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إبراهيم: أرضية »الحمد« أفضل لألصفر من ستاد جابر
عبدالعزيز جاسم 

من جانبه قال مدرب القادسية 
محمد إبراهيم انه لم يكن يتمنى 
ان تقام املباراة النهائية على ستاد 
جابر على الرغم من انه يعتبر من 
أبرز املنش���آت في الوطن العربي 
وليس ف���ي الكويت، الن أرضيته 
ال تتناس���ب مع امكان���ات العبي 
الذين يجيدون تناقل  القادس���ية 
الكرة على األرض أكثر من الكرات 
العالية واأللعاب الهوائية، الفتا الى 
ان إقامة املباراة على س���تاد جابر 
جاءت عل���ى عكس رغبة الالعبني 
ورغبته هو، مشيرا إلى أن الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة تقوم 
بجهد كبير لتعديل األرضية قبل 

موعد املباراة. 
وبني إبراهيم ان���ه قام بوضع 
جدول تدريب���ي منذ امس لتهيئة 
النهائية، وان  الالعبني للمب���اراة 
األصفر سيتدرب على ستاد جابر 
بدءا من الغد حتى يتعود الالعبون 
على امللعب بصورة أكبر، الفتا الى 
ان عبدالعزيز املشعان وطالل العامر 
دخال التدريب���ات مع الفريق ولم 
يتبق سوى أحمد عجب الذي يتدرب 

منفردا في الوقت احلالي. 
وأشار إبراهيم إلى أن األصفر لن 
يخذل جماهيره الكبيرة التي تؤازره 
وسيلعب بكل قوته إلحراز اللقب، 
اال ان املباريات النهائية ال تعترف 
باألس���ماء وق���وة الفريق بل مبن 

يعطيها طوال الدقائق التسعني.

المشعان والعامر دخال التدريبات.. وعجب يتدربب منفرداً

محمد ابراهيم بدأ رحلة اإلعداد للنهائي اآلسيوي

فاليرو: القادسية أوفر حظاً من االتحاد

اتحاد الطلبة يدعم األصفر

قال مدرب االحتاد السوري الروماني فيتا 
فاليرو ان مواجهة القادس����ية في نهائي كأس 
االحتاد اآلسيوي 6 نوفمبر اجلاري على ستاد 
جابر »غير متكافئة«، معتبرا ان حظوظ القادسية 

في الفوز تبدو اوفر العتبارات كثيرة.
واضاف فاليرو ف����ي تصريح ل� »كونا« ان 
اب����رز هذه احلظوظ هو لعب القادس����ية على 
ارضه وبني جماهيره اضافة الى انه فريق قوي 
ومعد ومحضر بشكل جيد وميلك العبني على 
مس����توى عال من اخلب����رة واملهارة ويقودهم 
مدرب خبير قادر على توظيف امكانات العبيه 

على املستويني الفردي واجلماعي.
واكد ان مباراة القادسية االخيرة امام الرفاع 
البحريني وفوزه العري����ض 4-1 وتأهله الى 
املباراة النهائية »اجبرنا على اعادة حساباتنا«.
ولذلك »البد ان تكون القراءة مغايرة متاما عن 

مبارياتنا السابقة في مشوارنا االسيوي مبا في 
ذلك لقاءات فريقنا مع الكويت وكاظمة بالرغم 

من تخطينا لهما«.
واض����اف فاليرو »اعتقد ان الفوارق كبيرة 
بني الكويت وكاظمة والقادسية الذي يبدو اكثر 
تكامال وانسجاما في خطوطه، واعرب فاليرو 
عن االمل في ان يكون اخلتام مس����كا ويتوج 
فريقه بالكأس شريطة أال يتهاون في املباراة 

النهائية امام القادسية.
من جهته انتقد رئيس نادي االحتاد السوري 
محمد عفش نظام هذه املسابقة مشيرا الى انه 
من غير املعقول ان تقام املباراة النهائية على 
ارض الفريق املنافس باعتبارها افضلية مؤثرة 
وترجح القادسية صاحب االرض واجلمهور.

