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الغانم ضيف الفضائية اللبنانية

إدارة »األبيض«
تستقبل المهنئين اليوم

الرماية ينظم
كأس عبداهلل المبارك

ينظم ن���ادي الرماية على مجمع ميادين الش���يخ صباح األحمد 
األوملبي للرماية يوم اخلميس القادم كأس املغفور له الشيخ عبداهلل 

املبارك وتستمر ملدة ثالثة أيام متتالية.
وب���دأت األجهزة الفنية واإلدارية االس���تعداد املبكر لهذا احلدث 
الكبير، وأعدت اللجن���ة الفنية البرنامج وهى كالتالي »الس���كيت 
التراب، الدبل تراب، املس���دس والبندقية الهوائية والبندقية احلرة 
50 م رقود، واملس���دس احلر25 م« للرجال والس���يدات والناشئني 
والناشئات وكذلك املواعيد الزمنية للتدريبات واملسابقات، كما أعدت 
اللجنة اإلدارية التجهيزات اخلاصة إلخراج احلدث في أبهى صوره 
سواء من ناحية جتهيز امليادين مبس���تلزماتها من معدات الرماية 
وتوزيع البرنامج على االحتادات الرياضية العسكرية ورماة وراميات 
النادي، ونظرا لكثافة اإلعداد املتوقعة للمشاركة في الكأس وقد فتح 
باب التسجيل للراغبني في املشاركة اعتبارا من يوم اجلمعة املاضي 
املوافق 2009/10/30 على أن يغلق باب التس���جيل مساء يوم األحد 

املوافق 2009/11/8 موعد إجراء القرعة وتوزيع املجموعات.
وقال عبيد العصيمي أمني الس���ر العام ومدير البطولة ان نادي 
الرماية يعتز بإقامة كأس املغفور له الش���يخ عبداهلل املبارك النها 
حتمل ذكريات عزيزة ألحد رجال الكويت األوفياء الذين بذلوا اجلهد 
والعطاء لهذا الوطن الغالي، وليستذكر األبناء مآثر هذه الشخصية 
الكرمية التي س���اهمت مس���اهمة كبيرة في نهض���ة الكويت وبناء 

حضارتها احلديثة.

في الجولة الثانية للتصفيات اآلسيوية

»ألغام« في طريق أزرق الشباب
بمواجهة  أفغانستان

مبارك الخالدي
تدخل تصفيات املجموعة الثالثة املؤهلة الى كأس آس���يا 2010، 
جولتها الثانية اليوم بإقامة 3مباريات جتمع العراق )3 نقاط( باملنتخب 
العماني )نقطة( في الساعة الواحدة ظهرا والسعودية )3 نقاط( مع 
الهند بال رصيد من النقاط في ال� 7 مس���اء، واألزرق بنقطة واحدة 
مع املنتخب األفغاني بال رصيد في الساعة ال� 5 مساء وتقام جميع 

املباريات على ستاد فرانسوا حريري مبدينة اربيل في العراق.
وكان منتخبنا ق���د تعادل مع املنتخب العمان���ي1-1 في افتتاح 

منافسات املجموعة.
ويتطل���ع االزرق اليوم الى الفوز عل���ى نظيره االفغاني وبكمية 
وافرة من االهداف ألهميتها في حسم ذهاب بطاقتي التأهل في حال 
تساوي املنتخبات بالنقاط عند نهاية التصفيات وليس ذلك ببعيد 
ع���ن العبي منتخبنا الذي قدم اداء جي���دا امام املنتخب العماني في 
االفتتاح بالرغم من احلالة البدنية واملهارية التي متيز بها املنتخب 

العماني بسبب اعداده املتواصل على مدار عام.
وأظهر األزرق جتانسا الفتا في خطي الدفاع والوسط اال انه افتقد 
النهاية الس���ليمة امام املرمى وجل ما نخشاه اليوم هو التسرع في 
استثمار الفرص املتاحة وعدم التركيز لرغبة الالعبني في التسجيل 
ألهميته ولتواضع املنتخب املقابل الذي لقي خسارة ثقيلة من املنتخب 

السعودي في االفتتاح قوامها خمسة أهداف مقابل هدف.

300 ذلول في سباق الهجن
يشهد مضمار الشهيد فهد االحمد مبنطقة جويهل بكبد في الواحدة 
من بعد ظهر اليوم الس���باق السابع للهجن الذي قيد فيه 300 ذلول 
تتنافس على الكأس املقدمة من النادي والكأس السنوية املقدمة من 
الش���يخ خالد الدعيج تخليدا لذكرى والده املغفور له الشيخ دعيج 

السلمان، وستقام املنافسات على مسافة 3 كيلومترات.

