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فّجر فريق ديوانية املنيع أكبر 
الش���هيد يوسف  مفاجآت دورة 
املشاري األولى لكرة القدم داخل 
التي ينظمه���ا احتاد  الص���االت 
الشرطة حتت رعاية وزير الداخلية 
الش���يخ جابر اخلالد على صالة 
نادي القادس���ية، اثر فوزه على 
منتخب الكوي���ت لكرة الصاالت 
2-1 بركالت الترجيح بعد انتهاء 
الوقت األصلي بالتعادل 1-1، وتأهل 
ديوانية املنيع إلى نصف نهائي 

املجموعة الثانية.
وحقق فريق احتاد الش���رطة 
فوزا مهما على فريق ديوانية أحمد 
الرومي به���دف حملمد العدواني، 
وتأهل إلى نصف نهائي املجموعة 
الثاني���ة، وواصل فريق ديوانية 
العمر انتصاراته وأقصى فريق 
الشهيد يوسف الفالح بهدف سجله 

حسام صادق.

املراحل  البطولة في  ودخلت 
احلاس���مة، حي���ث يتنافس في 
املجموع���ة األول���ى فريق ميالن 
وفريق الوطنية لالتصاالت وفريق 
املرحوم خالد املس���باح وفريق 
التسهيالت التجارية. في املقابل، 
تتنافس ف���رق الفراعنة واحتاد 
الشرطة وديوانيتي العمر واملنيع 
في املجموعة الثانية على أن يتقابل 
املتصدر من كل مجموعة في املباراة 

النهائية للمنافسة على اللقب.
من جانب آخر، واصلت القيادات 
السياسية والشخصيات الرياضية 
متابعة الدورة وكان أبرز احلضور 
السفير الشيخ علي اخلالد وعبداهلل 
املشاري وعبدالوهاب املشاري، 
وشاركوا في توزيع اجلوائز على 
أفضل الالعبني مع وليد الصلحات 
عضو اللجنة الفنية، والالعبون هم 
أبوالفضل سيدي من فريق احتاد 

الشرطة، محمد إدريس من فريق 
الشهيد يوسف الفالح وسالم أمان 

من منتخب الكويت للصاالت.
وتختت���م الي���وم مباري���ات 
املجموعة األولى، مبباراة واحدة 
على صدارة املجموعة بني الفائز 
من مباراة فريقي ميالن والوطنية 
لالتص���االت مع الفائ���ز من لقاء 
فريق���ي املرحوم خالد املس���باح 

والتسهيالت التجارية.
م���ن جانبه، أب���دى اإلعالمي 
محمد املسند سعادته بإطالق اسم 
الفريق يوسف املشاري  الشهيد 
على البطولة وفاء لتضحياته من 
أجل الوطن واستشهاده دفاعا عن 
حريتها أبان الغزو العراقي الغاشم، 
مشيرا إلى أنها مبادرة جاءت في 
الوقت املناسب لتعريف األجيال 
الذي  البطولي  املتعاقبة بالعمل 

قام به الشهيد املشاري.

الش����هيد  وأضاف: عاصرت 
عندما كان رئيسا لنادي القادسية 
وضابطا في وزارة الداخلية وعرف 
الراحل بحس����ن اخللق وطيب 
املعش����ر وحبه ووالءه للكويت 
أوال وأخي����را، فقدم روحه فداء 
لتراب الوطن الغالي، فاستحق ان 
تقام بطولة سنوية حتمل اسمه 
تذكرا لألجيال املتعاقبة مبا قدمه 
ه����ذا البطل من أجل البالد وهو 
أقل ما ميكن ل����وزارة الداخلية 
أن تقدمه، والشكر موصول إلى 
فوزي التميمي الوكيل املساعد 
التلفزي����ون وحافظ  لش����ؤون 
عبدالرزاق مدير عام قناة الشباب 
والرياض����ة على مبادرتها لنقل 
أح����داث البطولة عل����ى الهواء 
مباش����رة وتخصيص استديو 
حتليلي يصاحب البطولة للتأكيد 

على أهميتها.

