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املتألق يوسف ناصر سجل هدفي األزرق في املباراة

حمود الفضلي يقدم درعا تذكارية إلى الشيخ مالك احلمود

العب الساملية يستعد لرمي الرمح

لقطة جماعية للحضور

ناصر اخلباز يتحدث خالل املهرجان

القاهرة ـ حسين المطيري ـ موفد جمعية الصحافيين
ف����از املنتخب الوطني لكرة الق����دم على منتخب 
رديف رومانيا 2 � 0 في املباراة التي جمعتهما امس 
عل����ى ملعب نادي درمي في مدينة 6 أكتوبر املصرية 
والتي تأتي ضمن استعدادات األزرق للقاء استراليا 
في التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 
2011. وكانت هذه املباراة األولى واألخيرة ملنتخبنا في 
معسكره، ومن املقرر ان يستأنف الالعبون تدريباتهم 
اليوم وبصورة يومية حتى موعد العودة الى البالد 

مساء غد.
انتهى الشوط األول بتقدم األزرق بهدفني سجلهما 
املهاجم املتألق يوسف ناصر في الدقيقة 13 من كرة 
عرضية رفعها يعقوب الطاهر تابعها ناصر بتسديدة 
في املرمى، وفي الدقيقة 18 هيأ فهد العنزي كرة داخل 
منطقة اجلزاء تابعها ناصر أيضا بتسديدة قوية في 

الزاوية اليسرى للمرمى الروماني.
وكانت البداية ضاغطة من املنتخب الروماني الذي 
لعب مهاجما وباندفاع أرب����ك العبينا إال انهم وبعد 
مرور 10 دقائق فقط نظموا صفوفهم وبدأوا ينقلون 
الكرات بطريقة أفضل خاصة من وسط امللعب الذي 

كان صمام األمان طوال مجريات هذا الشوط.

وتألق احلارس ش����هاب كنكوني في صد أكثر من 
ك����رة خطرة هددت مرماهم خاص����ة عندما انفرد به 
احد املهاجمني إال ان ثقة كنكوني كانت كبيرة حيث 
وقف في املكان املناسب إلبعاد الكرة.  وأشرك املدرب 
غوران في هذا الشوط كال من شهاب كنكوني، مساعد 
ندا، يعقوب الطاهر، حس����ني فاض����ل، فهد العنزي، 
طالل العامر، صالح الشيخ، حمد أمان، يوسف ناصر 
وبدر املطوع الذي تعرض إلصابة في االنكل اضطر 
الستبداله باملهاجم حمد العنزي. وفي بداية الشوط 
الثاني أشرك غوران كال من جراح العتيقي وعبداهلل 
البريكي بدال من فهد العنزي وصالح الشيخ وكانت 
البداية بهذا الشوط أشبه بالشوط األول ضغط من 
قبل رومانيا وتراجع من العبي األزرق إال انهم أغلقوا 
منطقة مرماهم جيدا واعتمدوا على الهجمات املرتدة 
السريعة وبعد مرور 25 دقيقة دخل احمد عجب بدال 
من يوسف ناصر وطالل نايف بدال من طالل العامر 

وخالد القحطاني بدال من يعقوب الطاهر.
اس����تمر اللعب متبادال بني الطرفني إال ان األزرق 
كان األفضل نقال واألكثر اس����تحواذا على الكرات اال 
ان العب����ي رومانيا تكتلوا أمام منطقة مرماهم لصد 

الهجمات اخلطرة.

األزرق يفوز على رديف رومانيا بهدفي ناصر

»الشباب« يؤّبن الخباز ويكّرم فرقه

انفرد نادي القادسية بصدارة فئة الشباب 
في البطولة التمهيدية أللعاب القوى للشباب 
واألشبال التي ينظمها احتاد ألعاب القوى 
فيما تصدر الكويت فئة األشبال بعد ختام 
الي���وم الثالث قبل االخير من منافس���ات 

البطولة.
وتصدر القادسية فئة الشباب برصيد 
117 نقطة تاله الس���احل برصيد 99 نقطة 
فيما حل كاظمة ثالثا ب� 81 نقطة علما بأن 
القادسية والساحل كانا متعادلني برصيد 
النقاط حتى ختام منافسات اول من أمس 

