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 األزرق تدرب على »الحمد« ويعسكر في الراية 

عبدالعزيز جاسم 
واصل األزرق تدريباته اليومية 
اندونيسيا 14  استعدادا ملباراة 
نوفمبر املقبل ضمن التصفيات 
املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 
على س���تاد محمد احلمد بنادي 
القادسية مبشاركة جميع الالعبني 
الذين  باستثناء العبي األبيض 
تنتظرهم مهمة في بطولة األندية 
اخلليجي���ة، وكذلك نهائي كأس 
االحتاد اآلسيوي في الكويت امام 
الكرامة السوري، وبالتالي تأكد 
غيابهم عن معسكر القاهرة 28 
اجلاري، وكذلك عن مباراة كينيا 
1 نوفمبر املقب���ل، كما غاب عن 
التدريبات خالد خلف لإلصابة، 
ولن يشارك في تدريبات اليوم 
العبا العربي محمد جراغ وشهاب 
كنكوني مع االزرق النضمامهما 

ال���ى صف���وف االخض���ر الذي 
البحريني  يس���تضيف احملرق 
27 اجلاري ضمن بطولة االندية 
اخلليجية، وبالتالي لن يتمكنا 
م���ن اللعب في مباراة س���ورية 
الودية في اعتزال حارس االزرق 
السابق فالح دبشة 26 اجلاري 
الغائبني مع  الى قائمة  لينضما 
العبي الكوي���ت على ان يغادرا 
مع االزرق ملعس���كر القاهرة 28 

اجلاري.
الى ذلك يصل اليوم 2.30 ظهرا 
وفد املنتخب السوري وسيتدرب 
على س���تاد مبارك العيار مكان 
اقامة املباراة في ال� 6 وكان من 
املقرر وصول 28 العبا، لكن تأهل 
الكرامة إلى نهائي كأس االحتاد 
اآلس���يوي أجبرهم على ابقاء 4 
العبني م���ع الفري���ق، وبالتالي 

سيصل 24 العبا وسيقيم املنتخب 
السوري في فندق السفير.

من جهته، قال طبيب املنتخب 
انه حتى  البن���اي  د.عبداملجيد 
تدريب األمس ال توجد أي اصابات 
باالزرق باس���تثناء خالد خلف، 
مش���يرا الى ان املهاجم يوسف 
ناصر عوفي من االصابة وانضم 

لتدريبات املنتخب.
وبني ان خالد خلف سيجري 
اشعة االربعاء املقبل للتأكد من 
سالمة ساقه التي أصيبت بشرخ، 
وفي حال شفاء الكسر متاما فإنه 
سيرفع اجلبس وفي حال العكس 
سيبقى أسبوعا آخرا، ولكن في 
احلالتني سيرافق االزرق ليكون 
حتت اش���راف اجله���از الطبي 
الذي سيتابعه بدقة خالل فترة 
املعس���كر والعمل على ش���فائه 

بأسرع وقت.
وأضاف البناي انه ال يخشى 
على الالعبني م���ن تغيير حالة 
الطق���س ألن االصاب���ات تكون 
باالنتقال من اجل���و البارد الى 
العكس، وبالتالي  احلار وليس 
فإن ب���رودة اجلو لن تؤثر على 
الالعبني سلبا، مش���يرا الى ان 
القاهرة يعتبر  اختيار معسكر 
جيدا بالنسبة حلالة اجلو التي 
تكون متقاربة مع الكويت طوال 
فترات املوس���م، كما ان اجلهاز 
الطبي يحرص دائما على متابعة 
أدق التفاصيل املتعلقة بسالمة 
الالعبني ومنها االحوال اجلوية 
والتي دائما ما تكون سببا مباشرا 

في اصابة الالعبني.
من جهته، قال مشرف األزرق 
علي محمود ان الالعبني سيدخلون 

اليوم معس���كرا داخليا بفندق 
الراية استعدادا ملواجهة سورية، 
وذلك لتجميع الالعبني في مكان 
واحد لزيادة التفاهم واالنسجام 
أكثر، مش���يرا الى ان التدريبات 
متواصلة والروح املعنوية عالية 
لكل الالعبني وكلما اقترب موعد 
الروح  اندونيسيا زادت  مباراة 
القتالية في التدريبات، وهذا عامل 

ايجابي لتحقيق نتيجة جيدة.
وأضاف ان عدم مشاركة العبي 
العربي والكويت الذين تنتظرهم 
استحقاقات خارجية في مباراة 
س���ورية، لن يؤثر على االزرق 
الذي ميلك ضمن صفوفه البديل، 
املنتخب ان يواصل  ولكن على 
اس���تعداداته عل���ى أكمل وجه 
للظهور بالص���ورة التي تأملها 

جماهيره.