وقال عفش ل� »كونا« ان »االحتاد سيخسر 
مؤازرة ومساندة جماهيره الكبيرة في املباراة 

النهائية وهو امر غير عادل«.معربا عن استيائه 
من عدم امكانية حصوله على ضمانات حلضور 
اكبر عدد من جماهير الن����ادي ملؤازرة فريقه 
الفتا الى ان قلة حضوره سيكون مؤثرا وورقة 

ضغط لصالح القادسية.
وعن اس����تعداد االحتاد الس����وري قال »انا 
بطبعي متفائل وواثق في الالعبني وفي امكاناتهم 
عل����ى الرغم من ان املواجهة س����تكون صعبة 
وحظوظ القادسية تبدو اوفر واكبر وأرى ان 
الفرصة متاحة للفوز ورد االعتبار للخسارة 
املاضية«.  وعن رأيه في القادس����ية قال عفش 
ان القادسية يعتبر من افضل الفرق اخلليجية 
سمعة وعراقة ونتائج ويضم نخبة من الالعبني 
اجليدين ويقودهم مدرب وطني قدير، يلعب كرة 
سريعة ومتطورة اضافة الى ترابط وانسجام 

فريقه الذي ميلك هجوما قويا.

آالء خليفة
أعلن أم���ني صندوق الهيئ���ة االدارية 
ف���ي االحتاد الوطن���ي لطلب���ة الكويت � 
فرع اجلامعة أحم���د احلودلة ان االحتاد 
سيطلق حملته الوطنية لتأييد وتشجيع 
القادسية في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي 

تش���مل كليات اجلامعة مبختلف املواقع 
اجلامعية باخلالدية والش���ويخ وكيفان 
واجلابرية وحولي، وذلك دعما ومساندة 
ملمثل الكرة الكويتية، أمام االحتاد السوري 
على ستاد جابر الدولي. وقال احلودلة ان 
تل���ك احلملة تأتي لبث روح الوطنية بني 

جموعنا الطالبية في اجلامعة وحتفيزهم 
وتشجيعهم رياضيا لدعم ومساندة القادسية 
بصفته ممثال عن الكرة الكويتية، علما ان 
 تلك احلملة االعالمية ستحمل في طياتها
»بوس���تر« س���يتم توزيعه ف���ي املواقع 

اجلامعية.

األمن الجنائي يلتقي 
الخاص في نهائي 

الحمد لكرة اليد

تختتم في العاشرة من 
صباح اليوم على صالة 
الشهيد فهد األحمد مبقر 
إحت���اد اليد ف���ي الدعية 
بطول���ة املرحوم العميد 
محمد احلم���د لقطاعات 
وزارة الداخلية لكرة اليد 
املباراة  حيث يلتقي في 
النهائية فريق قطاع األمن 
اجلنائي مع قطاع األمن 
اخلاص. ويسبق املباراة 
لق���اء حتدي���د املركزين 
الثالث والرابع بني قطاع 
األمن العام وقطاع التعليم 

والتدريب.
 وتأهل قط���اع األمن 
إل���ى النهائي  اجلنائ���ي 
بعد فوزه على اخلدمات 
املساندة 15 � 7، وتغلبه 
عل���ى قط���اع التعلي���م 
والتدريب في الدور نصف 
النهائ���ي 19 � 18، وتأهل 
قطاع األمن اخلاص لنفس 
الدور بعد تخطيه قطاع 
اجلنسية 12 � 10 وتفوقه 
على األمن العام في نصف 

النهائي 20 � 19.

الوفد يصل اليوم.. وإصابة سالم وباقر

الفهد هنأ »هوكي الجليد« 
بحصوله على »ثالث« آسيا

حمود ونايف في الصليبخات

الشمري يتدرب مع أياكس الخميس

اليرموك يهزم التضامن
ويتصدر »الصاالت«

هنأ رئيس احتاد الكرة الش���يخ طالل الفهد رئيس 
جلنة هوكي اجلليد والالعبني واإلداريني لفوزهم باملركز 
الثالث في البطولة اآلسيوية التي استضافتها بانكوك 
واختتمت امس مبش���اركة 8 منتخبات آسيوية حتت 

