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 القادسية في مواجهة السالمية المتجدد في انطالقة كأس االتحاد
 فهد الدوسري

  تنطلق في الـ ٥:٥٥ مساء اليوم 
اولـــى بطوالت املوســـم اجلديد 
وحتديدا بطولة كأس االحتاد في 
نسختها الثالثة، حيث سيتقابل 
ضمن املجموعة األولى القادسية 
(حامل اللقب) مع الساملية على 
ســـتاد الصداقة والسالم، فيما 
سيواجه كاظمة اجلهراء على ستاد 
علي صباح السالم بنادي النصر، 
ويلتقي اليرموك مع الشباب على 

ملعب نادي الساحل.
  وقد وزعت الفرق املشاركة الى 
القادسية على  مجموعتني، جاء 
رأس األولى كونه بطال للدوري 
املمتاز املوسم املاضي، وضمت 
الـــى جانبه كال من: الســـاملية، 
اجلهـــراء، كاظمـــة، اليرمـــوك، 

الشباب، النصر.
الكويت علـــى رأس    وجـــاء 
املجموعة الثانية ألنه بطل كأس 
سمو األمير املوسم املاضي وضمت 
الى جانبه: خيطان، الفحيحيل، 
الساحل، الصليبخات، التضامن، 
القادسية لقب  العربي. ويحمل 

البطولتني املاضيتني.
  وعادة ما تعتبر الفرق الـ ١٤ 
املشاركة في هذه البطولة مبثابة 
االعداد ملســـابقة الدوري املمتاز 
وكأس ســـمو األمير وسمو ولي 
العهد وجتربة بعض احملترفني 
متهيدا النطالق موســـم رياضي 
جديد حافل باإلثارة والتحدي، 
ولكن األمر األخير وهو جتربة 
احملترفني لن يحدث هذا املوسم 
بعد أن أجبرت اللجنة االنتقالية 
األندية على تقدمي عقد رســـمي 
ومعتمد من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة خاص باحملترفني عند 
تسجيلهم في كشوفات االحتاد مع 
ضرورة وجود البطاقة الدولية 
لكل العب، األمر الذي قد يساهم في 
زيادة جرعة اإلثارة على البطولة 

اجلديد لتقدمي مســـتوى يليق 
بتاريخه وسمعته بعد ان تراجع 
مستواه في املواسم الثالثة املاضية 
ويقـــود كاظمة املدرب الروماني 
الشهير بيالتشـــي الذي يسعى 
الظهار بصماته بصورة واضحة 
على الفريق كما اقامت ادارة النادي 
معســـكرا تدريبيا في العاصمة 
املصريـــة القاهـــرة تخلله عدة 
مباريات للوقوف على مستوى 
الالعبني مبـــن فيهم احملترفون 
االجانب وهم الثالثي البرازيلي 
فرانسيسكو سانتوس (صانع) 
واملهاجم سيانكو سوزا واملدافع 
ساندورا سلفا، وقد اقتربت ادارة 
البرتقالي من التعاقد مع برازيلي 

آخر خلفا ملواطنه ساالس.
  ويأمل الكظماوية رفع عقوبة 
االيقاف عن املهاجم فهد الفهد حيث 
القوة الضاربة ومصدرا  يعتبر 
لتسجيل اهداف الفريق في اغلب 

مبارياته.
  فـــي املقابل يحـــاول املدرب 
الوطني صالح العصفور تسجيل 
امام  حضور مميـــز للجهراوية 
كاظمة الليلة وقد متكن العصفور 
واجلهـــاز االداري للفريـــق من 
جتهيزه بصورة جيدة مع اكتمال 
عقد احملترفني حيث مت التعاقد مع 
البرازيليني ويلسون وتوباتغود 
واملدافعني املغربيني ربيع هوبري 

ويونس قيسي.
  في إشارة واضحة لتأمني خط 
الدفاع منذ بداية املوسم، كما متكنت 
االدارة من ضم مهاجم القادسية 
السابق عبداهللا الظفيري، لكنه 
لن يشارك في لقاء الليلة لعدم 
جاهزيته، ومن املنتظر ان يظهر 
الفريق بصورة مميزة لتعويض 
عدم تأهله للـــدوري املمتاز في 