انضمام جراغ وكنكوني إلى األخضر وأشعة خلف األربعاء

 )هاني الشمري(محمد جراغ يعود إلى صفوف العربي استعدادا ملباراة احملرق البحريني

مشاري العازمي يقود الساملية أمام فريقه السابق كاظمة

الجهراء يوقف النشاط 
حدادًا على العيار

الكويت والنصر والجهراء يلتقون الفحيحيل والشباب واليرموك

السالمية في مواجهة صعبة أمام كاظمة بكأس االتحاد

اليوسف يشيد بإدارة كاظمة

أزرق الشباب يلتقي األهلي اليوم

»الناشئين« يفوز على باكستان

أشاد رئيس اللجنة االنتقالية املكلفة بادارة 
شؤون االحتاد الشيخ احمد اليوسف مبوقف 
نادي كاظمة االيجابي وتعاونه التام في دعم 
املنتخب الوطني ف����ي املرحلة املقبلة. وأثنى 
اليوسف على موافقة كاظمة على إعارة مدرب 
حراس مرماه مارسيلو رودن لتدريب حراس 
املنتخب حتى 21 نوفمبر املقبل. وس����يلتحق 
مارس����يلو مع املنتخب مباشرة قبل خوضه 

عددا من املباريات الودية منها سورية والصني 
استعدادا ملواجهتي اندونيسيا »ذهابا وايابا« 
يوم����ي 14 و18 نوفمبر املقبل ضمن تصفيات 
كأس آسيا 2011. ويتساوى املنتخبان العماني 
واالس����ترالي بصدارة املجموعة الثانية لهذه 
التصفيات ب� 4 نقاط لكل منهما يليهما الكويت 
بفارق نقطة فيما يحتل االندونيس����ي املركز 

الرابع بنقطتني.

تعادل منتخب الش����باب امس مع الفريق 
األول ل� »بيبسي« أحد أندية الدرجة الثانية 
في الدوري املصري بهدفني لكل منهما في أولى 
مباريات »األزرق« ضمن معسكره التدريبي 

بالقاهرة استعدادا لبطولة كأس آسيا.
وأح����رز هدفي املنتخب حم����د حربي في 
الدقيقتني 25 و41 حيث كان املنتخب متوازنا 

فنيا وبدنيا وكان ندا ملنافسه املصري.
وأثنى مدير املنتخب حسني اخلضري على 
أداء املنتخب، مشيرا الى ان املباراة هي أولى 

مبارياته الودية مبعسكره بالقاهرة.
وأضاف اخلضري ان ذلك سيتيح للجهاز 
الفني فرصة لسد الثغرات الدفاعية وتنظيم 
الفريق بالصورة األمثل متهيدا للبطولة املقبلة 
معربا عن تقديره لفريق »بيبس����ي« املصري 
لتواصله مع الفريق وتقدميه مباراة اتسمت 
بالقوة والندية. وتنتظر »األزرق« 3 مباريات 
أخرى أمام شباب األهلي اليوم ثم مع شباب 
»املقاولون« 27 اجلاري ومنتخب مصر للشباب 

30 من نفس الشهر.

متكن املنتخب الوطني للناشئني من الفوز 
بصعوبة على املنتخب الباكستاني 1 - 0 في 
املباراة التي جمعت بينهما على ستاد كواالملبور 
ضمن اجلولة الثانية ملنافسات املجموعة الثالثة 
للتصفيات التمهيدية لكأس آسيا ليحتل املركز 
الثالث بعد منتخبي السعودية واوزبكستان، 
وقد سجل النشط سعود اديليم هدف اللقاء 

الوحيد في الدقيقة 80 من عمر املباراة.
بدأ منتخبنا الوطني اللقاء بطريقته املعتادة 
4 � 4 � 2 والتي طبقها الالعبون احمد العبداهلل 
في حراسة املرمى وعبداهلل هاني ونادر العنزي 
كقلبي دفاع وعبداهلل السبيعي كظهير ايسر 
واحمد مس����اعد كظهير امي����ن ونواف جديد 
وعبداهلل الشمري كمحورين ومحمد السرهيد 
وسعود اديليم في الوسط ومرزوق العجمي 
ومحمد الفه����د في خط الهجوم، حيث فرض 
الالعبون سيطرتهم امليدانية نسبيا منذ الدقائق 
الهجومية مبكرا،  االولى واتضحت نواياهم 
حيث سنحت فرصة ثمينة في الدقيقة 9 من 
الشوط االول عندما حول املتألق نادر العنزي 
كرة رأس����ية لتمر بجانب القائم االيسر، ثم 
اس����تحوذ االزرق على الكرة معظم الفترات 

بفضل التحركات الدؤوبة لالعبني.

