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تشكيل اللجنة المنظمة 
لبطولة الشرطة للرماية

أزرق الناشئين يستعد ألوزبكستان

الكويت يلتقي التضامن في »طائرة االتحاد«

واصل أزرق الناشئني تدريباته 
اليومية في الفترة املسائية أمس 
عل���ى س���تاد كواالملبور ضمن 
املقام  استعداداته في املعسكر 
حاليا في ماليزيا للمباراة األولى 
مع املنتخب األوزبكي 21 اجلاري 
في منافسات املجموعة األولى 

لتصفيات كأس آسيا.
ويشارك في التدريب جميع 
الالعبني وهم عبداهلل السبيعي 
الس���رهيد وعبداهلل  ومحم���د 
الشمري وعبداللطيف اخلياط 
وعبداهلل املسبحي ومحمد الفهد 
وأحمد املنصور ومسعود العنزي 
واحمد عبداهلل ومسعود اجلناعي 
ومحمد القبندي ومرزوق العجمي 

ون���ادر العن���زي وعبدالعزيز 
الرش���يدي  املطيري وعبداهلل 
ومحمد العنزي ونواف املطيري 
وس���لمان احلس���يني واحمد 
الشمري وعبداهلل هاني ومتعب 

الشمري.
التدريب  وقد أش���رف على 
الهاجري  الوطن���ي عبدالعزيز 
ومس���اعده ابراهيم الش���مري 
وشاكر الش���طي مدرب حراس 
املرمى، وركز اجلهاز الفني على 
تنفيذ بعض اجلمل الفنية من 
التكتيك  خالل إعادة تطبي���ق 
الدفاع���ي والهجوم���ي وكيفية 
حتركات الالعبني في بداية الهجمة 
وعند االرتداد السريع، كما تدرب 

بعض الالعبني على تنفيذ الكرات 
الهاجري  الثابتة.بعدها أجرى 
تقسيمة بني الفريق حرص على 

تطبيق بعض التمارين.
من جانبه، قال الالعب محمد 
اديليم انه مع زمالئه استفادوا 
بشكل كبير من املعسكر احلالي، 
حيث تطورت مستوياتهم الفنية 
والبدني���ة من خالل التدريبات 
التجريبية  اليومية واملباريات 
التي خاضها الفريق في الفترة 

املاضية.
ويقوم أعضاء اجلهاز اإلداري 
املكون م���ن علي املطيري مدير 
القحطاني  املنتخ���ب وناي���ف 
مشرف الفريق وحسني بوحمد 

بجهود كبيرة لتجهيز املستلزمات 
الضروري���ة حي���ث يحاولون 
جاهدين بش���تى الطرق توفير 

كل السبل املتاحة.
الفنية  اللجن���ة  وقد عقدت 
لالحت���اد اآلس���يوي اجتماعا 
باألمس في قاعة فندق هيلتون 
حيث حضر عن األزرق كل من 
ابراهيم الشمري مساعد املدرب 
وعلي املطي���ري مدير املنتخب 
الوطني للناشئني ود.الكسندر 
طبيب الفريق ومت حتديد ألوان 
املنتخبات وسيكون زي املنتخب 
الوطني كاملعتاد الرسمي: قميص 
أزرق وشورت أبيض واألحمر 

احتياط.

طالل المحطب
تقام في السابعة من مساء اليوم 5 مباريات 
ضمن اجلول���ة الثالثة لكأس االحتاد للكرة 
الطائرة، حيث يستضيف القادسية )4 نقاط( 
الصليبخات )3 نقاط( على صالة فجحان هالل 
املطيري، ويلتقي اليرموك )نقطتان( الساحل 
)3 نقاط( على صالته، ويحل العربي )4 نقاط( 
ضيفا ثقيال على الفحيحيل )نقطتان(، على 
صالة علي احلمد بالتضامن ويلتقي الكويت 
)نقطتان( التضامن )3 نقاط( واللقاء األخير 
يجمع الساملية )نقطة( مع كاظمة )4 نقاط( 

على صالة يوسف الشاهني بكاظمة.
وعلى ضوء اجلولتني السابقتني واملستوى 

الفني املتواضع يتض���ح ان مباريات اليوم 
س���تكون دون ش���ك من جان���ب واحد فمن 
املتوقع ان يحس���م االصفر اللقاء لصاحله 
دون جهد يذكر لتواضع مستوى الصليبخات، 
وسيعاني اليرموك قليال من حماس العبي 
الساحل واحملصلة النهائية ستكون لصالح 
اليرامكة، فيما سيقدم جنوم األخضر مباراة 
استعراضية أقرب للحصص التدريبية وهم 
املتواضع  الفحيحيل  امام  اللقاء  يخوضون 
فنيا والذي حل ضيفا جديدا على اللعبة بعد 
ان مت تش���كيل الفريق على عجالة بأمر من 
مجلس اإلدارة، وذلك دعما لقانون االحتراف، 
أما الكويت فسيعاني األمرين في لقائه امام 