املوسم املاضي.
  ويعول اجلهـــراء كثيرا على 
العبي االرتكاز عادل حمود وهو 

البتعادهم عن أجـــواء التجربة 
التـــي كانت تصيـــب اجلماهير 
بنوع من امللـــل مع عدم اكتراث 
الفرق باملستوى الفني بالدرجة 

األولى.
  وقد اســـتعدت معظم الفرق 
بشـــكل جيد لهذا املوسم سواء 
او  بإقامة معســـكرات خارجية 
االكتفاء مبباريـــات ودية نظرا 
الرزنامة وتداخل شهر  الزدحام 

رمضان مع عطلة الصيف.

  القادسية يواجه السالمية

  يدخل حامل اللقب القادسية 
اللقاء االفتتاحي له في املوســـم 
بحلة جديـــدة بعد ان متكن من 
الســـوري  الثنائي  اســـتقطاب 
اخلطير فراس اخلطيب وجهاد 
احلسني الى صفوفه قادمني من 
العربي والكويت بقيمة اجمالية 
جتاوزت ٣ ماليني دوالر ليكونا 
مبثابة اضافة ايجابية للفريق في 
طريق حصده لأللقاب وحتديدا في 
املواسم الثمانية املاضية، حيث 
اعتبر ضيفا خفيفا على منصة 
التتويج في معظم املســـابقات 

احمللية واإلقليمية.
  واكتفى اجلهاز الفني بقيادة 
الوطني محمـــد ابراهيم بوجود 
الثنائي فـــراس وجهاد مع بقاء 
الفريق للموســـم  معظم العبي 
املاضي ودخول بعض العناصر 
الشابة التي يسعى ابراهيم ملنحها 
فرصتها وسط هذه التخمة الهائلة 
في صفوفه ولعـــل ابرزهم بدر 
بوحمد ومحمد شعيل وغيرهما، 
ومتثل البطولة الكثير جلماهير 
األصفر املتعطشة دوما لتحقيق 
البطـــوالت وقد تشـــهد انطالق 
املسابقة غياب جنم خط الوسط 
العاجي كيتا خلضوعه لتجربة 
احترافيـــة في فريق ڤالنســـيا 
االسباني واذا ما وفق فيها فإنها 

احدى الركائز االساسية بالفريق 
واكتفـــى الفريق بإقامة عدد من 
املباريات الودية الضفاء نوع من 
التجانس بني الالعبني ويبدو ان 
هناك نية إلقامة معسكر خارجي 
في احدى الدول اخلليجية في حال 
عدم تأهله للـــدور قبل النهائي 

لبطولة كأس االحتاد.

  اليرموك مع الشباب

  ويســـعى كل مـــن اليرموك 
والشباب للظهور بصورة ايجابية 
تساعدهما على مواصلة املشوار 
طوال املوسم، فاليرامكة متكنوا 
من اســـتقطاب املدرب الصربي 
كراســـي لقيادة الفريق، فيما لم 
توقع االدارة مع محترفني اجانب 
سوى البرازيلي رودريغو الذي 
يخوض موسمه الثاني مع الفريق، 
ومن املنتظر وصول برازيليني 
وكولومبي مع مطلع االســـبوع 

املقبل.
  وقد اكتفـــى اليرموك بإقامة 
عدد من املباريات الودية احمللية 
للوقوف على مستويات الالعبني 
وملعرفة ما يحتاج اليه الفريق من 

مراكز لشغلها باحملترفني.
  في اجلهـــة املقابلة تقع على 
عاتق املدرب الوطني خالد الزنكي 
وابنائه الالعبني مهمة تعويض 
هبوط الشـــباب لدوري الدرجة 
االولى رغم تقدميه ملستويات جيدة 
في بعض املباريات التي خاضها 
املوســـم املاضي، ومتكنت ادارة 
الفريق من التعاقد مع البرازيليني 
اندريه وموريس والغيني محمد 
ساكو والنيجيري ايوبا واملصري 
عبداهللا عاصم ليكونوا الى جانب 
زمالئهم الالعبني بحثا عن مواصلة 
تقدمي تلك املستويات التي ظهر 
الفريق متهيدا الستعادة  عليها 
مقعد الفريق في الدوري املمتاز 

للموسم املقبل. 

