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 الفهد لالعبين: أنتم نواة األزرق الكبير وال تنشغلوا باألحداث
مبارك الخالدي

 جنحت اتصاالت رئيس احتاد كرة القــــــدم الشيخ 
طالل الفهد مع رئيس احتاد الكرة البحريني الشـــيخ 
سلمان بن إبراهيم، في تثبيت موعد مباراة املنتخبني 
االوملبيني املقـــــرر ســـابـقــــا اجلمعة املقبل، بعد ان 
كان االحتاد البحرينـــــــي قد اعتذر عن عدم خوض 

املباراة لظــــروف خاصة.
وحرصا من الفهد على اجناح برامج اعداد االزرق 
االوملبي، قام باالتصـــال باالحتاد البحريني حيث مت 
إزالة العوائق التي اعترضت إقامة املباراة في موعدها، 
وســـيلتقي املنتخبان في الساعة الـ 7 مساء اجلمعة 
املقبل على ستاد الصداقة والسالم ضمن استعدادات 
املنتخبـــني للبطولـــة اخلليجية الثانية للمنتخبات 
االوملبية التي تســـتضيفها مدينة الطائف في يوليو 

املقبل.
وكان الفهد قد حضر جانبا من تدريب االزرق االوملبي 
مســـاء اول من أمس على ملعب املرحوم عبدالرحمن 
البكر، وهنأ الالعبني على ادائهم امام املنتخب املصري 
بالرغم من اخلســـارة 0-1، وقال: نعلم الظروف التي 
مر بها البرنامج االعـــدادي، لقد خضتم مباراة قوية 
امام منتخب مصر الذي ال يستهان به، ويستعد منذ 
فترة طويلة بشـــكل افضل منا، ولكـــن ثقتنا كبيرة 
بكم، ونأمل منكم التركيز فـــي التدريب واملباريات، 
وتنفيـــذ تعليمات اجلهازين الفني واالداري، وصوال 

الى مستوى أفضل.

واضاف الفهد: انتم امل الكرة الكويتية في املستقبل، 
ونواة االزرق الكبير وعليكم مواصلة االعداد، واالحتاد 
يضع امكاناته في خدمة البرنامج التدريبي املعد لتأهيل 
املنتخب، وكل ما نطلبه منكم هو عدم االلتفات الى ما 
يدور من احداث حولكم، والتركيز على النواحي الفنية 

فقط، لتحقيق أقصى فائدة فنية مرجوة.

 اجتماع مع الحكام

 وكان الفهد قد عقد اجتماعا مساء امس مع رئيـــــس 
واعضاء جلنة احلكام في االحتاد واحلكام العاملني، 
واثنى على دور اللجنة في املوسم املنصرم، واشــــــاد 
ببرنامج تأهيل واعداد احلكام العاملني في االحتــــــاد 
لتطوير مستوى احلكام حفاظا على سمعة حكامنا في 
اخلارج، والتي حتظى بقبول واسع اقليميا وقاريـــــا، 

من خالل اسناد العديد من املباريات الرسمية لهم.
واكد دعمه خلطة اللجنــــــــة املقـــــررة، ومـــــن 
ضمنها املعسكر االعدادي للحكام في هنغاريا يوليو 

املقبل.

 لقاء مع األجهزة الفنية 

 ويلتقي الفهد مساء اليوم اعضاء االجهزة الفنية 
واالدارية والطبيـــة للمنتخبات الوطنية العاملة في 
االحتاد، للمناقشـــة حول برامج اعداد املنتخبات في 
املرحلة املقبلة، واستعداداتهم لالستحقاقات املقبلة، 

والعوائق التي تعترض طريقهم.

