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 الحمود يشيد بجهود الرماة في البطولة اآلسيوية

 خالص العزاء

 المشعان يعود 
لتدريبات األصفر

  عبدالعزيز جاسم
  عاد العب خط وسط القادسية 
عبدالعزيز املشعان الى تدريبات 
االصفر بعد انقطاع طوال فترة 
الصيف، وكان مجلس إدارة النادي 
قد قرر ايقاف الالعب بعد انقطاعه 

عن التدريبات.
  وجاءت عودة املشـــعان بعد 
الفني  اجتماعه مـــع اجلهازين 
واالداري اول من امس حيث اوضح 
كل من الطرفني الصورة لآلخر، 
وقد علمت «األنباء» أن  االيقاف 
سيرفع عن املشعان والذي كان 
مقررا ملدة عام واالكتفاء بإيقافه ٤ 
مباريات او االكتفاء باملدة السابقة 

وهي مباراتان.
  وقد اعد اجلهاز الفني برنامج 
اعداد للمشـــعان إلعادة تأهيله 
منفردا ثم يشـــارك بعد اسبوع 

مع زمالئه في التدريبات. 

 تصفيات «شباب آسيا» في أربيل

 أهدى رئيس االتحادين الكويتي واآلسيوي للرماية 
الشيخ سلمان الحمود االنجازات الكبيرة التي حققتها 
الرماية الكويتية في البطولة اآلسيوية لرماية األطباق 
الطائرة التي اختتمت في مدينة الماتي الكازاخستانية 
بعد حصولهم على عــــدد ٧ ميداليات (ذهبيتين، ٣ 
فضيات وبرونزيتين)، الى صاحب الســــمو االمير 
الشيخ صباح األحمد والى سمو ولي العـهد الشـيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر المحمد والى الشعب الكويتي الكريم.
  وقال الحمود ان هذه البطولة هي باكورة بطوالت 
االتحاد اآلسيوي للرماية بعد اولمبياد بكين ٢٠٠٨، 
وقدم الشكر والتقدير البطال الرماية الكويتية على 

جهودهم وتفانيهم للمحافظة على سجلهم الناصع 
على المستوى اآلســــيوي، كما قدم التهنئة البنائه 
الرماة الناشــــئين الذين يعــــول عليهم النادي آماال 
عريضة في المستقبل لحمل شعلة وراية االنتصارات 

الكويتية.
  وكان وفد الرماية قد عــــاد الى البالد، وكان في 
مقدمة مســــتقبليه رئيس االتحاد العربي للرماية 
ونائب رئيس اتحاد الرماية وأمين الصندوق عيسى 
بوطيبان وأمين السر المساعد محمد الغربة وأمين 
المســاعد عدنان االبراهيم وعبدالحميد  الصندوق 
الشخص ممثال عن الهيئة العامة للشباب والرياضة 

وعدد من أهالي االبطال.

 اختار االحتاد اآلسيوي لكرة القدم مدينة اربيل 
التابعة القليم كردســــتان العراق مكانا الستضافة 
تصفيات املجموعة اآلسيوية الثالثة للشباب حاسما 
بذلك جدال حول مكان اقامتها بعدما اعلنت اللجنة 
االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد كرة القدم في 
وقت سابق رغبتها في االستضافة. وقال رئيس االحتاد 
العراقي لكرة القدم حسني سعيد في اتصال مع وكالة 
الصحافة الفرنسية ان االحتاد اآلسيوي قرر ان تكون 
اســــتضافة تصفيات املجموعة اآلسيوية في اربيل 
مستندا الى تقرير قدمته جلنة ارسلها االسبوع املاضي 
الى اربيل وللمرة الثانية لتقييم املالعب واملنشآت». 
وتضم املجموعة اآلسيوية الثالثة للشباب دون سن 

١٩ عاما منتخبات السعودية والكويت وسلطنة عمان 
والهند وافغانستان والعراق. واضاف سعيد «بعد 
ابالغنا اليوم االثنني (امس) بقرار االحتاد اآلسيوي 
رسميا بدأ االحتاد فورا بتشكيل جلان ملتابعة اعمال 
سير استضافة هذا احلدث الكروي الهام». وتوجد 
في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق (٣٧٠ 
كلم شمال العاصمة بغداد) اربعة مالعب حديثة منها 
ملعبا القامة املباريات الرسمية هما فرانسوا حريري 
الذي يتسع الكثر من ٣٠ الف متفرج وملعب ارارات 
في منطقة مصيف صالح الدين التي تتمتع بجمال 
طبيعة اخاذ الى جانب ملعبي هندرين وبروســــك 

مخصصني لغرض التدريب. 

