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)محمد ماهر(العب أزرق الشباب محاصرا بني ثالثة العبني من منتخب اإلمارات

المطوع: مشوارنا باآلسيوي لم ينته بعد

الوصل يصل األحد لمواجهة األبيض 
مبارك الخالدي 

تصل بعثة فريق نادي الوصل االماراتي الى البالد في الـ 4 عصر 
يوم االحد املقبل، ملواجهــــة الكويت الثالثاء 22 اجلاري في تصفيات 
املجموعة الرابعة من بطولة االندية اخلليجية البطال الدوري والكأس 

لكرة القدم في نسختها الـ 25.
ويرأس البعثة املؤلفة من 38 شخصا، مدير الكرة سويدان نابودا، علما 

أن رئيس النادي محمد الفهد، سيصل البالد صباح يوم املباراة.

الكويت يطلب تأجيل مباراة »السوبر«

»الهيئة« تهنئ األمير بالعيد

عبدالجليل: دشتي مدرباً لحراس األزرق

عبداهلل العنزي
باشر العربي تدريباته على ستاد صباح السالم أمس بعد عودته 
مساء أمس األول من ســـورية بعد خوض مباراة اإلياب للدور ربع 
النهائي من كأس االحتاد اآلســـيوي، وحقـــق نتيجة جيدة بتعادله 

السلبي مع الكرامة.
وعمد مدرب الفريق الكرواتي دراغان سكوسيتش لتقدمي تدريبات 
خفيفة لالعبني جتنبا الصابتهم باالرهاق مع شرح األخطاء التكتيكية 
التي وقع فيها عدد من الالعبني مبباراة الكرامة، خصوصا في الشق 
الهجومي الذي يعاني منه الفريق بسبب إيقاف خالد خلف، وشارك 
في التدريبات الظهير األيسر علي مقصيد واملدافع مساعد عبداهلل بعد 
شفائهما من االصابة. ومن املقرر ان يغادر األخضر الى االمارات يوم 
األحد املقبل، وذلك استعدادا ملواجهة الشباب اإلماراتي في 22 اجلاري 
ضمن بطولة األندية اخلليجية لألبطال التي لن يشـــارك فيها حمد 

حربي ونواف العتيبي لعدم تسجيلهما في كشوفات البطولة.
من جانبه أكد أمني السر عبدالرزاق املضف ان قرار رفع العقوبة 
عن الالعبني محمد جراغ وخالد خلف بعد ان تقدما باعتذار، بانتظار 
مجلس االدارة الذي سيناقش هذا االعتذار، وقد يتمكنان من السفر 

مع الفريق الى االمارات اذا ما قرر مجلس االدارة ذلك.
من جهته شـــدد مدير الفريق عبدالعزيز املطوع على ان الروح 
القتاليـــة في امللعب هي ما مييز العربي عن بقية األندية وهذا األمر 
كان واضحا في مباراة الكرامة، مشـــيدا بالدور الكبير الذي قام به 
اجلهازان الفنـــي واالداري  مع الالعبني الذيـــن أثبتوا على أرضية 
ملعـــب خالد بن الوليد في حمص ان العربي يحقق نتيجة إيجابية 

متى أراد العبوه ذلك.
وأشـــار املطوع الى انه يجب على الالعبني استيعاب ان مشوار 
»اآلســـيوي« لم ينته فهناك مباراة أخرى يـــوم 30 اجلاري وعلينا 

حتقيق الفوز فيها لضمان الوصول الى الدور قبل النهائي.

