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الكويت يسعى لخطف الصدارة من الساحل في كأس االتحاد
عبدالعزيز جاسم 

تنطلق اليوم مباريات اجلولة الثالثة من 
مســـابقة كأس االحتاد بــــ 3 مواجهات ضمن 
املجموعة الثانية، حيث يســـتضيف الكويت 
»الثالث« على ملعبه الساحل »املتصدر«، ويلتقي 
الشباب »الوصيف« مع التضامن »قبل األخير« 
على ملعب الســـاحل، وفـــي املواجهة الثالثة 
يحل اجلهراء »األخير« ضيفا على الصليبخات 

»اخلامس« وتقام املباريات في الـ 6:15.
يدخل األبيض اليوم املواجهة وكله أمل 
في خطف صدارة املجموعة من الســـاحل 
خصوصا أن الكويـــت لعب مباريات أقل 
بعد أن ارتـــاح في اجلولة األولى وضرب 
بقوة فـــي الثانية وتغلب على الفحيحيل 
األبيـــض جميع احللول  بثالثية، وميلك 
لتحقيق الفوز السيما أن عناصره األساسية 
جميعها متواجدة باستثناء جراح العتيقي 

الذي يشارك مع رديف األزرق.
ويحاول الكويت حسم تأهله إلى الدور 
نصـــف النهائي اليوم حتـــى يريح أغلب 
العبيه في اجلولة الثانية خاصة بعد تداخل 
املســـابقات مع بعضها البعض ما يؤدي 
إلى إرهاق العبيه. ويعتمد مدرب الكويت 
البرتغالي جوزيـــه روماو على انطالقات 
وليد علي والبرازيلي روجيريو في شـــن 

الهجمات وإرباك املنافس. 
من جهته يأمل الساحل أن يثبت أن األداء 
الذي ظهر به فـــي اجلولتني املاضيتني لم 
يكن مبحض الصدفة بل ألن الفريق يضم 
مجموعة مميزة من الالعبني وميلك تكتيكا 
عاليا بقيادة املـــدرب الكرواتي كوجلانني 
مارينكو الذي دائمـــا يحرص على ثبات 

التشـــكيلة في جميع املسابقات ما يعطي 
الفريق قوة إضافية لكن الساحل يحتاج 
محترفني اثنني او اكثر من املمكن ان يجعلوا 

الفريق أكثر قوة.

الشباب والتضامن

وفي املواجهة الثانية يتمنى الشباب أن 
يسقط الكويت والساحل في فخ التعادل 
وان يحقق الفوز كي يتصدر املجموعة ولكن 
عليه اوال ان يركز في مباراته وان يحقق 
الفوز ألن الطريق مازال طويال خصوصا 

أن البطولة بنظام الذهاب واإلياب.
من جهته يعلم التضامن ان التأهل للدور 
الثاني واملنافسة على اللقب خير تعويض 
للفريق الذي يلعب حاليا بدوري الدرجة 
األولى لكن في ظل تواجده في املركز قبل 
األخير وعدم اجلدية النتشال الفريق من 
الوضع احلالي يبدو انه لن يتقدم خطوة 

واحدة.
وفي املباراة الثالثة يريد الصليبخات 
احلصول على 3 نقاط وهو ما يجعله ضمن 
فرق الصدارة خصوصا أنه تعادل في اجلولة 
االولى ولم يلعب في الثانية وبالتالي لديه 
مباراة مؤجلـــة ورمبا تكون مهمته اليوم 

سهلة ألنه سيستضيف متذيل الترتيب.
وعلى اجلبهة األخرى يسعى اجلهراء 
لتصحيح وضعه السيما أن الفريق يعاني 
منذ انطالقة الدوري واحلال نفسه في كأس 
االحتاد ودائما يحتل مكانة ال تليق باسمه 
بالرغـــم من ووجود عـــدد ال بأس به من 
الالعبني الذين ســـبق ان مثلوا املنتخبات 

في جميع املراحل السنية.

