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يواجه التشيك في مستهل مشواره مبونديال الصاالت

بريق »األزرق« يعود عامليًا بعد غياب

س����يكون بريق اللون األزرق 
عاملي����ا اليوم بعد غي����اب دام 30 
عاما عن احملافل العاملية الكبيرة 
عندما يس����تهل منتخبنا الوطني 
لكرة الصاالت مشواره مبواجهة 
التشيك ضمن املجموعة اخلامسة 
ف����ي كأس العالم املقامة حاليا في 
تايلند وتستمر حتى 18 اجلاري.

وف����ي ذات املجموع����ة، يالقي 
املنتخب املصري نظيره الصربي 
في ال� 5 بتوقي����ت الكويت، على 
أن تقام مبارات����ني أخريني ضمن 
املجموعة السادسة يلتقي خاللهما 
روسيا مع جزر سولومون في ال� 1 
ظهرا وغواتيماال مع كولومبيا في 

ال� 3 عصرا.
أم����س فازت  وف����ي مباريات 
إيطاليا على أستراليا 9-1، وبنما 
على املغرب 9-3، واألرجنتني على 

املكسيك 1-5.
ويعتب����ر لقاء الي����وم لألزرق 
أمام التش����يك ه����و الظهور األول 
ملنتخبنا في »مونديال الصاالت« 
طوال تاريخه بعد أن وصل إليه 
بتخطي����ه التصفيات اآلس����يوية 

الصعبة بجدارة واستحقاق.
وبداية الطريق املونديالي كانت 
في الكويت عندما استضاف احتاد 
الكرة منافسات مجموعة منطقة 
غرب آس����يا املؤهلة الى نهائيات 
الكأس القارية، وضمت مجموعة 
منتخبنا كال من السعودية وقطر 
وفلسطني وس����ورية، واستطاع 
األزرق أن يعبر التصفيات بنجاح 
بعد حلوله وصيفا للبطل املنتخب 
القطري ليتأهل الى نهائيات كأس 
آسيا التي احتضنتها االمارات أواخر 
شهر مايو املاضي وهو إجناز يسجل 
الفني  الك����رة واجلهازين  الحتاد 
واإلداري والالعب����ني اذا مت األخذ 
اللعبة  باالعتبار حداث����ة تكوين 
الدوري والكأس  وإقامة بطولتي 
بش����كل منظم منذ ما يقارب ال� 3 

أعوام.
وفي نهائيات كأس آس����يا كان 
اإلجناز األكبر بعد أن قدم جنوم 
األزرق مباريات بطولية الس����يما 
في ال����دور التمهيدي ومتكنوا من 
اجتياز عقبته ليبلغوا الدور الربع 
النهائي وجاء تأهل منتخبنا بعد 
حلوله في املركز اخلامس واستفاد 
من وصول املنتخب التايلندي الى 
الدور نصف النهائي ليتم اختيار 
خامس القارة بس����بب استضافة 

تايلند لكأس العالم.
ويعول مدرب »أزرق الصاالت« 
االس����باني لويس فونسيكا على 
مجموعة شابة متميزة من الالعبني 
لديه����م احلافز والطموح من أجل 
تقدمي مستوى مشرف بغض النظر 
عن النتائج، السيما ان معدل أعمار 
العبي منتخبنا ال يتجاوز ال� 23 
عاما، فيما يعد كابنت املنتخب سالم 

أمان )30 سنة( األكبر سنا.
ويبدو مركز حراسة املرمى في 
أمان بالنسبة لفونسيكا وجهازه 
الفني لوجود الثالثي املتألق هاني 
حيدر ومحم����د البديح وعبداهلل 
حيات، في حني ميتلك عدة أوراق 
ميكنه من خاللها تدارك أي خطأ 
في مباراة اليوم أمام التشيك ومن 
ه����ؤالء الالعبني حمد حيات الذي 
دائما ما توكل إلي����ه مهمة البقاء 
متأخرا عند امتالك الكرة من أجل 
تأمني اجلانب الدفاعي، فيما يقوم 
فونس����يكا بإعطاء حرية التحرك 
لعبدالرحم����ن املس����بحي وحمد 
العوض����ي وعبدالرحمن الطويل، 
الالعبني وهم  الى بقية  باإلضافة 
احمد الفارسي وعبدالرحمن الوادي 
وسالم أمان وعلي البطي وشاكر 
املطيري وعبداهلل الشيخان ومحمد 

الكندري.
واستغل مدرب األزرق فونسيكا 

فقط للقيام بجولة للتس����وق في 
املجمعات القريبة من الفندق خالل 
اليومني املاضي����ني إلخراجهم من 

الضغوطات امللقاة على عاتقهم.

