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 القادسية ليس للبيع..
 هل تصدقون؟ كان القادســـية بحاجة إلى خســـارة «تصحصح» 
الالعبني وتشعل الضوء األحمر في غرفة اإلدارة وجهازه الفني بعدما 
ظـــن بعض أفراده انهم القوة التي ال تهزم في املالعب، بلغ الغرور في 
بعض العبيه مبلغا كبيرا في لعبهم وتصرفاتهم وأقوالهم، تصوروا أن 
املباراة النهائية في «جيبهم» كما اعتادوا دس املكافآت في جيوبهم، لم 
تكن البطولة صعبة ولم يكن خصم النهائي أفضل منه وكان باإلمكان 
التعامل مع املباراة بســـهولة لكن أفراد األصفر تعالوا عليها فأعادهم 

االحتاد إلى رشدهم.
  أخطأ املدرب واخطأ احلارس واخطأ الدفاع والوسط والهجوم، فما 
عذرهم واملباراة امتدت إلى أربعة أشواط وركالت ترجيح، أال يكفيهم 
كل هـــذا بأن يصححوا من اخطائهم؟! واســـوأ ما قام به املدرب محمد 
إبراهيم إشراكه فراس اخلطيب املبتعد منذ فترة عن أجواء املباريات 
احلاسمة بديال حلمد العنزي املشاكس، والسماح له بتسديد ركلة ترجيح 
أضاعها العتبارات نفســـية وهذا ال يقلل من شأن العبنا اخلطيب أحد 
أبرز احملترفني وال نشكك ابدا في اخالصه واخالقه ولكن لكل مواجهة 

خصوصيتها وطبيعتها.
  انتم تعرفون القادسية الذي يلعب أمامكم بنجومه وأهدافه، ونعرفه 
نحن املختصني انه يعاني من االســـتقرار اإلداري والفني منذ ابتعاد 
الشيخ طالل الفهد وانتقاله الى احتاد الكرة لقوة شخصية األخير وثقل 
حضوره، وما كنا نود التطرق ملا يدور بالفريق قبل املواجهة احلاسمة 
حفاظا على متاسكه، ومع تقديرنا ملسؤولية مدير الفريق فواز احلساوي 
إال ان اإلدارة ليست «مكافآت» فقط امنا ربط وحزم وعني «حمرا» وما 
حدث ان مدير الكرة ســـافر الى رحلة قنص في اسبانيا وترك الفريق 

دون غطاء إداري وعاد قبل أيام قليلة من املواجهة احلاسمة.
  هل تصدقون ان املدرب محمد إبراهيم والذي ســـبق ان دافعنا عنه 
عندما طاله الهجوم كثيرا انه وبعض الالعبني كانوا يتشـــاورون قبل 
املباراة فيمن سيحمل الكأس نهير أو نواف أو صالح الشيخ؟! إلى هذه 
الدرجـــة وصلت الثقة بالالعبني وكأنهم ســـيلعبون مباراة في ملعب 

«صابون» ماذا يدل ذلك؟ أترك اإلجابة لكم.
  توجوا القادسية بطال للكأس، مقابالت تلفزيونية وتضخيم الذات 
واتصاالت واغان وأشـــعار، كل هذا قبل ان يلعب املباراة، فماذا لو فاز 
باللقـــب؟ مديح من كل صوب من املتصلني ومقدم البرنامج ال يناقش 
وال يحاور وال يوجه وال يجيد سوى ترديد هذه العبارة «يجّمل حالك، 

مساك اهللا مبثله». وسالمتكم.
   ناصر العنزي 

 البناي: إصابات عجب والرشيدي وراشد ليست مقلقة

 األزرق يؤدي تدريبه األول في معسكره بأبوظبي
 عبداهللا العنزي 

  خاض املنتخب الوطني مساء أمس تدريبه األول في معسكره 
بالعاصمة اإلماراتيــــة أبوظبي والذي يســــتمر حتى ٢٠ اجلاري 
اســــتعدادا خلوض منافسات «خليجي٢٠ » في مدينة عدن باليمن 