معسكر داخلي لألزرق.. وجراغ والعنزي تدربا.. والطاهر عاد

عبداهلل العنزي
ادى االزرق اول تدريباته في الكويت بعد 
عودته من معسكر القاهرة الذي اقامه ملدة 
9 ايام تخلله مب���اراة جتريبية امام كينيا 
وفاز بها االزرق بخمس���ة اهداف، وشهدت 
التدريبات التي اقيمت الول مرة في احتاد 
الكرة على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر 
منذ فترة طويلة مش���اركة العب الكويت 
يعقوب الطاهر الذي س���بق ان اوقف من 
قبل مجلس ادارة ناديه بسبب حادثته مع 
مدير الك���رة عادل عقلة، كما تدرب كل من 
حمد العنزي ومحمد جراغ تدريبا منفردا 

بسبب اصابتهما اخلفيفة التي لن متنعهما 
من املشاركة في مباراة الصني يوم غد.

وش���هدت التدريبات جرعات تكتيكية 
من مدرب االزرق الصربي غوران مع عالج 
االخطاء التي وقع فيها الالعبون في مباراة 

كينيا.
ومن املقرر ان يدخل االزرق معسكرا داخليا 
في فندق »سفير انترناشيونال« الساعة 1 
ظهرا ويستمر حتى مباراة اندونيسيا في 
14 اجلاري ضم���ن التصفيات املؤهلة الى 
نهائيات كأس آس���يا في الدوحة عام 2011 
على ان يتدرب اليوم ايضا بالتوقيت نفسه 

على ملعب االحتاد الذي ازاح هما كبيرا من 
على عاتق اجلهاز االداري بسبب رفض كل 
االندية تقريبا استضافة تدريبات االزرق في 
الفترة املاضية، وقد ابدى اجلهاز الفني رضاه 
عن ارضية ملعب البكر التي مت تس���يلمها 
الى احتاد الكرة االس���بوع املاضي بعد ان 
تكفل نائب رئيس القادسية فواز احلساوي 

مبعاجلة االرضية وترميم امللعب.
الى ذلك، تدرب املنتخب الصيني مساء 
ام���س على ملعب رقم 2 ف���ي نادي كاظمة 
بعد ان كان قد وصل صباح امس استعدادا 

للتصفيات ذاتها في كأس آسيا.

»الطائرة« يؤجل مباراتي الساحل
قرر احتاد كرة الطائرة تأجيل مباراتي فريق الساحل امام القادسية 
والفحيحي���ل املقرر لهما 9 و11 اجلاري ضم���ن بطولة االحتاد لفئة 
العمومي على ان يحدد موعدهما الحقا نظرا النشغال ثالثة العبني 

من الفريق في البطولة العربية الثانية عشرة للشواطئ.

4 ميداليات حصيلة الكويت 
بآسياد الصاالت في ڤيتنام 

درويش وشبانة وجهًا لوجه في نهائي بطولة العالم لإلسكواش

عروضا ضوئي���ة مبهرة على 
ضفاف البحيرة املقابلة للجزيرة 

اخلضراء.

خليفة: مسيرة فادية مضيئة

أك���د رئيس  م���ن جهت���ه، 
االحتادين املص���ري والعربي 
لالس���كواش عاصم خليفة ان 
العبداهلل  الشيخة فادية سعد 
بذلت مجهودا خرافيا من اجل 
الفوز بتنظي���م بطولة االمير 
الوالد الش���يخ سعد العبداهلل 
العالم للرجال 2009( )بطولة 

وقال خليفة الذي حضر للكويت 
بناء علي دعوة من الشيخة فادية 
حلض���ور البطولة في ادوارها 
النهائية ان اس���تضافة بطولة 
العالم للمحترفني لالسكواش امر 
تعجز عنه احتادات كبيرة كون 
املنافسة تكون شرسة من أجل 
الفوز بهذا احلدث العاملي وهو ما 
يعكس القيمة احلقيقية للشيخة 

فادية في عالم االسكواش.

