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أعلن عن تنظيم حفل كبير في االفتتاح وعن نظام جديد لدخول الجماهير

الجزاف: افتتاح ستاد جابر الدولي منتصف العام المقبل

اعلن رئي���س مجلس االدارة املدير العام 
للهيئ���ة العامة للش���باب والرياضة فيصل 
اجلزاف امس ان افتتاح ستاد جابر الدولي 
سيكون منتصف العام املقبل مؤكدا سالمة 
اساسات الستاد من الناحية الفنية وخلوها 
من اية عيوب هندسية قد تؤثر على سالمة 

اجلماهير.
ونفى اجلزاف في تصريح ل� »كونا« من 
لندن، ما تردد اخيرا عن هبوط مدرجات الستاد 
مشددا على ان املدرجات سليمة 100% الفتا 
الى انه بحث شخصيا في هذا االمر واتصل 
مبسؤولي وزارة االشغال الذين اكدوا بشكل 
رسمي ان ارضية الستاد ال تعاني من هبوط 

في اجلسم االنشائي.
وقال اجلزاف ان »سبب التأخير في افتتاح 
الس���تاد يعود الى وجود بع���ض االخطاء 
والنواقص االنشائية والفنية داخل مرافق 
الستاد وما يتطلبه ذلك من حاجة الى بعض 

التي  امللعب  التعديالت خصوصا ارضي���ة 
حتتاج الى تعديل كامل«.

واضاف ان هناك جتهيزات مطلوب اضافتها 
واجنازها كذلك ليعتمد االحتاد الدولي لكرة 
القدم الس���تاد دوليا القامة املباريات عليه 
مثل مساحات الغرف واملرافق الداخلية داخل 
الستاد اضافة الى مناطق االحماء لالعبني، 
موضحا ان الهيئة قطعت ش���وطا كبيرا في 
اجراء التعديالت الالزمة ليتس���نى افتتاح 

الستاد منتصف العام املقبل.
وذكر انه كان من املفترض ان يتم االفتتاح 
في نهاية مارس من العام املقبل اال ان الرغبة 
في استيفاء جميع املتطلبات ليظهر الستاد 
بأفضل حلة له كان الس���بب وراء التأخير 
السيما ان الس���تاد يحمل اسما عزيزا على 
قلوبنا وهو اسم س���مو امير البالد الراحل 

الشيخ جابر االحمد.
واضاف اجلزاف ان الهيئة ستقوم بتنظيم 

حفل ضخم مبناس���بة االفتتاح حيث قامت 
بتشكيل فريق الجراء االتصاالت مع شركات 
عاملية للترتيب للحفل الذي سيكون عبارة عن 

لوحة فنية تتحدث عن تاريخ الكويت.

نظام جديد

كما اعلن اجلزاف عن تطبيق نظام جديد 
لدخول اجلماهير الرياضية الى ستاد جابر 
الدولي بواسطة بطاقة ممغنطة حتمل كافة 

البيانات الشخصية.
وقال عقب جولة قام بها اول من امس في 
ستادي االرسنال ووميبلي ان هذه البطاقة 
ستكون اما مؤقتة لفترة محددة او مفتوحة 
للجماهير التي تواظب على حضور املباريات 

او االنشطة التي ستقام داخل الستاد.
واضاف اجل���زاف الذي يقوم بزيارة الى 
لندن بدعوة من شركة »فورترس« العاملية 
املتخصصة بإدارة املالعب الرياضية ان من 

مزايا البطاقة املمغنطة التي سيتم ربطها آليا 
بأجهزة احلاسب االلي لوزارة الداخلية تتبع 
اي شخص مطلوب امنيا، مشيرا الى ان الهيئة 
ستعمل على تعميم الفكرة وتسويقها اعالميا 

وجتاريا ليتم تنفيذها في جميع املالعب.
واش���ار في هذا السياق الى وجود فكرة 
الستثمار جزء من املرافق املوجودة في الستاد 
القامة اسواق ومطاعم ومقاه ومحالت لبيع 
بعض املجسمات التذكارية اضافة الى امكانية 

اقامة مؤمترات داخل مرافق الستاد.
واضاف اجلزاف ان ما شاهده خالل جولته 
في ستاد وميبلي مثير لإلعجاب السيما بعد 
تطوي���ره الحتوائه على نظام امني متكامل 
لدخول وخروج اآلالف من اجلماهير دفعة 
واحدة بعد انتهاء املباراة بكل انسيابية دون 