الشباب والصليبخات يستضيفان التضامن والجهراء

مبارك الخالدي
قال الظهير األيس��ر للعربي علي 
مقصي��د ان البطاق��ة احلم��راء التي 
وجهها له احلكم علي طالب في مباراة 
الديربي أمام القادس��ية هي األولى له 

طوال مسيرته الرياضية.
وأوضح مقصي��د ان احلكم علي 
طال��ب بالغ في توجيه العقوبة وكل ما 
حصل هو انني صرخت بصوت عال 
كرد فع��ل على احد القرارات اخلاطئة 
فأشار مس��اعد احلكم فأوقف اللعب 
وتوجه للمس��اعد وبن��اء على ما دار 

بينهم��ا من ح��وار فوجئت بإش��هار 
البطاقة احلمراء في وجهي علما بأنني 
توقع��ت ان يوجه البطاق��ة الصفراء 
ألنني لم أجتاوز حدود اللياقة واألدب 
ول��م أخطئ في ح��ق اي من احلكمني 
واعتق��د ان طالب تس��رع في توجيه 
البطاقة احلم��راء وأمتن��ى ان تكون 
االخي��رة ألنني من��ذ دخولي املالعب 
احاول ان اجع��ل تركيزي على اللعب 
الس��لس دون عن��ف وال أتعمد إيذاء 
اآلخرين كما انني لس��ت ممن يسيء 

السلوك مع احلكام.

ن��ادي  إدارة  مجل��س  تعاق��د 
الفحيحي��ل مع امل��درب الوطني لكرة 
قدم الصاالت عيسى فالح لإلشراف 
على فريقه للموسم اجلديد وكذلك مع 
مدرب حراس مرمى املنتخب اإليراني 
اصغر كهرماني وذلك بدال من اجلهاز 
الفني الس��ابق بقي��ادة محمود أمير، 
وم��ن اجلدير بالذكر أن موس��م كرة 
ق��دم الصاالت س��يفتتح 20 الش��هر 
املقبل مبباراة كأس الس��وبر بني بطل 

ال��دوري )اليرم��وك( وبط��ل الكأس 
)الفحيحي��ل(، على أن ينطلق الدوري 
25 من الشهر نفس��ه. وقد أكد مدير 
الفريق وائل محمد أن مجلس اإلدارة 
ال يأل��و جهدا لتوفي��ر كل ما يحتاجه 
الفري��ق حرص��ا منه على اس��تكمال 
مس��يرة النج��اح التي بدأها املوس��م 
املاضي، وكش��ف أن��ه مت التعاقد في 
األي��ام القليلة املاضي��ة مع محترفني 

إيرانيني لدعم صفوف الفريق.

مقصيد: طالب بالغ في عقابي

فالح مدرباً لصاالت الفحيحيل 

هل يتمكن الكويت من اجتياز الساحل اليوم؟

أحد الالعبني بعد انتهاء املباراة النهائية العبو املنتخب متوجني مبيداليات املركز الثاني

كوااللمبور ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
اختارت اللجنة املنظمة لبطولة 
ماليزيـــا الدولية املفتوحة لهوكي 
اجلليد منتخبنا الوطني كصاحب 
افضل اداء من حيث اللعب النظيف 
من بني 12 منتخبا شارك في البطولة 
التي استضافتها العاصمة املاليزية 
كواالملبور التـــي اختتمت باحراز 
منتخبنا املركز الثاني بعد خسارته 
امام ماليزيا 4 - 5 حتت اشـــراف 
االحتادين اآلسيوي والدولي للعبة 
وبطواقم حتكيمية معتمدة دوليا. 
الى ذلك، يصل في السادسة صباح 
غـــد وفد املنتخب، وجـــاء اختيار 
املنتخب لنتائجه التي حققها بثالثة 
انتصارات وتعادل وخسارة ومبعدل 
اهداف اقل )11هدفا(. ودعت اللجنة 
املنظمة رئيس جلنة الهوكي فهيد 
العجمـــي الى تســـليم امليداليات 
لالعبني بحضور ممثل من االحتاد 
املاليزي للعبة وعدد من الضيوف 