 فليطح: انتخابات «الكرة» نهاية العام

السابقني  الالعبني  من زمالئه 
وحشدا من الشخصيات العامة 
الذين قدموا له التهنئة، متمنني 
له التوفيق في اداء االمانة التي 

أوكلت اليه.
  وحضر االستقبال مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
باالنابة جاســـم يعقوب ونائب 
رئيس مجلس االدارة عبدالوهاب 

البناي. 

نحو احلل النهائي نهاية العام 
احلالي الذي سيشهد انتخابات 
احتاد الكرة، السيما ان املعنيني 
باالمر قد قطــعوا شوطا كبيرا 
في ســـبيل ذلك على ان يبدأ 
اجلميـــع بعدهـــا التفكير في 

املستقبل.
  وكان فليطح قد اســـتقبل 
العديد من رؤساء االحتادات 
الرياضية وبعضا  واألنديـــة 

مؤكدا ان ذلـــك لن يتحقق اال 
بالتعاون وتضافر جهود اجلميع 
مبا فيها وسائل االعالم والتي 
نأمل منها توجيه النقد البناء 
والهادف لتصحيح مساراتنا.

  وقال فليطـــح انه يأمل ان 
يفرح اجلمهور الرياضي نهاية 
العام احلالي بانتهاء كل املشاكل 
املتواجدة، مشيرا الى انه ملس 
ان امور احتاد كرة القدم تسير 

 مبارك الخالدي
  عبر نائب املدير العام للشؤون 
الرياضية بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.حمود فليطح عن 
الغالية  بالثقة  فخره واعتزازه 
التي أوالها اياه صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلـــس الوزراء وكذلك 
ثقة وزير الشؤون االجتماعية 

والعمل د.محمد العفاسي.
  وقال فليطح خالل استقباله 
مهنئيه صباح امس مبناسبة 
تعيينه مبنصبه اجلديد: انني 
أمتنـــى ان اكون عند حســـن 
الظن، ووجودي اآلن في قطاع 
الرياضـــة وباعتبـــاري العبا 
ســـابقا وأكادمييا متخصصا 
في نفس املجال فهذا يحملني 
عبئـــا كبيرا، ولكـــن بتعاون 
القيادة العليـــا للهيئة ممثلة 
باملديـــر العام فيصل اجلزاف 
ونوابه جاسم يعقوب ويوسف 
الثاقب وعصام جعفر وبتضافر 
جهودهم نســـتطيع ان نحقق 
بعض الطموحات التي أراها.

  وأعـــرب عن املـــه في ان 
تنتعش رياضتنـــا وتصبح 
رياضة تنافسية على املستويات 
اخلليجية والعربية واألسيوية 
وان تعود الى ســـابق عهدها. 

 أحمد اليوسف «ميازح» نواف اخلالدي 

 حسني عاشور خالل املؤمتر الصحافي بجانب محمد الهندال 

 مواجهة القادسية واليرموك ستكون قوية

 حمود فليطح مرحبا باملهنئني في الهيئة 

 العربي رفض ربيع والكاظمي وعد بـ «سوبر»

 الناصر: اجتماع يضم
  سكوسيتش وموسى  قريبًا

 عبداهللا العنزي
  أكد مدير الكرة بالنادي العربي احمد الناصر ان هناك اجتماعا 
سيجمع املدرب الكرواتي دراغان سكوسيتش والالعب احمد موسى 
بعد األحداث التي جرت خالل لقاء العربي مع الكرامة السوري في 
إياب الدور ربع النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي والتي غاب موسى 
على إثرها عن تدريبات الفريق بعد تصريح سكوسيتش لوسائل 
االعـــالم بأنه ليس بحاجة لوجوده خالل الفترة املقبلة، مبينا ان 

اجلميع يجب ان يضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار.
  واكد الناصر ان الفوز على الساحل في املباراة االخيرة بكأس 
االحتاد جاءت في الوقت املناســـب بعد اخلروج من كأس االحتاد 
اآلسيوي، ولكي ينهي احلالة النفسية السيئة التي عاشها الالعبون 
عقب مباراة الكرامة، مشيرا الى ان العربي سيواصل تقدمي العروض 
اجليدة خالل املرحلة املقبلة من اجل املنافسة على كل البطوالت 