تأهل اتحاد الشرطة إلى الدور نصف النهائي وقمة المجموعة األولى تحسم اليوم

المنيع »يمنع« أزرق الصاالت من التأهل في دورة المشاري

املقدم عبداحملسن املشاري

عماد الغربللي يشرح بعض لوائح املوسم اجلديد

ابتسامة من حكام البطولة السفير الشيخ علي اخلالد يسلم اجلائزة ألحد الالعبني تسديد للكرة من مباراة أحمد الرومي واحتاد الشرطة

في ختام البطولة الدولية الودية

»عين« القادسية على اللقب

تصّدر بطولة الجزيرة الودية

الكويت تخطى العروبة

األخضر يهزم شباب األزرق برباعية

تعيين مجلس مؤقت لمدة عام برئاسة البدر

»الهيئة« حلت نادي الفتاة

عبدالعزيز جاسم
اختار اجلهازان الفني واالداري لكاظمة قائمة ال� 30 العبا للفريق 
االول للموس���م احلالي وهم: احمد الفضلي، حس���ني كنكوني، فواز 
الدوسري، خالد الشمري، محمد اخلميس، عبداهلل دشتي، عبدالرحمن 
البناي، سلطان صلبوخ، فيصل دشتي، محمد الهدهود، حمد الطيار، 
نواف احلميدان، جراح الظفيري، طارق الشمري، علي املشموم، أحمد 
بن بحر، عبداهلل الظفيري، فهد العنزي، عبدالرحمن الزمامي، ناصر 
الوهيب، محمد العباد، فهد الفهد، محمد داود، س���عود املرطة، حمد 
حياة، ناصر شافي، اضافة الى احملترفني البرازيليني تياغو سانتوس 

وساندرو دي سوزا وايرنستو فيريرا وماوريسيو ساالس.
وخلت القائمة من املتألقني ناصر فرج ويوس���ف ناصر لقيدهما 

في فريق حتت 19 سنة.

عبدالعزيز جاسم
يخوض القادسية اليوم مباراته االخيرة في بطولة العني الدولية 
الودية في ال� 10:30 مساء امام العني املستضيف حلسم اللقب، بعد 
فوز »االصفر« على الشباب العماني 4 - 0، وعلى الرفاع البحريني 
3 - 2، فيم���ا فاز العني على الرفاع 3 - 2، وعلى الش���باب  2 - 0، 
وبالتالي تساوى الفريقان في عدد النقاط )6 نقاط لكل منهما(، لكن 

»االصفر« يتقدم بفارق االهداف.
ومن املرجح اال يجري املدرب الوطني محمد ابرهيم تغييرا على 
التشكيلة، باستثناء البدء بحمد العنزي او خلف السالمة، وسيتواجد 
في حراسة املرمى علي جواد، وفي الدفاع مساعد ندا وحسني فاضل 
ومحمد راشد وعلي النمش، وفي الوسط العاجي ابراهيما كيتا وطالل 
العامر وبدر املطوع والسوري جهاد احلسني، وفي الهجوم السوري 

فراس اخلطيب والعنزي او السالمة.

فاز الكويت على العروب���ة العماني 2-0 في املباراة التي أقيمت 
على امللعب الفرعي ملدينة زايد في اطار اجلولة األولى للدورة الودية 
التي ينظمها نادي اجلزي���رة اإلماراتي. وأحرز هدفي األبيض وليد 

علي )45( وناصر القحطاني )76(.
وفي مباراة ثانية، فاز اجلزيرة على االتفاق الس���عودي بركالت 
الترجيح بعد تعادلهما في الوقت األصلي. وبهذا الفوز تصدر الكويت 