الكبار من القارة الصفراء.
من جانبه، اكد العجمي ان حصول 
املنتخب على املركز الثاني هو اقل 
ما يستحقه الالعبون نظرا ملجريات 
املباراة النهائية امام ماليزيا والتي 
انتهـــت بصعوبة لصالح املنتخب 
املســـتضيف، مضيفا ان الالعبني 
قدموا ما عليهم وكانوا ابطاال داخل 

الصالة ولم يسمحوا لالعبي اخلصم 
بالسيطرة على املباراة وكانوا ندا 
قويا ومهاجمني في مراحل كثيرة 
من اشواط املباراة الثالثة، واعتبر 
ان احلظ في تنفيذ ركالت اجلزاء 
الثالثة كان له الدور االكبر في ابعاد 

العبينا عن رفع كاس البطولة.
وشـــدد العجمي على ضرورة 
االستفادة من البطولة وما سبقها 
ليكون اعداد املنتخب افضل ما يكون 
خلوض دورة االلعاب اآلســـيوية 
الشتوية السابعة التي تستضيفها 
كازاخستان نهاية العام احلالي، الفتا 

النهائية  املباراة  ان  املبارك  احلمد 
جاءت ترجمـــة للجهد والتحضير 
اجليد الذي واكب مسيرة املنتخب 
منذ شهر رمضان الكرمي حتى اآلن 
مهنئا الالعبني على عطائهم وحثهم 
على بذل املزيد من اجلهد ليكونوا في 
امت االستعداد السياد كازاخستان.

الوفد  بـــدوره، اعرب عضـــو 
ورئيس الصندوق عبداهلل الغريب 
عن امله ان يتابع الالعبون مسيرتهم 
املشرفة في االيام املقبلة واالنخراط 
في التدريبـــات بعد وصولهم الى 
الكويت لتبـــدأ مرحلة جديدة من 

الى ان االستفادة من البطولة كانت 
جيدة وحققت الهدف املنشود منها 
حيث ظهر االنسجام والتكتيك في 
طريقة واداء لعب املنتخب بدءا من 

املباراة االولى حتى النهائية.
وهنأ العجمي الالعبني واجلهازين 
الفني واالداري علـــى انضباطهم 
ومتثيلهم املشرف للكويت طالبا 
منهم رفع املستوى في املعسكرات 
املقبلة  التحضيرية  والبطـــوالت 
قبل االســـتحقاق اآلسيوي الكبير 
في كازاخستان. من جهته، اوضح 
نائب رئيس الوفد الشـــيخ نواف 

العمـــل والتحضير لالســـتحقاق 
اآلسيوي الكبير.

الالعبون: محمد  املنتخب  مثل 
العجمي وعبداهلل الزيدان ومشعل 
العجمي وفيصل عطاهلل وســـالم 
العجمي وعبدالعزيز الشتيل وصقر 
الصابري واحمـــد العجمي وحمد 
الشايجي ومحمد الشطي وحسني 
باقر وعبدالعزيز اخللف وعبداهلل 
العسعوسي وشعيب شعيب وجاسم 
دشتي ومحمد الدعيج وانور العطار 
وحارسا املرمى عبدالعزيز الزلزلة 

وجاسم الصراف.

العجمي: هوكي الجليد حقق الهدف بإحراز لقب الوصيف في ماليزيا

ختام رماية القوس العربية

النجار: سننافس على بطولة العالم 

الكويت تشارك في 12 لعبة  
باألولمبياد الخاص بدمشق

اختتمت مســـاء امس البطولة العربية الثامنة لرماية القوس 
والسهم األوملبية التي جرت في مدينة سرت الليبية وقد استطاع 
املنتخـــب الوطني حتقيق 8 ميداليات متنوعة وتوج الرامي فالح 
العسكر بامليدالية الذهبية اضافة الى 5 ميداليات فضية وميدالية 
برونزية، كما استطاع البطل الناشئ عيد الشمري حتقيق املركز 

الثالث وامليدالية البرونزية ألقل من 15 عاما.