التي سيشارك بها.
  وبـــني ان احد املتعهدين عرض مؤخرا على النادي التعاقد مع 
املهاجم العماني هداف كأس اخلليج حسن ربيع، إال انه رفض ان 
يزود املدرب سكوسيتش بأشرطة ڤيديو لبعض مباريات الالعب ما 
أدى الى غض النظر عن التعاقد معه، مشيرا الى ان رئيس النادي 
جمال الكاظمي وعد بالتعاقد مع مهاجم سوبر خالل الفترة املقبلة 
ونحن بانتظار عودته من رحلة العالج في فرنسا، خصوصا ان 
العربـــي في حاجة الى محترف رأس حربة لوجود نقص في هذا 

املركز بني الالعبني.
  وأعرب الناصر عن دهشـــته لعدم اختيار العبي العربي احمد 
الرشـــيدي وعلي مقصيد لصفوف املنتخب للمرحلة املقبلة على 
الرغم من تقدميهما مســـتويات جيدة مع الفريق خالل املوســـم 

املاضي. 

 النصر يواجه السالمية في الجولة الثانية للمجموعة األولى لكأس االتحاد

 القادسية لتعديل أوضاعه أمام اليرموك والجهراء يلتقي الشباب
واحدة يســـتطيع مـــن خاللها 
الكبيرة، حيث  الفـــرق  مقارعة 
انه تسلم مهامه مع الفريق منذ 
وقت قريب ولم يتسن له إقامة 
معسكر خارجي إليجاد نوع من 
االستقرار املطلوب بالفريق، ولكي 
يتمكن الالعبون من اســـتيعاب 

خطط املدرب التكتيكية.
  وبنقطة واحدة لكال الفريقني 
يدخل اجلهراء والشباب بطموح 
اكثر  مشـــترك لبلوغ منطقـــة 

دفئا.
   وفي أول ظهور له بالبطولة 
يسعى النصر لوضع بصمة له 
بعد ان قدم الفريق اداء مميزا في 
املوسم املاضي وتسبب في إحراج 
الفرق الكبيرة وتألق في الفريق 
محترفـــه البرازيلي كاريكا قبل 
انتقاله في املوسم احلالي لصفوف 
فريق الكويـــت ومتكن العنابي 
مـــن التوقيع مـــع ٣ محترفني 
برازيليني هـــم باتريك وجوني 
ورودريغو والعماني عصام فايل 
القادم من  وعبدالرحمن موسى 

القادسية املوسم املاضي.

والسعي للحفاظ على كأسها.
  وفي اجلبهة األخرى قد يجد 
اليرامكة صعوبة في إيقاف هجوم 
القادســـية بعد ان ظهر بشـــكل 
مهزوز في لقائه األول أمام الشباب 
الـــذي انتهى ايضـــا بالتعادل، 
ولعل من أبرز أســـباب ظهوره 
بهذا الشكل عدم استقرار املدرب 
الصربي كراســـي على تشكيلة 

آسيا ٢٠١١، ومتكن املدرب الوطني 
محمد ابراهيم بخبرته من ان ميزج 
بني العبي الشباب مثل بدر بوحمد 
ومجيد طالل والعبي اخلبرة أمثال 
نهير الشمري والسوريني فراس 

اخلطيب وجهاد احلسني.
اليوم فرصة    وسيكون لقاء 
ســـانحة لألصفر إلعالن نفسه 
منافسا قويا على لقب املسابقة 

 فهد الدوسري
  بعد جولة حافلة بالتعادالت 
املثيـــرة وبحصيلـــة وافرة من 
األهداف بلغت ١٤ هدفا تستأنف 
اليوم منافسات املجموعة األولى 
في جولتها الثانية، حيث يلتقي 
القادسية اليرموك على ستاد نادي 
الكويت، فيمـــا يواجه اجلهراء 
فريق الشباب على ملعب نادي 
النصر، بينما ســـيواجه النصر 
لـــه بالبطولة  في أول ظهـــور 
فريق الساملية على ملعب نادي 
التضامن، وتنطلق املباريات في 

الـ ٥:٥٠ مساء.
  وفي ثاني لقاء له في البطولة 
يسعى القادسية الحتالل مركز 
مناسب يتصدر به فرق املجموعة 
بعد ان خرج بنقطة اثر تعادله مع 
الساملية ٣-٣ في مستهل مشواره 
باملســـابقة ومتكن األصفر من 
الظهور بشكل جيد في غياب نحو 
٩ من العبيه املنضمني ملعسكر 
املنتخب الوطني املقام حاليا في 
القاهرة استعدادا للقاء منتخب 
اندونيسيا ضمن تصفيات كأس 