لهذه الفئة.
وجاء تصدر الكويت لفئة األشبال برصيد 
113 نقطة تاله نادي الس���املية برصيد 82 
نقطة فيما حل القادسية ثالثا برصيد 51 

نقطة.
من جان���ب آخر، ينظم االحتاد الرابعة 
والنصف من مساء االثنني املقبل البطولة 
التمهيدية أللعاب القوى لفئتي العمومي 
والناشئني مبش���اركة فرق ألعاب القوى 
باألندية، وتقام على مدى اربعة ايام على 
مضمار وميدان احمد س���ليمان الرشدان 

أللعاب القوى بكيفان.

أقام نادي الشباب مهرجانا 
لتأبني املرحوم عبدالكرمي اخلباز 
وتكرمي الفرق والالعبني املتفوقني 
وسط حشد جماهيري وحضور 
الفت من اعضاء مجلس االمة 
وشخصيات رياضية، وكان من 
بني احلضور النائبان الصيفي 
مب���ارك الصيف���ي و م.خال���د 
االس���ابق  الطاحوس والنائب 
راشد احلجيالن والشيخ مالك 
احلمود، وأس���د تق���ي عضو 
اللجنة االنتقالية ورئيس نادي 
الطريجي،  الساملية د.عبداهلل 
ونائب املدير العام للهيئة العامة 
للش���باب والرياضة د.حمود 
فليطح ورئيس نادي القادسية 
غضبان رزوقي، ونائبه راشد 
العتيبي  اخلالدي وم.محم���د 
واشقاء الفقيد عبدالكرمي اخلباز 
ورؤس���اء واعض�����اء ن���ادي 
الس���ابقني، اضاف���ة  الشباب 
ال���ى م.حمود الفضلي رئيس 
الشب���اب ونائبه محمد  نادي 
العن���زي، وحي��در صابر أمني 
السر، ومس���عود مختار أمني 
الصندوق والعميد بدر صالح 

عريف احلفل.
وف���ي كلمة لرئي���س نادي 
الشباب م.حمود الفضلي عبر 
فيها ع���ن حزن اس���رة نادي 
الش���باب لفقدها اح���د ابنائها 
املخلص���ني، وه���و عبدالكرمي 

رئيس ملجلس ادارة نادي الشباب 
عن سعادته حلفل التكرمي الذي 
أقامه مجلس االدارة والذي يدل 
على حرص ابناء الشباب على 
التواصل واحملبة وانهم ال ميكن 
ان ينسوا كل من خدم النادي 
موجها شكره لرئيس واعضاء 
النادي على تكرميهم للرعيل 

االول.
كما أشاد الشيخ مالك احلمود 
مبهرجان تأبني الفقيد عبدالكرمي 
اخلباز الذي ي���دل على محبة 
اهل الكويت لبعضهم البعض، 
وأثنى على مجلس االدارة، مؤكدا 
ح���رص الرياضيني على تقدم 
أزمة  الرياضة، آمال أن تنتهي 

الرياضة على خير.
بعدها قام م.حمود الفضلي 
رئيس نادي الشباب بتكرمي كبار 
الضيوف وسط فرحة احلضور، 
حيث مت تكرمي اش���قاء الفقيد 
عبدالكرمي اخلباز، اضافة لتكرمي 
االعضاء املؤسس���ني وتكرمي 
د.عبداهلل الطريجي وأسد تقي 
و د.حم���ود فليطح والنائبني 
الصيفي مبارك الصيفي و م.خالد 
الطاحوس وراش���د احلجيالن 
ورؤساء النادي السابقني ومحمد 
العتيب���ي، وكذل���ك مت تكرمي 
محافظة االحمدي ثم مت تكرمي 
الالعبني والفرق بالنادي ورجال 

الصحافة واالعالم.