أكد رئيس اللجنة البحرية بالنادي البحري عبدالقادر النجار ان العبي 
منتخبنا للدراجات املائية مؤهلون لتحقيق أفضل املراكز في بطولة 

العالم املقررة في بحيرة )هافا.سو( في والية ميامي االميركية.
وقــــال ان العبي املنتخب املشــــاركني »ميتلكــــون القدرة لتحقيق 
املراكز األولى في مختلف الفئات ومقارعة أفضل ســــائقي الدراجات 
املائية في العالم«. وأعرب النجار عن متنياته أن يتعاون اجلميع في 
ســــبيل حتقيق الهدف املنشود وهو »رفع علم الكويت في هذا احملفل 
الرياضي العاملي الكبير«. وذكر ان الوفد املشــــارك في البطولة الذي 
يرأسه يتكون من 11 فردا ويشارك في البطولة 6 متسابقني هم محمد 
بوربيع ويوسف العبدالرزاق ومحمد الباز وخالد بوربيع وعبدالوهاب 

العيسى ويعقوب الهويدي.

أعـــرب مدير فريق نادي املعاقني ســـعد العازمـــي عن تفاؤله 
بإحراز ميداليات ذهبية وبرونزية في الدورة االقليمية الســـابعة 
لالوملبياد اخلاص ملنطقة الشرق االوسط وشمالي افريقيا املقامة 

في دمشق.
وقال ان الفريق سيشارك بـ 12 لعبة ومنها ألعاب القوى والتنس 
وكرة الطاولة والسلة والسباحة والتزلج على اجلليد والبولينغ 

والهوكي وكرة الريشة.
وأكد حرص النادي منذ الدورة االولى لالوملبياد اخلاص على 
املشـــاركة بفاعلية مبختلف االلعاب موضحـــا ان الوفد يضم 56 
عضوا منهم 34 العبا والعبة في مختلف االلعاب و11 مدربا اضافة 

الى االداريني.

سحب قرعة »الطائرة 
الخليجية للسيدات«

خالص العزاء

تستضيف الكويت البطولة 
األولى للسيدات للكرة الطائرة 
مبجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية التي ستقام خالل الفترة 
من 2 ـ 9 نوفمبر املقبل، وقد 
أقيمت قرعة البطولة في قاعة 
االجتماعات مبجمع الشــــهيد 
فهد االحمد باللجنة االوملبية 
بحضور الشيخة نعيمة االحمد 
رئيــــس اللجنــــة التنظيمية 
لرياضة املرأة مبجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والشيخ 
يوسف العبداهلل رئيس اللجنة 
التنظيمية للكرة الطائرة. وقد 
أشادت رئيس اللجنة التنظيمية 
لرياضة املرأة مبجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية الشيخة 
نعيمة األحمد بجهود رئيس 
التنظيمية  اللجنــــة  واعضاء 
ودورهم في اجناح استضافة 

البطولة.

الرياضي  القســـم  يتقـــدم 
بخالص العزاء من الزميل يحيى 
حميدان لوفاة عمه، سائلني املولى 
عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر 
والسلوان. كما يتقدم بخالص 
العزاء من مدير عام اســـطبل 
ابناء الشـــهيد بـــدر العوضي 
ونائب مدير عام السباق بنادي 
الصيد والفروسية عبدالرحمن 
العوضـــي واملدرب عبدالعزيز 
العوضي وآل العوضي لوفاة 
املرحوم والدهـــم ادخله اهلل 
فسيح جناته وألهم اهله وذويه 

الصبر والسلوان.

»األولمبي« يتدرب اليوم ويلتقي تركمانستان 29 و30 الجاري

الشـــقيق 8 املقبل. الفتا الى ان 
اجلهاز الفني سيقوم باستدعاء 
الالعبني املعتذرين عن الرحلة 
اآلســـيوية وهم: محمد دهش 
وغازي القهيدي وفهد احلشاش 
واحمـــد مطـــر وعمـــر بوحمد 
لالنضمام الى التدريبات اعتبارا 

من اليوم.

