخلاصة التي مت اصداراها لالعالميني الذين 
يقومون بتغطية انش���طة الدورة ما يقارب 200 بطاقة موزعة بني 

جميع الدول املشاركة من صحافة واذاعة وتلفزيون.
قام جنم األزرق السابق فيصل الدخيل بزيارة الالعبني في الفندق 

وحثهم على العطاء بنفس القوة التي انطلقوا بها.

العربي والقادسية..حبايب
عبداهلل العنزي  - مبارك الخالدي

تبادل القادسية والعربي االدوار قبل ان يخرجا 
متعادل���ني 2 - 2 في املب���اراة التي جمعت بينهما 
امس على س���تاد محمد احلمد للجولة الثانية من 
كأس االحتاد، تقدم العربي اوال عبر علي عمر )17(، 
ليتعادل القادسية عبر مهاجمه احمد عجب )49(، 
قبل ان يعود عجب نفسه في تسجيل هدف فريقه 
الثاني )53(، قبل ان يعدل خالد خلف الكفة )86(، 
ليرفع العربي بذلك رصيده الى نقطتني من مباراتني 

والقادسية الى نقطة واحدة من مباراة.
وفي املباراة حافظ النصر على صدارته للمجموعة 
بفوزه على كاظمة 2 - 1، سجل الفائز جون سوزا )6( 

وجابيرو )36(، وسجل لكاظمة فهد الفهد )30(. 
ففي املباراة األولى، جنح العربي في استغالل 
أفضليته في الشوط األول بتسجيله هدف السبق 
عبر العبه املخضرم علي عمر الذي اس���تغل كرة 
عرضية للمتألق محمد جراغ ما سهل لالعب عمر 
املتمرك���ز داخل منطقة اجلزاء صعوبة ايداعها في 

شباك حارس القادسية صالح مهدي »17«.
وباتت أفضلية العربي في هذا الش���وط بفضل 
حتركات العبيه في منتصف امللعب، فقد أدى نواف 
شويع وفهد احلش���اش واجباتهما الدفاعية على 
أكمل وجه، في حني واصل جراغ تقدمي أدائه املميز 
هذا املوسم، وشكلت حتركاته خطورة كبيرة على 

دفاع القادسية.
 في املقابل، لم يقدم القادسية أداء جيدا في هذا 
الشوط، وعلى الرغم من زج مدربه محمد ابراهيم 

3 مهاجمني هم خلف السالمة واحمد عجب واحمد 
البلوشي، إال ان الفريق لم يشكل أي خطورة على 
مرمى العربي، وبخالف الهدف الذي سجله عجب 
أواخر الشوط األول وألغاه احلكم بداعي التسلل، 

فإن اخلطورة غابت متاما عن القادسية. 
في الش���وط الثاني ضرب القادسية بقوة منذ 
بداية الشوط، واستطاع مهاجمه احمد عجب تسجيل 
ه���دف التعادل بعد مرور 4 دقائق فقط مس���تغال 
البينية املميزة من خلف الس���المة فلم يجد عجب 
املنفرد صعوبة ف���ي إيداعها من حتت قدم حارس 
العربي يوسف الثويني )49(، وسريعا عاد عجب 
للتسجيل ليتقدم فريقه بهدف ثان بعد ان استغل 
خطأ ساذجا من حارس العربي الثويني في إبعاد 
الكرة لتصل الكرة الى عجب الذي سددها »لوب« 

من فوق ثويني في شباك العربي )53(.
وبع���د هدف القادس���ية الثاني أج���رى مدرب 
العربي البرازيلي كابو تغييرين بدخول خالد خلف 
والبرازيلي لويس كارلوس بدال من فهد احلشاش 
وجراح الزهير، لينش���ط العربي مجددا ويش���كل 
العب���وه خطورة على مرمى صال���ح مهدي، حتى 
استطاع خالد خلف ادراك التعادل لفريقه بعد ان 
انفرد مبرمى القادسية وسدد الكرة بذكاء من فوق 

احلارس مهدي )86(.
أدار املباراة احلكم علي طالب وأنذر طالل العامر 
ومجيد طالل من القادسية وجراح الزهير من العربي 
وطرد علي مقصيد ف���ي الدقائق األخيرة من عمر 

املباراة.

النصر يهزم كاظمة في الجولة الثانية لكأس االتحاد

 )هاني الشمري(