خالل الفترة من ٢٢ اجلاري الى ٥ ديسمبر املقبل.
  وقد استقر اجلهاز الفني لألزرق بقيادة املدرب الصربي غوران 
توفاريتش على البدء في التدريبات التكتيكية مبكرا حتى يوصل 
املعلومات التكتيكية املطلوبة لالعبني بوقت كاف قبل املشــــاركة 

في البطولة.
  وكان األزرق قد غادر إلى أبوظبي صباح أمس برئاسة يوسف 
اليتامى إضافة الى أســــامة حسني وعلي محمود ومدرب املنتخب 
الصربي غوران توفاريتش ومساعده عبدالعزيز حمادة، ود.عبداملجيد 
البناي ود.علي الشــــمالي كجهاز طبي، باإلضافة إلى ٢٥ العبا هم: 
نواف اخلالدي وخالد الرشيدي ومحمد الصالل ومساعد ندا وحسني 
فاضل وعامر املعتوق واحمد الرشــــيدي ويعقوب الطاهر وخالد 
القحطاني وصالح الشيخ وبدر املطوع وخالد خلف وفهد العنزي 
ويوسف ناصر واحمد عجب وحمد العنزي وطالل العامر وجراح 
العتيقي وفهد األنصاري وعبداهللا الشمالي وعبداهللا البريكي وفهد 

عوض ووليد علي ومحمد راشد وعبدالعزيز املشعان.
   من جهته قال د.عبداملجيــــد البناي ان إصابات الالعبني احمد 
عجب واحمد الرشيدي ومحمد راشد ليست مقلقة بل على العكس 
جميعها حتت الســــيطرة الطبية وسيحتاجون الى فترة بسيطة 

جدا قبل ان يخوضوا تدريبات املنتخب في املعسكر.
  من جانبه أكد مساعد املدرب عبدالعزيز حمادة ان القائمة املختارة 
ليســــت القائمة التي ســــيخوض بها األزرق النهائيات اآلسيوية، 
فنحن في اجلهاز الفني اخترنا ٥٠ العبا مبدئيا للمشاركة في كأس 
اخلليج إلى انه مت االكتفاء بـ ٢٥ منهم، مشيرا إلى ان الباب مازال 
مفتوحا أمام جميع الالعبني غير املختارين لالنضمام لألزرق في 

كأس آسيا.
  وبّني ان هذه املرحلــــة الفنية لألزرق تعتبر مهمة للغاية ألنها 
ستحدد مالمح التكتيك والتشــــكيلة التي سنخوض بها البطولة 
اخلليجية، معربا عن تفائله بنجاح املعسكر نظرا ملعرفته املسبقة 

بالالعبني ومدى التزامهم الكبير من خالل املعسكرات السابقة.
  الى ذلك وجه مدير األزرق أســــامة حسني الشكر لرئيس احتاد 
الكرة الشــــيخ طالل الفهد على اهتمامه من اجل إجناح املعسكر، 
مشــــيرا إلى ان الالعبني استوعبوا جيدا الكلمات التي قالها الفهد 

 فهد العنزي غادر أمس مع األزرق إلى معسكر أبوظبي مساء أمس األول خالل اجتماعه بهم. 

 قبل المشاركة في آسياد غوانزو  وصول بوحمد والمجمد وسعيد إلى الصين واحتمال مشاركتهم

 إصابة الغربللي تربك حسابات أزرق اليد  «الرديف» لتخطي سنغافورة وإعالن تأهله اليوم 
 مبارك الخالدي

