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ڤيتنام ـ موفدا جمعية الصحافيين 
سطام السهلي ومشعل العبكل

انطلقت البطولة االسيوية 
الثالثة داخل الصاالت مس���اء 
أم���س على س���تاد م���اي دنه 
بحضور رئيس وزراء جمهورية 
ڤيتنام ورئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي الشيخ احمد الفهد الذي 
املرافق له  وصل امس والوفد 
وكان في استقباله على ارض 
الثقافة  املطار نائ���ب وزي���ر 
والرياضة والسياحة ورئيس 
الڤيتنامية  اللجنة االوملبي���ة 
جنوين زانه ثاي وسفير الكويت 
ل���دى ڤيتنام حم���د اجلطيلي 

واعضاء السفارة.
وقد التقى الفهد عقب وصوله 
الرئيس الڤيتنامي جنوين مني 
تريت وكان برفقته السفير حمد 
اجلطيلي ورئيس مجلس االدارة 
العامة  الع���ام للهيئة  واملدير 
للش���باب والرياض���ة فيصل 
مساعد اجلزاف وحسني املسلم 

وسعود بوحمد.
ونق���ل الفهد خ���ال اللقاء 
حتيات صاحب السمو األمير  
وس���مو ولي العه���د والقيادة 

السياسية في الكويت.
وكان حف���ل االفتتاح باهرا 
بدأ بكلمة لرئيس وزراء ڤيتنام 
رحب فيها باحلضور، ثم متت 

بنظام من يحقق 33 نقطة يعتبر 
فائزا وتعتمد بشكل كلي على 
التس���جيل واخلف���ة واللياقة 
البدنية العالية وميثل منتخبنا 
الاعب عبداهلل الصراف وفهاد 
السبيعي وعبدالعزيز ضاري 

وشايع مهنا.
كما يواج���ه منتخبنا لكرة 
الس�����لة للس�����يدات من��ظم 
البطول���ة منتخ�����ب ڤيت��نام 
للم���نافسة ع���لى  املرش�����ح 
اللق���ب ف���ي لقاء يس���عى به 
املنتخب  إلى مج���اراة  األزرق 

الڤيتنامي.

األدوار التمهيدية للقوى

التصفيات  كم���ا تنطل���ق 
التمهيدي���ة ملنافس���ات العاب 
القوى اليوم ومبشاركة 5 العبني 
و3 العبات من منتخبنا الوطني 
أللعاب القوى. من جانب اخر 
اجتم���ع مدير الهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياض���ة فيصل 
اجلزاف مس���اء أمس مع وزير 
الڤيتنام���ي ومتت  الرياض���ة 
مناقش���ة إمكانية التعاون بني 
البلدي���ن وحض���ر اللقاء عبد 
الوه���اب البن���اي نائب املدير 
الع���ام وتوفيق العي���د مدير 
اإلع���ام بالهيئة وعبدالرحمن 

الشخص.

الرابعة مساء بتوقيت الكويت 
منتخبنا لقاءه األول مع منتخب 
مكاو في لقاء يبحث فيه األزرق 
عن نقاط الفوز من اجل املنافسة 
على بطاقة التأهل الس���يما ان 
لعبة كرة السلة الثاثية تقام 

الطريجي حي���ث فضل مدرب 
منتخبن���ا عيس���ى ف���اح أن 
يبدأ بهذه التش���كيلة من أجل 
الكوري  الفري���ق  جس نبض 

الغامض.
وق���ع منتخب���ا األول لكرة 

الصاالت.
وكان املنتخب الوطني لكرة 
قدم الصاالت قد فاز على املنتخب 
الكوري 4-3 في مباراة مثيرة 
وقوية لم حتسم إال في الدقائق 

األخيرة من عمر املباراة.

السلة في املجموعة األولى التي 
تضم قطر ومكاو والهند وتايلند 
واألردن وهي التي أطلق عليها 
النارية  املتابعون املجموع���ة 
لتقارب املستوى بني املنتخبات 
حيث يب���دأ مس���اء اليوم في 

اللقاء بتشكيلة  بدأ األزرق 
مكونة من سالم الصميعي في 
حراسة املرمى وعمر اجلاسر 
أمان وفهد الطريجي  وس���الم 
واحمد العصفور وكان التقدم 
ملنتخبنا عن طريق الاعب فهد 

إضاءة الشعلة عن طريق بطلة 
اسيا وڤيتنام في القفز العالي، 
ثم ب���دأ طابور العرض للفرق 
الدورة مبشاركة  املشاركة في 
4200 مشارك في أضخم مشاركة 
آس���يوية في دورة آسيا داخل 