التضامن املتحمس لتقدمي مستوى فني جيد 
والصعود للمربع الذهبي بعد دعم املجلس 
الراحة  ي���وم  للفريق واللعبة، وس���يكون 
والتقاط االنفاس للكويت الذي لم يش���ارك 
في مباريات اجلول���ة الثانية فرصة ذهبية 
لترتيب أوراقه التي كانت مبعثرة في اللقاء 
األول امام اجله���راء، واللقاء األخير يعتبر 
حصة تدريبية للبرتقالي وتقدمي مس���توى 

فني جيد أمام الساملية املتواضع.
بشكل عام يعتبر لقاء التضامن والكويت 
هو األفضل من الناحية الفنية لتقارب املستوى 
نوعا ما، باالضافة الى س���عي كال الفريقني 

لتحقيق الفوز والتأهل للمربع الذهبي.

استقالة اليوسف من السالمية

أحمد اليوسف ضيف الصالون اإلعالمي

المضف: عقد العمومية خارج العديلية
خطوة تأزيم في القضية

أكد أن العربي سيشارك في عمومية »االنتقالية«

ر لدورة مديري الكرة »االنتقالية« تحضِّ

الجهراء يجهز الظفيري 
وقاسين لمباراة اليرموك

مبارك الخالدي
انهى اجلهاز االداري في نادي اجلهراء االجراءات اخلاصة بتسجيل 
محترفه املغربي املدافع يونس قاسني بعد تلقي االدارة البطاقة الدولية 
اخلاصة به، كما ضمت محضر اجتماع نادي القادس���ية الذي وافق 
مبوجبه على اعارة العبه عبداهلل الظفيري الى صفوف اجلهراء وذلك 
بناء على طلب جلنة شؤون الالعبني باحتاد القدم قبل اعتمادها قيد 

الالعب بصفوف فريقه اجلديد.
الى ذلك، يعكف اجلهاز الفني للجهراء قيادة املدرب صالح العصفور 
ومساعده احمد عبدالكرمي على ايجاد نوع من االنسجام بني العناصر 
اجلديدة واالساسية قبل خوض مواجهة اليرموك السبت املقبل في 

اجلولة الرابعة ملنافسات املجموعة االولى لبطولة كأس االحتاد.
اجلدير بالذكر ان الفريق تلقى خس���ارة موجعة من الساملية في 

اجلولة االخيرة قوامها سبعة اهداف مقابل هدفني.

اصدر وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد قرارا بتشكيل اللجنة 
العليا املنظمة لبطولة الش���رطة الدولية للرماية في الفترة من 
15 الى 25 فبراير املقبل برئاس���ة وكي���ل وزارة الداخلية الفريق 

احمد الرجيب.
ومن املقرر ان تعقد اللجنة العليا املنظمة للبطولة اليوم اجتماعا 
برئاسة اللواء الشيخ احمد النواف رئيس احتاد الشرطة ونائب 
رئيس اللجنة املنظمة العليا للبطولة لبحث جميع االستعدادات 

وآلية عمل اللجان العاملة خالل الفترة املقبلة.
وجتدر االش���ارة ال���ى ان البطولة تقام حتت رعاي���ة س���مو 
ولي العهد الش���يخ نواف االحمد وحتت اش���راف وتنظيم احتاد 

الشرطة.

سمير بوسعد
قدم عضو مجلس ادارة نادي الساملية الشيخ خالد اليوسف استقالته 
رسميا امس من عضوية مجلس ادارة النادي وذلك السباب صحية. 
جاء ذلك على هامش حفل االس���تقبال الذي اقامته اسرة آل سعود 
الصباح في ديوان عبدالعزيز سعود الصباح واخوانه مبناسبة عودة 
اليوس���ف معافى من رحلته العالجية التي كانت في لندن، وحضر 
حفل االستقبال حشد كبير من الشخصيات تقدمهم رئيس مجلس 
االمة جاس���م اخلرافي وعدد من الشيوخ والنواب والرياضيني. الى 
ذلك، يعقد مجلس ادارة نادي الس���املية اجتماعا طارئا اليوم لبحث 

استقالة اليوسف املفاجئة واسبابها.

يس���تضيف الصالون اإلعالمي الشيخ أحمد اليوسف رئيس 
اللجنة االنتقالية باحتاد كرة القدم في الساعة ال� 8 مساء اليوم 
باملقر املؤقت للصالون باليرموك ق4 الش���ارع األول منزل رقم 
36 باجتاه شارع املشاة. ويدير الندوة اإلعالمي غالب العصيمي، 
وس���تتناول الكثير من املوضوعات والقضايا املتعلقة بالوضع 
الرياضي في الكويت عامة واحتاد كرة القدم خاصة وس���يجيب 
اليوس���ف عن الكثير من التس���اؤالت التي تش���غل بال الشارع 

الرياضي الكويتي.

