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اوقعت قرعة االدوار النهائية لبطولة كأس 
االحتاد اآلس���يوي فريق ن���ادي الكويت املمثل 
النس���خة  الكويتية وبطل  الوحي���د لالندي���ة 
السادسة من البطولة في مواجهة موانغ تونغ 
يونايتد التايلندي، حيث س���تنطلق مواجهات 
الذهاب 13 سبتمبر املقبل إذ يستضيف األبيض 
الفريق التايلندي، فيما ستقام مباراة اإلياب 27 
من���ه، كما اوقعت القرعة الوحدات االردني امام 
دهوك العراقي، وناساف االوزبكي في مواجهة 
امام  العراقي  التايلندي، واربيل  تش���ونبوري 

بيرسيبورا االندونيسي.
كما حددت القرعة ايضا مواجهات الدور نصف 
النهائي، فاذا ما تأهل الكويت فإنه سيكون على موعد 
مع الفائز من مباراة اربيل وبيرسيبورا االندونيسي 
حيث س���تنطلق املواجهات في اكتوبر املقبل، كما 

حدد موعد املباراة النهائية في 29 اكتوبر.

الفحيحيل والس���املية والعربي  ف���رق  تدخل 
والصليبخات امتحانا صعبا اليوم عندما تخوض 
الدور نص���ف النهائي لكأس االحتاد لكرة اليد، اذ 
يلتقي في املباراة االولى الفحيحيل املرشح األقوى 
مع الساملية املجتهد وذلك في اخلامسة عصرا، فيما 
سيكون طرفا املباراة الثانية العربي )حامل اللقب( 

مع الصليبخات وذلك في السادسة والنصف.
وتصب معظم الترشيحات في صالح الفحيحيل 
للتأهل الى املباراة النهائية على اعتبار انه يسير 
بخطى ثابتة ومستوى فني ثابت طوال املوسم، وهذا 
ما جعل���ه يتخطى اجلميع كالفارس الذي ميتطي 
صهوة حصانه وميسك بيده االخرى السيف ليقطع 
رأس كل من يقابله ماضيا في طريقه للبطوالت.

ومن اهم مميزات الفحيحيل الذي يقوده املدرب 
سعيد حجازي انه يعتمد على الروح اجلماعية التي 
تعكس احلس التكتيكي اجليد واالنضباط الى جانب 
الس���رعة في االداء واالهم التصويب على الهدف، 
لكن اليوم قد يكون الوض���ع مختلفا ألن املعارك 
احلاس���مة تعتمد على املباغتة، وهذا ما سيراعيه 
الس���املية الذي يعتبر من اكثر الفرق التي تعرف 
كيف تتعامل مع املباريات احلساسة، لذلك قد يكون 
للسماوي نصيب في النهائي اذا تعامل جهازه الفني 

بطريقة تتناسب مع معطيات املباراة.
فنيا، جند ان الفحيحيل ميلك العديد من احللول 
في جمي���ع املراكز وان كان اعتم���اده االكبر على 
تسريع منط اللعب من خالل الدفاع املتقدم وتنفيذ 
الهجوم املرتد السريع الى جانب وجود حارس مميز 
وهو الدولي يوس���ف الفضلي الذي يعتبر نصف 
ق���وة الفريق ألنه حامي عرين االحمر املنفذ االول 
للهجوم املرتد عب���ر متريراته الدقيقة، فضال عن 
جناح سعيد حجازي في استغالل كل االمكانيات 
املتاحة عن���د الالعبني بتوزيع املجهود بني الدفاع 

من جانبه، عبر مدي���ر الكرة بنادي الكويت 
عادل عقلة عن تفاؤله بالقرعة، وقال ان املشوار 
صعب والفرق التايلندية عادة ال تخس���ر على 
ارضها وفريق موانغ تصدر مجموعته السادسة 
ب� 14 نقطة بالفوز في اربع مباريات، والتعادل 
مرتني اي انه لم يخسر خالل االدوار التمهيدية 