 أعاد تثبيت مباراة األولمبي والبحرين في موعدها

الشيخ طالل الفهد يتحدث الى العبي املنتخب االوملبي

الشيخ طالل الفهد وجمال الكاظمي وأحمد عبدالصمد وجاسم عاشور وخالد اجلاراهلل يقطعون الكيكة

العب الساملية يوسف تقي في مباراة سابقة مع الفحيحيل

الكاظمي بدأ عمله في العربي ويدعو للتعاون مع اتحاد الكرة
مبارك الخالدي

بدأ رئيس مجلس ادارة النادي 
العربي جمال الكاظمي مهام عمله 
مبقر النادي فـــي وقت متأخر 
مساء اول من امس بعد االنتهاء 
من اجراءات التسلم والتسليم 
بني اللجنـــة االنتقالية املكلفة 
بادارة النادي والكاظمي العائد 

الدارة النادي بحكم قضائي.
التســـلم  وســـارت عملية 
والتسليم بني االدارتني بسالسة 
املالي للهيئة  املراقب  بحضور 
العامة للشباب والرياضة الذي 
اقفل احملضر بشكل رسمي، بدأ 
بعدها الكاظمي مهامه رسميا.

وقد اســـتقبل الكاظمي في 
مكتبه رئيس احتاد كرة القدم 
الشـــيخ طالل الفهد الذي هنا 
رئيس النـــادي العربي، مبديا 
تعاون االحتاد ليعود »االخضر« 
الـــى ممارســـة دوره احليوي 
كمعقـــل كبير ورافد اساســـي 
للمنتخبات الوطنية في بلدنا 

احلبيب.
وتبـــادل اجلانبان احلديث 
الكويتية وســـبل  الكرة  حول 
عودتهـــا الى عهدها الســـابق، 
وابدى الكاظمي تعاون االسرة 
العرباوية مع االحتاد وتوجهاته 
الرامية الى اعادة الهيبة للكرة 
الكويتية، وقال: هذا لن يتحقق 
اال بتعـــاون االندية مع برامج 

االحتاد وسياساته.

الحمود كافأ العاملين

من جهة اخرى، ودع رئيس 
اللجنة املؤقتة السابقة في العربي 
الشيخ سلمان احلمود العاملني 
في النادي مبنحه مكافأة 200 
دينار لكل عامل، والقى موقف 
احلمود صدى طيبا في نفوس 
العاملني، وحث احلمود اجلميع 
على ضرورة احلفاظ على اسم 

ومكانة العربي العريقة.

األزرق يلتقي مصر 22 أكتوبرالحمود وّدع العاملين بمكافأة 200 دينار

قرعة سهلة للقادسية وكاظمة 
في ربع نهائي »االتحاد اآلسيوي«

كأس االتحاد للصاالت الثالثاء

عبدالعزيز جاسم
اجتمع مدير املنتخب الوطني أسامة حسني ظهر أمس مع رئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم ســـمير زاهر مببنـــى االحتاد املصري، 
وحضر جانبا منه مدرب الفراعنة حســـن شحاتة، واتفق اجلانبان 
مبدئيا على إقامة مباراة ودية في 22 أكتوبر املقبل ضمن استعدادات 

االزرق خلوض نهائيات كأس آسيا في الدوحة يناير املقبل.
ومن املتوقع ان يقوم زاهر وشـــحاتة بزيارة الى البالد االسبوع 
املقبل لاللتقاء برئيس احتاد الكره الشيخ طالل الفهد والتوقيع على 

اخلطوط العريضة لالتفاق.

أوقعت قرعة ربع نهائي كأس االحتاد االسيوي لكرة القدم والتي 
سحبت أمس في العاصمة املاليزية كواالملبور القادسية وكاظمة أمام 

تاي بورت التايلندي واالحتاد السوري على التوالي.
وفي املواجهات األخـــرى، يلتقي الرفـــاع البحريني مع دا نانغ 

الڤيتنامي، والكرامة السوري مع موانغ تونغ التايلندي.
 وسيقام الدور ربع النهائي في 14 سبتمبر املقبل ذهابا و21 منه 
ايابا، والدور نصف النهائي في 5 و19 أكتوبر، وتقام املباراة النهائية 

في 6 نوفمبر.
 وسيشـــهد ربع نهائي دوري ابطال اســـيا لكرة القدم مواجهات 

نارية ابرزها بني الهالل السعودي والغرافة القطري.
 وكان من املنطقي ان يواجه احد الفرق العربية منافســـا كوريا 
بحكم تأهل اربعة فرق كورية جنوبية الى ربع النهائي، حيث سيلتقي 

