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السفير األلماني يزور اتحاد الكرة

زياديتش: العربي عندما يضغط
ال يُطاق والجدول لم يخدمنا

في حني أعرب السفير عن اعتزازه 
وتقديره للفهد مثمنا ما دار بينهما 
م����ن أحاديث وأفكار وآراء تصب 
في مصلحة الش����باب والرياضة 

في البلدين.

كانت من فرق الصدارة صاحبة اإلمكانات وهذا ال 
يقلل من شأن العبينا فلو أجرينا إحصاءات ملرات 
الوصول ملرمى فرق اخلصوم ألشارت بوضوح 
إلى ان ما ننتهجه من أسلوب تكتيكي مناسب لنا 
ف���ي ظل ظروفنا التي نعاني منها خاصة في ظل 
نقص عدد احملترفني املميزين، كما أننا ال منتلك 

مهاجما صريحا.

وتبادل الوفود وإقامة املعسكرات 
التدريبية.

وفي نهاية اللق����اء قدم الفهد 
درعا تذكارية للسفير األملاني بهذه 
املناسبة وشكره على هذه الزيارة 

استقبل رئيس مجلس إدارة 
احتاد كرة القدم الش���يخ طالل 
الفهد في مكتبه امس بالعديلية 
السفير األملاني فرانك ماركوس 
مان، حي���ث دار احلديث حول 
العالق���ات الرياضية بني أملانيا 
والكوي���ت ومت تب���ادل اآلراء 
واألفكار ع���ن التجربة األملانية 
للنهوض بالرياضة عامة وكرة 
القدم خاصة ومجاالت التدريب 
وخطط اعداد املنتخبات وآلية 
العم���ل وتطويره س���واء على 
مس���توى املنتخبات او األندية 

الرياضية.
وأكد الفهد والسفير األملاني على 
تدعيم وتعزيز العالقات الرياضية 
والشبابية بني البلدين الصديقني 
واالس����تفادة من اخلبرة األملانية 

مبارك الخالدي
قال مدرب الساملية زيالتني زياديتش ان العربي 
فريق كبير وعندما يضغ���ط ال يطاق، فالعبوه 
ميتازون بالفكر العالي إذ باستطاعتهم تسريع أو 
إبطاء إيقاع اللعب حسب الظروف املواتية، لهم 
كما أنهم ميتازون مبمارسة الضغط على اخلصم، 
ما يجعل املناف���س يفقد فرصة ترتيب األوضاع 
واملبادرة الهجومية وهذا ما حصل معنا في أول 
من أمس حيث لم تتح لنا الفرصة للعب إال بعد 
ان س���جل العبو األخضر هدفهم في الدقيقة 45. 
وأضاف زياديتش ان جدول املباريات مع األسف 
لم يخدم الس���املية ألننا واجهن���ا فرق الصدارة 
تباعا حيث خسرنا من كاظمه 0-4 ثم اصطدمنا 
بالكويت وهو فريق طامح للعودة الى املنافسة 
وفاز علينا 2-1، وفي هذه املباراة حتصلنا على عدد 
من الفرص لكننا لم نتمكن من التسجيل الفتقادنا 
الالعب الهداف الذي يستطيع ترجمة جهود الالعبني 
بالتسجيل وهذا أمر غاية في التأثير السلبي على 
نفس���يات الالعبني وبعد ذلك واجهنا القادس���ية 
الذي يش���كل العبوه عصب املنتخبات الوطنية 
وخسرنا أمامه 0-4. وأوضح انه ال يقدم أعذارا 
أو تبريرات ولكنه واقع احلال فخسائرنا املتتابعة 

الشيخ طالل الفهد يسلم السفير األملاني فرانك ماركوس مان درعا تذكارية

مدرب الساملية زيالتني زياديتش

حافظ: افتقدنا جهود 6 العبين وحققنا الفوز
عبدالعزيز جاسم 

أكد مساعد مدرب العربي فاضل مطر أن ركلة اجلزاء التي حصل 
عليها االخضر أمام الس���املية اول من أمس في اجلولة السادس���ة 
من الدوري والتي أضاعها حس���ني املوسوي أعطت دفعة معنوية 
للس���ماوي للمبادرة بالهجوم لتحقيق هدف التعادل، وفي املقابل 