اكد امني سر نادي الكويت وليد الراشد ان االستعدادات جارية 
على قدم وساق الستضافة الوصل االماراتي الذي سيلتقي الكويت 
22 اجلاري في اطار بطولة االنديـــة اخلليجية كما ان الترتيبات 
اخلاصة مبباراة االياب في الدور ربع النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي 
مـــع اربيل العراقي في اربيل يوم 30 اجلاري تســـير وفق اخلطة 
املرسوم لها وقال: مما ال شك فيه ان هاتني البطولتني من االهمية 
مبكان األمر الذي يدعونا لالستعداد لها بالصورة الالئقة التي تشرف 
اسم الكويت، واضاف الراشد انه سعيا للظهور املشرف خاصة في 
البطولة اآلســـيوية ولتجنب اي اصابات او اجهاد بدني فقد متت 
مخاطبة نادي القادسية الشقيق ومن منطلق العالقات التي تربط 
بيننا للموافقة على تأجيل مباراة السوبر املقررة 25 اجلاري وذلك 
الفساح املجال للفريق لالستعداد ملباراة اربيل املهمة والتي متثل 
بوابة عبور الفريق االول للقب آســـيوي واكد الراشد انه يثق في 
تفهم مجلس ادارة نادي القادسية الهمية املباراة مع اربيل ويعول 
كثيرا على موافقتهم على تأجيل مباراة السوبر والتي سيكون لها 
مردود ايجابي في دعم مسيرة االبيض في االستحقاقات اخلارجية 

التي ميثل فيها الكرة الكويتية وليس نادي الكويت فقط.

بعث املدير العـــام للهيئة العامة للشـــباب والرياضة فيصل 
اجلزاف ببرقية تهنئة الى صاحب الســـمو األمير الشـــيخ صباح 

األحمد مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وقال اجلزاف في برقيته الى صاحب السمو »يشرفني ان ارفع 
ملقام سموكم الكرمي باسمي ونيابة عن اعضاء مجلس ادارة الهيئة 
العامة للشـــباب والرياضة واجلهاز التنفيذي وجميع ابنائكم من 
منتسبي احلركة الشبابية والرياضية اسمى آيات التهاني والتبريكات 
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد متضرعني الى املولىـ  عز وجل 
ـ ان يعيده على ســـموكم وانتم ترفلـــون بثوب الصحة والعافية 

والسعادة وعلى كويتنا احلبيبة باألمن واملتعة واالزدهار«.
واضاف: اننا ننتهز هذه املناســـبة الســـعيدة لنؤكد لسموكم 
حرص جميع ابنائكم من منتســـبي احلركة الشبابية والرياضية 
وجميع فئات الشـــعب الكويتي على التأسي مبسيرتكم العطرة 
وتوجيهاتكم السديدة، مؤكدين ان ما ارسيتم في وجدان وعقول 
ابناء شعبكم من حكمة ورؤية ثاقبة وآفاق رحبة في التعاطي مع 
كل املتغيرات والظروف جســـدت منوذجا قيميا ومخزونا فكريا 
يســـتمد منه شبابنا وجميع أبناء الكويت القوة والطاقة لالرتقاء 

مبستوى ادائه وتطلعاته.
وختم اجلزاف: كما نؤكد لســـموكم جتديد العهد على مواصلة 
العمل والعطاء يدا واحدة لنهضة احلركة الشـــبابية والرياضية 
وحتقيق املزيد من االجنازات ورفع اســـم الكويت عاليا خفاقا في 

جميع احملافل الرياضية االقليمية والدولية.

عبداهلل العنزي
أكد عضو اللجنة الفنية والتطوير في احتاد الكرة بدر عبداجلليل 
انه ستتم االســـتعانة مبدرب حراس مرمى نادي القادسية احمد 
دشتي للعمل مع األزرق في الفترة املقبلة، مضيفا ان اختيار دشتي 
يأتي لكونه ســـبق ان عمل مع األزرق وله معرفة كاملة مبهارات 

وامكانيات حراس املرمى املختارين.
وقال عبداجلليل انه مت االتفاق مع مدربني من البرتغال لتدريب 
منتخبي الناشئني والشـــباب، وان إجراءات التعاقد متوقفة عند 
الهيئة العامة للشـــباب والرياضة التي ننتظر منها املوافقة خالل 

االيام املقبلة.
وبني عبداجلليل ان مدربي الناشئني والشباب عبدالعزيز الهاجري 
واحمد حيدر سيكونان ضمن الطاقم الفني تنفيذا للسياسة املتبعة 
في احتاد الكرة للمرحلة املقبلة حيث يتسلم مهمة التدريب مدرب 