الشباب السعودي مع تشونبوك موتورز. 
 ويلعب ذوب آهان االيراني مع بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي 

حامل اللقب، وسيونغنام ايلهوا مع مواطنه سوون بلويينغز.
 وتقام مباريات ربع النهائي في 15 سبتمبر املقبل ذهابا، و22 منه 
ايابا، ومباراتا نصف النهائي في الشهر التالي، على ان جتري املباراة 

النهائية في طوكيو في الثالث عشر من نوفمبر املقبل.
 كان الدور النهائي يقام من مباراتني ذهابا وايابا، لكن االحتاد االسيوي 

اعتمد اقامة مباراة واحدة في طوكيو منذ النسخة املاضية.

أصدرت جلنة املســـابقات باحتاد الكرة برنامج مباريات بطولة 
كأس االحتاد لقدم الصاالت والتي ستقام مبارياتها على صالة نادي 
اليرموك، وستنطلق البطولة الثالثاء املقبل، حيث يلتقي الساحل مع 
اجلهراء والقادسية مع النصر، كما سيلتقي الساملية مع الصليبخات، 

وكاظمة مع الفحيحيل يوم االربعاء.

أزرق الصاالت يودع البطولة اآلسيوية

8 نقاط في كأس التفوق لقوى »السالمية«

طشقند - حسين المطيري - موفد جمعية الصحافيين
ودع املنتخب الوطني لكرة قدم الصاالت البطولة اآلسيوية احلادية 
عشرة واملقامة حاليا في العاصمة االوزبكية طشقند عقب خسارته 
أمام منتخب طاجيكســــتان بنتيجة 3-4، وبذلك احتل األزرق املركز 
األخير في مجموعته التي تضم ايران واستراليا وطاجيكستان. ولم 
تكن خسارة الفريق متوقعه خاصة بالنسبة للجهاز الفني الذي كان 
يعلــــق آماال كبيرة على العبيه للفوز في املباراة إال أن احلظ عاندهم 
كثيرا ولم يوفق الالعبون في تسجيل األهداف خاصة بعدما سنحت 
لهــــم فرص كثيرة منها ركلتا جزاء كانتــــا كفيلتني بفوزهم بنتيجة 

عالية قد تساعدهم في لقاء إيران األخير. 
ومن جهته، اوضح مدرب منتخب الكويت عيسى فالح ان لكل مباراة 
ظروفهــــا فالوقت لم يكن كافيا لراحة الالعبني واحلظ أيضا عاندهم 
كثيرا أمام املرمى فالعب كرة قدم الصاالت يتأثر وينفعل اذا لم يوفق 

في اكثر من كرة لذلك كنا نطالبهم بالتركيز وعدم االنفعال.
الى ذلك، أقام القائم بأعمال سفيرنا في أوزبكستان مبارك العدواني 
والقنصــــل غازي العيادة حفل عشــــاء للفريق مبطعم دبي احد اكبر 

املطاعم العربية في العاصمة طشقند.

بعد غياب عن املشاركة ملدة سبعة مواسم كاملة عاد نادي »الساملية« 
بقوة الى املشاركة في بطوالت ألعاب القوى، لكن التركيز ينصب على 
فئات األشــــبال والناشئني والشباب من اجل إعداد قاعدة قوية للعبة 
في النادي في املواسم املقبلة. وشارك النادي هذا املوسم في بطوالت 
املوسم كلها، وحقق املركز الثالث في بطولة اختراق الضاحية، واملركز 
الثاني في البطولة التمهيدية لألشــــبال والشباب، واملركز الثاني في 
بطولة كأس االحتاد لألشــــبال والشباب، إضافة الى املركز الثاني في 
البطولة العامة لألشبال والشباب، ونتيجة لهذه املشاركات الناجحة 

فقد حصد النادي 8 نقاط في كأس التفوق.