البطولة برصيد 3 نقاط.
ولم يجد االبيض صعوبة في تخطي منافسه، اذ ان الفارق البدني 
واملهاري رجح كفة الكويت الذي استطاع الوصول الى مرمى خصمه 
بسهولة عبر االنتشار اجليد لالعبيه والتمرير السريع دون تعقيد 
واللج���وء الى األطراف خاصة اجلهة اليس���رى لتواجد فهد عوض 
ووليد عل���ي واحلركة الدؤوبة للمتألق ناصر القحطاني، وحس���ن 
مترك���ز االنغولي اندريه ماكنغا الذي جنح في قيادة الفريق بحنكة 
واقتدار. والحت لألبيض عدة فرص خالل الش���وط األول لم يحسن 
البرازيلي كاريكا استغاللها، وجنح وليد علي مبتابعته اجليدة في 
ترجمة جهود زمالئه بعد ان استغل الكرة املرتدة من دفاعات اخلصم 

ليسددها مباشرة يسار احلارس محمد اسماعيل.
وفي الشوط الثاني، واصل األبيض احكام سيطرته على مجريات 
اللقاء وحاول العروبة إيقاف الضغط باستخدام مصيدة التسلل إال أن 
القحطاني كسر هذه املصيدة بتلقيه متريرة متقنة من جراح العتيقي 

وضعته مبواجهة احلارس فلم يجد صعوبة في ايداعها الشباك.

مبارك الخالدي
فاز العربي على منتخب الشباب حتت 19 سنة 4-1 في مباراة ودية 
على س���تاد صباح السالم في النادي العربي. وانتهى الشوط األول 
بالتعادل 1-1، تقدم املنتخب بهدف احرزه املهاجم يوسف يعقوب )36( 
بعد ان اس���تغل كرة ساقطة وسط مدافعي األخضر سددها مباشرة 
على ميني يوس���ف الثويني. وأدرك أحمد موسى التعادل )41( بعد 
ان نفذ ركلة حرة مباشرة خارج املنطقة بنجاح على يسار احلارس 
عبدالعزيز كميل. وأضاف األخضر في الشوط الثاني 3 أهداف تناوب 
على تسجيلها أحمد الرشيدي )58 من ركلة جزاء( وعلي عمر )63( 
وعلي اشكناني )80(بعد مجهود فردي رائع تخطى به اكثر من مدافع 
وسدد كرة زاحفة مرت من حتت احلارس البديل سلمان عبدالغفور. 
ويبدو ان األخضر قد اس���تعاد عافيته وع���ادت اليه الروح بعد أن 
تدخ���ل رئيس مجلس ادارة النادي جمال الكاظمي وقدم دعما ماديا 
بقيمة مليون دوالر إلمتام صفقه التعاقدات التي ابرهما الفريق مع 
3 محترفني اثنني من كرواتيا وآخر سويسري من اصل افريقي، لدعم 
صفوف الفريق استعدادا للمباراتني أمام الكرامة السوري في 15 و30 
اجلاري في الدور ربع النهائي لبطولة كاس االحتاد اآلسيوي. وفي 
مباراة ودية ثانية، حقق النصر فوزا كبيرا على الشباب بخماسية 
نظيفة. س���جل األهداف البرازيليان جون���س وريدريغو وباتريكي 

وعبدالرحمن املوسى وابراهيم العدواني.

أص����در رئيس مجل����س االدارة املدير العام للهيئة العامة للش����باب 
والرياض����ة فيصل اجلزاف قرارا بحل مجلس ادارة نادي الفتاة للدورة 
2008 � 2012، طبقا حلكم املادة 12 من املرسوم بقانون رقم 1978/42 بشأن 