اجنبي ويكون مساعده محليا.
وشدد عبداجلليل على ان اللجنة الفنية تعمل لالهتمام مبنتخبات 
املراحل السنية، خصوصا البراعم حيث انه مت تشكيل 4 منتخبات 
للبراعم وإقامة 16 مهرجانا لهم على مدار الســـنة من اجل تنمية 
املواهب، وهذه السياســـة ســـتعود بالفائدة على الكرة الكويتية 

خالل السنوات املقبلة.
واشار عبداجلليل الى ان مسابقات املوسم املقبل للمراحل السنية 
والتغييرات املستمرة بها سواء في دوريات 16 و18 سنة والتغير 
الى 17 و19 سنة يؤثر على اختيار الالعبني من قبل االجهزة الفنية 
والبد للجنة املسابقات من حتديد مراحل ثابتة على فترات طويلة 

حتى يكون هناك استقرار في اختيار الالعبني وفق أعمارهم.

المضف: رفع العقوبة عن جراغ وخلف بيد اإلدارة

األولمبي بضيافة 
الجهراء الليلة 

مبارك الخالدي
يختتــــم منتخبنا االوملبي 
مبارياتــــه االعدادية في الـ 9 
مساء اليوم اجلمعة، عندما يحل 
ضيفا على اجلهراء في ستاد 
مبارك العيار. وكان االزرق قد 
خاض ثالث مباريات، وفاز على 
الشــــباب 3-1، وعلى الكويت 
حتت 19 سنة 2-0، وخسر من 

الفحيحيل بنتيجة مماثلة.
الفني  ويحرص اجلهــــاز 
الوطني ماهر  لالزرق بقيادة 
الشمري للوقوف على احلالة 
الفنيــــة جلميع الالعبني، قبل 
االعالن الرســــمي عن القائمة 
فــــي  النهائيــــة للمشــــاركة 

االستحقاقات املقبلة.

السالمية يلتقي 
الفحيحيل اليوم

عبدالعزيز جاسم
يلتقـــي الســـالمية مـــع 
الفحيحيل اليوم الجمعة على 
ستاد ثامر ضمن استعدادات 
الفريقين للموســـم الجديد. 
وتعتبـــر هذه المبـــاراة هي 
الودية االخيرة للســـماوي 
المواجهات  بعد سلسلة من 
الودية المحلية، قبل مغادرته 
في 22 الجاري الى القاهرة، 
القامة معسكر تدريبي لمدة 
اسبوع استعدادا لكأس االتحاد 
المقبـــل، يتخلله  اكتوبر   2

خوض 3 مباريات.
المـــدرب  وســـيجرب 
البلجيكي وليام توماس خالل 
المعسكر عددا من المحترفين 
احدهم مهاجم برازيلي يلعب 
في الدرجة الثانية بالدوري 

البرازيلي.

قطر »يفكك« االتفاق 
في »التعاون«

حقق قطر القطري فوزا مثيرا 
على ضيفه االتفاق السعودي 
3 - 2 فـــي اجلولة االولى من 
الثالثة  منافســـات املجموعة 
لبطولة االندية اخلليجية في 

كرة القدم.
سجل لقطر جاسم البوعينني 
)16( والبرازيلي مارســـينيو 
)89( وفضـــل عمـــر )95(، 
ولالتفاق عبدالرحمن القحطاني 
)45 من ركلة جزاء( واملغربي 
طالل القرقوري )70 خطأ في 

مرمى فريقه(.

أحمد حسن يحاول اللحاق بالكرة بني العبني من املصري

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أهدر األهلي نقطتني ثمينتني في حملته 
للحفاظ على لقب الدوري املصري املمتاز 
لكرة القدم للموسم السادس على التوالي 
وتعادل مع مضيفه املصري البورسعيدي 
1 ـ 1 األربعـــاء اول من امـــس في املرحلة 

اخلامسة من املسابقة
وفي باقي املباريات تغلب االسماعيلي 
على مضيفـــه االحتاد الســـكندري 1 ـ 0 
واملنصورة على ضيفه احتــاد الشرطــة 
2ـ  0  وبنفس النتيجة فاز املقاولون العرب 