التصفيات التمهيدية أللعاب القوى تنطلق اليوم و»السلة« يلتقي مكاو

افتتاح باهر آلسياد الصاالت بحضور الفهد.. واألزرق يهزم كوريا 

أحمد عجب وحمد العنزي خالل أحد التدريبات

شعلة الدورة اثناء وصولها إلى حفل االفتتاح منتخب السلة يواجه ڤيتنام اليوم

غوران يكّثف التدريبات لالعبي األزرق قبل لقاء كينيا الكويت يوقف عقلة ويحرم الطاهر من النهائي اآلسيوي
القاهرة ـ حسين المطيري ـ موفد جمعية الصحافيين 

اضاف مدرب منتخب الكويت الوطني لكرة القدم غوران تدريبا 
صباحي���ا اليوم لاعبني في معس���كرهم التدريبي املقام حاليا في 
القاهرة استعدادا للقائي اندونيس���يا يومي 14 و18 نوفمبر املقبل 
ضمن مباريات التصفيات اآلس���يوية املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 
2011 التي س���تقام في قطر وذلك لزيادة اللياقة والتحمل من خال 

السرعات ومتارين التقوية.
وقد اوضح عبدالعزيز حمادة مس���اعد املدرب ان هذا التدريب 
سنسعى من خاله لتعويض اجلرعات التدريبية التي كان من املقرر 
ان يؤديها االزرق في الكويت فاملدرب غوران يضع قياس���ات لكل 
العب خال الفترة املاضية ووجدنا ان الغالبية يحتاجون لتدريبات 
اضافية. واشار حمادة الى ان حارسي املرمى شهاب كنكوني ونواف 
اخلالدي اضافة الى احمد عجب وفهد العنزي ومحمد راش���د وفهد 
االنصاري وضع لهم برنامجا تدريبيا خاصا في صالة احلديد لتقوية 

العضات وهم ملتزمون بذلك بالتنسيق مع اجلهاز الطبي.
وعن الفترة املسائية قال حمادة مت تخصيص هذه الفترة للتدريبات 
التكتيكية الفني���ة لكي يفهم الاعبون الدور املطلوب منهم كل في 
منطقته اخلاص���ة لذلك قمنا بتوزيعهم على مجموعتني معي ومع 
غوران وقد كانوا يؤدون التمارين بكل بسالة ومعنوية عالية وهذا 

ما يبشر باخلير.
من جهة اخرى قام سكرتير اللجنة االنتقالية ورئيس وفد منتخب 
الشباب الذي يعسكر بالقاهرة ناصر الطاهر بزيارة العبي املنتخب 
االول واالطمئن���ان عليهم وقد متنى لهم التوفيق في مهمتهم، واكد 
ان كل امكانيات االحتاد ستسخر لهم من اجل حتقيق نتائج مشرفة 
في التصفيات نضمن من خالها التأهل لنهائيات كأس آس���يا التي 

اصبحت امنية لدى الشارع الرياضي في الكويت.
ومن املقرر ان يصل اليوم الشيخ احمد اليوسف رئيس اللجنة 
االنتقالية ورئيس الوفد لانضمام للوفد وحضور مباراة االزرق مع 
كينيا 3 نوفمبر املقبل، وكان الاعبون احمد العيدان وحسني كنكوني 
قد وصا للقاهرة مساء امس االول وشارا ك في التدريبات، وسيعود 

للكويت مساء اليوم الاعبان شهاب كنكوني ومحمد جراغ.

مبارك الخالدي
ق���ال أمني الس���ر العام وليد 
الراش���د انه قام بصفته رئيسا 
لوفد الكوي���ت اثناء مباراته مع 
الرفاع البحريني برفع تقرير الى 
مجلس االدارة مبابسات االحداث 
التي وقعت بعد نهاية  املؤسفة 
املباراة ب���ني مدير الفريق عادل 

عقلة والاعب يعقوب الطاهر.
وقد قرر املجلس ايقاف عادل 
عقلة ع���ن العمل كمدير للفريق 
االول لكرة القدم بالنادي وايقاف 
يعقوب الطاهر عن املشاركة في 

املباراة املقبلة.
وقد اتخ���ذ املجل���س قراره 
بالتوافق مع قواعد العدالة ومبادئ 
العدل واالنصاف مراعيا ان تكون 

العقوبة على قدر اخلطأ.
وفي نفس الوقت فانه ال ميكن 
ألي منص���ف ان ينكر ما قام به 
عادل عقلة من جهود وتضحيات 