وفي الشوط الثاني دخل االزرق بعزمية 
الكبار، حيث انهم سخروا كل مهاراتهم وقدراتهم 
الفنية للتغلب على ظروف املباراة التي تقام 
حتت االمطار الغزيرة، ليبذل الالعبون قصارى 
الباكستاني  الفريق  جهدهم للوصول ملرمى 
الذي لعب باستبسال ومبعنويات عالية، وفي 
الدقيق����ة 36 من الش����وط الثاني نال االزرق 
مبتغاه عندما تلقى سعود اديليم كرة ذكية 
من محمد السرهيد ليتقدم بها سعود اديليم 

ويسددها قوية لتستقر باملرمى.
وفي الدقيقة 39 من الش����وط الثاني كاد 
عبداهلل السبيعي ان يس����جل الهدف الثاني 
عندما اطلق كرة قوي����ة ارتطمت بالعارضة 
ليكتف����ي االزرق بالهدف الوحيد. من جانبه، 
ابدى مبارك املعص����ب رئيس الوفد وعضو 
اللجن����ة االنتقالية الحت����اد الكرة رضاه عن 
املس����توى الفني الذي ظهر به العبو االزرق 
الصغير في مباراة االمس والذي تغلب على 
نظيره الباكس����تاني به����دف وحيد، وقال ان 
املباراة متيزت باالثارة والندية، الس����يما ان 
الفريق اخلصم لعب بقوة باعتباره حترر من 
الضغوط النفسية والتحفظ مما جعل اللقاء 

صعبا جدا للطرفني.

غياب الموسوي 
والزهير عن األخضر

سويد والقرين يفوزان 
بكأسي جمعية الفحيحيل

أوقف نادي اجلهراء النشاط الرياضي 
ملدة يومني حدادا لوفاة النائب السابق طالل 
مبارك العيار والرئيس الفخري للنادي، وقال 
عضو مجلس االدارة ومدير العالقات العامة 
بالنادي عبداحلميد السعيدي ان مجلس 
االدارة قرر ايقاف النشاط الرياضي حدادا 
عل����ى وفاة أحد الرجال االفذاذ في الكويت 
عامة واجلهراء خاصة وصاحب اليد البيضاء 
على القطاع الرياضي في اجلهراء ومساهمته 

الكبيرة في دعم النادي الالمحدود.

عبدالعزيز جاسم
تعود عجلة كأس االحتاد للدوران من جدي�د 
ب� 4 مواجهات بعد توقف دام نحو 12 يوما بسبب 
مش����اركة الكويت في كأس االحتاد اآلسيوي، 
وستكون ابرز املواجهات بني كاظمة والساملية 
على ستاد محمد احلمد للوصول الى الصدارة مع 
القادسية الذي لن يلعب هذا االسبوع، كما ينتاب 
نف����س الطموح اجلهراء عندما يلتقي اليرموك 
على ستاد علي صباح السالم، ويسعى النصر 
الى تخطي الشباب على ستاد الصداقة والسالم، 
وفي املجموعة الثانية يحاول الكويت االنفراد 
بالصدارة على حساب العربي عندما يواجه اليوم 
الفحيحيل على ستاد صباح السالم وتلعب جميع 

املباريات بنفس التوقيت في ال� 5:35.

 طموح واحد 

يدخل الساملية مواجهة اليوم منتشيا ب� 4 
نقاط بعد الفوز الكبير الذي حققه على اجلهراء 
في اجلول����ة املاضية 7-2 ولكنه يدرك ان لكل 
مباراة حساباتها وظروفها السيما ان اخلصم 
اليوم يعتبر املواجه االبرز خلطف بطاقة التأهل 
وفي حال الفوز عليه س����يكون ابعده بصورة 
كبيرة عن املنافس����ة.  اما كاظمة فيحمل نفس 
الرصيد من النقاط ولكن مستواه توضع حوله 
اكثر من عالمة استفهام، كما ان تواضع مستوى 
محترفيه جعل الفريق يحقق الفوز او التعادل 
دون الظهور مبس����توى جيد، وال يوجد افضل 
من فريق الساملية للحكم على تطور مستوى 

البرتقالي.

 الجهراء ينتظر

وفي نفس املجموعة يطم����ح اجلهراء ب� 4 
نقاط الى تعادل الساملية وكاظمة ولكن عليه 
التفكير اوال في الفوز على اليرموك للوصول الى 
الصدارة، ويبدو ان فترة التوقف جاءت في وقتها 
بالنسبة للمدرب الوطني صالح العصفور الذي 

يتطلع لترتيب أوراقه مرة اخرى بعد اخلسارة 
القاسية من الساملية في اجلولة املاضية. 

وفي الطرف اآلخر جن����د اليرموك صاحب 
النقطة الوحيدة من تعادل وخس����ارة يتطلع 
هو اآلخر للفوز لتجديد االمل في املنافسة على 

بطاقة التأهل.