على ضيفه اجلونة.
وانتهى الشوط االول من مباراة املصري 
واألهلي بتعادل الفريقني دون اهداف، وفى 
الشوط الثاني جنح األهلي في احراز هدف 
التقدم عن طريق احمد حسن في الدقيقة 
56 وفى الدقيقة 75 احرز احمد عثمان بلية 

هدف التعادل للمصري.
أدار املبـــاراة احلكـــم الدولـــي عصام 
عبدالفتاح وعاونه امين دجيش ومحمد 

صالح ومحمد فاروق حكم رابع.
ولعب األهلي بعشرة العبني منذ الدقيقة 
26 عندما طـــرد احلكم عصام عبدالفتاح 

مهاجم األهلي الليبيري فرانســـيس في 
لعبة مثيرة للجدل ليلعب الفريق األحمر 

69 دقيقة بعشرة العبني.
وبدأت املباراة بجدية شديدة من النادي 
املصري، وفي الدقيقة الثالث قام ابراهيم 
الهاللـــي بتهيئة الكرة على حدود منطقة 
اجلزاء ســـددها احمد عثمـــان بلية قوية 

تصدى لها احمد عادل عبداملنعم.
وفي الدقيقة 7 يحصل هاني العجيزي 
علـــى البطاقة الصفراء األولى بعد تدخل 
عنيف مع احمد شديد قناوي الذي ازعج 

دفاع األهلي بشدة.
وفي الدقيقة 12 كرة عرضية من احمد 
شديد يحولها احمد فوزي فرست تامي في يد 
عبداملنعم، وفي الدقيقة 17 يظهر جيبلبرتو 
ويرسل عرضية خطيرة ألحمد حسن اخلالي 
من الرقابة حولها برأســـه فوق العارضة 
وبعدها بثالثة دقائق انفرد العجيزي وسدد 
بقوة وحولها الشناوي حارس املصري إلى 
ركنية وفى الدقيقة 26 اشهر احلكم عصام 
عبدالفتاح البطاقة احلمراء في وجه مهاجم 
االهلي فرانسيس دي فوركي بعدما استسلم 
الالعب الستفزازات عاشور األدهم فشرع 

في نطحه ليرمتي عاشـــور على األرض 
مدعيا اإلصابة وفـــى الدقيقة 34 يحصل 
احمد شديد قناوي على انذار لالعتراض، 
ويبدي انور سالمة املدير الفني للمصري 
اعتراضه على تدخالت احمد فتحي وشريف 
عبدالفضيل ووائل جمعة ويطالب بإنذارهم، 
وفـــى الدقيقة 38 يســـدد اينو كرة قوية 

بجوار القائم األمين.
الثاني أجرى حســـام  الشـــوط  وفي 
البـــدري أول تغيير بنزول محمد بركات 
بديال لهاني العجيزي ويلعب بركات واحمد 
حسن في الهجوم، وفى الدقيقة 47 يرسل 
وجيه عبدالعظيم عرضية خادعة تصطدم 

بالعارضة وتخرج ضربة مرمى.
وفـــي الدقيقة 50 يحصل احمد فتحي 
على إنـــذار لعرقلة احمد عثمان بلية من 
اخللف ويرسل شريف عبدالفضيل )56( 
كـــرة طولية ويقف دفـــاع املصري على 
أســـاس ان الكرة تسلل على احمد حسن 
ويتدخل بركات ويســـتغل خطأ احلارس 
احمد الشناوي الذي خرج من مرماه ولعبها 
بركات برأسه إلى احمد حسن الذي أودعها 

برأسه داخل الشباك.

في الدقيقة 60 ينزل مصطفى شبيطة 
بدال من سيد معوض ويجرى انور سالمة 
تغييرين للمصري دفعة واحدة بنزول محمد 
خليفة املهاجم وحسام عبد املنعم املدافع 

وخروج احمد فوزي وعمرو الدسوقي.
وحصل وائل جمعة )70( على بطاقة 
صفراء، وفى الدقيقة 74 ومن كرة ثابتة من 
الناحية اليسرى ارسلها وجيه عبدالعظيم 
عرضية ويخطأ احمد عادل ويخرج ليمسك 
الهـــواء ويحولها احمد عثمان بلية داخل 