فونسيكا: التشيك صعب

أوضح م����درب منتخبنا لكرة 
الصاالت االسباني لويس فونسيكا 
أن مواجه����ة اليوم أمام التش����يك 
س����تكون صعبة وقوية، خاصة 
انهم يتميزون باللعب اجلماعي، 
التشيكي  املنتخب  حيث ال يضم 

جنما من العيار الثقيل.
وبنينَّ فونسيكا أن العبي التشيك 
مميزون جدا في التنظيم الدفاعي 
وبالتالي فإن العبي األزرق مطالبون 
بتقدمي كل ما لديهم لتحقيق نتيجة 

ايجابية.
وقال فونسيكا »جميع مباريات 
كأس العالم صعبة ولن يكون هناك 
مج����ال لألخطاء واجله����از الفني 
للمنتخب ال توجد لديه مشكلة من 
املنتخب التشيكي لوجود خامات 

مميزة من الالعبني«.

حيدر: المعنويات عالية

أكد حارس مرمى منتخبنا هاني 
حيدر أن املباراة س����تبقى خالدة 
في أذهان جمي����ع الالعبني كونها 
املشاركة األولى لنا، مشيرا الى أن 
مباراة اليوم لن تكون سهلة خاصة 
وأننا سنواجه منتخبا معروفا في 
لعبة كرة الصاالت وحلوله خامسا 
في كأس اوروبا أكبر دليل على قوة 

هذا املنتخب.
واضاف حيدر أن مركز حراسة 
املرمى بأمان من خالل تواجد زميليه 
البديح،  عبداهلل حيات ومحم����د 
ووصفهما باملتميزين و»ال يوجد 
حارس أفض����ل من األخر وجميع 
احلراس يساندون بعضهم البعض 
وهذه ال����روح ه����ي املطلوبة في 

املشاركات الكبيرة«.

الفرصة بعد انتهاء الالعبني صباح 
أمس من تدريب خفيف في صالة 
ألعاب احلديد مبق����ر إقامة الوفد 
في فندق شيراتون ليعرض لهم 
ش����ريط ڤيديو مس����جل إلحدى 
مباريات منتخبنا الس����ابقة وقام 
اثناء عرضه بشرح تفصيلي لكل 
الس����لبيات وااليجابيات لدى كل 
العب ليكون اجلميع في قمة إدراكه 
الذهني والنفس����ي عند مواجهة 

التشيك.
ف����ي املقابل، يعتب����ر املنتخب 
التش����يكي من الفرق املتميزة في 
القارة األوروبية وجاء تأهله الى 
املونديال بع����د أن حل في املركز 
اخلام����س ببطولة أوروبا، كما أن 
العبوه يتميزون بالطول والقوة 
اجلسمانية باإلضافة الى خبرتهما 
الكبيرة في بطولة كأس العالم بعد 
أن وصلوا إليها في عدة مناسبات 

سابقة.

الجريد يطالب بالتركيز

طال����ب رئي����س وف����د »أزرق 
الالعبني  الصاالت« جالي اجلريد 
بضرورة التركيز وتفادي األخطاء 

خالل مباراة اليوم أمام التشيك.
وأشار اجلريد الى أن معنويات 
الالعبني عالية وه����م متحفزون 
ملشاركتهم في كأس العالم والتي 
ستبقى خالدة في تاريخ اللعبة، 
مش����يرا الى أن جن����وم منتخبنا 
وضعوا كامل تركيزهم في األيام 
األخيرة على مباراة التشيك كونها 
املباراة االفتتاحية ودائما ما يكون 
الظهور األول في كل بطولة صعبا 
على أي منتخب مبثل هذه البطوالت 
الكبيرة. وذكر اجلريد انه الى جانب 
بقية مس����ؤولي املنتخب سمحوا 
بخروج الالعبني مع اجلهاز الفني 