اخلباز الذي يعتبر من مؤسسي 
النادي، حيث بدأ العبا ثم اصبح 
مديرا للفريق ولكرة القدم ثم 
انضم ألسرة مجلس االدارة حتى 

اصبح رئيسا للنادي.
وأك���د الفضل���ي ان الفقيد 
الكلمة  كان انسانا بكل معنى 
وألخالقه العالية وحبه لنادي 
الشباب ولكل اخوانه وابنائه 
الرياضي���ني، ولذل���ك أحب���ه 

اجلميع.
واضاف ان حفلنا الليلة هو 
للتواصل مع اخواننا وابنائنا 
الذين أسسوا وعملوا من اجل 
نادي الش���باب منذ انش���ائه، 
وعلين���ا تكرميه���م فه���م من 
حملوا االمانة، وعلينا ان نعمل 
ونواصل املسيرة ملا فيه خير 

ورفعة رياضتنا وتطورها.
من جانبه، شكر ناصر اخلباز 

شقيق الفقيد اسرة نادي الشباب 
على هذا املهرج���ان الذي يدل 
على حرص اهل الكويت على 
االحتفاء باملخلصني من ابنائهم.
الفتا ال���ى ان الفقيد كان محبا 
لنادي الشباب وعمل من اجله 

منذ سنوات طويلة.

مبادرة طيبة

وعبر حس���ن العجمي اول 

بحضور حشد كبير من الشخصيات الرياضية

شباب القادسية ينفرد بصدارة »القوى«

كاظمة يستبعد ڤالديمير 
ويبقي على ألكسندر

في استفتاء »األهرام العربي« لعام 2009

األبيض أفضل ناٍد عربي

الهاجري يسير على خطى بشار

عبدالعزيز جاسم
أكد مشرف الفريق االول بنادي كاظمة عبداهلل 
الدوسري ان املدرب الروماني ايلي بالتشي قرر 
استبعاد احملترف الصربي ڤالدميير ميتيتش 
لتواضع مستواه في حني اعطى فرصة اخيرة 
ملواطنه الكسندر انغيتش لشعوره بأن الالعب 
لديه املزيد من القدرات، وسيكون القرار النهائي 

خالل االيام املقبلة.
ولفت الدوسري الى ان بالتشي مدرب محنك 
ويعرف ق���درات الالعب ومهارات���ه من خالل 
التدريبات وال يحتاج الى اجراء مباريات ودية 
للوقوف على مستوى اي العب وهذا ما حدث 
عندما تعاقدت االدارة مع الكيني جمال محمد 

قبل يومني بتوصية من بالتش���ي نفسه، لذلك 
يجب اال نس���تغرب عندما يحكم على مستوى 

احملترفني من خالل التدريبات فقط.
وبني ان بالتشي رفض خوض مباراة ودية 
خالل فترة توقف الدوري وفضل اعطاء الالعبني 
راحة ملدة 3 ايام، على ان تبدأ التدريبات االحد 
املقبل اس���تعدادا ملواجه���ة النصر في اجلولة 
اخلامسة من الدوري املمتاز، مبينا ان الفريق 
في الوقت احلالي ال توجد به اصابات واملشكلة 
تكمن في غياب ابرز العبيه وهما فهد العنزي 
وطارق الشمري لاليقاف، ولكن البرتقالي لديه 
كل احللول والبدائل لتعويض النقص واالستمرار 

في الضغط على املتصدر القادسية.

مبارك الخالدي
اختير نادي الكويت كأفضل ناد عربي في 
كرة القدم لعام 2009 في استفتاء اجرته مجلة 

»األهرام العربي« املصرية.
فيما اختير السوري فراس اخلطيب مهاجم 
القادس���ية ضمن املنتخب الذهبي، كما اختير 
منتخب مصر أفضل منتخب عربي بعد تألقه 

في كأس القارات.
ويأتي هذا االختيار بعد االجناز التاريخي 
الذي حققه االبيض بتتويجه بطال لكأس االحتاد 
اآلس���يوي، وهو اول ناد كويت���ي يحرز لقبا 

قاريا.
وتعليقا على اختي���ار الكويت افضل ناد 
عربي، قال رئيس النادي عبدالعزيز املرزوق 
ف���ي تصريح ل���� »األنباء«: »ان ه���ذا االجناز 
اجلديد للفريق يسجل لالعبي نادي الكويت 
خاصة والكرة الكويتية عامة، وال شك ان هذا 
االختيار ُيعد مفخرة جديدة للنادي ويش���كل 

دافعا معنويا كبيرا للجهازين االداري والفني 
والالعب���ني« لب���ذل املزيد من اجلهد ملواصلة 
حقبة االجن���ازات التي تركت اصداء ايجابية 