االسترالي بدون اهداف علما بأننا 
أكملنا املباراة بنقص عددي لطرد 

العبنا ناصر القحطاني.
وأشار الشمري الى ان املنتخب 
سيواصل لقاءاته الودية، حيث 
سيلعب امام تركمانستان قبل 
ان نسافر الى السعودية ملواجهة 
املنتخـــب االوملبي الســـعودي 

لم تكن هدفا في املرحلة احلالية 
فاملنتخبات التي لعبنا أمامها في 
ڤيتنام لم تكن منتخبات اوملبية 
ولكنها املنتخبات األساســـية 
لبالدها ومع ذلك لعبنا مباريات 
جيدة رغم اخلسارة من ڤيتنام 
الشـــمالية  االول 0-3 وكوريا 
االول 0-1 ثم تعادلنا مع املنتخب 

في ڤيتنام متهيدا لالســـتقرار 
النهائـــي على تشـــكيلة ثابتة 
تخوض االستحقاقات الرسمية، 
وما يثلج الصدر هو اإلقبال بروح 
عالية من العبينا على التدريبات 
الكامـــل بتعليمات  وااللتـــزام 

اجلهازين الفني واالداري.
وأوضح الشمري ان النتائج 

مبارك الخالدي 
عـــادت فجـــر امـــس بعثة 
منتخبنا االوملبي بعد رحلة في 
شرق آســـيا حيث أقام األزرق 
معسكرا في تايلند قبل التوجه 
الى ڤيتنام للمشاركة في البطولة 
الدوليـــة التي ضمت منتخبات 
البلد املضيف وكوريا الشمالية 

واستراليا.
وبتعليمات مـــن اجلهازين 
الفني واإلداري فلن يخلد املنتخب 
الى الراحة اذ سيواصل تدريباته 
مساء اليوم على ملعب االحتاد 
اســـتعدادا ملواجهـــة منتخب 
الكويت  تركمانستان وديا في 
يومـــي 29 و30 اجلاري قبل ان 
يتوجه األزرق الى الســـعودية 
املقبـــل ملالقـــاة املنتخـــب   8

السعودي.
وتأتي اســـتعدادات األزرق 
للمشـــاركة فـــي دورة األلعاب 
اآلســـيوية في غوانزو وكذلك 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة الى 
اوملبياد لندن 2012 التي ستنطلق 

فبراير املقبل.
ومـــن جهته امتـــدح مدرب 
املنتخب ماهر الشـــمري رحلة 
األزرق اآلسيوية وقال ان الفوائد 
الفنية التي عادت على املنتخب 
كبيرة فاملرحلة احلالية تتطلب 
االحتكاك مع منتخبات دولية ما 
يجعل املـــردود الفني لالعبينا 

كبيرا.
واضاف ان اجلهاز الفني منح 
الفرصة للعديد من العناصر خالل 
املباريـــات التي خاضها األزرق 
خالل املعسكر والبطولة الدولية 

الشمري: معسكر تايلند وبطولة ڤيتنام لهما فوائد كثيرة وسنستدعي المعتذرين

غازي القهيدي يتدرب اليوم مع املنتخب األوملبي

من النهائيلقطات

 شجع الزائرون اخلليجيون والكويتيون املتواجدون في الصالة منتخبنا الوطني بصيحات 
جميلة وتشجيع متواصل كان له االثر الطيب في رفع الروح املعنوية لالعبني.

 ابتدع مدرب املنتخب يان بريش��تا طريقة جديدة الس��تنهاض احلماس��ة ورفع املعنويات 
م��ن خالل ايع��ازه لالعبني بحمل العصي والضرب على غرفة تبدي��ل املالبس بعدد االهداف التي 

سجلوها والقت ترحيبا وصدى جميال عند اللجنة املنظمة واجلمهور.
 يعتبر املش��رفان في املنتخب علي البحيري وخال��د الزيدان اجلنديني املجهولني في الوفد 
وقدما كل املساعدة لالعبني ووفرا افضل السبل في اراحتهم وتلبية طلباتهم والتجهيز للمباريات 

بشكل جيد.