في سبيل النادي.
وكذلك ال ميكن ان ينكر احد 
دور الاع���ب يعق���وب الطاهر 
ومش���اركته الفعالة مع زمائه 
العديد من  الاعبني في حتقيق 
البطوالت واالنتصارات التي كان 
آخرها ايض���ا الوصول للمباراة 

النهائية في بطولة كأس آسيا.
وتي���رة  تصاع���دت  وق���د 
استعدادات طرفي املباراة النهائية 

وترتيب دخول اجلماهير السيما 
بع���د ان تقرر تخصيص املدرج 
الكرامة  الهالي جلماهير فريق 

السوري.
وكان مجلس ادارة الكويت قد 
اصدر قرارات ادارية جريئة مساء 
اول م����ن امس بإقالة مدير الكرة 
عادل عقلة وايقاف الاعب يعقوب 
الطاهر على خلفية احداث مباراة 
البطولة  ف����ي  البحريني  الرفاع 

اخلليجية.
وتتمثل اجل����رأة في توقيت 
القرارين اللذين صدرا قبل ساعات 
من املواجهة التاريخية املرتقبة وان 
كانت الدالئل تشير الى قيام رئيس 
النادي عبدالعزيز  ادارة  مجلس 
امل����رزوق ورئيس جه����از الكرة 
مرزوق الغامن بجهود حثيثة البعاد 
الاعبني عن تداعيات اآلثار السلبية 
للقرارين وتوجيه جهودهم نحو 

االداء الفني للمباراة.
ومن جهة اخرى تصل بعثة 
فريق الكرامة السوري في السادسة 
والنصف مساء اليوم وتضم 40 
العبا واداريا برئاسة نائب رئيس 
النادي ومن املقرر ان تتوجه البعثة 
فور وصولها الى مقر اقامة الفريق 
في فندق جي دبليو ماريوت على 
ان يجري الفريق اولى حصصه 
التدريبية غدا على امللعب الفرعي 

لستاد نادي الكويت.

لكأس االحتاد اآلسيوي الكويت 
العد  والكرامة السوري مع بدء 
التنازلي للنهائي املرتقب الثاثاء 

املقبل.
فالكوي���ت ب���دا كخلية نحل 
بالعمل في اجتاهات متعددة فنيا 
واداريا فعلى صعيد االستعداد 
الفني واصل الفريق متارينه مساء 
امس بقيادة مساعد املدرب راشد 
بديح في حني اشرف املدرب محمد 
عبداهلل على قيادة الفريق الذي 
أدى مب���اراة كأس االحتاد امام 
التضامن بعناصر شابة مفضا 
االبقاء على العناصر االساسية 
في التمرين الذي قاده بديح خوفا 

من االصابات وتوجيها لتركيز 
الاعبني على املب���اراة النهائية 

للكأس اآلسيوي.
ومن املقرر ان يدخل الاعبون 
معسكرا داخليا اعتبارا من مساء 
الغد ليكون اجلميع حتت انظار 
اجلهازين الفني واالداري وجتنيبا 
لهم عن الضغوطات اجلماهيرية 
وتوفير افضل السبل لتهيئتهم 

نفسيا.
وم���ن جه���ة اخ���رى، تعمل 
االجهزة االداري���ة بالنادي على 
توفير جميع االستعدادات القامة 
املباراة النهائية من حيث استقبال 
احلض���ور الرس���مي للمب���اراة 

مؤتمر صحافي للمرزوق والغانم
يعقد رئيس مجلس ادارة نادي الكويت عبدالعزيز 
امل���رزوق ورئيس جهاز الكرة م���رزوق الغامن مؤمترا 
صحافيا في الثانية عش���رة ظهر الغد بالنادي لاعان 
عن آخر التطورات املتعلقة باس���تضافة فريق الكرامة 
السوري الثاثاء املقبل في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي 

بعنوان »نبي فزعتكم« بحضور العبي الفريق.
ويهدف املؤمتر الى حش���د اجلماهي���ر وحتفيزهم 
للوقوف خلف االبيض لتحقيق اجناز آسيوي يسجل 

باسم الكويت.