ستكون مبثابة النقلة االيجابية 
حتمـــا النتقاله للعب الى جانب 
جنوم كان يكتفي مبشاهدتهم عبر 
اجهزة التلفاز وبالطبع سيكون 
غيابه مؤثرا فـــي االصفر الذي 
اعتاد وجود «بوسمارة» وسط 

امليدان.
الساملية  املقابل يســـعى    في 
إلظهـــار وجهه احلقيقـــي الذي 
غاب عنه املوسم املاضي بسبب 

والنيجيري اميانويل الى جانب 
الدفع بعدد من الالعبني العائدين 
لفريقهم بعد انتهاء فترة اعارتهم 
لفرق اخرى مثل عبدالعزيز العمار 
ومحمد العازمي وناصر العثمان 

وغيرهم.
الســـماوي معســـكرا    واقام 
خارجيا في مدينة درمي في القاهرة 
ملدة ١٠ ايام تقريبا تخللها لعب 
عدد من املباريات الودية للوقوف 

وجود بعض اخلالفات اإلدارية بني 
بعض الالعبني واجلهازين اإلداري 
والفني ويأمل اجلهاز الفني اجلديد 
القدمي بقيادة البلجيكي توماس 
الى تكرار ما حققـــه عام ٢٠٠٠ 
عندما أحرز درع الدوري كما سعى 
القائمون على الفريق الى تدعيم 
صفوفه بأفضل الالعبني احملترفني 
يضمهـــم الفرنســـي عبدالفتاح 
سافي والعماني سعد السعدي 

على مستويات عدد من الالعبني، 
وتخلت ادارة النادي عن خدمات 
الالعبني نـــواف العتيبي وحمد 
احلربي لصالح فريق العربي، واذا 
ما توافر للساملية عدد من االمور 
ابرزها االستقرار فإنه لن يكون 

ضيف شرف هذا املوسم.

  كاظمة والجهراء

البرتقالي في ثوبه    يســـعى 

 كاظمة يلتقي الجهراء واليرموك أمام الشباب اليوم

 القادسية والساملية يفتتحان كأس االحتاد

 النائب سعد اخلنفور  دعيج العتيبي يقدم كأسا إلى عبداهللا الرشيدي في مناسبة سابقة 

 الخنفور يهنئ الرشيدي بذهبية آسيا في «السكيت»
وامليدالية البرونزية  بـ ١٥٠/١٣١ فيما 
توج الكازاخستاني زبيدكان اليا 
بطال للمسابقة بـ ١٥٠/١٣٤ وحصل 
على املركز الثاني القطري إسحاق 

علي مبجموع نقاط ١٥٠/١٣٢. 
النائب ســــعد اخلنفور    وهنأ 
الكويــــت بفــــوز ابنهــــا الرامــــي 
الرشــــيدي بالذهبية.  عبــــداهللا 
واضاف اخلنفور في تصريح الى 
الصحافيني ان هذا االجناز الرياضي 
يعد مفخرة للكويت والكويتيني 
الذين اسعدهم هذا اخلبر، معربا عن 
تهنئته اخلالصة للرامي الرشيدي 
وألسرته الكرمية ولكل الكويتيني 
بهذا الفوز الذي يرفع اسم الكويت 

الرشيدي  الرامي عبداهللا   فاز 
باملركز االول وامليدالية الذهبية في 
البطولة اآلسيوية لرماية االطباق 
الطائرة التي تقام في مدينة (املاتي) 
الكويت  الكازاخستانية لتتصدر 
هذه املســــابقة التي يشارك فيها 
٣٠ راميا من أبطال رماية السكيت 
من االحتادات اآلســــيوية وحقق 
الرشــــيدي ١٥٠/١٤٨ نقطه محطما 
ومعادال الرقم اآلســــيوي املسجل 
باســــمه الذي حققه في البطولة 
اآلسيوية ببانكوك عام ٢٠٠٤، وعلى 
املركز الثاني تعادل كل من رامي 
االحتاد االماراتي الشيخ سعيد بن 
مكتوم والكازاخستاني ياكشيوف 