الوطني    يخــــوض منتخبنــــا 
الرديــــف في الثانيــــة ظهر اليوم 
مواجهته الثانية ضمن منافسات 
الرابعة لدورة االلعاب  املجموعة 
املقامة مبدينة غوانزو  اآلسيوية 
بالصني، عندما يلتقي سنغافورة 
على ملعب بينغدونغ، ويســــبق 
اللقــــاء مباراة قطر مــــع الهند ١١ 
صباحــــا، وكان االزرق قد حصد 
اول ثالث نقاط بفوزه على الهند 
٢ ـ ٠ اول مــــن امس بينما يحمل 
املنتخب السنغافوري في رصيده 
نقطة وحيدة اثر تعادله مع قطر 
من دون اهداف، وستحدد نتيجة 
املباراتني مالمح املنتخبني املتأهلني 

الى الدور الـ ١٦.
  ويسعى االزرق الى الظفر بنقاط 
املباراة ليرفع رصيده الى ٦ نقاط 
على رأس املجموعة وهي خطوة 
مهمة العالن تأهله رسميا الى الدور 
الـ ١٦ دون انتظار النتائج االخرى او 
تعليق مصيره الى مباراته االخيرة 
املقبل وهي  امام قطر اخلميــــس 

مواجهة خليجية صرفة.
  ومثل فوز االزرق في مباراته 
االفتتاحية امام الهند دفعة معنوية 
كبيرة لدخول مباراة اليوم والفوز 
بها شــــريطة عدم فقدان الالعبني 
التركيز خاصة فــــي التعامل مع 
الفرص التي تتاح لهم امام املرمى 
السنغافوري، فالتسجيل امر مهم 
للحفاظ على الروح العالية لالعبني 
خاصة امــــام فريق يجيد االرتداد 
السريع، االمر الذي يتطلب اجادة 
التمريــــر خاصة من عناصر خط 
الوسط مشــــاري العازمي وعلي 

 التضامن يهزم النصر
  في «الصاالت»

  
  حقـــق التضامن فوزا معنويا مهما على النصر ٥ - ٤ خالل 
اللقاء الذي جمع الفريقني مساء أمس االول في االسبوع الثالث 
من دوري الصاالت لكرة القدم، سجل أهداف التضامن مشاري 
املزيعل «هدفني» ويوسف شيحان ومحمد يعقوب واحمد شاهني، 
وبهذا االنتصـــار حصد التضامن أول ثالث نقاط بعد ان تلقى 

هزميتني متتاليتني في اجلولتني االولى والثانية.
  بدأ التضامن اللقاء بتشكيلته املعتادة دون تغيير عدا انضمام 
احملترف االيراني، ما ســـاعد على اعطاء الفريق قوة وشـــكال 
جديدا. وفي املقابل لم يستطع النصر إيقاف النزعة الهجومية 
لالعبي التضامن الذين متكنوا بعد أكثر من محاولة من التقدم 

بالنتيجة من خالل تسجيل هدفني متتاليني.
  وحاول العنابي ترتيب صفوفه من خالل تطبيق توجيهات 
احمد رفاع مدرب الفريق الذي وجه العبيه من املدرجات لطرده 
في اللقاء السابق، اال ان العبيه جنحوا في تنفيد التكتيك وسجلوا 

الهدف االول، لكن سرعان ما أضاف التضامن الهدف الثالث.
  في املقابل قام العنابي بتدشني حمالت هجومية مكثفة مكنته 
مـــن قلب تأخره الى تقدم اثر تســـجيله ثالثة أهداف متتالية. 
ورمى التضامن بكل أوراقه الهجومية في الدقائق االخيرة من 
الشوط الثاني واقتنص الفوز في آخر دقيقتني بإحرازه هدفني 

مباغتني.
  من ناحية اخـــرى تتواصل في الســـاعة الثامنة والنصف 
من مســـاء اليوم على صالة نادي اليرموك منافسات االسبوع 
الثالث من دوري الصاالت وذلك بإقامة لقاء يجمع خيطان مع 

فريق اجلهراء. 