عبداهلل العنزي
اكد أمني سر النادي العربي عبدالرزاق املضف ان ناديه سيشارك 
في اجلمعية العمومية التي حددتها اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة 
في 12 من الش���هر املقبل وذلك إلميانها بأن االنتقالية هي اجلهة 
املسؤولة اداريا عن الكرة الكويتي��ة وان اي اجتماعات يجب ان 
تعقد حتت اشرافها وفي مبنى احتاد الك���رة، مضيفا ان عقد عمومية 
خارج مبنى االحتاد بالعديلية يعد سابقة غير مرغوب فيها في 
تاريخ الكرة الكويتية وما هي إال خطوة تأزمي في القضية. وبنينّ 
املضف ان تعديل املادة 32 من النظام األساس���ي لالحتاد خطوة 
اولى يجب ان تطبق قبل اجراء االنتخابات خصوصا ان »فيفا« 
وافق عل���ى ان يكون مجلس االدارة املقبل م���ن 14 عضوا وهذا 
يثب���ت عدم وجود تعارض بني القوانني احمللية وقرارات »فيفا« 
مضيفا ان الكرة اآلن في ملعب األندية لطي ملعب األزمة نهائيا 
بدال م���ن إعادتها الى الصفر من خالل انتخاب مجلس ادارة غير 

شرعي الحتاد الكرة.

مبارك الخالدي
تستعد اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة بالتعاون 
مع مركز عبداهلل السالم العداد القادة الطالق الدورة العلمية االولى 
ملديري كرة القدم باالندية وذلك في الفترة من 25 وحتى 27 اجلاري. 
ويأتي تنظيم الدورة في سياق الدورات والدراسات املعدة للموسم 
2010/2009 بهدف االرتقاء بالعمل االداري والفني للمديرين مبا يكفل 
جناحهم ف���ي اداء مهامهم من جميع النواح���ي، االمر الذي ينعكس 

ايجابيا على العبي الفرق.

بسم اهلل الرحمن 
الرحي���م )ق���ل ل���ن 
يصيبن���ا إال ما كتب 
اهلل لنا ه���و موالنا 
وعلى اهلل فليتوكل 

املؤمنون( ڈ
الكلم���ات  ه���ذه 
املبارك���ة هي اول ما 
خطر على بالي حلظة 
ابالغي خبر اصابتي 

باملرض، وبفضل اهلل جتاوزت مرحلة الصدمة االولى 
واستعنت باهلل لبدء مرحلة جديدة من العالج، فلم يخلق 

اهلل سبحانه وتعالى مرضا اال وخلق له الدواء. 
ال اريد ازعاج القارئ الكرمي بتفاصيل املرض، لكني 
فقط اردت ان اذكركم واذكر نفس���ي بنعم اهلل علينا 
وثواب وجائزة التمس���ك بحبل االميان باخلالق جل 

شأنه في السراء والضراء، وتذكر قوله تعالى:
)وإن ميسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو وإن 
يردك بخير فال راد لفضله يصيب به من يش���اء من 

عباده وهو الغفور الرحيم(.
ففي جتربتي الش���خصية مع املرض ويبدو واهلل 
اعلم ان املولى جل شأنه قد انعم علي بنعمة عظيمة 
ل���م اكن احلظها في االحوال العادية، فقد وجدت حبا 
وعطفا كبيرين من جميع احمليطني بي، بل من اناس 

ال تربطني بهم اي عالقة.
هذا احل���ب الكبير صاحبني ط���وال فترة عالجي 
باخلارج والتي اس���تغرقت قرابة أربعة اشهر، فكان 
مبنزلة البلسم والدافع القوي، كيف ال وانا اتلقى يوميا 
االتصاالت الهاتفية والرسائل التي يستفسر اصحابها 
عن صحتي، فكان قلبي يرجف فرحا وش���وقا مع كل 
مكاملة او رسالة، اس���تعجل برنامج العالج واسابق 

الزمن كي اعود الى الكويت.
 وما ان وافق االطباء على منحي اجازة من العالج 
حتى اس���تغللت الفرصة كي اعود الى الوطن فأفاجأ 

مبظاهرة حب كبيرة في استقبالي. 
لعلي ال اكون مبالغا ان قلت ان ما لقيته من اهتمام 
وحب غمرني به كل من س���أل عني قد ساهم في رفع 
معنوياتي، ولعب دورا كبيرا في ش���فائي بل ضاعف 