الشباك.
وأجرى سالمة التغيير األخير للمصري 
بنزول احمد سعيد ميدو ثم ينزل حسني 
ياسر احملمدي مكان احمد فتحي في الدقيقة 
84. وفى الدقيقة 88 يســـدد محمد خليفة 
تســـديدة قوية من داخـــل املنطقة تعلو 

العارضة.
ويحاول األهلي احملافظة على النقاط 
الثالث لكن املباراة تتجمد عند هذه النتيجة 
التي مبوجبها يحصل األهلي على النقطة 
11 في صدارة املسابقة بينما ارتفع رصيد 
املصـــري إلى 4 نقاط فـــي املركز الثالث 

عشر.

قطار األهلي السريع يتوقف فجأة في بورسعيد

الجزاف: نسعى للحصول على موافقة القيادة السياسية للعب في العراق
مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم

اكد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف انه سيســــعى للحصول على 
موافقة القيادة السياســــية فــــي البالد، للعب 
املنتخبات الوطنيــــة واالندية الكويتية على 

االراضي العراقية.
وقال اجلزاف في تصريح لـ »األنباء« على 
هامش حضوره الشوط االول من مباراة الكويت 
واربيل العراقي )1-1( فــــي ذهاب الدور ربع 
النهائي من بطولة كأس االحتاد االسيوي لكرة 
القدم: ناقشت الوضع االمني ملدينة اربيل مع 
رئيس احتاد اقليم كردستان لكرة القدم، الذي 
حضر املباراة ايضا، وطمأنني على اســــتقرار 
الوضع االمني في اربيل، اضافة الى صالحية 
امللعب، مستشهدا بتقرير اللجنة الفنية املكلفة 
من قبل االحتاد االسيوي للكشف على ملعب 
»فرانسوا حريري« الذي سيستضيف مباراة 
االياب بني الفريقــــني 30 اجلاري، وتصفيات 
املجموعة الرابعــــة املؤهلة الى نهائيات كأس 

اسيا للشباب، والتي يشارك فيها االزرق.
واضاف: ان قرارات االحتاد االسيوي، تؤكد 
ســــالمة امللفات العراقية الستضافة احلدثني، 
وبالتالي ليس هناك مبررا للرفض، في اللعب 

باربيل من النواحي الفنية.
وزاد اجلزاف: فيما يتعلق بالقرار النهائي 
للعــــب في االراضي العراقيــــة من عدمه، فان 
الهيئة بصفتها الســــلطة الرياضية العليا في 
البالد، ســــتدعم التوجه الرامي ملنح شــــبابنا 
الرياضي خوض االستحقاقات الرياضية، بعد 
احلصول على املوافقة من القيادة السياسية 
في البالد، انســــجاما مع التحسن املطرد في 

العالقات بني البلدين.
من جهة اخــــرى، اكدت مصادر في اللجنة 
االنتقالية الحتاد الكرة، انها المتلك احلق في 
اتخاذ قــــرار باملوافقة علــــى اللعب في اربيل 

من عدمها.
وزاد املصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، 
ان جميع مشاركاتنا السابقة كانت جتري بعد 
احلصول على موافقة القيادات العليا في البالد، 
الفتا الى ان دور اللجنة االنتقالية هو املضي 
قدما في اعداد منتخب الشباب وتهيئته للعب 
هناك، واننا النســــتطيع الرفض بحجة عدم 
صالحية امللعب او االوضاع االمنية، الن هذه 
االمور مــــن اختصاص اللجان الفنية لالحتاد 
االسيوي، املشــــرف على البطوالت التي تقام 

حتت مظلته.
وكشف املصدر انه ولرفع احلرج عن اللجنة 

االنتقاليــــة وعن نادي الكويــــت، فان اللجنة 
ســــتخاطب الهيئة العامة للشباب والرياضة 

بهذا الشأن.

