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العفاسي يشدد على تطبيق القوانين

المحلية بما ال يتعارض مع ميثاق »فيفا«

مشاركة ناجحة للغريب في بطولة الماسترز 

العمومي���ة النهاء ه���ذا امللف، 
شاكرا د.العفاسي على االهتمام 

واملتابعة الدائمة لهذا امللف.
من جانبه، شكر د.العفاسي 
رئي���س االنتقالية على جهود 
الفترة  اللجنة خ���ال  اعضاء 
املاضية واملساهمة بشكل كبير 
في معاجلة تلك املشكلة، مطالبا 
جميع اطراف احلركة الرياضية 

بتطبيق القانون.
وش���دد د.العفاس���ي على 
ضرورة تطبيق القوانني احمللية 
مبا ال يتعارض مع ميثاق »فيفا« 
وتلبية الرغبة األميرية السامية، 
بهدف عودة الرياضة الكويتية 
الى سابق عهدها.ومتنى أن يتفق 
اجلميع على هدف واحد وهو 
إنهاء هذا امللف بالش���كل الذي 
يرضي الشعب الكويتي ويتوافق 
مع القانون واملتطلع ملستقبل 
أفضل للرياضة الكويتية عامة 

وكرة القدم خاصة.

شارك جنم االس����كواش عادل الغريب ممثا 
ملؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية في بطولة 
العالم لفئة املاس����ترز املفتوح����ة والتي نظمها 

االحتاد املصري بإشراف االحتاد الدولي.
وأقيمت البطولة في نادي اجلزيرة مبشاركة 
120 العبا ميثلون أبرز جنوم اللعبة في العالم من 
أوروبا وأميركا الشمالية وشبه القارة الهندية 

ومنطقة الشرق األوسط .
واستحوذت البطولة على اهتمام العديد من 
وس����ائل االعام املختلفة وشاهدها املايني من 
عشاق اللعبة من جميع أرجاء العالم عبر شبكات 
التلفزة العاملية، ومما زاد البطولة اهتماما هو 
مشاركة وزير اإلسكان املصري أحمد املغربي في 

فئة 55 عاما الذي أعطى البطولة زخما اعاميا 
كبيرا. وحقق الغريب نتائج ايجابية بوصوله 
لدور الثمانية وخرج من البطولة على يد الاعب 

الكندي ديف بول.
وأشاد الغريب بالدعم الامحدود الذي يقدمه 
رئيس مجلس اإلدارة العضو املنتدب ملؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد الفاح جلميع 
الفرق الرياضية بشكل عام واالسكواش بشكل 
خاص ما انعكس على حتقيق نتائج طيبة لهذه 
البطوالت، كما قدم الشكر ملدير دائرة العاقات 
العامة واإلعام عادل محمد بورس����لي حلرصه 
على مس����اندة وتش����جيع الفرق الرياضية في 

املؤسسة.

على الدعوة التي وجهتها اللجنة 
االنتقالية الحتاد الكرة بدعوة 
اجلمعية العمومية غير العادية 
لانعقاد في 12 نوفمبر املقبل.

واش���ار اليوسف الى ان ما 
قامت بة اللجنة االنتقالية من 
جهود حلل املش���كلة يتوقف 
عل���ى دور أعض���اء اجلمعية 

بح���ث وزي���ر الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد 
العفاس���ي مع رئي���س اللجنة 
القدم  االنتقالية الحتاد ك���رة 
اليوسف امس  الش���يخ احمد 
آخر التطورات على الس���احة 

الرياضية.
وقال���ت الوزارة ف���ي بيان 
صحافي ان اليوسف قدم شرحا 
مفصا عن آخر التطورات على 
الرياضية، واملتعلقة  الساحة 
باعتماد النظام األساسي الحتاد 
كرة القدم بناء على كتاب االحتاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا(.
واضافت ان اليوسف اوضح 
للدكتور العفاس���ي التعديات 
التي مت االتف���اق عليها والتي 
تتماش���ى مع رغب���ة صاحب 
السمو االمير كما سلمه الكتب 
الصادرة من قبل االحتاد الدولي 

بهذا الشأن.
وأطلع اليوسف وزير الشؤون 

مسافات واجتاهات مختلفة.
من جهت���ه اوضح غوران ان 
هذا املعسكر سنسعى من خاله 
الى التركيز ف���ي األمور الفنية 
خاصة ان الاعبني وصلوا ملرحلة 
النضج الفك���ري للطريقة التي 
س���يلعبون بها أمام اندونيسيا 
لذلك س���تكون التمارين مكثفة 
لكي نستفيد من املعسكر واملباراة 