من قدر تقبلي للعالج.
وامام م���ا لقيت��ه ال املك اال ان ارف���ع يدي ال���ى 
الس���ماء ش���اكرا املولى ع��ز وج��ل على ما انعم به 
عل��ي م��ن نعمة حب الناس وان ارفع اس���مى معاني 
الشك��ر والتقدير والدعاء بدوام الصحة والعافية لكل 
من غمرن��ي بحبه وس���ؤاله خاص���ة والدنا صاحب 
السمو االمي���ر وسمو ولي العهد االم���ني وسمو رئيس 
مجلس الوزراء وجميع اهل الكويت واالصدقاء االعزاء 

خارج الكويت.
لكل هؤالء اقول جزاكم اهلل خيرا.

بقلم: الشيخ خالد اليوسف الصباح

العبو األبيض خالل التدريب في هونغ كونغ

صالح العصفور

مساعد املدرب ابراهيم الشمري وبعض الالعبني قبل التوجه للتمرين

الكويت يرفع وتيرة استعداده لساوث تشاينا

جميع االطراف، لكننى اعتقد اننا 
س���نقف موقفا ايجابيا ملصلحة 
الكويت من منطلق الواجب في 
حال تقدم رسميا بطلب لتأجيل 

مواجهته اخلليجية.

الدوري وال���كأس ال� 25 والذى 
يص���ادف 3 نوفمبر املقبل وهو 
ذات املوعد احملدد لنهائي البطولة 
القارية، لكن االمر مرهون باملوقف 

النهائي للكويت مع البطولة.

ليتأهل للمباراة النهائية للبطولة، 
االم���ر الذي يعكس تطور الكرة 
اخلليجية وقدرتها على املنافسة، 
وقلوبنا جميعا مع االبيض في 

مواجهته احلاسمة.

وقال النعيمي ان قرار التأجيل 
مرتبط بطلب الكويت اوال وبآراء 
الفرق االخرى وكذلك الشركات 
الراعي���ة للبطولة، فاالمر يجب 
ان يبحث من جوانب عدة ومع 

واضاف اننا نتوقع ان نتلقى 
طلبا من الكويت في حال تأهله 
وذلك لتأجيل مباراته امام الوصل 
االمارات���ي باملجموع���ة الرابعة 
ببطولة األندية اخلليجية ابطال 

مبارك الخالدي
رف���ع االبي���ض م���ن وتيرة 
اس���تعداده للق���اء املرتقب أمام 
فريق ساوث تشاينا من هونغ 
كون���غ في اياب نص���ف نهائي 
كأس االحتاد اآلسيوي وذلك في 
معسكره املغلق في هونغ كونغ 
حيث ادى االبيض مرانا رئيسيا 
مساء امس بقيادة املدرب محمد 
عبداهلل حضره الول مرة مدرب 
اللياقة البدنية البرازيلي ايتون 
فريتزن الذي قاد الشق االول من 

التمرين.
واشتمل التمرين على اجلوانب 
التكتيكية التي يأمل اجلهاز الفني 
تطبيقها في املباراة امام ساوث 
تشاينا والتي ترتكز على تأمني 
املنطق���ة الدفاعية من منتصف 
امللعب والتمرير الس���ريع الذي 
يكفل س���رعة حتول الكرة الى 
منطق���ة جزاء اخلص���م بأقصر 

الطرق.
وش���ارك في التمرين جميع 
الالعبني باستثناء املهاجم خالد 
عجب الذي بدأ بالتماثل للشفاء 
اال ان اجله���از الفني ارتأى عدم 
مشاركته في التمرين خوفا من 
تفاق���م اصابته.وطالب اجلهاز 
الفني الالعبني بالتركيز الشديد 
اثناء التمرير واالستقبال وعدم 
التسرع في التعامل مع الفرص 

املتاحة.
وشهد التمرين مشاركة اعضاء 
اجلهاز االداري بهدف رفع احلالة 
املعنوية لالعبني وابعادهم عن 
الضغوطات النفسية املصاحبة 
للقاء، االمر الذي ادى الش���اعة 

االرتياح بني اجلميع.
من جانبه اعرب االمني العام 
للجنة التنظيمية لدول مجلس 
التعاون اخلليج���ي لكرة القدم 
احمد النعيمي عن امنيته بتأهل 

الكويت الى املباراة النهائية.
وقال النعيمي ل� »األنباء« اننا 
ننتظ���ر نتيجة لقاء االياب امام 
ساوث تشاينا االربعاء املقبل في 
هونغ كونغ ونتمنى كخليجيني ان 
تنتهى ايجابية ملصلحة الكويت 

النعيمي: قلوبنا مع األبيض وتأجيل لقائه مع الوصل سابق ألوانه