عن الكرة الكويتية.
واضاف: البد من كلمة شكر اتوجه بها الى 
كل من ساهم في تربع نادي الكويت على قمة 
الكرة العربية كأفضل ناد لعام 2009 واطالب 
الالعبني بااللتزام في التدريب وبتعليمات اجلهاز 

الفني لزيادة رصيد االنتصارات.
وختم املرزوق قائ���ال: ان هذا االختيار لم 
يأت من فراغ، وجاء بعد الفوز التاريخي بلقب 
كأس االحتاد اآلسيوي وهو ما يشكل مكافأة 
ثمينة، ودليال على االستقرار االداري والفني 

في النادي.
من جانب آخر، تعادل الكويت مع املنصورة 
1-1 أمس ضمن املعسكر التدريبي في القاهرة. 
وس���جل البحريني عب���داهلل املرزوقي هدف 

األبيض.

يحيى حميدان 
يبدو ان مدافع الساملية ناصر الهاجري سيسير 
على خطى زميله بش���ار عبداهلل، حيث علمت 
»األنباء« من مصادر موثوقة ان مدرب الفريق 
البلجيكي وليام توم���اس ومدير الفريق علي 
عبدالرضا ابلغاه انه اذ لم يكن يرتاح للجلوس 
على دك���ة البدالء او لكونه خارج التش���كيلة 
فبإمكانه االنتق���ال الى اي ناد آخر والتفاوض 
معه، لكن رغبة الهاجري في البقاء بالس���املية 
صدمت املدرب توماس الذي اعتقد ان الهاجري 
سيوافق على الرحيل بسهولة كونه من الالعبني 
املميزين وسبق له ان مثل املنتخب ومطلوب 
ألكثر من ناد كبير والذي رمبا ينتقل الى احدها 

خالل االيام القليلة املقبلة في حال وصول عرض 
يليق بامكاناته، وبذلك سيكون من املؤكد انه 
ثاني العب يرحل عن صفوف السماوي خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية بعد بشار الذي بات 

قريبا من الرحيل الى العربي.
من جهة اخرى، أكد رئيس نادي الس���املية 
د.عبداهلل الطريجي انه حتى اآلن لم يتم البت 
في موضوع بشار او حتى رحيله عن الفريق 
ولم يتم الرد على كتاب العربي ألن هناك مجلس 
ادارة يج���ب ان يجتمع ويقرر مصير اي العب 
فالقرار ليس بيده وحده، لذلك ستكون الكلمة 
في االجتماع الذي سيعقد خالل اليومني املقبلني 

الذي سيحدد طلباته في حال انتقال بشار.

األكاديمية األولى تبدأ برنامجها التدريبي
تختار الالعبين المميزين لتمثيلها رسمياً

أعلنت األكادميية األولى لكرة القدم عن برنامجها 
التدريبي اجلديد للعام 2010 الذي س���يبدأ في 8 
اجلاري وملدة عش���رة أسابيع حتت مسمى »كرة 

القدم للجميع«.
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي لألكادميية داود 
توفيق إن التدريبات التي يشرف عليها مدربون 
متخصصون قدموا من نادي إيڤرتون اإلجنليزي، 
تشتمل على مختلف أنواع التدريبات العملية بكرة 
القدم، وتقام على مالعب مجهزة بكل مستلزمات 
التدريب جلميع الفئات العمرية من 4 سنوات إلى 
18 س���نة، وذلك في مركز حسن أبل الرياضي في 
الدس���مة ومركز ديسكفري للتسوق وكذلك على 

مالعب حولي وبنيد القار.
واضاف توفيق أن األكادميية ستقوم باختيار 
الالعبني املميزين في هذه الدورات لتمثيل األكادميية 
في مباريات ودية ورسمية داخل الكويت، وكذلك 
ملرافقتها في جوالتها الدولية املعتادة والتي جتري 
خاللها املباريات الودية مع أندية مرموقة في تلك 
الدول، وتشارك فعليا بالدورات واملباريات الرسمية 
التي تقام هناك، مؤكدا أهمية املش���اركة اجلادة 
واملواظبة عل���ى التدريب املتواصل ليتم اختيار 