 علي محمود 
والشمري اجتازا 

اختبار اللياقة
  

  قـــال ســـكرتير جلنة 
احلكام باحتاد الكرة فؤاد 
الربيعان ان كال من احلكم 
الدولي علي محمود واحلكم 
الدولي املســـاعد فارس 
الشـــمري اجتازا بنجاح 
البدنية  اللياقـــة  اختبار 
قبيل مشاركتهما في إدارة 
مباريات كرة القدم بدورة 
األلعاب اآلسيوية السادسة 
عشـــرة املقامة حاليا في 

غوانزو بالصني.
التوفيـــق    متمنيـــا 
للحكمني الدوليني وتقدمي 
احســـن اداء خـــالل هذا 
احلدث الكبير، الذي يضم 
اعدادا كبيرة من مختلف 
الدول التي تتنافس فيما 
الذهب  بينها على احراز 
واملراكز األولى، ما يعكس 
النهاية صورة جيدة  في 
عن مستوى التحكيم وكرة 

القدم في الكويت. 

 حامد العمران
  أربكت اإلصابة املفاجئة لالعب 
الكويت واملنتخب الوطني لكرة 
اليد محمد الغربللي حســـابات 
الفني للمنتخب بقيادة  اجلهاز 
الســـلوڤيني ماركوفيتش قبل 
املشـــاركة في بطولـــة األلعاب 
اآلســـيوية في غوانزو بالصني 
بعد ان تعرض لكسر في احدى 
التدريب اول  أصابع يده خالل 
من أمس ما اضطره لوضع يده 

في اجلبس.
  وقد متنع اإلصابة الغربللي 
من املشاركة في البطولة السيما 
أن املباراة األولى لألزرق ستكون 
البحرين،  أمام  املقبل  الســـبت 
وتعتبـــر املبـــاراة هـــي األهم 
لتحديد مصيـــر االزرق للتأهل 
إلى الـــدور نصف النهائي على 
اعتبار ان منتخب البحرين مرشح 
للتأهل عن املجموعة التي تعتبر 
االقوى لوجود كوريا اجلنوبية 
املرشح األول للبطولة وإيران إلى 
جانب هونغ كونغ الذي يعتبر 
احللقة األضعـــف، لذلك تعتبر 
إصابة الغربللي قاصمة بالنسبة 

لألزرق. 
  ومـــن جانبـــه أكـــد مديـــر 
املنتخبـــات جاســـم الذياب أن 
املنتخب يستعد حاليا وبروح 
عالية للمشـــاركة بعد إخبارنا 
من قبـــل االحتاد باملوافقة على 
املشاركة في البطولة عن طريق 
اللجنة األوملبية الكويتية وانه 
حاليا يتم إنهاء إجراءات السفر، 
مشيرا الى ان األزرق مير بظروف 
صعبة بعد اصابة الغربللي إلى 

مقصيد وعادل مطر، وكذلك عدم 
ترك املســــاحات شــــاغرة لالعبي 
اخلصم الذي ميتاز العبوه بالسرعة 
العاليــــة التي احرجــــت املنتخب 
القطري في املباراة السابقة وجنحوا 
في اخلروج بتعــــادل ثمني. ومن 
املتوقع اال تتغير تشكيلة االزرق في 
مباراة اليوم عن مباراته االولى ففي 

حراسة املرمى عبدالعزيز كميل ومن 
امامه احمد ابراهيم واحمد الرشيدي 
وعبداهللا الطاهر وغازي القهيدي 
خلط الدفاع وعلي مقصيد وعادل 
مطر ومشــــاري العازمي ومحمد 
فريح خلط الوسط وخالد عجب 

وحسني املوسوي في املقدمة.
  من جهة اخرى وصل الى مقر 

بعثة االزرق ثالثي القادسية عمر 
بوحمد وســــعود املجمد وضاري 
سعيد حيث دخل الالعبون تدريبات 
مساء امس ولكن دون مشاركة حيث 
فضل اجلهاز الفني للمنتخب منحهم 
املزيد من الراحة من عناء السفر 
وتداعيات خسارة القادسية لبطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي. 