مسؤولية اكبر على الدول التي 
ستستضيف البطولة في املرات 
القادمة ومنها الس���عودية التي 

ستستضيف النسخة املقبلة.
من جانبه، أعلن مدير الشركة 
احمللية الت���ي تنظم حفل ختام 
البطولة ط���ارق محرم فؤاد ان 
احلفل ان احلفل سيكون مبهرا 
مبعن���ى الكلم���ة، مش���يرا الى 
ان اللحظ���ات األخيرة من عمر 
البطوالت هي ما تتعلق بأذهان 

مشاركيها ومتابعيها.
وقال فؤاد انه على غرار حفل 
االفتتاح الذي كان مميزا بشهادة 
كل من حضره او ش���اهده عبر 
التلفزيون فإنهم اعدوا العدة أن 
يكون حفل اخلت���ام اكثر متيزا 
ليكون ختاما يش���رف الكويت 
التي جنحت بامتياز باستضافة 
البطولة والتي وصفها البعض 
بأنها االفض���ل على االطالق في 

تاريخ بطوالت االسكواش.
وكشف أن احلفل سيتضمن 

مشيدا بالدور الكبير الذي قامت 
به الشيخة فادية السعد رئيس 
اللجن���ة املنظمة إلجن���اح تلك 
البطولة وخروجه���ا بالصورة 
التي تليق مع قدرة الكويت على 
تنظيم واستضافة اكبر البطوالت 

الرياضية.
وأوض���ح الترك���ي أن جناح 
بطول���ة األمير الوالد س���يلقي 

ولستروب بثالثة اشواط مقابل 
ش���وط )11 - 5، 11 - 9، 6 - 11 
و11 - 9( ف���ي 79 دقيق���ة، فيما 
اقصى عاش���ور املصنف االول 
الفرنس���ي جريجوري جولتير 
بثالثة اش���واط نظيفة )5 - 11، 

9 - 11 و10 - 12(.
وأعرب املصنف الثالث عامليا 
عمرو شبانة عن سعادته البالغة 
بفوزه في مباراة قبل النهائي على 
الالعب االجنليزى ويلستروب 

وتأهله للمباراة النهائية.
اما الالعب رامي عاشور الذي 
سيكون الطرف الثانى في نهائي 
البطولة اكد أنه يشعر بفخر كبير 
النهائي س���يكون مصريا  كون 

خالصا.
من جهته، أبدى زياد التركي 
رئي���س االحتادين الس���عودي 
ارتياحه  والدولي لالس���كواش 
الوالد  لنج���اح بطولة األمي���ر 
ال���ذي س���ينعكس إيجابا على 
تطور اللعبة في منطقة اخلليج 

اليوم على  الس���تار  يسدل 
الوالد املغفور  بطولة االمي���ر 
ل���ه الش���يخ س���عد العبداهلل 
لالسكواش بطولة العالم رجال 
2009 باقام���ة حفل اخلتام في 
اجلزيرة اخلضراء والذي يتبعه 
التي ستجمع  النهائية  املباراة 
الثنائي املصري كرمي درويش 
املصنف الثالث مع عمرو شبانة 

املصنف الرابع.
وتأمل اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة بقيادة الشيخة فادية 
الس���عد ان يكون حفل اخلتام 
مسك الوداع ويخرج بالصورة 
التي تليق مع حجم النجاحات 
الكبيرة وغير املس���بوقة التي 
ش���هدتها البطولة على جميع 
الفنية واإلدارية  املس���تويات 
والتنظيمية بل والتس���ويقية 

أيضا.
وكان طريق شبانة وعاشور 
الى النهائي مليئا بالصعوبات، 
حيث تغلب االول على االجنليزي 

ڤيتنام ـ سطام السهلي  ـ مشعل 
العبكل ـ موفدا جمعية الصحافيين 

يس����دل الس����تار يوم غد على 
الدورة اآلسيوية الثالثة للصاالت 
املغلق����ة في ڤيتنام التي بدأت في 
اكتوبر املاضي مبشاركة 45 دولة 
آسيوية تنافس فيها اكثر من 4000 
العب والعبة تقريبا في 21 لعبة 
و219 مسابقة ولعبة استعراضية 
واحدة.  وس����تكون اخلامتة كلمة 
الذي اتخذتها  »وداعا لالصدقاء« 
اللجنة املنظمة للدورة شعارا لها 
لت����ودع من اس����تقبلتهم باالمس 
مبشاعر احلب واالفتخار ولتبقى 
ڤيتنام في ذاكرة الرياضة اآلسيوية.  
وكانت الكويت قد شاركت بالدورة 
بوفد ض����م 99 رياضيا ورياضية 
شاركوا في ثماني العاب معتمدة 
في اجندة ال����دورة هي كرة القدم 
للرج����ال وك����رة الس����لة للرجال 
والسيدات والبلياردو والسنوكر 
والبولين����غ للرجال والس����يدات 
واملوت����اي والعاب القوى للرجال 