سيرجي مبجموع نقاط ١٥٠/١٤٦ 
وفى اجلولة الفاصلة استطاع بن 
مكتوم كسر التعادل لصاحله ليفوز 
باملركز الثاني وامليدالية الفضية 
تاركا املركز الثالث للكازاخستاني 
ياكشيوف سيرجي. كذلك استطاع 
ابطال فريق رماية السكيت املكون 
من: عبــــداهللا الرشــــيدي صالح 
املطيــــري زيد املطيــــري حتقيق 
امليداليــــة الفضية واملركز الثاني 
بعد الفريق الكازاخســــتاني الذي 
فاز بامليدالية الذهبية، وحل باملركز 
الثالــــث الفريــــق االماراتي. وفى 
مسابقات رماية الشباب متكن فواز 
العازمي من حتقيق املركز الثالث 

عاليا فــــي احملافل. وأكد اخلنفور 
اهتمام اعضاء مجلس االمة بدعم 
الرياضة والرياضيني، منوها بالدور 
الذي تقوم به الهيئة العامة للشباب 
والرياضة والتي حتتاج الى تشجيع 
ومؤازرة من نواب األمة ملواصلة 
حتقيق االجنازات املأمولة في املجال 
الرياضي. من جانبه أعرب دعيج 
العتيبي رئيــــس االحتاد العربي 
للرماية ورئيس الوفد عن سعادته 
الرماية  أبطال  الكبيرة مبا حققه 
من اجنــــازات رائعة في البطولة، 
وقال ان هذه االجنازات تضاف الى 
االنتصارات التي سجلتها الرماية 

الكويتية في مختلف احملافل. 

 القادسية يكتسح 
السالمية في دوري 

الشباب
 مبارك الخالدي

  متكن القادسية من الفوز على 
الساملية بـ ٤ أهداف دون رد في 
الذي اختتمت  دوري الشباب 
جولته الثانية مساء امس كما 
حقق الكويت ثاني فوز له في 
الدوري بالفوز على الشـــباب 
النتائج  ١-٠ واســـفرت باقي 
عن فوز خيطان على اليرموك 
٤-٢ والنصر على الساحل ٣-٢ 
والعربـــي على التضامن ٣-٠ 
واجلهراء على الصليبخات ٢-٠ 
الفحيحيل  وتعادل كاظمة مع 

 .١-١

 العبو األزرق لدى وصولهم إلى مطار القاهرة

 خسارة «اإلسكواش» أمام إنجلترا
  في دور الـ ١٦ لبطولة العالم 

 «الهيئة» تقيم حفل استقبال لفليطح

 األزرق يستضيف إندونيسيا على ستاد الكويت

 حامد العمران
  على الرغم من خسارة الكويت ١ـ  ٢ امام اجنلترا 
في دور الـ ١٦ لبطولة العالم لالسكواش التي تقام 
في الدمنارك، اال ان الالعب الدولي بدر احلسيني 
لفت االنظار اليه بعد ان قدم مســـتوى مميزا في 
لقائه امام املصنف العاشر على العالم البريطاني 
غارنت وفاز ٢ ـ ١ وكانت االشـــواط ١١ ـ ٨ و١١ ـ ١٣ 

و١٤ ـ ١٢.
  واثبت احلسيني علو كعبه بأدائه املميز وتعامله 
اجليد مع مجريات املباراة، وكان املصنف ٧٤ على 
العالم عبداهللا املزين قد خســـر امام جمس ولتر 
املصنف الســـابع على العالـــم ١ـ  ٣، وقدم املزين 

مستوى جيدا، واستطاع ان يفرض هيبته ويخطف 
شوطا من املصنف سابعا، فيما خسر سالم فايز 
باركـــر املصنف ثامنا ١ـ  ٣، وبذلك يكون منتخب 
الكويت قد فقد فرصة التأهل الى الدور ربع النهائي 
ليلعب في ادوار الترضية على املراكز من التاسع 
الى الــــ ١٦ وبإمكانه ان يحقق مركزا جيدا عامليا 
متى ما واصل احلسيني واملزين الظهور باملستوى 

الفني الالفت الذي قدماه امام االجنليز.
  وكان منتخب الكويت قد استهل مشواره في 
البطولة باخلسارة امام منتخب مصر ٠ـ  ٣، علما 
ان املنتخب املصري مرشـــح فوق العادة الحراز 

اللقب الى جانب اجنلترا. 