مظلة االحتادين اآلسيوي والدولي.
وأش���اد الفهد باالجناز واجلهد والعطاء الذي بذله 
الالعبون، وحثهم على مواصلة مش���وارهم لتحقيق 
أفضل األلقاب واملراكز للعب���ة قاريا ودوليا، كما هنأ 
الالعبني أيضا الشيخ مش���عل طالل الفهد لنتيجتهم 
اإليجابي���ة وبارك لهم الفوز باملركز الثالث، والرئيس 
الفخري للجنة هوكي اجلليد الشيخ جابر بندر اجلابر 

وطالبهم باحلفاظ على املستوى االيجابي.
بدوره، أش���اد رئيس اللجنة والوفد فهيد العجمي 
باملهنئني ودورهم في دعم ومساندة املنتخب الوطني  
وتلقى املنتخب ضربة موجعة بإصابة النجم س���الم 
العجمي بقدمه، كما أصيب الالعب حسني باقر بكسر في 
قدمه أيضا، مؤكدا على بدء التدريبات في صالة التزلج 
بعد يومني من الوصول استعدادا آلسياد كازاخستان 

الشتوي في نهاية العام احلالي.
إلى ذلك، يصل الوفد في الس���اعة السابعة صباح 
اليوم قادما من بانكوك وسيكون في استقباله الشيخ 

مشعل طالل الفهد في قاعة التشريفات في املطار.
وكانت البطولة ش���هدت تتويج املنتخب املاليزي 
باملرك���ز األول يليه هونغ كون���غ والكويت في املركز 
الثالث فيما ج���اءت االمارات رابعا وتايلند خامس���ا 

والفلبني سادسا. 

عبدالعزيز جاسم 
قال جنم وسط كاظمة طارق الشمري انه سيغادر غدا إلى هولندا 
لاللتحاق بتدريبات اياكس امس����تردام الذي طلب جتربته في وقت 
سابق من خالل أحد املتعهدين، مشيرا إلى ان النادي الهولندي سيوفر 
له الس����كن واإلقامة خالل األسابيع الثالثة املقبلة في هولندا. وبني 
الشمري ان اياكس قد رتب أمور تدريباته الصباحية واملسائية التي 
ستنطلق اخلميس املقبل وستتم جتربته من خالل التقسيمة العادية 
في التدريبات الى جانب مباراة ودية، حيث ان اياكس ينافس حاليا 
على الدوري الهولندي كما ان لدي����ه عددا من املباريات القوية في 

دوري أبطال أوروبا في مجموعة تضم ريال مدريد وميالن. 
وأش����ار الى أنه ش����في متاما من اإلصابة التي حلقت به مؤخرا 
وانه كان يتدرب خالل الفترة املاضية الستعادة لياقته البدنية التي 
حتتاج إلى وقت كبير مؤكدا انه س����يقاتل إلثبات نفسه في اياكس، 
وحتى ميهد الطريق أمام العدي����د من الالعبني النجوم في الكويت 

لالحتراف في اكبر األندية األوروبية. 
وش����كر الشمري جميع من سانده ووقف الى جانبه خالل فترة 
إصابته، متمنيا ان يكتب لتجربته النجاح وأن ميثل الكويت خير 
متثيل.  من جهة أخ����رى يتدرب حاليا الالعبان طالل نايف وعادل 
حم����ود في الصليبخات بعد عودتهما من البوس����نة واخفاقهما في 
إمتام جتربة احترافهما مع نادي اسبيهاج، ولم يجد الالعبان ناديا 
يتدربان فيه س����وى الصليبخات الذي س����مح لهما بالتدرب خالل 
الفت����رة املقبلة متهيدا النضمامهم����ا للعربي أو الكويت خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية.

واصل اليرموك عروضه القوية بعد فوزه الكبير على التضامن 
9 � 1 خ���الل اللقاء الذي اقيم أول من ام���س في اجلولة الثانية 
م���ن دوري الصاالت لكرة القدم، وبهذه النتيجة اعتلى اليرموك 
الصدارة مؤقتا ب� 6 نقاط من فوزين متتالني، سجل أهداف اليرموك 
البرازيلي تياغو »4 أهداف« وعبدالعزيز البسام »هدفني« وحمد 
العوضي وعبدالرحمن اليوسف واحمد العصفور »هدف واحد« 

بينما سجل مشاري املزيعل هدف التضامن الوحيد.