الودية أمام كينيا.
واشار غوران إلى أن مباراة 
سورية كانت مفيدة للغاية وهناك 
الاعبني  بعض املاحظات على 
سنسعى لتفاديها وعاجها في هذا 
املعسكر، ولكننا في الوقت نفسه 
نشيد ايضا باجلهد الكبير الذي 

بذلوه خال الفترة املاضية.
وعن اس���تبعاد العبني خال 
هذه الفترة قال غوران ان غياب 
العبي العربي عن مباراة سورية 
وكذلك العب���و الكويت عن لقاء 
املقبل جعلنا نتمس���ك  كيني���ا 
باعبينا احلاليني فهم جميعا معنا 
باملنتخب ولن نستغني في الوقت 

احلالي عن أي منهم.
اللجنة  ومتنى غوران م���ن 
ايجاد طريقة ملراقبة  االنتقالية 
مباراة سنغافورة واندونيسيا 
4 نوفمبر املقبل في سنغافورة 
وهي املباراة األخيرة لهما قبل لقاء 
االزرق ونريد مشاهدة العبيهم 
االساسيني واالحتياطيني وطريقة 

لعبهم.
من جهته اوضح د.عبداملجيد 
البناي اخصائي العاج الطبيعي 
ان���ه ال توج���د اي اصابات في 
صفوف املنتخب حاليا باستثناء 
خالد خلف اما البقية فكل ما هناك 
كدمات بسيطة مثل يوسف ناصر 
الذي دخل التدريب بعد شفائه 

بصورة تامة.

القاهرة ـ حسين المطيري
موفد جمعية الصحافيين

أدى ام���س العب���و املنتخب 
الوطن���ي لكرة الق���دم تدريبهم 
األول في معس���كرهم التدريبي 
املقام حاليا بالقاهرة استعدادا 
ملباراة اندونيسيا يومي 14 و18 
التصفيات  ف���ي  املقبل  نوفمبر 
املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2011 

التي ستقام في قطر.
وكان األزرق ق���د وصل إلى 
القاهرة ظهر أمس، توجه الاعبون 
بعدها الى مقر إقامتهم في مدينة 
6 أكتوب���ر حيث يتدرب الفريق 
عل���ى ملعب درمي الن���د وكذلك 
ملعب الهدف اخلاص باملنتخبات 
املصرية حيث سيلتقي األزرق 
املقبل  منتخب كينيا 3 نوفمبر 

على نفس امللعب.
التدري���ب اجتماع  وس���بق 
ملدير املنتخب أسامة حسني مع 
الاعبني حت���دث فيه عن أهمية 
هذه املرحلة وطالب الاعبني ببذل 
قصارى جهدهم خال التدريبات 
للظهور مبظهر مشرف خاصة 
ان احلكومة وعلى رأسها سمو 
رئيس مجل���س الوزراء يولون 

اهتماما كبيرا بهم.
وأضاف ان الطائرة اخلاصة 
الش���يخ  امر بتخصيصها  التي 
ناصر احملمد يجب ان يكون ردها 
الفوز خال املباراتني املقبلتني، 
خاصة ان الطائرة اخلاصة األولى 
التي كانت عقب مباراة استراليا 
الكبير  الدعم  دليل واضح على 

الذي يقدمه سموه للمنتخب.
وش���ارك في التدريب جميع 
الاعبني باس���تثناء خالد خلف 
املصاب ويتلقى متابعة طبية من 
الطبيعي  العاج  قبل اخصائي 
د.عبد املجي���د البناي وقد وزع 

د.محمد العفاسي

فواز احلساوي يتفقد امللعب وإلى جانبه د.محمد خليل

أحمد العيدان لم يتمكن من إيقاف خطورة البحريني إسماعيل عبداللطيف

مشرف األزرق علي محمود يتحدث مع حسني فاضل قبل املغادرة

غوران: لن نستبعد أي العب حاليا وسنراقب مباراة سنغافورة وإندونيسيا

األزرق وصل إلى القاهرة وأجرى تدريبه األول استعدادًا لكينيا

دبشة يشكر من سانده
أع��رب ح��ارس مرم��ى املنتخ��ب الوطني 
السابق فالح دبشة عن جزيل الشكر واالمتنان 
ملا قدمه الرئيس ونائب الرئيس واعضاء اللجنة 
االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة من 
جهود متواصلة ودعم كامل مبناس��بة اعتزاله، 
مؤكدا انه »لوال هذا الدعم واملساندة ملا متكنت 
من ان اتوج مس��يرتي الكروي��ة بهذا املهرجان 