حرص العبونا على عدم فقدان أو خسارة النقاط الثالث.
وأش���ار فاضل الى أن املهاج���م البرازيلي لويس كارلوس الذي 
لم يش���ارك أمام الساملية بس���بب اإلصابة كان من أفضل الالعبني 
في معس���كر القاهرة، وكان مستواه »غير« ويعد هدافا من الطراز 
االول، اال ان أي الع���ب من احملتمل ان يتعرض لس���وء توفيق في 
بعض االحيان، كما انه لم يش���ارك كثيرا بسبب تعرضه ألكثر من 

مرة لإلصابة.
وأضاف ان توقف الدوري دائما ما يأتي بآثار سلبية على العربي، 
الن منافسات كأس االحتاد وقوتها تختلف كثيرا عن الدوري، كما 
ان أغلب العبي العربي املنضمني لالزرق يكونون على دكة البدالء، 
وبالتالي يعودون ومستواهم في هبوط، وهذا االمر الحظناه اكثر 
من مرة وعانينا منه عند محاولة إعادتهم ملس���تواهم، الفتا الى ان 

العربي دائما مع االزرق قلبا وقالبا.
من جانبه، قال مش���رف الفريق عبدالنبي حافظ ان اس���تمرار 
االخضر ضمن فرق الصدارة قبل توقف الدوري يعتبر أمرا مميزا 
في ظل بعض الظروف والغيابات الكبيرة في صفوفه والتي وصلت 
إلى 6 العبني مهمني وهم البرازيليان لينون نيلسون »رونالدينيو« 
ولويس كارلوس واحمد الرشيدي لإلصابة ومحمد جراغ والبرازيلي 
واالس لإليقاف باإلضافة إلى الواعد عبدالعزيز السليمي الذي توفي 

جده في يوم املباراة ولم يتمكن من املشاركة امام الساملية.
وأش���ار حافظ الى ان الفوز على الس���املية كان مهما وجاء في 
وقته حت���ى ندخل اجلولة املقبلة بعد التوقف ونحن في الصدارة 
ولك���ي نلعب مبارياتنا للفوز دون النظ���ر لنتائج الفرق االخرى. 
مبينا ان التوقف له أضراره وفوائده ولكن العربي سيستفيد منه 
مبعاجلة املصابني، كما ان مباريات كأس االحتاد س���تكون مفيدة 
لنا في رفع االيقاف عن امل���درب البرازيلي كابو، مؤكدا ان العربي 
دائما يش���ارك في كل بطولة من اجل املنافسة على لقبها حتى ان 

كانت كأس االحتاد.

فاضل: توقف الدوري دائماً ما يأتي بآثار سلبية على العربي

)عادل يعقوب( العربي حقق فوزا صعبا على الساملية  

فوز هوكي الجليد على تايلند 

3 بطوالت في رياضة المحركات 

 »كول« يبدي إعجابه بستاد جابر 

حقق منتخب هوكي اجللي����د فوزا عريضا على نظيره التايلندي 
5-0، ضمن املجموعة االولى التي تضم الكويت وسنغافورة وتايلند 
وهونغ كونغ التي تس����تضيفها العاصمة التايلندية بانكوك حتى 31 
اجلاري مبش����اركة 8 منتخبات آس����يوية حتت مظلة االحتاد القاري 
وبطواقم حتكيم دولية. وسجل اهداف منتخبنا الوطني احمد العجمي 
»هدفان« ومش����عل العجمي وعبداهلل املراغي وانور العطار. كما فاز 
منتخ����ب االمارات على الفلبني 6-0. وقال رئيس الوفد فهيد العجمي 
ان الف����وز كان مهم����ا النطالقة قوية في البطولة اآلس����يوية ويعتبر 
ج����رس انذار بعد تخطينا البلد املس����تضيف لكن العبينا كانوا على 
املوعد وجنحوا بتخطي اخلصم التايلندي على امل اكمال املشوار في 

البطولة واالقتراب من الكأس.