النزال والطاهر ينفيان

وفي السياق نفسه، نفى رئيس جلنة التدريب 
واملنتخبات في اللجنة االنتقالية مبارك النزال 
انســــحاب الكويت من املشاركة في تصفيات 
املجموعة الثالثة التي تستضيفها مدينة اربيل 

واملؤهلة الى نهائيات كأس اسيا للشباب.
واكد النزال ان املنتخب الوطني للشــــباب 
سيشارك في التصفيات وال توجد هناك نية 
لالنســــحاب بتاتا حتى االن، من جانبه، نفى 
سكرتير اللجنة االنتقالية ناصر الطاهر انسحاب 
الكويت من التصفيات االسيوية في اربيل، وقال 
انه لم يصدر قرارا رسميا من اللجنة االنتقالية 
باالنسحاب من التصفيات، وان املشاركة مازالت 
قائمة حتى االن ولكن الكويت اعتذرت عن عدم 
استضافة التصفيات وكانت وكالة الصحافة 
الفرنسية قد اوردت ان االحتاد االسيوي لكرة 
القدم، قرر اقامة مباريــــات املجموعة الثالثة 
ضمن تصفيات آسيا للشباب في مدينة اربيل 
التابعة القليم كردستان العراق، بعدما اعلنت 
الكويت انســــحابها من املنافسات واعتذارها 
عن استضافة التصفيات حسب نائب رئيس 

االحتاد العراقي ناجح حمود.
وذكر حمود في تصريح للوكالة ان »االحتاد 
االسيوي اشعرنا رســــميا بنقل مكان جتمع 
مباريات تصفيات املجموعة االسيوية الثالثة 
للشباب الى مدينة اربيل بدال من الكويت التي 
انسحبت من سباق االستضافة من جهة ومن 

التصفيات من جهة ثانية«.
واشــــار حمود الى ان »االحتاد العراقي بدا 
على الفور سلســــلة من التحضيرات املبكرة 
الجناح اســــتضافة هذا احلدث رغم ما يحيط 
به من ظروف معروفة، لكون هذه االستضافة 
تشكل انعطافا هاما على صعيد عودة املناسبات 

الكروية لتحتضنها املالعب العراقية«.
وكان املكتب التنفيذي لالحتاد االســــيوي 
وافــــق في يونيو املاضي علــــى طلب االحتاد 
العراقي باقامة تصفيات املجموعة االسيوية 
الثالثة فــــي اربيل قبل ان تدخل الكويت على 
خط رغبة االستضافة. وحول مشاركة املنتخب 
السعودي قال حمود »الى االن املنتخب السعودي 
للشباب ضمن التصفيات، ونامل ان نوفر كل 
االمكانات امام املنتخبات املشــــاركة ولنا ثقة 

كبيرة بتحقيق ذلك«.

الطاهر والنزال ينفيان انسحاب الكويت من المشاركة في تصفيات كأس آسيا في أربيل 

أزرق الشباب يهزم اإلمارات 
عبداهلل العنزي

فاز املنتخـــب الوطني للشـــباب على نظيره 
االماراتي بهدفني نظيفني في املباراة الودية الثانية 
التي جرت مســـاء امس االول االربعاء على ستاد 
نادي الكويت استعدادا لتصفيات كأس آسيا، وكان 
املنتخب االماراتي قد فاز على شباب االزرق 1-4 

في املباراة االولى.
وسيطر االزرق الصغير على املباراة منذ البداية 
من خالل تنوع االلعاب، وانهى الشوط االول متقدما 
بهدف سجله املهاجم تركي املطيري بتسديدة قوية 
من داخل منطقه اجلزاء، سكنت شباك حارس املرمى 

االماراتي منصور غلوم. 

وواصل العبـــو االزرق الصغير افضليتهم في 
الشوط الثاني، وفرضوا سيطرتهم على املباراة، على 
الرغم من التغيرات التي اجراها مدرب االمارات من 
اجل ادراك التعادل، ولكن لعبت يقظة دفاع االزرق 
دورا مهما في احلد مـــن خطورة العبي االمارات، 

الذين برز منهم عامر عمر.
 واضاف فهد احلربي الهدف الثاني لالزرق في 
الدقيقة االخيرة بتسديدة قوية من خارج منطقه 

اجلزاء، استقرت على ميني احلارس االماراتي. 
ويلعب منتخب الشـــباب مباراتني وديتني مع 
الفحيحيـــل 29 اجلاري ومع نظيـــره القطري 10 

اكتوبر املقبل.