 أعرب نائب املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة حمود فليطح عن سعادته بانضمامه 
الى اســـرة الهيئة العامة للشـــباب والرياضة، 
مؤكدا انه سيبذل كل اجلهود مع زمالئه لالرتقاء 
بالعمل، مشيرا في نفس الوقت الى ان التعاون 
من األمور املهمة االيجابية التي تدفع مســـيرة 

العمل داخل وخارج الهيئة.

  وســـتقيم الهيئة العامة للشباب والرياضة 
االثنني املقبل حفل اســـتقبال مبناسبة تعيني 
فليطح نائبا للمدير العام بدرجة وكيل وزارة 
مساعد وذلك من العاشرة صباحا حتى الثانية 
عشـــرة ظهرا بحضور رئيـــس مجلس االدارة 
واملدير العام للهيئـــة فيصل اجلزاف واعضاء 

مجلس االدارة. 

 اعتمد االحتاد اآلســـيوي لكرة القدم اليوم اقامة 
مباراتي منتخبنا الوطني امام اندونيسيا واستراليا 
ضمن املجموعة الثالثة للتصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس آســـيا ٢٠١١ على ســـتاد الكويت. وكان احتاد 
الكرة طلب في اآلونة االخيرة من االحتاد اآلسيوي 
تغيير ملعب املباراتني الى ستاد الكويت بعد ان كان 
من املقرر ان جتري تلك املباراتان على ســـتاد جابر 
الدولي. واوضح احتاد الكرة ان سبب تغيير ملعب 
املباراتني اللتني ستقامان هنا يومي ١٤ نوفمبر و١٦ 
يناير املقبلني يعود الى عدم جهوزية ســـتاد جابر 
القامة املباريات عليه في اليومني املذكورين. يذكر ان 

االزرق يحتل املركز الثاني في التصفيات برصيد ثالث 
نقاط وبفارق نقطة عن املتصدر املنتخب العماني فيما 
يحل املنتخب االندونيسي في املركز الثالث بنقطتني 

واستراليا رابعا بنقطة واحدة.
  من جانب آخر، نفى عضو اللجنة االنتقالية املكلفة 
بادارة احتاد الكرة عماد الغربللي اي نية اللغاء مباراة 
كأس السوبر بني الكويت والقادسية بسبب مشاركات 
االبيض اخلارجية ومن احملتمل ان حتدد املباراة في 
وقت الحق بعد ان كان مقررا ان تقام في ٢٥ سبتمبر 
املاضي ولكن طلب الكويت التأجيل وموافقة االصفر 

على الطلب منع اقامتها بهذا التوقيت. 

 رباعي األبيض يلحق باألزرق اليوم في القاهرة

 القاهرة ـ حسين المطيري - موفد 
جمعية الصحافيين

  يواصل املنتخب الوطني لكرة 
القدم تدريباته اليومية مبعسكره 
املقام حاليا في القاهرة استعدادا 
ملباراة اندونيسيا ١٤ نوفمبر املقبل 
ضمن التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
لنهائيات كأس آســـيا ٢٠١١ التي 

ستقام في قطر.
  وشارك في تدريب أمس الذي 
أقيم على مالعب درمي الند مبنطقة 
٦ أكتوبر كل الالعبني باستثناء 
احلارس نواف اخلالدي ومحمد 
راشد اللذين يعانيان من إصابات 
بسيطة، وسينضم اليوم العبو 
الكويت فهد عوض ووليد علي 

ويعقوب الطاهر وجراح العتيقي، 
فيمـــا انضم أمس العبو العربي 
محمد جراغ وخالد خلف وشهاب 