الكويت والعربي في الصدارة

األبيض يتعادل مع التضامن واألخضر يجتاز الصليبخات

فهد الدوسري ـ مبارك الخالدي -  عبدالعزيز جاسم
حافظ الكويت على صدارته للمجموعة 
الثاني���ة ضمن منافس���ات اجلولة الرابعة 
ل���كأس االحتاد بع���د ان أصبح رصيده 10 
نقاط اثر تعادله السلبي مع التضامن وبفارق 
األهداف عن العربي الذي جنح بالفوز على 

الصليبخات 1-2.
وخرج األبيض بتعادل ثمني حيث لعب 
املباراة بعناصره الش�ابة باستثناء مشاركة 
الدولي خالد الفضلي في حراس���ة املرمى 
واالنغولي ماكينغا، والبرازيلي روجيريو 
الذي خرج مصابا في الدقيقة 50 اثر تعرضه 
للضرب من مدافع التضامن الغيني عثمان 
عبداهلل، جاء الشوط االول فقيرا من الناحية 
الفنية من الفريقني ولم يش���هد محاوالت 

تذكر على املرمى.
وفي الش���وط الثاني ح���اول التضامن 
الضغط على األبيض مستغا النقص العددي 
في صفوفه اال ان متاس���ك خطي الوس���ط 
والدفاع لابيض ويقظة الفضلي حاال دون 
ذلك، بينما حاول شباب االبيض اخلروج 
بنتيجة ايجابية عبر احملافظة على الكرة 

بوسط امللعب وحتقق لهم ذلك.
ادار اللقاء احلكم عباس الشمري وعاونه 

حمود السهلي وعلي طالب وقام بطرد الاعب 
نواف أس���امة من الكويت حلصوله على 
بطاقتني وأنذر كا من ماكينغا من الكويت 
وفهد دابس وزكريا باجنويرا وعثمان عبداهلل 

وفهد نوح من التضامن.

 العربي ـ الصليبخات

وفي اللقاء اآلخر جنح االخضر بالفوز 
على الصليبخات 2-1 اذ تقدم العربي بهدف 
علي مقصيد من ضربة جزاء )15( اثر تعرض 
املهاجم علي اشكناني للضرب داخل املنطقة، 
وأدرك الصليبخات التعادل عبر البرازيلي 
برون من ضربة جزاء )32(، وكان االخضر 
االفضل واألكثر اس���تحواذا على الكرة في 

الشوط االول.

وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللقاء 
من الفريقني وكاد احلكم حمد بوجروه ان 
يفسد اللقاء بقراراته التي لم تلق قبوال من 
الطرفني السيما قيامه باشهار البطاقة احلمراء 
بوجه مدافع العربي مس��اعد عبداهلل، وطرد 
مش���رف الفريق عبدالنبي حافظ واستغل 
املتقنة  العرضية  املدافع احمد عبدالغفور 
م���ن مقصيد ليضع الكرة في ش���باك علي 

طالب )58(.

خيطان ـ الفحيحيل

وف���ي اللق���اء األخي���ر خ���رج خيطان 
والفحيحيل متعادلني سلبيا وجاءت املباراة 
خالية من اللمح���ات الفنية وضعيفة في 

مستواها الفني.

صراع قوي على الكرة بني الكرواتي نكوڤيتش من العربي والبرازيلي دي سيلفا من الصليبخات

الجهراء يلتقي النصر والسالمية مع اليرموك في كأس االتحاد

مواجهة صعبة للقادسية أمام كاظمة
عبدالعزيز جاسم 

 سيكون ختام اجلولة اخلامسة من كأس االحتاد على موعد مع 
املتعة عندما يلتقي القادسية كاظمة على ستاد صباح السالم بالنادي 
العربي، وفي مباراة اخرى ال تقل اهمية يواجه اجلهراء منافسه النصر، 
واالول ميلك 7 نقاط ويريد ان يستغل مواجهة االصفر والبرتقالي 
لصاحله للفوز بنقاط املباراة على ستاد التضامن، وفي مباراة ثالثة 
يأمل الساملية انقاذ اماله مبواجهة اليرموك على ستاد طال العيار 

وتقام جميع املباريات في نفس التوقيت في ال� 5.30.
يتطلع االصفر حلسم الصدارة اليوم ولكن ليس بفارق االهداف 
بل بفارق النقاط عندما يواجه منافس���ه املباش���ر كاظمة، ويسعى 
القادسية الى مواصلة مشواره القوي في البطولة وبالصف الثاني 
الذي اثبت كفاءته منذ اجلولة االولى ويعتمد املدرب محمد ابراهيم 
الي���وم كثيرا عل���ى خبرة العبيه امثال الس���وريني فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني ورمبا تشهد املباراة ايضا مشاركة العائد من جتربة 
ڤالنسيا االسباني العاجي ابراهيما كيتا وكذلك خلف السامة ونهير 
الشمري لكن ذلك لن مينعه من االعتماد على بعض العناصر الواعدة 
في حتقيق الفوز ومنهم مجيد طال وعمر بوحمد وفيصل العنزي، 
ويعلم االصفر اليوم ان املنافس س���يكون ثقي���ا الى درجة تهدده 

بخسارة النقاط الثاث. 
من جهته يدخل البرتقالي بعد ان قدم مستوى مميزا امام الساملية 
توجه بفوز 2-1 جعله في الصدارة مع القادسية واجلهراء واالهم من 
ذلك ان البرتقالي من الفرق الكثيرة التي لم تتأثر بانضمام العبيها 
الى صف���وف االزرق حيث يغيب 3 العبني فق���ط وهم فهد العنزي 
ويوسف ناصر وحسني كنكوني، لكن املدرب الروماني ايلي باتشي 

وجد البديل ووظفه بافضل صورة.