والس����يدات والكيك بوكس����ينغ 
الكويت 4  والس����باحة واحرزت 
ميدالي����ات احداها فضية والباقي 
برونزيات وهي على النحو التالي: 
العاب القوى فضية الالعب الدولي 
محمد العازمي س����باق 800 متر، 
والبولينغ جاسم درويش برونزية 
الرجال، والكيك بوكسينغ  فردي 
محمد املذكور، وبرونزية س����مي 
كونتاكت وزن 63 كغم، واملوتاي 
خالد العازمي برونزية وزن خفيف 
املتوسط من 67-71 كغم. يذكر ان 
الكويت شاركت في الدورة الثانية 
التي اقيمت في مكاو في الفترة من 
25-10الى 3-11 -2007 بعشرين 
لعبة وحققت 14 ميدالية متنوعة 
منها 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات 
فضية و5 ميداليات برونزية وكان 
العاب  معظمها من نصيب فريق 
القوى واحرزه����ا محمد العازمي 
في سباق 800 متر )ذهبية( وعمر 
الرشيدي في سباق 1500 متر وعلي 
الصباغة في الزانة واحمد غلوم في 

دفع اجللة )فضية( وخالد الدبيان 
في البولينغ )برونزية( وس����يد 
الرفاعي ف����ي املوتاي )برونزية(

فيما حقق ابطال الكويت في الكيك 
بوكسينغ االستعراضية 8 ميداليات 
متنوعة م����ن بينها اربع ذهبيات 
وفضي����ة و3 برونزيات لكنها لم 
حتتسب في اجلدول العام واحتلت 
الكويت املرتبة السابعة عشرة في 

الترتيب العام.

اجتماع لرؤوساء وممثلي البعثات 

عقدت اللجنة املنظمة للدورة 
اجتماعا موسعا لرؤوساء وممثلي 
البعثات في مدينة هوشي منه ضم 
عددا من املس����ؤولني عن األلعاب 
الرياضي����ة واللجان في هوش����ي 
منه وممثال عن املجلس االوملبي 
اآلس����يوي واكد املشاركون خالل 
طرحهم الفكار عديدة بشأن تنظيم 
ڤيتنام واالستعدادات التي قامت بها 
للدورة وإعداد األلعاب الرياضية 

وقضايا أخرى.

يقيم مجلس ادارة نادي الكويت حفل استقبال مبقر 
النادي بعد صالة املغرب اليوم مبناسبة حصول الفريق 
األول لكرة القدم على كأس االحتاد اآلسيوي كما سيتم 

االعالن عن افتتاح املوقع الرسمي للنادي.

برنام���ج  يس���تضيف 
الثال���ث« م���ن  »الش���وط 
الفضائية اللبنانية LBC في 
العاشرة والنصف  الساعة 
النائب  من مساء غد االحد 
مرزوق الغامن، رئيس جهاز 
الك���رة في ن���ادي الكويت، 
ويتمحور موضوع احللقة 
حول اللقب القاري للكويت 
الكويت،  الذي حققه نادي 
وحول األوضاع العامة للكرة 

الكويتية.
يعد البرنام���ج الزميل س���عيد غبريس، ويقدمه 
الزميل جوزيف ابي ش���اهني، وبإش�راف الزميل بول 

عطااهلل.