 الهاجري عاد من الرياض
 عبدالعزيز جاسم

  عاد الى البالد مدافع الساملية ناصر الهاجري من رحلة العالج 
التي استغرقت ٣ أيام في مدينة الرياض السعودية بعد ان تلقى 
ــد إصابته خالل  ــن في العضلة الضامة بع ــورس» من احلق «ك
ــرة املاضية، ومن املقرر ان ينضم الهاجري  التدريبات في الفت
ــارك في  ــماوي اخلميس املقبل على ان يش ــى تدريبات الس ال
اجلولة بعد املقبلة من كأس االحتاد في حال مت التأكد من شفائه 
ــل احملترف البرازيلي  ــة. من جهة اخرى لم يص بصورة كامل

دوس سانتوس على ان يصل خالل اليومني املقبلني.  

 فتح الباب أمام الجماهير للتصويت

 عاشور: مسابقة الختيار أفضل العب والعبة

 عبداهللا العنزي
  اعلن عضو اجلمعية العمومية بالنادي العربي 
حسني عاشور عن تنظيم مهرجان ومسابقة كبيرة 
الختيار افضل العب والعبة في مختلف االلعاب 
الرياضية املسجلة لدى اللجنة االوملبية الكويتية 
وذلك في بادرة دعم الى الالعبني الذين لم يلقوا 
الدعم املادي واالعالمي الكافي، مع تقدمي جائزة 
مالية قيمة لالعب او الالعبة الفائزة، مشيرا الى ان 
االختيار ايضا سيكون لالعبني ذوي االحتياجات 
اخلاصة (املعاقني) وهم ابطال رفعو اسم الكويت 

عاليا في احملافل الدولية.
  وبني عاشــــور خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقده امس االول في ديوانه للتعريف باجلائزة 
ان مثل هذه املسابقة من شأنها ان تزيد التنافس 
الرياضــــي بني الالعبني وســــيكون حفل اخلتام 
مضاهيا للمهرجانات االوروبية حيث سيتم دعوة 
الالعبــــني الـ ١٠ االوائل في كل لعبة مع اســــرهم 
واصدقائهم حلضور احلفل الذي سيقام بفندق 

املارينا مول.
  واضاف عاشور ان املهرجان سيتم التحضير 
له اآلن وسينطلق في الفترة من ١٠ الى ١٤ اجلاري 
حيث ســــتكون طريقة التصويت ألفضل العب 
او العبة ٧٠٪ للجمهور عبر رسائل SMS و٣٠٪ 
عبر جلنة التحكيم التي سيتم تشكيلها من قبل 

رياضيني متخصصني في اختيار نوعية الالعبني 
على ان يسمح لكل الالعبني في مختلف االلعاب 

باملشاركة في املسابقة.
  واوضح عاشــــور ان فكــــرة املهرجان جديدة 
حيث تختار كل دولة في نهاية كل موسم افضل 
العب والعبة ولكن نحن فضلنا ان تكون املسابقة 
شاملة لكل الالعبني وليس حكرا على لعبة معينة، 
متمنيــــا ان يحظى هذا املهرجان باهتمام اعالمي 
كبير، ونسعى ألن يكون املهرجان االفضل واالشهر 

باملنطقة.
  وحث عاشور اجلماهير الرياضية على املشاركة 
بفاعلية من خالل الرسائل القصيرة SMS الختيار 
العبهم املفضل الن املهرجان سيكون صعبا للغاية 
وفوز اي العب به يحتاج الى دعم جماهيري كبير 

ومستوى جيد فنيا.
  وشكر عاشــــور نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشــــؤون االسكان ووزير التنمية 
الشيخ احمد الفهد على رعايته للمهرجان وكذلك 
النائب صالح عاشور على دعمه للجنة املنظمة، 
مؤكدا ان البــــاب مفتوح امام جميع الشــــركات 
والشخصيات العامة التي تهتم بالرياضة الكويتية 
لرعاية املهرجان، مشيرا الى ان الالعب الكويتي على 
قدر كبير من املهارة وسيحقق نتائج ايجابية في 

احملافل الدولية متى وجد االهتمام والرعاية. 