حدوث اي مشاكل او تدافع.
واش���اد اجلزاف مبا ش���اهده ايضا من 
»تنظيم رائع« خ���الل حضوره مباراة على 

ملعب االمارات جمعت بني فريقي االرسنال 
وبالك بيرن من خ���الل النظام املتبع داخل 
الس���تاد الذي يقوم بعملي���ة رصد دخول 
اجلماهير عبر البوابات الى الس���تاد بشكل 
آلي في الدقيقة الواحدة. واش���ار الى ان هذا 
النظام مت تركيبه في ستاد جابر قبل سنتني 
ولكن لم يتم استخدامه لظروف تأخر استالم 
الستاد وستقوم الشركة بزيارة الكويت قريبا 

العادة تركيب النظام وجتربته.

عناصر بشرية

وبني اجل���زاف ان هذا النظام يحتاج الى 
عناصر بش���رية كثيرة مدربة ليتسنى لها 
القيام باملهمة على اكمل وجه كاشفا عن عزم 
الهيئة بالتعاون مع شركة فورترس فتح باب 
االلتحاق للشباب الكويتي وتدريبهم للتعامل 

مع هذا النظام املتطور.
وذكر ان اجلولة هدفت الى التعرف على 

االنظمة واالجراءات املتبعة داخل الستادات 
الرياضية االجنليزية وباالخص ما يتعلق 

بالنواحي االمنية داخل الستاد وخارجه.
واضاف انه مت خالل االجتماع مع مسؤولي 
الشركة طرح كافة االفكار املتعلقة بالتفاصيل 
الفنية اخلاصة بتطبيقات نظام بيع التذاكر 
االلكترون���ي والبواب���ة االلكترونية وادارة 
املالعب. واعرب اجلزاف في ختام تصريحه 
عن خالص ش���كره لوكيل شركة فورترس 
فوزي القطان لترتيب الزيارة وتسهيل جميع 

االمور املتعلقة بزيارة الوفد.
وض���م الوف���د املرافق للج���زاف كبيرة 
املهندسني االختصاصيني في ادارة االنشاءات 
امل الرخيص ورئيس قسم الصيانة م.يعقوب 
اخللف ورئيس قسم الدعم الفني بإدارة مركز 
نظم املعلومات م.علي رمضان ورئيس قسم 
التصوير س���ليمان القط���ان ومفتش االمن 

والسالمة خالد بوناشي.

الشيخ طالل الفهد

العبو البحرين يطمحون لتجاوز عقبة نيوزيلندا للوصول إلى كأس العالم

العبو األزرق يصافحون العبي املنتخب الليبي قبل بداية اللقاء أول من أمس

الهيئة تسعى لتجهيز ستاد جابر بأبهى حلة قبل االفتتاح الرسمي فيصل اجلزاف والوفد املرافق في زيارة لستاد أرسنال

اكتمال صفوف »األحمر« بانضمام العبيه المحترفين حمادة: معالجة األخطاء الفنية التي ظهرت أمام ليبيا

الفهد: القادسية يؤازر البحرين أمام نيوزيلندا األزرق يستعد لألردن ويواجه هونغ كونغ قبل إندونيسيا
حثيثة قام بها املسؤولون باملؤسسة 
العامة للشباب والرياضة واحتاد 
كرة القدم انباء موافقة األندية التي 
ينضم له����ا احملترفون للوصول 
مبكرا ملباراة االياب في نيوزيلندا 
حيث س����يغادر الوفد البحريني 
الى استراليا مبكرا، حيث سيبدأ 
جتمع املنتخب للمباراة اعتبارا من 
بداية نوفمبر املقبل واملغادرة الى 
سيدني 8 منه حيث ستقام املباراة 

في ويلنغتون 14 نوفمبر.
وم����ن جهة اخرى س����تنطلق 
الثانية لدوري  مباريات اجلولة 
الدرجة االولى البحريني اعتبارا من 
الثالثاء املقبل حيث ستقام مباراة 
واحدة جتمع احلالة مع النجمة، 
وقد خس����ر االول مباراته االولى 
امام احملرق 3 � 0، فيما فاز النجمة 

على الرفاع الشرقي 3 � 1.
وتقام يوم االربعاء مباراتان، 

االولى جتمع املنامة مع األهلي 
وقد تعادال في االسبوع االول 
مع البسيتني والشباب 1 � 1، 
فيما يلتقي الرفاع الشرقي 

مع البسيتني، وتنتهي اجلولة 
الثانية بلقاءين يوم اخلميس 

يلتقي فيهما احملرق مع املالكية 
الذي خسر امام الرفاع 4 � 1 

والشباب مع الرفاع.