تتواصل جوالت بطوالت سباقات السيارات والدراجات النارية 
التي اعلنها نادي السيارات والدراجات اآللية للموسم احلالي، 

بإقامة 3 بطوالت مختلفة نهاية االسبوع اجلاري.
وتقام البطوالت الثالث وهي ال� »دريفت« وال� »كارت« وال� 
»موتوكروس« على حلبة جابر األحمد الدولية مبحافظة الفروانية 

التي دأبت على احتضان البطوالت التي ينظمها النادي.
ففي ال� 7 من مس���اء غد اجلمعة تنطلق اجلولة الثالثة من 
بطولة ال� »دريفت« التي تشهد اقباال كبيرا من محبي هذا النوع 
من الس���باقات التي تعتمد على املهارة ف���ي املناورة والتحكم 

بالسيارة داخل مسار محدد بأقل األخطاء وأفضل األزمنة.

عبدالعزيز جاسم
أبدى الهندي كول جوتام مراقب املباراة النهائية لكأس االحتاد 
اآلسيوي بني القادسية واالحتاد السوري 6 نوفمبر إعجابه الشديد 
بستاد جابر الدولي بعد ان قام بجولة تفقدية به مساء أمس وكان 
برفقته رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد وعدد من مسؤولي 
نادي القادس���ية باإلضافة إلى املنس���ق اإلعالمي بالفريق حسن 
س���يف، كما قام بجولة اخرى في ستاد محمد احلمد، ومن املتوقع 
ان يقوم جوتام اليوم برفع توصية لالحتاد اآلسيوي يطلب فيه 
إقامة املباراة النهائية على س���تاد جابر جلاهزيته اكثر من ستاد 
احلمد ليحس���م اجلدل الدائر ويحدد بصورة قطعية امللعب الذي 

سيحتضن املباراة النهائية.

السهو يدعو العبي المنتخبات واألندية 
لالنتساب إلى التحكيم

لجنة المدربين تكرّم الراحلين سلمان وناصر

أشاد سكرتير عام احتاد كرة 
القدم سهو السهو باإلقبال املميز 
لالنتساب الى دورة تخريج حكام 
جدد والتي ينظمها االحتاد خالل 
الفترة من 1 الى 11 نوفمبر املقبل 
وأوضح ان الدورة اجلديدة ستكون 
للجنس����ني )ذكور وإناث( وهناك 
رغبة نس����وية في االنتساب الى 
التحكي����م، مؤك����دا ان االحتادين 
اآلس����يوي والدولي لك����رة القدم 
أصدر تعليم����ات وتوجيهات الى 
االحت����ادات اإلقليمي����ة والقارية 
والدولية بضرورة االهتمام بكرة 
القدم النسائية وتضمينها لألنشطة 

الكروية في كل دولة.
وأشار السهو الى اهتمام مجلس 
اإلدارة بالتدري����ب واعتمد ضمن 
خططه وبرامجه تكثيف الدورات 
� والتدريب  اإلدارة  في مج����االت 
والتحكيم والطب الرياضي واإلعالم 

أكد رئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد 
ان اهتمام جلنة املدربني الوطنيني ال ينحصر على 
املدربني الذين حققوا االجنازات بل يتعدى ليشمل 
أولئك األوائل ممن غيبهم املوت عن الس���احات 
اخلضراء التي افنوا فيها أعمارهم وبذلوا اجلهد 
والعطاء وكانوا عالمة فارقة في مس���يرة الكرة 
الكويتية، وقد اعتمدت اللجنة تكرمي الراحلني 
عبدالكرمي سلمان وحسن ناصر خالل االحتفال 
الذي تقيمه بعد غد السبت مبناسبة يوم املدرب 
اآلسيوي على صالة س���لمان الهولي في نادي 
القادسية كبادرة عرفان ووفاء ملا قدمه الراحالن 

رحمهما اهلل.