وهو من الفرق التي تستحق االحترام.
واضاف ان مواجهة الدور نصف النهائي ال تقل 
صعوبة عن ربع النهائي فالفريق االندونيسي 
واربيل العراقي ليس���ا بالفرق الس���هلة ونحن 
افتقدنا ميزة اللعب على ارضنا ففي كل االحوال 
لن نلعب على ارضنا، فالنهائي بالتأكيد سيكون 
خارج الكويت اال ان ذلك ال مينعنا من االستعداد 
بقوه للمنافسات وخوض املباريات بروح الفوز 

اذا ما اردنا تكرار االجناز.
مبارك الخالدي  ٭

والهجوم بإشراك خالد مناحي وعبدالعزيز الشمري 
ويعقوب عيسي في الدفاع فقط والبقية في الهجوم 
وهذا ما يجعل الفحيحيل يؤدي برمت متوازن طوال 
املباراة، وان كان االعتماد االكبر في الهجوم على 
س���عد س���الم وفهد ربيع وان اغلقت املنافذ فنجد 
عبداهلل الذياب على الدائ���رة وعبداهلل احمد في 

اجلناح االيسر.
أما الس����ماوي فيعاني من عدم وجود صف ثان 
مبستوى االول، لكن الس����املية مبن حضر، وتكمن 
قوته في العب اخلط اخللفي عبدالعزيز جنيب اال ان 
اليد الواحدة ال تصفق لذلك يجب تفعيل دور محمد 
الصالل وصانع االلعاب فهد فهيد واستغالل امكانيات 
راكان تقي الى جانب عمل تقاطعات للجناحني محمود 
علي وعبدالعزيز الزعابي لكس����ر الطريقة الدفاعية 
للفحيحيل واالهم التركيز على الدفاع، واذا استطاع 
الساملية تنفيذ طريقة 6 - 0 الدفاعية بالطريقة املثلى 
فسيحرج الفحيحيل ألن احلارس العمالق عبدالرزاق 
البلوشي يعرف جيدا كيف يتصدى للتصويبات من 

خارج التسعة أمتار.
وفي املب���اراة الثانية التي جتم���ع العربي مع 
الصليبخات يسعى االخضر للمحافظة على لقبه، 
فيما يأمل الصليبخات اثب���ات وجوده من خالل 
العبيه الشباب وان كانت اخلبرة تصب في مصلحة 
العربي لوجود علي مراد وعبدالعزيز املطوع وحسن 
الشطي الى جانب حيوية سلمان الشمالي ومشاري 
صيوان وسالم املطوع وعبداهلل مصطفي واحلارسني 
مهدي عبداحلليم وعبداهلل الصفار، فيما يجب على 
الصليبخات اتباع اللعب اجلماعي وعدم التركيز 
على مشاري طه لوجود العبني جيدين مثل فواز 
عباس وخالد عوض ومحمد سامي وعمران حاجية 

وحامد الصليلي وعلى السعيد.
حامد العمران  ٭

)هاني الشمري( الكويت عاد ملواجهة فرق شرق آسيا من جديد 

)هاني الشمري( عبداهلل أحمد أحد مفاتيح لعب الفحيحيل املهمة  
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»يد« الفحيحيل والعربيالكويت يستضيف موانغ تونغ التايلندي
في مواجهة الساملية والصليبخات

احلالي الذي شارك فيه عدد من 
أبطال الكويت.

وحول املشاركات اخلارجية 
لبقية األلع���اب البحرية، ذكر 
النجار أن املشاركات اخلارجية 
ستش���تمل على بطولة العالم 
التي ستقام في والية اريزونا 
األميركية خالل اكتوبر املقبل 
وهي البطولة التي استطاع من 
الكويت احتكار  أبطال  خاللها 
الفئات وحصول  العديد م���ن 
التصني���ف  املنتخ���ب عل���ى 
العام  الثاني عامليا في بطولة 

املاضي.