الهيئات الرياضية وتعديالته.
وصرح مدير ادارة ش����ؤون اإلعالم والنشر في الهيئة توفيق العيد 
بأنه مت تعيني مجلس ادارة مؤقت لنادي الفتاة ملدة عام من تاريخ صدور 
هذا القرار )1 سبتمبر 2009( يكون له صالحيات مجلس االدارة، وذلك 
على النحو التالي: نوال البدر � رئيسا، آمنة جمعان � أمينا للسر، حنان 
املسلم � امينا للصندوق، غنيمة النعيمي وهيفاء الناصر ولطيفة محمود 
ونهاد جمعة � أعضاء. أضاف العيد ان مجلس االدارة املؤقت يتولى دعوة 
اجلمعية العمومية العادية للنادي لالنعقاد قبل انتهاء مدته وفقا ألحكام 
النظام االساسي النموذجي املوحد لالندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 
369 لسنة 2007 النتخاب مجلس ادارة جديد للنادي. وأوضح ان مجلس 
االدارة املؤقت مفوض في تعيني مراقب احلسابات وحتديد مكافآته طبقا 
للضوابط املقررة في هذا الشأن. واختتم العيد تصريحه بان حل مجلس 
ادارة نادي الفتاة ج����اء بعد امتناعه عن دعوة اجلمعية العمومية غير 
العادية للنادي لالجتم����اع خالل 30 يوما بناء على طلب الهيئة إلعادة 
النظر في تقرير مجلس االدارة وميزانية النادي واحلساب اخلتامي التي 
رفضت اجلمعية العمومية العادية اعتمادها باجتماعها، مراعاة لنصوص 
املادتني 22 و24 من النظام االساسي النموذجي املوحد لألندية الرياضية 
واملادة 12 من املرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 واملرسوم بالقانون 
رقم 43 لسنة 1992 بإنش����اء الهيئة وعلى اجتماع مجلس ادارة الهيئة 

الثالث املتضمن بقراره حل مجلس ادارة نادي الفتاة.

كاظمة اختار قائمة العبيه

وعن نظام كأس االحتاد اش����ار 
الى ان املالعب س����تكون محايدة 
وستحسم املواجهات املباشرة في 
تأهل الفرق في حال تعادل اكثر 
من فريق بالنقاط ومن ثم فارق 
األهداف، وقال ان العربي والكويت 
سيمنحان حق تأجيل املباريات 
في حال تداخ����ل مبارياتهما مع 

كأس االحتاد اآلسيوي.
وعن تطبيق نظام االحتراف 
اكد الغربللي ان اللجنة خاطبت 
االندية في حال رغبتها في تطبيق 
االحتراف واملش����اركة في دوري 
ابطال آسيا للمحترفني بتحويل 
األندية الى كيان جتاري، مؤكدا 
ان القرار لي����س بيد االحتاد بل 
متروك لألندي����ة والهيئة العامة 
للشباب والرياضة بتطبيق دوري 
ال����ى ان كأس  احملترفني. ولفت 
القادسية والكويت  السوبر بني 
س����يقام في 25 اجلاري بدال من 

24 منه.

اشخاص، بينهم 3 اداريني، واذا 
رغب رئيس النادي او امني السر 
او اح����د اعضاء مجل����س االدارة 
في اجللوس على دكة االحتياط 
سيكون على حساب احد االداريني، 
وستتم محاسبته في حال مخالفته 
للوائح مثلما يحاس����ب االداري، 
مضيفا انه ال ميكن التبادل بأكثر 
من منصب واحد ألعضاء مجلس 
االدارة مع اجلهاز االداري للفريق 
في املباريات. وقال انه سيتم حتديد 
اللون األساسي لكل فريق وكذلك 
االحتياطي مع 3 ألوان يختارها 
حراس املرمى حتى ال يحدث اي 
تضارب مع ألوان احلكام كما حدث 
في املوسم املاضي، مشيرا الى ان 
حتديد قائمة ال� 30 العبا ال تعتبر 
ظلما بسبب متسك بعض األندية 
بالعبني طوال املوسم ال يشاركون 
في املباريات، وبالتالي يجب ان 
ندافع عن مصلحة الالعب الذي من 
املمكن تستفيد منه بقية األندية. 