 القذافي يدعو المنتخب الوطني لمباراة في طرابلس

 األزرق يتعادل مع ليبيا وديًا في القاهرة

الترابط والتواصل والتعاون 
مـــع االشـــقاء العـــرب، ومن 
املقـــرر ان يتم عرض الدعوة 
على الهيئة العامة للشـــباب 
والرياضة التي لن تتردد في 
قبولها، ألننا بحاجة في الوقت 
احلالي ملباريات جتريبية، ومن 
احملتمل ان تكون الزيارة في 

مطلع شهر نوفمبر املقبل.
  واوضح ان اللجنة االنتقالية 
جتـــري عـــدة اتصـــاالت مع 
االحتاديـــن القــطري وهونغ 
كونغ للعب معهم مــباريات 
جتريبية كي نعـــد املنتخب 
اعدادا جـــيدا، فأمــامنا مباراتان 
مع اندونيســيا في التصفيات، 
ولدينا امل كبيـــر في التأهل 
بالفوز في هاتـــني املباراتني، 
متى مـــا كان االعـــداد جيدا 

لالزرق.

  وقد شكر اليوسف االحتاد 
الليبي وعلى رأسهم الرئيس 
الفخري على هذه الدعوة، واكد 
لهم ان الكويت حريصة على 

مبـــاراة جتريبية، خاصة ان 
الكويتية  الرياضية  العالقات 
ـ الليبية شـــبه مقطوعة منذ 

فترة طويلة.

اليوســـف اتصاال هاتفيا من 
د.محمد معمر القذافي الرئيس 
الفخري لالحتاد الليبي، ودعا 
االزرق لزيـــارة ليبيا ولعب 

 القاهرة ـ حسين المطيري ـ موفد 
جمعية الصحافيين

  تعادل املنتخب الوطني األول 
لكرة القدم مع املنتخب الليبي 
١-١ في املبـــاراة الودية التي 
اقيمت بينهما امس بستاد نادي 
الشمس بالقاهرة، وذلك ضمن 
املعســـكر الذي يقيمه االزرق 
استعدادا ملواجهة اندونيسيا 
١٤ نوفمبر املقبل في تصفيات 
كأس آسيا ٢٠١١ بقطر، وقد احرز 
هدف املنتخب الوطني محمد 
جراغ من ضربة جزاء ٥٦ فيما 
احرز الليبي احمد كراوع هدف 

بالده ٨٨.
  اتسمت املباراة باخلشونة 
خصوصا من جانب املنتخب 
الليبـــي، واضطر حكم اللقاء 
الى طرد كل من حمد العنزي 
والليبي مـــروان املبروك بعد 
احتكاكهما واعتمد االزرق على 
الهجمات املرتدة واضاع محمد 
جراغ وبدر املطوع عدة فرص 

سهلة.
  ويستأنف العبو املنتخب 
تدريباته عقـــب الراحة التي 
منحها لهم اجلهاز الفني بعد 
مباراة ليبيا امس، ومن املقرر 
ان يخـــوض االزرق مباراته 
الســـبت  امام االردن  الثانية 

املقبل.
اللجنة    هذا وتلقى رئيس 
االنتقالية املكلفة بادارة شؤون 
احتاد كرة القدم الشيخ احمد 
اليوســـف دعوة رسمية من 
االحتاد الليبي خلوض االزرق 
مبـــاراة ودية فـــي طرابلس 
ســـلمها له امـــني صنــــدوق 
الدين  الليبي ســـعد  االحتاد 
احمد خـــالل االجتماع الفني 
للفـــريقني مـــساء اول من امس 
العتماد اسماء الالعبني والوان 
الفانـيالت والتبديالت. كما تلقى 

 (اسامة البطراوي)

  (محمد ماهر) 

 من المعسكر
 مدير املنتخب الليبي وليد االشلم اكد 
ان فريقه هـــو االول وليس االوملبي، 
فلديه العبـــون اعمارهم ٣٢ عاما و٣٦ عاما، 

فهل هؤالء العبو املنتخب االوملبي؟
ــاء امس  ــفيرنا في القاهرة مس   اقام س
حفل عشاء على شرف االزرق بديوانية 

السفارة.
  مدرب املنتخب الوطني الصربي غوران 
توڤاريتش اكتشف بالصدفة ان مدرب 

ليبيا صديق قدمي له من ابناء بلده وتبادال 
التحيات احلارة.

ــن ادارة الفندق  ــب العبو االزرق م   طل
ــع قناتي «الراي» و«الوطن» ضمن  وض
ــي الفندق، وقد حققت  القنوات التلفزيونية ف

ادارة الفندق رغبتهم.
  املنتخب الليبي لعب قبل مباراته مع 
االزرق، مع السودان وفاز ١ـ  ٠ وتعادل 

مع زامبيا سلبا.

 يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء من سكرتير جلنة احلكام 
باحتاد كرة القدم عبدالقادر عيروط 
لوفاة والدته، سائلني املولى عز وجل 
ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته. 

إنا هللا وإنا إليه راجعون. 