الناجح«.وشكر دبش��ة رئيس ونواب الرئيس 
والعاملني في الهيئة العامة للش��باب والرياضة 
على توفير كل أسباب النجاح ملهرجان اعتزاله 
في مباراة األزرق أمام سورية ضمن استعدادات 
منتخبنا الوطني لالستحقاقات املقبلة. ومتنى 
للجمي��ع التوفي��ق وملنتخباتن��ا الوطنية دوام 

التوفيق والفوز في املشاركات املقبلة.

إلى  الاعب���ني  املدرب غ���وران 
مجموعتني األولى الذين شاركوا 
في مباراة س���ورية كاملة معه 
والثانية الذين كانوا بدالء خال 

الشوط الثاني من نفس املباراة مع 
مساعده عبدالعزيز حمادة.

واقتصرت متاري���ن غوران 
على فك العضات واالسترخاء 

وتقسيمة ترويحية أما مجموعة 
حمادة فقد بدأوا باجلري ملدة 15 
دقيقة بعدها دخلوا الى امللعب 
ليتبادل���وا تس���ديد الكرات من 

من قوانني محلية.
امل����رزوق ان يوفق  ومتنى 
األبيض في نهائي كأس االحتاد 

اآلسيوي 3 نوفمبر املقبل للتأكيد 
على جدارة األبيض في التأهل 
وليقدم كأس البطولة هدية الى 

الرياضي املتعطش  الش����باب 
للبطوالت القارية.

وكان االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم قد اعلن أس����ماء 8 أندية 
مؤهلة للمشاركة في تصفيات 
دوري أبط����ال آس����يا 2010 من 

عبداهلل: األبيض تأثر بالغيابات 

الناصر: دراغان سيحقق
البطوالت مع األخضر

القادسية يدعو جماهيره 
لمساندة األبيض

قال مدرب فريق الكويت محم���د عبداهلل إن االبيض لم يظهر 
بالصورة املطلوبة امام الرفاع البحريني )1-2( في بطولة االندية 
اخلليجي���ة وكان هن���اك تأثر كبير بغياب بع���ض الاعبني جراء 
اإلصاب���ة، ولذلك ظهر الفريق بصورة غير جيدة في البداية جراء 
عدم االنسجام خصوصا في ظل تواجد العبني يلعبون للمرة األولى 

في اخللف مثل أحمد العيدان.
وأشار إلى أنه حاول تعديل الوضع بعد تسجيل الرفاع الهدفني 
املبكرين ولك���ن دون فائدة، وكان هنالك ع���دم توفيق في تقدمي 
املس���توى املأمول، فيما أش���ار إلى أن حظ���وظ فريقه في التأهل 
مازال���ت قائمة وأمامه مباراتان أمام الوصل اإلماراتي والرفاع في 

مرحلة اإلياب.

بينها 3 فرق عربية هي الكويت 
الس����وري والوحدة  والكرامة 

االماراتي.
وجاء الكرامة والكويت على 
رأس قائمة األندية املرش����حة 
للمشاركة في التصفيات عقب 
بلوغهما املب����اراة النهائية في 
كأس االحتاد اآلس����يوي والتي 
تقام الثاثاء 3 نوفمبر املقبل.

ويشترط على هذه األندية 
املرش����حة أن تستكمل املعايير 
والشروط التي وضعها االحتاد 
اآلس����يوي لتطبيق االحتراف 
والتي تتضمن تسجيل األندية 

كهيئات جتارية مستقلة.
ب����ني املعايير األخرى  ومن 
النادي ع����ددا محددا  أن يضم 
من الاعبني املس����جلني بعقود 
احتراف ووجود برامج تطوير 
للشباب في النادي واستخدام 
ملعب للمباريات احمللية بسعة 

ال تقل عن 3 آالف متفرج.
ومن املقرر أن يتم اإلعان عن 
القائمة النهائية لألندية املشاركة 
ف����ي التصفي����ات خال ش����هر 
نوفمبر، علما بأن فريقا واحدا 
من منطقة غرب آس����يا يتأهل 
للمش����اركة في الدور األول من 
دوري أبطال آسيا 2010 إلى جانب 
فريق آخر عن منطقة شرق آسيا. 
واألندية املرشحة للمشاركة في 
التصفيات هي الكويت، الكرامة 
السوري، تشيرش����ل بروذرز 
الوح����دة اإلماراتي،  الهن����دي، 
اإلندونيس����ي،  س����ريويجايا 
اجليش الس����نغافوري، موانغ 
ثونغ يونايت����د التايلندي ودا 

نانغ الڤيتنامي.