كتابة رقم املادة التي خالفها الالعب 
او االداري، مشيرا الى ان القائمة 
اجلديدة ستضم 30 العبا من بينها 
امكانية تس����جيل 8 محترفني او 
غير محددي اجلنسية على ان يتم 
تسجيل 6 في كل مباراة ويكون 
احلد األقصى في امللعب 5 منهم 
4 محترفني وآخر من غير محددي 
امكاني����ة تبديل  اجلنس����ية مع 
االحتياط اذا كان بدون مبحترف او 
محترف مبحترف او بدون ببدون 
او السماح مبشاركة 5 بدون اذا 
لم يكن هناك اي محترف ولكن 
ال يسمح مبش����اركة اكثر من 4 
محترفني أجانب في املباراة داخل 
أرضية امللعب، وكذلك يحق للنادي 
تسجيل كويتيني بدال من احملترفني 
او البدون في القائمة في حال عدم 

تواجدهم.
واضاف الغربللي ان املسموح 
لهم باجلل����وس ضمن اجلهازين 
االداري والفن����ي ف����ي امللعب 9 

عبدالعزيز جاسم
س����حبت قرعة كأس االحتاد 
للموسم احلالي والتي ستنطلق 
في 2 أكتوب����ر املقبل، وقد وضع 
عل����ى رأس املجموع����ة األول����ى 
القادس����ية حامل لق����ب الدوري 
املمتاز املوسم املاضي، والكويت 
على رأس املجموعة الثانية بطل 

كأس سمو األمير.
وحضر القرعة ممثلو األندية 
ال� 14 وأعضاء اللجنة االنتقالية 
املكلفة ادارة شؤون احتاد الكرة، 
وضمت املجموعة األولى القادسية 
وكاظمة والس����املية والش����باب 
والنصر واليرم����وك واجلهراء، 
بينما ضم����ت املجموعة الثانية 
الكويت والعرب����ي والفحيحيل 
والتضامن والس����احل وخيطان 

والصليبخات.
وقبل اجراء القرعة قال رئيس 
الغربللي  جلنة املسابقات عماد 
ان اختيار انطالقة املوسم بكأس 
االحتاد جاء لعدة أس����باب اهمها 
االعداد اجليد للفرق وكذلك لتداخل 
بداية املوس����م مع اعداد االزرق 
وبالتالي سيكون الدوري املمتاز 
في ديس����مبر املقبل دون توقف، 
مشيرا الى ان اللجنة االنتقالية 
مطالبة بانهاء املوسم قبل 12 مايو 
املقبل حسب لوائح االحتاد الدولي 
لكرة القدم قائال: »من املستحيل 
اصدار جدول آخر بدل السابق«.

تعديالت على الالئحة

واش����ار ال����ى ان هن����اك عدة 
تعديالت طرأت على الالئحة منها 
قائمة األسماء وكذلك تقرير احلكام 
بعد نهاي����ة كل مباراة والذي لن 
يكون انشائيا كما في السابق بل 

الغربللي: 4 محترفين وبدون داخل أرضية الملعب والسادس بديل

 القادسية والسالمية وكاظمة بمجموعة واحدة في »االتحاد«

عبدالعزيز جاسم
 اختار اجلهاز الفني لألزرق 
بقيادة املدرب الصربي غوران 26 
العبا استعدادا ملواجهة اندونيسيا 
ف����ي 14 و18 نوفمب����ر املقبل في 
اجلولتني الثالث����ة والرابعة من 
تصفيات املجموعة الثانية املؤهلة 
إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2011 

في الدوحة.
وضمت القائمة: نواف اخلالدي، 
مساعد ندا، محمد راشد، صالح 
الش����يخ، فهد االنصاري، طالل 
العامر، بدر املطوع، أحمد عجب، 
حمد العنزي )القادس����ية(، فهد 
عوض، يعقوب الطاهر، وليد علي، 
جراح العتيقي )الكويت(، شهاب 
كنكوني، خالد خلف، محمد جراغ 
)العربي(، حسني كنكوني، فهد 

العنزي، يوسف ناصر )كاظمة(، 
العيدان  البريكي، أحمد  عبداهلل 
)الساملية(، طالل نايف )النصر(، 
حمد أم����ان )التضام����ن(، خالد 
علي )الساحل( وعادل الشمري 

)اجلهراء(.
وقال رئيس جلنة التدريب في 
احتاد الك����رة مبارك املعصب ان 
االزرق سيخوض مباراتني وديتني 
في 1 و7 نوفمبر امام منتخبني من 
شرق آسيا لم يحددا حتى اآلن، 
مشيرا الى تأجيل بداية الدوري 
افساحا العداد االزرق بشكل جيد 