الرسمية مع اندونسيا.
ام���ا جنم املب���اراة احلارس 
ش���هاب كنكوني فقد اشار الى 
ان هدف التع���ادل الليبي جاء 
امللعب في  بسبب سوء اضاءة 
الدقائق االخيرة وكان قادرا على 
صد الكرة لوال ضعف االضاءة 
ما تسبب في ارباكه مع زميله 

املدافع مساعد ندا.
الليبي  املنتخب  ان  وأضاف 
قوي جدا ولم أكن اتوقع ان يكون 
بهذا املستوى خاصة اننا سمعنا 
ان���ه خرج م���ن تصفيات كأس 
افريقي���ا وكأس العالم ويعاني 
من مشاكل ولكن ما رأيناه فريق 
قوي ال يس���تهان به والتجربة 

مفيدة لنا.

اعتذار العنزي

اما زميله املهاجم حمد العنزي 
فق���د ابدى اعت���ذاره للجهازين 
االداري والفني عن حالة الطرد 
التي تع���رض لها وكادت تؤثر 
على املنتخب حيث اوضح انه لم 
يتعمد اخلشونة ولكن احلكم كان 
في اجلهة االخرى وظن ان هناك 

تعمدا مني لذلك طردني.
واش���ار حمد الى ان اللعب 
الق���وي كان س���مة اداء العبي 
ليبيا، وكنا حريصني علي تالفي 
االحتكاك ولكن احلماس ودخولنا 
في جو املب���اراة جعلني اقطع 
الكرة من امام مدافعهم بش���كل 

قوي نوعا ما.

االول اضافة لبقية احملترفني في 
قطر امس ويستمر التدريب على 
فترتني صباحية ومسائية بقيادة 
املدرب ماتش����اال حتى اخلميس 
املنتخب  املقبل، حيث س����يدخل 

معسكرا داخليا قبل املباراة.
فيما وصل منتخب نيوزيلندا 
الى دب����ي امس إلقامة معس����كر 
تدريبي يستمر حتى اجلمعة املقبل 
حيث سيصل الوفد الى البحرين 

ويتدرب على الستاد الوطني.
ومن جهة اخرى، تلقت ادارة 
املنتخ����ب البحريني وبعد جهود 

الدعم واملساندة الشعبية.
ومتنى الفهد ملنتخب البحرين 
التوفيق في مهمته وحتقيق اإلجناز 
الذي طال انتظ����اره لينضم الى 
كوكبة املنتخبات اخلليجية التي 
سبق لها ان نالت شرف الوصول 
العالم، مؤكدا  الى نهائيات كأس 
ان قلوب كل اهل الكويت ستكون 
مع البحرين في لقائه احلاس����م 
واملصيري. وقد اكتملت صفوف 
املنتخب البحريني بانضمام العبيه 
احملترفني في تدريب األمس بعد 
وصول احملترفني في اوروبا امس 

خير علينا.
واشار اليوسف الى ان دعوة 
االخ د.محمد معمر القذافي سيتم 
اللجنة  عرضها على اعض����اء 
االنتقالية لدراستها خاصة ان 
موعد املباراة الذي مت حتديده في 
الدعوة يوم 30 الشهر اجلاري 
اي بعد لقاء سورية الذي سيقام 
يوم 26، وهناك توجه للعب مع 

منتخب قطر بهذا التاريخ
واعلن اليوس���ف عن تلقيه 
موافقة احتاد هونغ كونغ للعب 
مب���اراة جتريبية في الكويت 8 
نوفمب���ر لتكون آخ���ر مباراة 
جتريبية ل���الزرق قبل مباراته 

واشار حمادة الى ان بعض 
اخلل���ل ظهر ايض���ا في منطقة 
وسط امللعب وحتتاج ايضا حلل 
ولكن العبينا سيستوعبون هذه 
االخطاء لتفاديها في مباراة االردن 