أعلنت اللجنة البحرية في 
البحري عن برنامجها  النادي 
املائية  الدراج���ات  لس���باقات 
للموسم احلالي والتي ستشمل 
إقامة سباق اجلولة األولى 25 
يونيو اجلاري واجلولة الثانية 
2 يوليو املقبل بواقع جولتني 

فقط.
وأشار رئيس اللجنة البحرية 
عبدالقادر النجار الى أن البرنامج 
روعي فيه التنسيق مع انشطة 
وبرامج النادي، خاصة املتعلقة 
بأنشطة التراث البحري وانتهاء 
سباقات بطولة اإلمارات للموسم 

»البحري« يعلن مواعيد سباقات الدراجات املائية

عبدالقادر النجار

إدارة العربي جتتمع اليوم.. 
وارتياح لنتيجة القرعة اخلليجية

اعتماد التقريرين املالي 
واإلداري لـ »الصيد والفروسية«

يعقد مجلس ادارة النادي العربي اجتماعه الدوري 
اليوم ملناقشة البنود املدرجة على جدول اعماله والتي 
س����تتضمن مناقشة نتائج اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية التي عقدت االربع����اء املاضي، اذ من املقرر ان 
يبحث املجلس االستقالة املقدمة من املدير الداخلي لستاد 
صباح السالم منصور فريدون خلالفه في وجهات النظر 
مع مدير النادي حسني معرفي حول ادارة الستاد، كما 
سيخاطب املجلس الهيئة العامة للشباب والرياضة رسميا 
بشأن تأخر رد الهيئة على كتاب سابق للعربي تضمن 
املوافقة على ترشيح العضو املكمل ملجلس االدارة احمد 

العمران لتمكينه من ممارسة مهامه بشكل رسمي.
كما سيبحث االجتماع بشكل مفصل اوضاع الفريق 
االول للكرة، السيما االستقرار على اجلهاز الفني الذي 
سيقود الفريق املوسم املقبل للبدء في اعداد البرنامج 
االعدادي للفريق، اذ ان هناك توجها لدى بعض اعضاء 
مجلس االدارة لصرف النظر عن املدرب فوزي ابراهيم 
واالختيار من بني االس���ماء املطروحة واملقدمة من 
بعض املتعهدين. وسيخاطب املجلس الهيئة بشكل 
رسمي العتماد امليزانية الالزمة ملعسكر الفريق الذي 
يستعد ملواجهة الشباب االماراتي 29 سبتمبر املقبل 
في ذهاب الدور نصف النهائ���ي من بطولة االندية 
اخلليجية ال� 26 ابطال الدوري والكأس، وكان عدد 
من اعضاء مجلس االدارة قد ابدوا ارتياحهم لوقوع 
االخضر امام الشباب وجتنب مواطنه االهلي الذي 
خسر منه االخضر في االدوار التمهيدية 1 - 2 و0 - 1 
على التوالي. وقال مدير الفريق عبدالعزيز املطوع 
اننا اكثر عزما على تخطي الفريق االماراتي والتأهل 
الى نهائي البطولة، ونتمنى ان يكون الطرف اآلخر 
هو كاظمة ليكون النهائ���ي كويتيا خالصا، خاصة 
اننا لم نكن نرغب في مواجهة االهلي في هذا الدور 
وال نتمنى ان يص���ل الفريق االماراتي ملرحلة ميثل 

فيها عقدة لالعبينا.
مبارك الخالدي  ٭

اعتمدت اجلمعي���ة العمومية لن���ادي الصيد 
والفروسية التقريرين املالي واالداري وامليزانية 
املقترحة للس���نة اجلديدة مساء اول من امس في 
قاعة ادارة النادي باملسيلة بحضور رئيس مجلس 
ادارة النادي الشيخ ضاري الفهد والشيخ صباح فهد 
الناصر امني السر العام وخليل اسد امني الصندوق 
املساعد وعبداهلل فيروز مدير عام النادي واحمد 
الظفيري رئيس قسم احلسابات ومدحت فاروق 
مفتش حسابات النادي من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وصادق البس���ام مراقب مكتب البسام 
لتدقيق احلسابات.من جهته، اعتبر الشيخ ضاري 
الفه���د اعتماد التقريرين املالي واالداري في وقت 
قياس���ي مكافأة غالية ووسام شرف على صدور 
جميع اعضاء مجلس االدارة الذين لم يألوا جهدا 

في تطوير رياضة اآلباء واالجداد.