برجس: عدم وضوح الرؤية أربك استعداداتنا لـ »آسياد غوانزو«
يحيى حميدان 

تغلب منتخبن���ا الوطني لكرة 
الس���لة على نادي النصر 72-102 
في مباراة ودية جمعتهما أول من 
أمس في صالة الش���هيد قشيعان 
املطي���ري بن���ادي النص���ر ضمن 
اس���تعدادات »أزرق السلة« لدورة 
التي ستقام في  األلعاب اآلسيوية 
مدينة غوانزو الصينية خالل الفترة 
من 12 حت���ى 27 اجلاري. وتعتبر 
مباراة النصر هي التجربة الودية 
الثانية لألزرق بعد أن لعب األسبوع 

املاضي مع كاظمة.
وخاض »أزرق السلة« املباراة في 
غياب 4 العبني هم: صالح يوسف 
وعب���داهلل الش���مري وعبدالعزيز 
ضاري لالصابة، إضافة الى عبداهلل 
الذي يخ���وض جتربة  الص���راف 
احترافية في لبنان حاليا، وينتظر 
أن يتم استدعاء العب الكويت راشد 

رياض بديال له.
من جانبه، أوضح أمني سر االحتاد 
ورئيس وفد املنتخب الى غوانزو 
ض���اري برجس أن االس���تعدادات 
حاليا تسير بشكل طبيعي، مشيرا 
الى أن املنتخب يتدرب على فترتني 

صباحية ومسائية في صالة كاظمة 
انتظارا للقرار احلاسم من مجلس 
الوزراء حول املشاركة في األسياد 

من عدمها.
وأضاف أن املش���اركة في هذه 
البطولة مهمة وضرورية ملنتخبنا 
في هذا احملفل القاري الذي تشارك 
فيه منتخبات على مس���توى عال 
مثل الصني واألردن والفلبني وقطر 
وإي���ران، واالحتكاك معه���ا مفيد 

جدا.
وأشار برجس الى أن عدم وضوح 
الرؤية للمشاركة في األسياد حتى 
اآلن أربك اس���تعداداتنا للبطولة، 
حيث كان من املقرر أن نقيم معسكرا 
تدريبيا في الفلبني ملدة 10 ايام قبل 
التوج���ه الى الصني كما مت االتفاق 
على خوض األزرق مباراتني وديتني 
مع الفلبني الذي يضم محترفني على 

مستوى عال.
وعلى الرغم من ذلك، أكد برجس 
الفني للمنتخب بقيادة  أن اجلهاز 
املدرب البحريني س���لمان رمضان 
تعويضا عن املعسكر قرر خوض 
مباريات ودية مع األندية إضافة الى 
جعل التدريب على فترتني يوميا.

»أزرق السلة« يتغلب على النصر ودياً.. ورياض بديالً للصراف

»أزرق السلة« يواصل تدريباته استعدادا لآلسياد 

مقصيد بدالً من العنزي في األزرق
العربي يستغني عن البرازيلي لويزنهو  

الجولة الثالثة لدوري الناشئين اليوم خط الوسط. 
واض���اف ان االزرق ال يتأثر 
برحيل العب أو اثنني الن هناك 
العدي���د من الالعب���ني املميزين 
في نف���س املركز ما يصعب من 
اختي���اره لهم، مضيفا انه دائما 
يختار الالعب األساسي والبديل 
له حتسبا ملثل هذه الظروف أو 

في حال اإلصابة او االعتذار. 

ان صرف���ت مبالغ كبيرة بداية 
املوسم احلالي، للتعاقدات مع 
البرازيليني واحلارس  الالعبني 

خالد الرشيدي.

جتم���ع الالعبني، وفي حال عدم 
حضور الالعب فسوف نستدعي 
العبا اخر، ولكن ان حضر فلن 
نستبعده إال إذا كان هناك قرار 
اخر الحتاد الكرة، مشيرا إلى أن 
هناك 3 العبني بدالء في القائمة 
وهم علي مقصيد وخالد عجب 
واحم���د العي���دان اال ان أقربهم 
مقصيد ال���ذي يجيد اللعب في 

الصيغة املالية املناسبة للتعاقد 
م���ع الالع���ب ونادي���ه خاصة 
ان اللجنة تعان���ي من ضائقة 
مالية في الوق���ت احلالي، بعد 