مرزوق الغامن

أكد أن التعديل الجديد في جدول كأس االتحاد يظلم القادسية 

 إبراهيم: كيف نلعب في غياب 20 العبًا باألصفر؟!
عبدالعزيز جاسم 

أكد مدرب القادسية محمد ابراهيم ان املواعيد 
اجلديدة لكأس االحتاد ستمثل مشكلة لألصفر 
بسبب عدم تواجد عدد كاف من الالعبني، والذي 
يتزامن مع الدور نصف النهائي والنهائي بتاريخ 
15 و20 اجلاري واالسباب معروفة بسبب تواجد 
10 من الالعبني مع املنتخب االول و4 مع االوملبي 
و2 مع الشباب، وكذلك السوريان فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني اللذان لديهما مشاركة مع منتخبهما 
في 14 و18 نوفمبر، مؤكدا انه لم ميانع في مباراة 
اجلهراء ألنه تأهل بالفعل الى الدور نصف النهائي 
ولكن أين احلل أو العدالة من جلنة املسابقات في 
احتاد الكرة لو احتس���بنا النقص 10 مع األزرق 
واحملترفني اخلطيب واحلس���ني و4 مع االوملبي 
وفايز بندر موقوف بسبب الطرد وعبدالعزيز 
املش���عان موقوف من قبل االدارة لنصل الى 18 
العب���ا غائبا، باالضافة الى 3 حراس ليصل الى 
21 العب���ا، فهل من املعقول ان نلعب ب� 9 العبني 
حتى خيار االستعانة بالعبني من فريق حتت 19 
سنة ال ميكن بسبب انضمام الالعبني الذين كان 
يستعني بهم الى منتخب الشباب الذي يخوض 
التصفيات األسيوية في اربيل، وبالتالي يجب ان 
تعيد جلنة املسابقات النظر في اجلدول والذي 
يجب تعديله الى 20 نصف النهائي و24 النهائي 

حتى تكتمل صفوف االصفر.

واضاف ابراهيم ان اجلميع شاهد املستوى 
املميز لالعبي القادسية الشباب والذي توجوه 
بالتأهل الى الدور نصف النهائي كأول فريق من 
بني املجموعتني، مضيفا ان الفوز ونشوته يجب 
أال ينسينا االخطاء البسيطة والفردية التي نقع 
بها، بل يجب علين���ا التركيز عليها وإصالحها 
بأسرع وقت ممكن، خصوصا خط الدفاع الذي 
اس���تقبل حتى اآلن 9 اهداف وهي نسبة كبيرة 

بالنسبة لفريق بحجم األصفر.
وعن ايقاف املشعان قال ابراهيم ان شهادته 
بهذا الالعب مجروحة من حيث االنضباط وااللتزام 
في التدريبات منذ املوسم املاضي، ولكن الظروف 
التي مر بها مع بداية اإلعداد هذا املوسم تسببت 
في ايقافه من قبل مجلس االدارة، مشيرا الى انه 
ال يس���تطيع رفع االيقاف، بل ميكنه فقط رفع 
تقرير بانضباط الالع���ب والتزامه بالتدريبات 
ويبقى الق���رار االول واالخير بيد االدارة برفع 

االيقاف من عدمه.
 وأش�������ار اب���راهيم الى ان التخ�����بط في 
اع����داد ج����دول املس����ابقات يؤثر سلبا على 
أداء واع���داد الفرق ما يؤثر عل���ى املنتخبات، 
مشيرا الى ان����ه على املسابقات حتري ال����دقة 
وت�����ركز ف����ي مصلحة االندية ككل، والتفكير 
في مشاركاتهم اخلارجية حتى ال يحدث تضارب 

مدرب القادسية محمد إبراهيم في موقف ال ُيحسد عليهفي املواعيد.

عمرو شبانة فرحا بتأهله للنهائي محمود اجلزاف في استقبال زياد التركي بحضور حسني مقصيد

القنصل العام يحتفي بالوفد 
أقام قنصل عام الكويت في مدينة هوشي 
منه جنيب عبدالرحمن البدر حفل عشاء تكرميا 

للوفد الرياضي املشارك في الدورة.
وذكر بيان صادر عن القنصلية انه حضر 
احلفل الش����يخة نعيمة األحمد رئيسة اللجنة 
النس����ائية في اللجنة األوملبية ونائب رئيس 
الوفد وأمني السر العام للجنة األوملبية عبيد 
الرياضية املش����اركة والوفد  العنزي والفرق 
االداري املراف����ق. وقال البي����ان انه بعد حفل 
العش����اء أهدى العنزي درعا تذكارية للسفير 
البدر تقديرا وعرفانا له وللجهود التي تبذلها 

القنصلية العامة في هوشي منه ملتابعة أمور 
الوفد وخص بالذكر الس����كرتير الثالث محمد 
سليمان الرويشد عالهتمامه وجهده امللحوظ 
في تسهيل واجناح مشاركة الوفد في ڤيتنام 
طيلة فترة الدورة. وعبر القنصل العام جنيب 
البدر عن الش����كر واالمتن����ان للوفد لتمثيلهم 
املشرف للرياضة الكويتية والروح الرياضيةا 
لتي حتلوا بها طيلة فترة مشاركتهم متمنيا لهم 

التوفيق في املشاركات املستقبلية.
وأثنى البدر على اجلهود االدارية التي ساهمت 

في اجناح مشاركة الوفد على أكمل وجه.

طارق فؤاد

)هاني الشمري(جانب من تدريبات األزرق