مبارك الخالدي
أع����رب رئيس مجلس ادارة 
نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق 
عن س����عادته بإع����ان االحتاد 
اآلسيوي الصادر امس واملتضمن 
اعتبار فريق نادي الكويت من 
الفرق املؤهلة للمش����اركة في 
ابطال آس����يا  تصفيات دوري 
2010. مؤكدا ان ذلك يعد وسام 
فخر وتشريفا للكرة الكويتية 
في اكبر محفل آسيوي يحظى 
باهتمام جميع الرياضيني على 

مستوى القارة.
وأضاف املرزوق ان ورود اسم 
الكويت على رأس قائمة الفرق 
املرشحة يضعنا امام حتد آخر 
ومسؤولية كبيرة للقفز بالكرة 
الكويتية نوعيا لتستعيد دورها 
البطوالت  الرائد على مستوى 
القارية، وهو تأكيد على جناح 
النهج الذي يسير عليه ابناء نادي 
الكوي����ت في تطلعه للبطوالت 
التي تضي����ف الى رصيد البلد 

الشيء الكثير.
الش����روط  ان  الى  وأش����ار 
املوضوعة من االحتاد اآلسيوي 
واملتعلقة باس����تكمال معايير 
تطبيق االحتراف الكامل والتي 
تتضمن تسجيل االندية ككيانات 
جتارية ستؤخذ بعني االعتبار 
الهيئة  وسنعمل بالتعاون مع 
العام����ة للش����باب والرياضة 
واجلهات األخرى في الدولة في 
اجتاه التجاوب مع هذه الشروط 
في ظل سياسة متكاملة تنظر الى 
الرياضة مبنظار علمي وجتاري 
أسوة بدول العالم املتقدم ومن 
دون االخال مبا هو معمول به 

عبداهلل العنزي
اشاد مدير الكرة بالعربي احمد الناصر باملستوى اجليد الذي 
قدمه االخضر امام احملرق البحريني والذي يدل على ان العربي 
ال يتوقف اداؤه على غياب اي العب مهما كانت قوة تأثيره على 
الفريق، مضيفا ان االشادة يجب ان توجه ايضا الى اجلهازين 

الفني واالداري للفريق لتعاملهم اجليد مع املباراة.
واكد الناصر ان العربي سيواصل تقدمي االداء اجليد لتحقيق 
افضل النتائج، وهذا االم���ر يتطلب مواصلة نفس العطاء من 
قبل الاعبني والتزامهم بتعليمات اجلهاز الفني، مشيرا الى ان 
املدرب سكوسيتش ميتلك فكرا كرويا رائعا وسيحقق البطوالت 

مع العربي.
اما املدرب سكوسيتش فقد حيا الاعبني على ادائهم في ظل 
غياب املهاجمني، مشيرا الى ان الفريق متكامل الصفوف وميلك 
اكثر من العب ذي مس���توى جيد واذا ما واصل الاعبون هذا 

االداء اجليد فسنحقق النتائج املرجوة في هذا املوسم.
وبني سكوسيتش انه لم يقرر التعاقد مع اي محترف جديد 
الى االن وس���يقوم بتجربة اي العب قبل التعاقد معه، مشيدا 
بالدور الذي تقوم به االدارة مع الفريق واس���تقدامها اكثر من 

العب للتجربة.
اما الاعب علي مقصيد فأعرب عن سعادته بالنتيجة التي 
حققها فريقه في مباراة امس االول والتي تدل على ان العربي 
قادم بقوة هذا املوسم للمنافسة على البطوالت التي سيشارك 
بها، فالفريق ميلك كل مقومات الفوز من العبني جيدين وجهاز 

فني رائع وادارة محترفة.