  العنابي الستعادة النصر

وفي املباراة الثالثة يأم����ل النصر 3 نقاط 
ان يثبت للجميع ان خس����ارته من كاظمة 1-0 
اجلولة املاضية لم تكن س����وى كبوة سيفيق 
منها امام الشباب وسيظهر مبستواه احلقيقي 
والذي مكنه من الفوز على الس����املية 1-0 في 

اجلولة االولى.
من جانبه يدرك الشباب ان االمل في التأهل 
اصبح ش����به مس����تحيل اال اذا حقق الفوز في 
جميع املباريات ولعبت باقي النتائج لصاحله 
لذلك يريد املدرب خالد الزنكي من مباراة اليوم 

حتقيق الفوز.

 األبيض والتفكير بالفوز 

ويقص اليوم الكويت الوصيف ب� 6 نقاط 
مباريات املجموعة الثانية مبواجهة الفحيحيل 
بروح معنوية عالية بعد االجناز الكبير وغير 
املسبوق للكرة الكويتية بتأهله الى نهائي كأس 
االحتاد اآلسيوي ورمبا يلعب االبيض بالصف 
الثاني لعدة اسباب اهمها انه سيلعب في كأس 
األندية اخلليجية 27 اجلاري امام الرفاع البحريني 
ثم يستضيف الكرامة السوري في نهائي كأس 
االحتاد اآلس����يوي 3 نوفمبر املقبل ولكن ذلك 
ال يعني ان الكويت س����يفرط في نقاط املباراة 
خصوصا انه يلتقي احد منافسيه على بطاقة 
التأهل. من جانبه يسعى الفحيحل ب� 4 نقاط 
ملواصلة انطالقته التدريجية بعد ان خسر في 
اولى مبارياته امام التضامن 0-1 ثم عاد وتعادل 

سلبيا مع العربي ثم فاز على الساحل 0-1.

عبدالعزيز جاسم
أكد مشرف فريق العربي عبدالنبي حافظ 
صعوبة مشاركة كل من خالد خلف املصاب 
بكسر في ساقه وخالد عبدالقدوس وحسني 
املوس����وي وجراح الزهير بسبب االصابة 
امام احملرق البحريني في بطولة األندية 
اخلليجية 27 اجلاري، مؤكدا ان عدد املصابني 
كان كبيرا خالل الفترة املاضية ولكن عاد 
عدد منهم كان آخرهم الكراوتي ايغور وعلي 

اشكناني وعبداهلل احلداد.
وأشار حافظ الى ان األخضر سيدخل 
معسكرا داخليا غدا في فندق هوليدي ان 
استعدادا للمواجهة، مشيرا الى ان الالعب 
احمد موسى لم يدخل التدريبات حتى االن 

وبالتالي لن يشارك في املباراة.
ومتنى حافظ حتقيق الفوز واالقتراب 
م����ن نصف النهائي بعد اخلروج من كأس 
االحتاد اآلسيوي على يد الكرامة، وبارك في 
الوقت ذاته للكويت الوصول الى املباراة 
النهائية.ويصل غدا فريق احملرق البحريني 
وس����يقيم في فندق ك����راون بالزا على ان 

يتدرب على ملعب املباراة.

الطيار  فاز اجلواد س����ويد الس����طبل 
باجلوكي ليون بالشوط الثالث ملسافة 1200 
متر في فروسية األحمدي وخطف الكأس 
املقدم من جمعي����ة الفحيحيل التعاونية، 
وذلك بعد منافسة قوية في األمتار األخيرة، 
كما استطاع اجلواد القرين العائد السطبل 
فهد الدبوس باجلوكي انتوني الفوز على 
جياد الدرجة الثالثة بالشوط الرابع ملسافة 
1200 متر ليحصد الكأس املقدم من جمعية 
الفحيحيل. وقام السيد محمد العتيبي نائب 
رئيس مجل����س ادارة جمعية الفحيحيل 
بتسليم الكأس����ني لعميد اسطبل الطيارة 

وعميد اسطبل فهد الدبوس.

عائلة العيار

نــــادي اجلــهـراء الـريـا�ضـي
رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

والأ�ضرة الريا�ضية ب�ضفة عامة والالعبون والعاملون فيه

يتقدمون باأحر التعازي القلبية من

ع�ضو جمل�س الأمة ال�ضابق

الرئي�س الفخري لنادي اجلهراء الريا�ضي

تغمد اهلل الفقيد بوا�ضع رحمته

واأ�ضكنه ف�ضيح جناته واألهم ذويه ال�ضرب وال�ضلوان

طالل مبارك حمد العيار

لـوفـــاة املغفـور لـه بـــاإذن اهلل تعاىل