املتميز من هؤالء الالعبني، خاصة ان لألكادميية 
جترب���ة خاصة مع هذه اجل���والت الدولية التي 
شاركت خاللها في دورات رسمية وتبوأت مراكز 

متقدمة فيها خالل األعوام القليلة املاضية.
وبني توفيق أن هذه الدورات التدريبية ال تخلو 
من املتعة والبهجة من خالل املسابقات الداخلية 
التي تقيمها األكادميية واجلوائز التحفيزية التي 

توزعها على املتميزين منهم.
واشار إلى أن تخصيص األكادميية تدريبات 
خاص���ة للمهارات الفردية لكل العب يرغ���ب في 
تطوير قدرات���ه وتنمي���ة مهارات���ه، ومثل هذه 
التدريب��ات جترى في مركز ديسكف���ري للتسوق، 
واستطاعت األكادميية خاللها أن تعد صفا جديدا 

من الالعبني لبعض األندية احمللية.
من جهة أخرى، أنهى بنجاح أكثر من خمسني 
العبا والعبة من الفئ���ات العمرية التي تتراوح 
بني 4 و 15 سنة املعسكر التدريبي الذي أقيم في 
األكادميية بإش���راف مدرب���ني أكف���اء ومحترفني 
من ن���ادي إيڤرت���ون، وذلك عل���ى مالعب مركز 
حس������ن أبل الرياضي خالل الفت���رة من 20 إلى 

24 ديسمبر املاضي.

الجزاف يلمّح إلى االستقالة
خالل اجتماعه مع موظفي »الهيئة«

علم���ت »األنباء« ان رئيس مجل���س إدارة الهيئة 
العامة للش���باب والرياض���ة فيصل اجلزاف عقد 
صباح امس اجتماعا عاما مع موظفي الهيئة، اوضح 
لهم خالله الس���بب الرئيسي وراء التدوير الوظيفي 
الذي اجراه وتعليقه على الشكاوى واالحكام القضائية 
التي صدرت اخيرا الغية تلك القرارات الصادرة دون 

وجه حق.
ويأتي ذلك على ضوء الشكاوى واألحكام القضائية 
التي صدرت أخيرا بحق مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بصفته، بسبب القرارات االدارية التي طعن 

فيها املوظفون امام احملكمة االدارية.
كما طالب اجلزاف خالل االجتماع املوظفني باجلد 
واالجتهاد في العمل ألنهم هم الباقون في الهيئة، ملمحا 
الى قرب تقدميه استقالته، قائال للموظفني »أنتم عماد 
الهيئة واجلنود املجهولون والعمل يتطلب تكاتفكم ملا 
فيه مصلحة الرياضة والشباب، أما أنا فممكن أتقدم 

باالستقالة في أي وقت مقبل«.
وكان اجلزاف ق���د اجتمع قبل االجتماع العام مع 
نواب املدير العام ملدة ساعة تقريبا، حيث اكدت مصادر 
قريبة من اجلزاف ان االجتماع عبارة عن توديع وشكر 

للنواب على دعمهم له طيلة الفترة السابقة.

ال��وطن���ي  املنتخب  يغادر 
للبلياردو البالد الي���وم ف���ي 
الساعة ال� 4:30 متوجه���ا ال���ى 
مدينة الرياض للمشارك���ة ف���ي 
البطولة اخلليجي���ة السادس���ة 
للبلياردو املق���ررة من 2 ال���ى 
7 يناي���ر اجلاري، ويش���ارك 
الس���عودية،  البطولة  ف������ي 
البحري������ن، قط���ر، االمارات 
والكويت، ويتنافس الالعبون 
ف���ي مس���ابقت���ي 9 كرات و8 
ك���رات فرق وف���ردي للرجال 

والناشئني.
الكويت علي  ويضم وف���د 
محمد رئيس الوفد، علي شعبان 
مدرب الفريق، و7 العبني هم: 
عبداهلل اليوسف، خالد املطيري، 
طارق عبدالستار، ماجد العازمي، 
نواف خالد، فه���د عبدالرضا 

وطالل فرحان.

»البلياردو« يغادر 
إلى الرياض

للمشاركة في »الخليجية«