ادارة نادي  ج���دد مجل���س 
القادسية دعم النادي ومساندته 
لفريق الكويت في املباراة النهائية 
لكأس االحتاد اآلس���يوي لكرة 
القدم والتي سيلتقي فيها فريق 
الكرامة السوري. ودعا القادسية 
اجلمهور الرياضي عامة واجلمهور 
القدس���اوي الكبير خاصة، الى 
التواجد في امللعب يوم املباراة 
ملس���اندة الكويت ودعمه حتى 
يتمكن من حتيق اجناز آسيوي 
ليس له وحسب وامنا للكويت التي 
غابت عنها االجنازات اآلسيوية 
لس���نوات طويلة. ويؤكد نادي 
القادسية في هذه املناسبة على ان 
كل امكاناته حتت تصرف نادينا 
الكويت الذي ميثلنا جميعا حتى 
يتحقق الهدف الذي نسعى اليه 
جميعا وان تعود الفرق الكويتية 

الى منصات التتويج.

المرزوق اعتبر االختيار تحديًا كبيرًا

الكويت في دوري أبطال آسيا.. لكن بشروط

21 ألف دينار تكلفة إعادة تأهيل ملعب البكر
مبارك الخالدي

أكد نائب رئيس مجلس ادارة نادي القادسية 
فواز احلس���اوي انه لن يتردد في اتخاذ كل 
ما من شأنه تطوير الرياضة واملساهمة في 
رفع شأن الرياضيني، معتبرا ان مساهمته في 
إعادة تأهيل وزراعة أرضية ملعب املرحوم 
عبدالرحمن البكر باحتاد الكره شيء بسيط 

يقدم للكويت وأبنائها.
وقال ان رغبتنا في املساهمة في رفع شأن 
الرياضة الكويتية ليست لها حدود وهو اقل 

ما يقدم للكويت.
ومتنى احلساوي عودة الكرة الكويتية الى 
سابق مجدها مؤكدا ان األمل يحدونا ملشاهدة 
منتخبنا وقد عاد الى وضعه الطبيعي وان 
تعود الكرة الكويتية الى أفضل ما كانت عليه 

في عصرها السابق.
جاء ذلك خال االحتفال الذي مت ظهر امس 
على أرضية ملعب عبدالرحمن البكر مبناسبة 
االنتهاء من أعمال إعادة تأهيل وزراعة امللعب 
بحضور ممثلي ش���ركة علي الغامن وأوالده 

للمش���اريع الزراعية وهما م.يحيى عمران 
وم.عرفات رش���اد واملدير الداخلي لاحتاد 
محمود عيسي وعضو جلنة املسابقات د.احمد 
فرج ود.محمد خليل عضو جلنة املسابقات 

السابق.
وقال مسؤول املاعب الرياضية بالشركة 
املنفذة يحيى عمران إن العمل قد بدأ بإعادة 
ترميم وزراعة أرضية امللعب منذ 12 مارس 
املاضي، حيث مت رفع وتغيير التربة القدمية 
بالكامل مع إعادة عمل املس���احات الشبكية 
ووضع تربة جديدة مخلوطة بأسمدة عضوية 

وكذلك شبكية جديدة ملساحة امللعب.
واضاف ان النجيلة املستخدمة هي من نوع 
برميوبرمودا أميركية املنشأ وهي من أفضل 

األنواع املستخدمة في املاعب احلديثة.
وقال ان الش���ركة بدأت في نشاط زراعة 
أرضية املاعب من 2003 ومتتلك معدات حديثة 
جعلتها من الشركات الرائدة في هذا املجال، 
مش���يرا الى تنفيذ الشركة ملهام عديدة عبر 
الهيئة العامة للشباب والرياضة بتهيئة ماعب 

أندية العربي وكاظمة والتضامن والكويت 
وخيطان.

وقال ان التكلفة اإلجمالية إلعادة تأهيل 
ملعب عبدالرحم���ن البكر هي 21 ألف دينار 

دفعها فواز احلساوي بالكامل.
من جهته، أكد املدير الداخلي لاحتاد محمد 
عيسى ان امللعب أصبح جاهزا إلقامة التمارين 
واملباريات حيث ان���ه ملعب قانوني روعي 
فيه عدم ثبات املرميني ولكن مت اختيارهما 
من األنواع املتحركة بحسب حاجة االجهزة 

الفنية.
وحول أعم���ال املقصورة واملدرجات قال 
عيسى ان االعمال املتعلقة بهما سترى النور 
العام املقبل بعد االنتهاء من االعمال اخلاصة 
بهما وهي من االعمال املرتبطة بادارة املشاريع 
العامة للشباب  التابعة للهيئة  واإلنشاءات 

والرياضة.
وقدم عيسى الشكر للحساوي على دعمه 
الشخصي لاحتاد وقال ان مثل هذه املواقف 

)أسامة البطراوي(ليست بغريبة على احلساوي.