جانب إصابة سعد احليدري وهما 
يلعبان في نفس املركز في اخلط 

اخللفي.
   ولفت الذياب الى ان املنتخب 
يضم العديد من الالعبني الشباب 
بعد تطبيق سياسة جتديد دماء 
األزرق وإعطاء الفرصة لالعبني 
الشباب الكتساب اخلبرة خاصة 

ان منتخبي الشباب والناشئني 
لم يشاركا في البطولة اآلسيوية 
األخيرة بسبب اإليقاف املفروض 
علـــى الكويت، وهذا ما قد يفقد 
الالعبني احساس املشاركة في 
املباريات الرسمية لذلك تعتبر 
مباريات البطولة فرصة للجهاز 
الفني ملعرفة اإلمكانيات احلقيقية 

لالعبني وكذلك فرصة لالعبني 
إلثبات وجودهم ليتم اختيارهم 
من جديد لألزرق في االستحقاقات 

املقبلة.
  ومتنى الذياب التوفيق لالزرق 
في مهمتة اآلســـيوية وحتقيق 
نتائج ايجابيـــة واجناز جديد 
لينضم الى االجنازات السابقة. 

 صراع قوي بني العبي النصر والتضامن على الكرة

 محمد الغربللي من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها أزرق اليد

 اليرموك بطل ناشئي التنس

 «Q٨٠» يستعد للمنافسة في قطر

 اختتم احتاد التنس مســـابقة الدوري العام 
للتنس للناشـــئني حتت ١٦ سنة على مالعبه، 
وشارك في املسابقة ٦ أندية هي: الساملية وكاظمة 

والكويت واليرموك وخيطان والصليبخات.
  وفي الترتيب النهائي لألندية املشاركة في 
املسابقة جاء اليرموك في املركز األول برصيد 
١٠ نقاط ثم الكويت فـــي املركز الثاني برصيد 
٩ نقاط، ثم الســـاملية في املركز الثالث برصيد 

٨ نقـــاط، وكاظمة في املركـــز الرابع برصيد ٧ 
نقاط، وخيطان فـــي املركز اخلامس برصيد ٦ 
نقاط، والصليبخات في املركز السادس برصيد 

٥ نقاط.
  وحضر احلفل اخلتامي وشارك في تتويج 
الفائزين نائب رئيس مجلس ادارة االحتاد رئيس 
جلنة احلكام عبدالصمد العريان ونائب رئيس 

جلنة احلكام حسني عبدال. 

 تنطلق بطولة الدوري العربي للدراغ ريس 
في ٢ ديســـمبر املقبل في قطر وتتكون من ٨ 
جوالت تقام جميعها على مضمار نادي قطر 
لسباق السيارات والدراجات ومن أبرز الفرق 
 Qاملنافســـة في هــــــذه البطـــولة فريـــق ٨٠
الشيــــخ دعيـــج  RACING TEAM برعايــــة 
الفهــــد الذي أعلن انه على وشك االنتهــــاء من 
وضع اللمسات األخيرة استعـــدادا للبطولـــة 
وهو عازم على حتقيق اجناز جديـــد باســـم 

الكويـــت.
  مشيرا الى أن الفريق يضم أسماء لها وزنها 

أمثال قاســـم العجمي وتركي احلميدي ممن 
يتمتعون بخبرة كبيرة.

  وحول طبيعة تلك املنافســـة قال عبداهللا 
 RACING Qالشطي: نيابة عن أعضاء فريق ٨٠
TEAM أود ان اتقدم بالشـــكر للراعي الرسمي 
للفريق الشيخ دعيج الفهد الذي يقدمـ  ومازال 

ـ الدعم املادي واملعنوي للفريق.
  من جانبه أكد تركـــي احلميدي أن الفريق 
ميتلك معنويات عالية بفضل من اهللا ثم جهود 
 Qالشيخ دعيج الفهد واخواني أعضاء فريق ٨٠

سواء الفني منهم أو االداري. 

 (هاني الشمري)  حسني املوسوي في مباراة األزرق مع قرغيزستان 