السبت املقبل.
من جهت����ه، اش����اد رئيس 
اللجن����ة االنتقالي����ة املكلف����ة 
بادارة ش����ؤون االحتاد الشيخ 
احمد اليوسف باالداء الرجولي 
الذي ظهر به الالعبون واكد ان 
اللجنة مستمرة في دعمهم ماديا 
ومعنويا لكي يظهروا بصورة 
مشرفة في مباريات التصفيات 
وسيكون هذا املعسكر فاحتة 

المنامة ـ ناصر محمد
القادس����ية  قرر رئيس نادي 
الش����يخ طالل الفهد إيفاد رابطة 
القادس����ية على نفقته  مشجعي 
البحرين  ال����ى مملك����ة  اخلاصة 
للمش����اركة في تشجيع املنتخب 
املهمة  البحرين����ي في مبارات����ه 
السبت املقبل والتي ستجمعه مع 
املنتخ����ب النيوزيلندي في اطار 
ملحق التصفيات اآلسيوية املؤهلة 

لكأس العالم 2010.
وتأتي هذه املب����ادرة في ظل 
حرص الفهد على دعم وتشجيع 
املنتخ����ب البحريني في اخلطوة 
ما قبل األخيرة للتأهل الى كأس 
العالم، خاص����ة انه أصبح األمل 
العربي الوحيد آسيويا للتواجد 

في جنوب افريقيا.
بدوره اكد الشيخ طالل الفهد 
ان ه����ذه اخلطوة تأت����ي تضامنا 
مع األش����قاء في البحرين الذين 
يحتاجون كل الدعم واملس����اندة 
في هذا اللقاء املصيري، مش����يرا 
ال����ى ان الكوي����ت والبحرين بلد 
واحد تربطهما الكثير من الوشائج 
وعالقات االخوة واحملبة وأن أقل 
ما ميكن ان يقدم ملنتخب البحرين 
الذي بات ممثل دول مجلس التعاون 
الوحيد في ه����ذه التصفيات هو 

القاهرة حسين المطيري
موفد جمعية الصحافيين

أبدى اجلهاز الفني للمنتخب 
الوطني لكرة القدم رضاه عن اداء 
العبي االزرق خالل مباراة ليبيا 
الودية اول من امس والتي انتهت 
بالتع���ادل االيجابي 1 � 1 ضمن 
استعدادات األزرق في معسكره 
الذي يقيمه حاليا بالقاهرة للقاء 
منتخب اندونيسيا في التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس 

آسيا 2011.
وقال مساعد املدرب عبدالعزيز 
ان االزرق اس���تفاد من  حمادة 
هذه التجربة ولكننا في الوقت 
نفس���ه ال نستطيع احلكم على 
اداء العبينا من خالل اول مباراة 
له���م بعد فترة توق���ف طويلة 
أثرت بشكل كبير عليهم، لذلك 
ستعطينا املباريات التجريبية 
املقبلة وقتا كافيا ملعاجلة االخطاء 

قبل مباراة اندونسيا.
 وأضاف حمادة ان الالعبني 
انخرطوا في 4 حصص تدريبية 
خالل املعس���كر وطبقوا بعض 
اخلطط التي طلبها منهم املدرب 
الصرب���ي غ���وران توفاريتش 
وهناك بعض القصور في التكتيك 
الدفاع���ي نحتاج ال���ى جرعات 
تدريبية مكثفة لتالفيه فاخلصم 
ب���دأ بالضغط  الليب���ي عندما 
علينا ظهر لنا هذا اخللل، وأداء 
العبي ليبيا كان يشبه الفريق 

االندونيسي.

لقطات من المعسكر
كان من املقرر مشاركة الالعب فهد العنزي امام 
ليبيا ولكن اص���رار اجلهاز االداري الليبي على 

تبديل 5 العبني فقط حال دون مشاركته.
حتدد موعد مباراة االردن املقبلة في السابعة بتوقيت 

الكويت على ملعب الهدف مبدينة 6 اكتوبر.
قام اسامة حسني مدير املنتخب بإحضار شريط 
املباراة بناء على طلب اجلهاز الذي عرضها مساء 

امس على الالعبني وقام بشرح اداء كل العب.
اعضاء الس��فارة الكويتية على اتصال دائم بادارة 
املنتخب لتقدمي أي خدمات يحتاجها االزرق وتذليل 

أي عقبات.