كنكوني.
  ومن جهته أوضح اخصائي 
لـــألزرق  الطبيعـــي  العـــالج 
البناي أن إصابتي  د.عبداملجيد 
اخلالدي وراشـــد غير مقلقتني، 
فاخلالدي مصاب بورم في الساق 
بسبب عالج شعبي وضعه على 
ساقه لوجود آالم بسيطة، وعلى ما 
يبدو هذا الدواء سبب له حساسية 
في اجللد، مما جعله ينتفخ وكل ما 
يحتاجه فقط تدريب خفيف حتى 

يتم امتصاص املاء من الساق.
  وأضـــاف البنـــاي ان محمد 

ألداء مبـــاراة وديـــة، خاصة ان 
االحتاد الليبي كان قد حل املنتخب 
إال انهم اعـــادوا جتميعهم حيث 
يضم ٨ العبني أساسيني باملنتخب 

االول و١٠ من االوملبي.
  واشـــار النزال الى ان الهيئة 
العامة للشـــباب والرياضة هي 
التي حتملت تكاليف مباراتي ليبيا 
واالردن ٥ و١٠ اجلاري، وهذا ليس 
بغريب على الهيئة التي حترص 

على دعم املنتخبات الوطنية.
  وعقد أســـامة حســـني مدير 
املنتخب اجتماعا مع الالعبني فور 
وصولهم ملقر املعسكر وقام بشرح 
البرنامج التدريبي لهم وطالبهم 
بااللتزام بالتعليمـــات اإلدارية 

راشد مازال في حاجة إلى تقوية 
للعضالت مثل زميله احمد عجب، 
ألن أي العب عائد من إصابة قوية 
او عملية جراحية يجب إعطاؤه 
مزيدا مـــن متارين التقوية لكي 
تعود قدمـــه لطبيعتها ويبتعد 
اخلوف عن نفسية هذا الالعب، 
وقـــد خصصنا لراشـــد مواعيد 
الفترة  فـــي  التقوية  لتماريـــن 
الصباحية بالتنسيق مع اجلهاز 

الفني.
  وأكـــد مبارك النـــزال إداري 
املنتخب انه تسلم تعهدا خطيا 
من املتعهد باالتفاق مع املنتخب 
الليبـــي بحضور املنتخب األول 
وليس االوملبي كما تردد مؤخرا 

والفنية، موضحا ان مبدأ الثواب 
والعقاب مطبق على اجلميع ولن 
تكون هناك أي أعذار، خاصة ان 
اللجنة االنتقالية عملت على توفير 
كل املتطلبات من اقامة مباريات 

ودية ومعسكر خارجي.
  وقال حسني ان فرصة التأهل 
مازالت قائمة وثقتنا كبيرة في 
العبينـــا فهم رجـــال على قدر 
املســـؤولية امللقاة على عاتقهم 
وبالنسبة ملباريات ليبيا واألردن 
الى منتخب  وسورية باالضافة 
آســـيوي آخـــر، فقـــد مت وضع 
مواعيدها بالتنسيق مع اجلهاز 
الفني قبل مواجهة اندونيســـيا 

التي لن تكون سهلة. 

 لقطات من المعسكر 

تابع العبو االزرق مباراتي   
الكويت مع اربيل والعربي مع 
الكرامة، وقد تضاربت مشاعرهم 
حيث فرحوا لتأهل االبيض، اال 
أنهــــم ايضا حزنوا خلســــارة 

العربي.
   قدم الالعب حمد العنزي 
ــارس نواف  لزميله احل ــة  هدي
اخلالدي عبارة عن ساعة، حيث 
قال العنزي لقد قدم لي اخلالدي 

خدمة ويجب ان أشكره عليها.
   مشــــرف املنتخب علي 
محمود ومدير العالقات العامة 
سالم مبارك يبذالن جهدا كبيرا 
لراحــــة الالعبــــني وتذليل أي 

عقبات.
   قام متعهد املعسكر بإحضار 
فرق موسيقية الستقبال الالعبني 
فور وصولهم من املطار، كما قدم 

كل التسهيالت للفريق. 