العبو ازرق الصاالت بعد ادائهم التدريب 

استعدادات كبيرة حلراس ازرق الصاالت

القادسية ينتزع »الثاني« مؤقتًا.. وتعادل كاظمة والصليبخات سلبًا
انتزع القادسية »مؤقتا« املركز 
الثاني في س����لم ترتيب الدوري 
املمتاز بع����د فوزه مس����اء امس 
على الس����املية بهدف����ني مقابل ال 
شيء في اللقاء الذي جمع بينهما 
على س����تاد ثامر بافتتاح اجلولة 
الثامنة من عمر املس����ابقة. وبهذا 
الفوز أصبح للقادسية 15 نقطة، 
فيما بقي الس����املية على رصيده 
السابق )نقطتني( باملركز األخير. 
وفي اللقاء الثاني تعادل كاظمة مع 
الصليبخات سلبا من دون أهداف، 
ليصبح لكاظمة 10 نقاط في املركز 
الراب����ع والصليبخات 6 نقاط في 
املركز السابع.وأنهى األصفر الشوط 
االول متقدما بهدف نظيف أحرزه 
فهد األنصاري بعد ان تابع تسديدة 
السوري عمر السومة من كرة ثابتة 
»13«. وعزز حمد أمان تقدم فريقه 

بتسجيله الهدف الثاني »73«.
هذا وتستكمل اليوم منافسات 
اجلولة الثامنة من الدوري مبواجهة 

واحدة، حيث يلتقي النصر علي 
ستاد على صباح السالم اجلهراء 
في ال� 5:30 مساء. وكان الفريقان 
قد التقيا في القسم األول وانتهت 
املب����اراة ملصلحة اجله����راء 1-2. 
إل����ى مواصلة  النصر  ويس����عى 
صحوت����ه في اجلوالت الس����ابقة 
الس����ادس ارتقى للمركز  أن   بعد 

ب� 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن 
الصليبخات قب����ل األخير، ورمبا 
يفكر في ابعد من ذلك بخطف املركز 
اخلامس من اجلهراء نفسه الذي 
ميلك 9 نقاط، وفي حال الفوز عليه 
فإنه سيتس����اوى معه في املركز 
نفسه وقد يفوقه بفارق األهداف 
في حال تسجيله أكثر من هدفني. 
على اجلانب اآلخر، تراجع اجلهراء 
كثيرا عن الفريق الذي انطلق بقوة 
في بداية الدوري وبات صيدا سهال 
للفرق القوية في الدوري وتستقبل 

شباكه األهداف بسهولة.
عبداهلل العنزي )األزرق.كوم( ٭ كرة مشتركة بني بدر املطوع وعمر بوحمد 

الفارسي: اجلميع جاهز

»املنشطات« تطلب
7 العبني

احللوة: ال إصابات

أفاد العب »أزرق الصاالت« أحمد 
الفارسي بأن جميع زمالءه الالعبني 

جاهزون خلوض اللقاء األول 
ملنتخبنا أمام التشيك. وأعرب 
الفارسي عن سعادته لألجواء 

األخوية التي تسود جميع أعضاء 
الوفد وهو ما سيكون له األثر 

الكبير لدى الالعبني على أرضية 
الصالة. وأوضح الفارسي أن جميع 

الالعبني لديهم رغبة كبيرة في 
تسجيل نتائج مشرفة في املونديال 
ونرغب في إسعاد الشارع الرياضي 
كما عودناهم في العامني األخيرين.

طلبت جلنة فحص املنشطات 
لدى االحتاد الدولي لكرة القدم 

»فيفا« من مسؤولي وفد منتخبنا 
ترشيح 7 العبني الختيار العبني 

من هذه القائمة إلجراء فحوصات 
على أحد هذين الالعبني بعد 

إجراء قرعة بينهما.

 طمأن إخصائي العالج الطبيعي
لـ »أزرق الصاالت« د.ماهر احللوة 
محبي املنتخب على جاهزية جميع 

الالعبني بدنيا ملباراة اليوم وخلوهم 
من اإلصابات.

أزرق الشباب يبدأ مشواره اآلسيوي 
مبواجهة صعبة أمام اإلمارات

خسارة »يد« الكويت أمام السد  »آسيويًا«

9 من العبي »املاء« خرجوا من املستشفى

سحب قرعة دوري املدارس

خالص العزاء 

اليوسف يشيد بالفضلي

»البحري« أبقى على مناصبه اإلدارية السابقة

 البدري يضع اللمسات األخيرة قبل الترجي 

بوكير يتوعد قطر بالفوز في الدوحة

يستهل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم 
مشواره اآلسيوي في نهائيات كأس امم آسيا حتت 
19 سنة بلقاء ضمن املجموعة األولى مع االمارات 
مستضيف البطولة حتى 17 الشهر اجلاري على 
ستاد االمارات. ويتأهل أصحاب املراكز األربعة 
االولى إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في 
تركيا 2013 ويلتقي أيضا اليوم ضمن املجموعة 
نفس����ها اليابان مع إيران وفي املجموعة الثانية 
يلتق����ي العراق مع كوريا اجلنوبية والصني مع 
تايلند. وتبقى مباراة االزرق مع االمارات مرشحة 
ألن تتسم بالكثير من القوة واإلثارة، حيث يسعى 
كل منهما لتأكيد قدرته على جتاوز اآلخر، السيما 
ان آخر لقاء جمع الفريقني انتهى لصالح االمارات 
في بطولة اخلليج بالدوحة. ولم يحصل االزرق 
على اللقب في تاريخه باس����تثناء املركز الثالث 
في عام����ي 1975 و1978. وكان األزرق قد اختتم 