الفحيحيل يواجه السالمية في ربع نهائي »كأس اليد«
حامد العمران

بشق األنفس تغلب العربي على 
خيطـــان 29-28، وكانت نتيجة 
الشـــوط األول 18-16 في اللقاء 
الذي جرى امس األول على صالة 
الشهيد فهد األحمد في الدعية في 
نطاق منافسات الدور التمهيدي 
للمجموعة الثانية في كأس االحتاد 
الــــ 42 لكرة اليـــد، وبذلك تأهل 
األخضر الـــى الدور ربع النهائي 
وسيقابل غدا الشباب الذي استطاع 

الفوز على اجلهراء 26-34.
بدأ الشباب فرض سيطرته 
املباراة  على مجريات شـــوطي 
بقيـــادة املـــدرب الصربي مكي 
الفريق بالشـــكل  الذي وظـــف 
اجليد ودافع بطريقة صحيحة 
ليتقدم الشباب منذ البداية بعد 
تنويع اللعب واالعتماد بشـــكل 
املرتد وفتح  الهجوم  كبير على 
اللعب علـــى اجلناحني لوجود 
مبارك الزيد ويوسف الشاهني مع 
تألق احلارس املخضرم عبدالرزاق 

البلوشي.
وفي اللقاء الذي جمع العربي مع 
خيطان لم يقدم األخضر العرض 
املنتظر منه بقيادة املدرب الوطني 
وليد عايش الذي تسلم املهمة بعد 
اقالة الشـــاذلي القايد ولم يلعب 
العربي بروحه املعروفة واتسم اداء 

ما أحرج العربي الذي شعر العبوه 
بحرج املوقف ليستنفروا اجلانب 
الدفاعي ليحولوا تأخرهم بفارق 
هدفني الى تقدم بفارق هدف في 

الثواني األخيرة.
اللقـــاء احلكمان فيصل  أدار 

الفرج وجاسم سويلم.
وســـتقام اليوم مباراتان في 
الدور ربـــع النهائي حيث يلتقي 
الفحيحيل مع  اللقـــاء األول  في 
الســـاملية في اخلامســـة عصرا 
مبباراة ال تقبل القسمة على اثنني 
حيث ان طموح الفحيحيل اجلمع 
بني بطولتي الدوري والكأس فيما 
يريد السلماوية التعويض واخراج 
بطل الدوري وهذا ممكن اذا ظهر 
العبو الساملية مبستواهم املعهود 
ولعبوا بروح واحدة غير منقسمني 
لوجود عناصر قادرة على الظفر 

بالبطولة.
واللقاء الثاني يلتقي الكويت 
مـــع الصليبخات في السادســـة 
والنصف ويلعب األبيض حتت 
قيادة فنية جديدة مع اجلزائري 
رياض اوملان بعد اقالة الصربي 
ميشيل فيما يلعب الصليبخات 
دون مجموعة كبيرة من الالعبني 
وبذلك تكون املهمة مضاعفة على 
مشاري طه وأحمد الكندري وتركي 

نافع وزمالئهم الناشئني.

الالعبني بالبطء في امللعب وهذا 
ما أعطـــى الروح لالعبي خيطان 
بقيادة ابراهيم الشرجي الذي لعب 
في مركز صانع األلعاب وشـــكل 
العرباوي  الدفـــاع  خطورة على 
الى جانب علي اشكناني والناشئ 

خجوال وقد يكون متأثرا لغياب 
علي مـــراد املوقوف وهذا ما أدى 
لعدم اســـتقرار األداء على الرغم 
من مجهودات حســـني حبيب في 
اخلط اخللفي وعبداهلل مصطفى 
في اجلناح األمين مع قيام العب 

الذي قدم  البلوشي  الواعد احمد 
الفجوات  مستوى جيدا مستغال 
الكبيرة في الدفاع العرباوي والذي 
أحرج احلارس مهدي خان الذي 

كان بعيدا جدا عن مستواه.
وفي املقابل كان هجوم العربي 

الدائرة حسني الشطي بواجباته 
علـــى أكمل وجه فيما كان صانع 
األلعـــاب عبدالعزيز املطوع غير 

مستقر بأدائه.
وفي الدقائق األخيرة استطاع 
خيطان التقدم بفارق هدفني وهذا 