 ومتنى الفهد وهو رئيس جلنة املدربني الوطنيني 
للمدرب الوطني أن يكون صاحب النسبة الكبرى 
ملدربي كرة القدم في أنديتنا وذلك بعد تس���لحهم 
بأحدث العلوم في هذا املجال من خالل الدراسات 
املتقدمة والبحث املستمر باإلضافة الى احلرص على 
املشاركة في أحدث الدورات التدريبية التي ينظمها 
االحتاد الدولي لكرة القدم أو االحتادات القارية في 
السنوات القادمة وليس كما هو واقع احلال حيث 
نرى عددا قليال منهم عل���ى رأس األجهزة الفنية 
في األندية.   من جانبه، شكر عضو جلنة املدربني 
الوطنيني محمد الذروة الفهد على مساندته ودعمه 
للجنة املدربني الوطنيني منذ إنشائها حتى اآلن .

من جهت����ه، أكد عضو مجلس 
اإلدارة ورئي����س جلن����ة احلكام 
ال����دواس ان هناك  عبداللطي����ف 
تس����ابقا ب����ني منتس����بي األندية 
ب����دورة تخريج حكام  لاللتحاق 
جدد، موضح����ا ان هناك مميزات 
وحوافز غير مس����بوقة للراغبني 

في االلتحاق بهذه الدورة.
من جهة اخرى، وجه االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم الدعوة لبدر 
عبداجلليل مدير التطوير باحتاد 
كرة القدم لتكرميه ضمن االحتفال 
باملدربني اآلسيويني في كواالملبور 
خالل الفترة من 22 الى 25 نوفمبر 
املقبل وذلك قبل حضوره مؤمتر 
مديري التطوير بناء على الدعوة 
التي وجهت له م����ن قبل االحتاد 
القدم والذي سيقام  الدولي لكرة 
الفترة  املاليزية في  في العاصمة 

من 25 الى 27 نوفمبر.

الرياضي، الفتا ال����ى ان »الفيفا« 
سيش����رف عل����ى دورة التدريب 
الدولية املتقدمة بعنوان »قراءات 
من كأس العالم � جنوب أفريقيا« 
والتي ينظمها االحتاد الكويتي خالل 

الفترة من 5 الى ديسمبر.

سهو السهو

عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي
حافظ القادسية على صدارته 
املمتاز مع ختام اجلولة  للدوري 
السادسة بعد ان عاد بفوز صعب 
من الساحل بهدفني نظيفني سجلهما 
مساعد ندا )45( وبدر املطوع )88( 
ليرتفع رصيد األصفر إلى 15 نقطة 
بينما هبط الساحل للمركز السادس 
وظل على رصيده الس����ابق ب� 5 
نقاط وفي املب����اراة الثانية فاجأ 
النصر اجلميع وحقق الفوز على 
كاظم����ة الوصيف الس����ابق 1-3 
بفض����ل »هاتريك« جوني ليرتفع 
إلى املركز اخلامس ب� 6 نقاط بينما 
الرابع  إلى املركز  البرتقالي  هبط 

ب� 12 نقطة.
وف����ي الش����وط األول من لقاء 
القادسية والساحل حصل حدثان 
مهمان وكالهما لألصفر، األول متثل 
في إصابة املدافع حس����ني فاضل 
في األنكل وخروج����ه من امللعب 
ودخول املغربي عصام العدوة بدال 
منه، وثبت ان فاضل بحاجة الى 
عالج مكثف ف����ي املرحلة املقبلة 
بعد ان عان����ى كثيرا من اإلصابة 

ذاتها، أما احلدث الثاني فهو تسجيل 
مس����اعد ندا لهدف السبق لفريقه 
بع����د ان نفذ ركلة حرة اصطدمت 
باحلائط قبل ان تدخل على ميني 
حارس الساحل سعد العنزي )45(. 
وبخالف هذين احلدثني جاء الشوط 
األول متوسط املستوى وإن مالت 
الذي أحسن  األفضلية للقادسية 
العبوه االنتشار في أرضية امللعب 
خصوصا صالح الشيخ الذي قدم 
مباراة تكاد تكون األفضل له هذا 
املوسم. أما الساحل فاعتمد على 
إغالق منطقة الوسط أمام خصمه 
بعد ان كثف من العبيه في منتصف 
امللعب. أبرز هجمات الشوط األول 
كانت رأسية حمد العنزي في بداية 
املباراة بعد ان تلقى عرضية محمد 
راشد ولعبها العنزي قوية برأسه 
لكنها اصطدمت بالعارضة، في حني 
اقتصرت هجمات الس����احل على 
التسديد من خارج منطقة اجلزاء 
وكانت أبرز تس����ديدة عبر حماد 
العبيدلي ولكنها مرت بجوار القائم 