خسر فريق كرة اليد بنادي الكويت أمام السد 
اللبناني في افتتاح البطولة اآلسيوية املقامة حاليا 
في قطر )22-24(، وس����يواجه الكويت اجليش 

القطري في مباراته الثانية غدا.
من جهته يفتتح العربي في ال� 5 من مس����اء 
الي����وم مواجهاته في البطول����ة مبواجهة ثامن 
احلجج اإليراني ضمن منافسات اجلولة األولى 
للمجموعة الثالثة.  واس����تعد العربي للبطولة 
من خالل معسكر مجري واملشاركة في البطولة 
العربية لألندية أبطال الدوري والكأس باإلضافة 

أكدت سفارتنا لدى اليونان أن الوضع الصحي 
ألفراد املنتخب الوطني لكرة املاء الذين تعرضوا 
حلادث قبل يومني »مطمئن جدا«، مش����يرة الى 
خروج 9 منهم من املستشفى، فيما قرر األطباء 
بقاء 5 العبني الس����تكمال العالج وإجراء عملية 
جراحية لالعب واحد. وقالت الس����فارة في بيان 
له����ا عصر امس انه بناء على توجيهات صاحب 
الس����مو األمير وحرصه الدائم على تقدمي جميع 
اخلدمات واملساعدات ألبنائه العبي املنتخب الذين 
تعرضوا حلادث مؤس����ف امس األول في مدينة 
تسالونيك شمال اليونان، فإن السفارة تواصل 

جرت أمس قرع����ة األدوار النهائية لبطولة 
دوري امل����دارس في أكادميية حس����ن ابل حيث 
أسفرت عن عدد من املواجهات القوية بني ثمانية 

فرق في دور ال� 16.

ثمن رئيس احتاد كرة القدم السابق الشيخ 
احمد اليوسف الدور الكبير الذي قام به احلارس 
الدولي خالد الفضلي خالل مسيرته الرياضية 
مع فريقي كاظمة والكويت واملنتخب، جاء ذلك 

عقد مجلس اإلدارة الجديد بالنادي البحري 
اجتماعه األول لتوزي���ع المناصب اإلدارية 
التي لم يحدث فيها أي تغيير عن المجلس 
السابق وجاءت جميعها بالتزكية حيث تم 
تجديد الثقة باللواء فهد الفهد رئيسا لمجلس 
اإلدارة وم.أحمد الغانم نائبا للرئيس وخالد 

تشهد تدريبات فريق الكرة األول بالنادي 
األهلي التي يجريها مبعسكر اإلسكندرية حالة 
من التركيز عند اجلميع داخل الفريق جهازا فنيا 
والعبني استعدادا ملواجهة ذهاب الدور النهائي 
بدوري أبطال افريقيا غدا على ستاد برج العرب 

باإلسكندرية أمام الترجي التونسي.
ويختتم األهلي تدريباته اليوم، وعقب املران 
سيختار اجلهاز الفني قائمة ال� 18 العبا الذين 
سيعتمد عليهم البدري في مواجهة الغد ، وكان 
املدير الفني حس���ام البدري قد طالب العبيه 

بالتركيز الشديد.
ومنذ انتهاء األهلي من مباراته األخيرة أمام 

رف����ع املدير الفني االملاني ملنتخب لبنان لكرة 
القدم ثيو بوكير، منسوب التحدي استعدادا ملباراة 
قطر على ملعب نادي السد في الدوحة 14 اجلاري 
بتصفيات الدور الرابع من التصفيات اآلس����يوية 
املؤهلة ملونديال البرازيل. وقال في لقاء صحافي عقد 

معس����كره التدريبي في مدينة أنطاليا التركية، 
والذي لعب خالل����ه مباراتني مع فريقي أنطاليا 
مراد باش����ا وأنطاليا التركي، حيث انتهتا 2-2 
و1-2. وكان األزرق قد خاض مباراة ودية وحيدة 
قب����ل مغادرته الكويت أمام املنتخب الس����وري 
الذي يستعد بدوره للنهائيات اآلسيوية، وانتهت 
بتفوق األخير بخماسية نظيفة. وقد أدى املنتخب 
حصته التدريبية االساسية في اخلامسة مساء 