يحيى حميدان
فوجئ وفد الفريق االول لكرة السلة بنادي اجلهراء الذي غادر الباد في 
ساعة متأخرة من ليل امس االول الى االسكندرية القامة معسكر تدريبي 
استعدادا للموسم اجلديد بعدم حضور محترفهم اجلديد االميركي جمال 
هولدن رغم اباغهم له مبوعد املغادرة وفشلت كل محاوالت االتصال التي 
اجروها به. وعقب مغادرة الوفد تبني ان هولدن أخل باالتفاق الذي عقده 
م����ع اجلهراء وتوجه للبحرين للتوقيع مع نادي النويدرات على الرغم 
من توقيعه رسميا مع اجلهراء وتس����لمه املقابل املادي نظير الصفقة. 
هذا ويجري مسؤولو سلة اجلهراء اتصاالتهم حاليا لعودة هولدن مع 
الفريق او االس����تغناء عنه اذا ما اصر على اللعب مع النويدرات واعادة 

املبلغ الذي تسلمه للنادي.

مبارك الخالدي
وصلت الى الباد في السابعة صباح امس بعثة املنتخب الوطني 
للناش���ئني قادمة من ماليزيا بعد ان ش���ارك في التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس آسيا املقرر اقامتها في الصني اكتوبر 2010. واستحق 
املنتخب التأهل بكل جدارة واستحقاق كثاني املجموعة التي ضمت 
ايضا منتخبات اوزبكستان والس���عودية وافغانستان وباكستان. 
وكان في اس���تقبال البعثة رئيس اللجن���ة االنتقالية الحتاد الكرة 
الش���يخ احمد اليوسف وعدد من الرياضيني واولياء امور الاعبني. 
وثمن اليوس���ف جهود الاعبني واجلهازين الفني واالداري وقال ان 
ما حتقق هو تشريف للكرة الكويتية ودليل ان القاعدة الكروية في 

الكويت بخير متى ما تلقت الدعم والرعاية الازمني.
 واضاف ان ازرق الناشئني يضم مجموعة من النجوم الواعدين 
الذين س���يكون لهم ش���أن وبصمة على الكرة الكويتية في القريب 
العاجل، مش���يرا الى ان دعم هذا املنتخب سيتواصل من خال دعم 
البرنامج الذي سيقدم من اجلهاز الفني لاستعداد خلوض النهائيات 

في الصني..
بدوره قال مدرب االزرق الوطني عبدالعزيز الهاجري ان اخلسارة 
من اوزبكستان في بداية املواجهات كانت نقطة التحول في مسيرة 
املنتخب فقد قدمنا اداء سيئا لم يكن مبستوى ما خططنا اليه ولكن 
التحول بدأ عندما خرجنا من جو اخلسارة فاعبونا استوعبوا الفهم 
احلقيق���ي لثقافة الفوز والتغلب على الظروف وجاءت االنتصارات 

املتتالية الثبات احقيتهم في التأهل.

يش���ارك املنتخب الوطني لكرة السرعة في بطولة العالم ال� 23 
التي تنطلق اليوم والتي ينظمها االحتادان الدولي واملصري للعبة 

مبشاركة 13 دولة عربية واجنبية الى جانب الكويت.
واوضح رئيس االحتاد الدولي لكرة الس���رعة د.أحمد لطفي في 
مؤمتر صحافي عقدته اللجنة املنظمة للبطولة أن املنتخبات املشاركة 
في البطولة هي نيجيريا ولبن���ان واملغرب وجزر القمر واإلمارات 
واستراليا وفلسطني ومصر والسودان والبحرين واليابان وفرنسا 

والهند باالضافة الى الكويت.

هولدن هرب من »سلة الجهراء «
الكويت في بطولة العالم لكرة السرعة

 استقبال حافل ألزرق الناشئين 
المتأهل لنهائيات آسيا
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مشرف فريق العربي عبدالنبي حافظ طالته قرارات بوجروة