األيسر للحارس نواف اخلالدي.
في الش����وط الثاني لم يتغير 

احلال كثيرا عن سابقه، حذر من 
جانب الفريقني خصوصا الساحل 
الذي كان عليه ان يبادر الى الهجوم، 
أما القادسية فكان واضحا ان مدربه 
محمد ابراهيم يريد اخلروج فائزا 
باملباراة وبأقل مجهود، لذلك فإن 
العبيه اعتم����دوا على التمريرات 
األرضية فيم����ا بينهم ولكن دون 
اي مجهود بدني يذكر. أبرز فرص 
الشوط كانت التسديدة القوية من 
السوري فراس اخلطيب التي علت 
العارضة بقليل، وأخرى من البديل 
سعود املجمد مرت بجوار القائم 

األيسر ملرمى الساحل.
واستطاع بدر املطوع ان يترجم 
أفضلية فريقه لهدف ثان بعد ان 
تلقى كرة عالية من مس����اعد ندا 
أحس����ن املطوع ترويضها قبل ان 
يراوغ حارس املرمى بلعب الكرة 
من فوقه ومن ثم سددها املطوع 

في املرمى اخلالي )88(.

العنابي استحق الفوز

كان الشوط األول بني كاظمة 
والنصر س���لبيا مبعنى الكلمة 

في االداء لكنه انتهى ايجابيا في 
النتيجة 1-1 وكأن املباراة لتأدية 
الواجب وليس���ت ف���ي الدوري 
املمتاز والنقاط مهمة للمنافسة 
على اللق���ب، فقد ظهر الفريقان 
غير منظمني في جميع اخلطوط 
مع أفضلية بسيطة لكاظمة وكاد 
فهد الفهد أن يفتتح النتيجة في 
الدقيقة الرابعة بعد ضربة خلفية 
مزدوجة داخل املنطقة لكنها ذهبت 
ضعيفة بني احضان حارس النصر 
احمد اخلالدي ورد النصر بقوة 
بعد عرضي���ة متقنة من محمد 
راشد على رأس البرازيلي جوني 
الذي وضع الكرة قوية على ميني 
شهاب كنكنوني ليفتتح التسجيل 
للعنابي )11( وبعد الهدف تعرض 
محمد راشد لإلصابة واستبدل 
على اثرها بالشاب عبدالرحمن 
العنزي وعلى عكس املتوقع سارت 
املباراة بنفس الرمت البطيء ولم 
يرد كاظمة بقوة من اجل احراز 
هدف التعادل بل استمر على نفس 
املتواضع وكاد ان يعادل  األداء 
النتيجة من رأس���ية البرازيلي 

ساندرو إال أن جوني ابعدها من 
اخلط وارتطمت بالعارضة وقبل 
نهاية الش���وط بدقيقتني متكن 
النتيجة  ناصر فرج من تعديل 
بعد أن انطلق من منتصف امللعب 
ووصل على حدود منطقة اجلزاء 
ليسددها قوية زاحفة على يسار 

احمد اخلالدي.
وفي الش���وط الثاني اندفع 
كاظمة كثي���را للهجوم وادخل 
املدرب ميالن ماتش���اال املهاجم 
يوسف ناصر بدال من فهد الفهد 
لكن الضغط الهجومي لم يثمر 
عن فرص خطرة لينطلق فيصل 
العدواني من وسط امللعب ويقوم 
بتمرير كرة عرضية متقنة إلى 
جوني الذي اودعها في الشباك 
مباشرة محرزا الهدف الثاني له 
ولفريقه النصر )60( ولم يكتف 
جوني بذلك وأبى إال ان يسجل 
»هاتريك« بعد أن اس���تغل مرة 
اخرى متريرة فيصل العدواني 
الطولي���ة وانف���رد باحلارس 
كنكوني ووضعها على يساره 

في الشباك )77(.