لتصفيات كأس آسيا.
واف����اد ب����أن هن����اك مدربني 
برتغالي����ني في الطري����ق لقيادة 
منتخبات االوملبي والناش����ئني 
والش����باب، وكش����ف ان اجلهاز 

الفني لالزرق اس����تعان مبدرب 
حراس املرمى في كاظمة البرازيلي 
مارس����يلو روبن، الذي سبق له 
الفترة  ف����ي  العمل م����ع االزرق 

املاضية. 
من جهة أخرى، اختار اجلهاز 
الفني للمنتخب االوملبي بقيادة 
مس����اعد املدرب الوطن����ي ماهر 
الشمري 24 العبا لالستحقاقات 
القادم����ة وأبرزه����ا االس����تعداد 
االلع����اب  دورة  لتصفي����ات 

األوملبية.
والالعب���ون املختارون هم: 
مجيد طالل، محمد القطان، عمر 
بوحمد، صالح جمعة )القادسية(، 
محم���د عبداللطي���ف، ناص���ر 
فرج )كاظمة(، فهد باش���ا، فهد 
احلشاش )العربي(، فهد شالش، 

يوس���ف النش���يط )الكويت(، 
القهيدي  احمد اخلالدي، غازي 
)النصر(، عبدالوهاب اخلتالن، 
فهد اخلالدي، )الش���باب(، علي 
طالب، خالد مجحم، طالل موسى 
)الصليبخات(، عبداهلل الطاهر 
)اليرموك(، عبداهلل عش���وان، 
عب���داهلل ش���بيب، جابر جازع 
)التضام���ن(، ابراهي���م محمد، 
محمد دهش، عذب���ي الصليلي 

)اجلهراء(.
وأكد الشمري أن اجلهازين 
االداري والفني اتفقا على برنامج 
إع���داد األزرق االوملب���ي خالل 
املقبل���ة خصوصا في  املرحلة 
الشهر اجلاري، إذ سيبدأ االوملبي 
تدريباته اعتبارا من 5 اجلاري 

على ملعب نادي الساحل.

المعصب: مباراتان لألزرق في 1 و7 نوفمبر أمام منتخبين من شرق آسيا 

 اختيار العبي األزرق واألولمبي لالستحقاقات المقبلة

أشاد بالتغطية اإلعالمية للدورة
المشاري: أوبريت غنائي في الختام

أكد املقدم عبداحملس��ن املشاري رئيس 
اللجنة الفنية لدورة الشهيد الفريق يوسف 
املشاري، أن اللجنة تعمل بجد من أجل وضع 
اللمسات النهائية حلفل اخلتام الذي سيقام 
بحضور وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
الوزارة وش��خصيات سياس��ية  وقياديي 
ورياضي��ة، مضيف��ا ان احلفل س��يتخلله 
اوبري��ت غنائي  من كلمات��ه وأحلانه وغناء 
الفنان عبدالعزيز الضويحي، باإلضافة إلى 
أمسية شعرية يحييها الشاعران شبيب غزاي 

املطيري وعبدالعزيز الفدغوش.
وقال املشاري ل� »األنباء« إن اللجنة املنظمة 

سعت جاهدة إلى إجناح الدورة، والدفع بها 
قدما لتكون بني الدورات الرمضانية املميزة، 
وحتقيق مركز متقدم بينها، وقد تكللت تلك 
اجلهود بالنجاح بدعم وسائل اإلعالم املرئية 
واملقروءة والتي تفاعلت مع البطولة من خالل 
التغطية التلفزيوني��ة والصحافية، وأتاحت 
للكثير من محبي الدورات الرمضانية متابعة 
أحداث البطولة، مشيرا إلى أن حرص وسائل 
اإلعالم على تغطية البطولة نابع من الروح 
الوطنية التي يتمتع بها أهل الكويت، وتقديرهم 
للرجال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية 

الوطن الذي يستحق منا الكثير.