على امللعب الرئيسي لستاد نادي االمارات.
من جهته، قال مدرب االزرق احمد حيدر ان 
مجموعة االزرق حديدية، متمنيا ان يقدم املنتخب 
مستوى جيدا في مبارياته الثالث بالدور التمهيدي، 
واقترح حيدر على االحتاد اآلسيوي اعادة النظر 
في فترة اقامة البطولة التي تتزامن مع مواعيد 
اختبارات ودراسة الطلبة، مشيرا انه فقد بعض 

اهم عناصر الفريق بسبب ارتباطهم الدراسي.

الى معسكر قصير في الدوحة استمر أربعة ايام. 
وتنقص األخضر عدة أمور للمنافسة على اللقب 
ابرزه����ا عدم االس����تعانة مبحترفني أجانب كما 
فعلت بقية الفرق املشاركة باإلضافة الى افتقاد 
األخضر بعضا من أهم العبيه نتيجة ارتباطاتهم 
الدراسية وظروف العمل.  ويسعى املدرب الوطني 
خالد غلوم الى التعويض باالعتماد على بعض 
العبي اخلبرة مثل علي مراد، وعلى عناصر القوة 
في الفريق مثل طالل عباس ومحمد جاس����م في 

الشق الدفاعي.

من خالل فريقها املتواجد في تسالونيك برئاسة 
الس����فير رائد الرفاعي متابعة احلاالت الصحية 
للمصابني وتقدمي كل ما في وس����عها من خدمات 
لتأمني جميع متطلباتهم. وأفادت الس����فارة في 
بيانه����ا بأن األنباء عن الوض����ع الصحي ملعظم 
أعضاء الفريق مطمئنة جدا، حيث خرج 9 منهم 
من املستشفى بعد أن تأكد األطباء املشرفون على 
عالجهم من سالمتهم عقب إخضاعهم للفحوص 
الضروري����ة، وان األطباء ق����رروا اإلبقاء على 5 
العبني الستكمال العالج وإجراء عملية جراحية 

لالعب واحد.

 وجنبت القرعة فرق مدارس خليفة اجلري 
وانس بن مالك وعبداهلل العسعوسي وعبداهلل 
اجلابر الصب����اح اللعب في دور ال� 16 وصعدوا 

الى دور الثمانية مباشرة. 

يتقدم القس�����م الرياضي بخالص العزاء 
الى مس�����اعد مدير الك�رة بن����ادي التضامن 
حجي الفعم وإلى عضو مجلس االدارة بنادي 
التضامن س����الم الفعم، لوفاة »والدة« االول 

و»عمة« الثاني.
تغمد اهلل الفقيدتني بواسع رحمته وألهم 

ذويهما الصبر والسلوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

خالل استقبال الشيخ احمد اليوسف للفضلي 
حيث قام بدعوته ملباراة اعتزاله التي س���تقام 
14 الشهر اجلاري على ستاد نادي الكويت امام 

املنتحب البحريني.

الفودري أمينا للسر العام وعبدالوهاب الهولي 
أمينا للصندوق ومحمد الفارس���ي بمنصب 
أمين الس���ر المساعد وفيصل القصير أمين 
الصندوق المساعد، كما قام المجلس بتوزيع 
المناصب الرئاس���ية للجان العاملة ولجان 

األلعاب الرياضية.

صن ش���اين النيجيري بالدور نصف النهائي 
للبطول���ة، واجلهاز الفني ف���ي حالة طوارئ 
واجتماعات مستمرة من أجل وضع خطة عبور 
اخلطوة املصيرية في مش���وار دوري األبطال 
االفريقي، والف���وز على الترجي بفارق هدفني 
على األقل، وحرص حس���ام البدري واجلهاز 
الفني املعاون له على مش���اهدة آخر اللقاءات 
التي خاضه���ا الترجي بالبطول���ة االفريقية، 
وذلك للوقوف بص���ورة نهائية على مناطق 
 الق���وة ونقاط الضع���ف بالفري���ق املنافس.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح  ٭

في ملعب الصفاء على هامش تدريب املنتخب »كما 
فزنا على الكويت العام املاضي في 11 نوفمبر على 
ستاد الصداقة والسالم، سنفوز على قطر بالدوحة 

ونواصل مشوار التنافس في املجموعة«.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

يحيى حميدان 
موفد »األنباء« 

بانكوك 

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
اجلزيرة الرياضية 31الكويت � التشيك