ع الالعبين 7 نوفمبر وال توجد اعتذارات حتى اآلن حسين: تجمُّ

تأجيل تدريبات األزرق لـ »عيون القادسية«
عبدالعزيز جاسم 

اكد مدير املنتخب الوطني أسامة حسني ان 
اجلهاز الفني بقيادة امل���درب الصربي غوران 
توفاريتش اجل موعد جتمع االزرق من 31 الشهر 
اجلاري إلى 7 نوفمبر املقبل بعد وصول القادسية 
للمباراة النهائية في كأس االحتاد اآلسيوي التي 
ستكون في 6 نوفمبر الن األزرق لن يستفيد من 
ذلك التجمع النه يضم بني صفوفه 12 العبا من 
القادسية، لذلك فضلنا بقاء ال� 13 العبا االخرين 

مع فرقهم حلني جتمع جميع الالعبني. 
وبني حسني ان تأجيل التدريبات او التجمع 
لم يكن حلدث عادي بل ألمر طارئ ومهم وهو 
وصول األصفر للنهائي اآلسيوي وبالتالي فان 
مهمت���ه لن تقل اهمية ع���ن مهمة االزرق الذي 
ميثل الكويت ايضا وليس نفسه فقط، مشيرا 
إلى أن ادارة املنتخب واجلهاز الفني دائما تقف 
الى جانب الفرق الن مصلحتها دائما تصب في 

مصلحة املنتخب. 

تدريب واحد

وأض���اف ان هناك حص���ة تدريبية واحدة 
س���تكون قبل املغادرة إلى أبوظبي 8 نوفمبر 
إلقامة معسكر تدريبي هناك تتخلله مواجهتان 
األولى مع الهند 14 نوفمبر والثانية مع العراق 
في 17 منه، ثم سيغادر املنتخب في 19 منه إلى 

اليمن للمشاركة في »خليجي 20«.

وأشار حسني الى ان اجلهازين االداري والفني 
اعطيا الضوء االخضر لالعبي األزرق املتواجدين 
مع أنديتهم خالل الفترة املقبلة للمشاركة مع 
فرقهم في بطولة كاس االحتاد لعدة اعتبارات 
اهمها إبقاء الالعب على تركيزه من خالل املباريات 
وحفاظا على لياقته البدنية التي يهم املدرب أن 
تكون 100 % قبل الذهاب الى معسكر االمارات 
ألننا مع املدرب غوران نسعى لتطبيق اخلطط 

وليس رفع اللياقة البدنية فقط. 

البديل جاهز

وأوضح ان غوران وضع في حسبانه بديال 
لكل مركز في حال إصابة الالعب االساس���ي أو 
اعتذاراه لظ���روف خاصة، موضحا ان التحاق 
أي العب باملنتخب في ح���ال اعتذار او إصابة 
زميله ال يقلل من ش���أنه بل بالعكس يجب ان 
يفخ���ر النه ميثل وطنه قبل ان ميثل نفس���ه، 
الفتا في نفس الوقت الى انه حتى االن ال يوجد 
أي اعتذار رس���مي من أي العب عن االنضمام 

للمنتخب.
ومتنى حسني ان يقف اجلميع وراء االزرق في 
هذه الفترة احلساسة واال تثار قضايا واقاويل 
بشأن اختيار الالعبني واحقيتهم في تواجدهم 
مع املنتخب ألن هذه االمور تضر اكثر مما تنفع 
في مشوار االزرق الذي يأمل أن يعود المجاده 

السابقة خليجيا وآسيويا.

النصر يهزم كاظمة »بهاتريك« جوني في ختام الجولة السادسة من الممتاز

القادسية يواصل الصدارة على حساب الساحل

)سعود سالم(حارس النصر أحمد اخلالدي يبعد الكرة ببراعة