عبدالعزيز جاسم 
علمت »األنب���اء« ان اجلهاز 
الوطن���ي  الفن���ي للمنتخ���ب 
سيس���تدعي العب العربي علي 
مقصيد بدال من فهد العنزي الذي 
غادر خلوض جتربة احترافية مع 
بارتيزان بلغراد الصربي والذي 
سيس���تبعد تلقائي���ا من قائمة 
األزرق التي ستشارك في »خليجي 
20« باليمن، حاله في ذلك حال 
طالل نايف وعادل حمود وحمد 
امان الذين س���بق ان لقوا نفس 
املصير باالستبعاد من املنتخب 
وهو إج���راء أعلنه احتاد الكرة 
تضامنا مع األندية التي يتعاقد 
العبوها مع أندية خارجية دون 

علمها.
 وبالرغم م���ن ان مقصيد ال 
يلعب في نفس املركز الذي يشغله 
العنزي إال ان املس���توى الكبير 
الذي ظهر به مقصيد في اجلوالت 
الثالث املاضية بالدوري املمتاز 
واملطالبة اجلماهيرية بضمه جعال 
إداراة املنتخ���ب تعيد النظر في 

عودته مرة اخرى.
وبناء على اختيار مقصيد 
فإن اسمه سيرفع من كشوفات 
أزرق الرديف الذي سيش���ارك 
في دورة األلعاب االس���يوية 
في غوانزو 12 اجلاري وسيتم 
اختيار العب اخر بدال منه، ومن 
احملتم���ل أن يكون عبدالعزيز 
السليمي الذي استبعد مؤخرا 

من قائمة الرديف. 
من جهته، قال مدرب االزرق 
غوران توفاريتش انه لن يتخذ 
أي قرار بحق فه���د العنزي إال 
بع���د 7 اجلاري الذي سيش���هد 

مبارك الخالدي
بدأ فري���ق العربي تدريباته 
مس���اء امس بع���د انتهاء فترة 
الت���ي منحها اجلهازان  الراحة 
االداري والفن���ي للفري���ق بعد 
مباراة االخضر امام الس���املية 
ضم���ن اجلولة السادس���ة من 
الدوري املمتاز. وقد ركز املدرب 
البرازيلي مارس���يلو كابو على 
تهيئة العناص���ر البديلة التي 
الساملية  سيخوض بها مباراة 
ايضا ف���ي املجموعة االولى من 
كأس االحتاد غدا، لس���د غياب 
العناصر االساس���ية املنضمة 

للمنتخبات الوطنية.
من جهة اخرى، قررت جلنة 
االحتراف والتعاقد مع احملترفني 
في العربي، االس���تغناء رسميا 
عن املهاج���م البرازيلي لويس 
»لويزنه���و« كارلوس لتواضع 
مس���تواه، كما ق���ررت اللجنة 
مواصلة مس���اعيها للحصول 
على خدمات مهاجم على ان يتم 
التعاقد معه في فترة االنتقاالت 

الشتوية.
كما قررت اللجنة صرف النظر 
عن التعاقد مع مدافع نادي الساحل 
محمد فريح، لعدم التوصل الى 

مبارك الخالدي
تنطلق في ال� 5:40 مساء اليوم اجلولة »الثالثة« 
لدوري الناش���ئني باقامة 7 مباريات، حيث يسعى 
النصر برصيد 10 نقاط ملواصلة صدارته في لقائه 
امام العربي )7 نقاط( على ملعب الكويت، ويلتقي 
الفحيحي���ل )10 نقاط( م���ع الصليبخات )4 نقاط( 

على ملعب التضامن، ويصطدم القادسية )9 نقاط( 
باجلهراء بنفس الرصي���د على ملعب النصر، فيما 
يواجه كاظمة )6 نقاط( الساحل )6 نقاط( على ملعب 
الفحيحيل، ويلتقي الكويت )7 نقاط( مع الش���باب 
)نقطتان( على ملعب اليرموك، والتضامن )7 نقاط( 

مع الساملية )نقطة واحدة( على ملعب خيطان.

غوران: سأنتظر العنزي حتى موعد التجمع األول

علي مقصيد يعود لصفوف األزرق

البرازيلي لويس لويزنهو لم يقدم املستوى املنتظر مع العربي


