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الفهد يشيد بـ »األولمبي« ويعلن عن مكافأة باسم أبناء الشهيد

عبر نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
الدولة  التنمية ووزير  لش����ؤون 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد 
عن سعادته بتأهل املنتخب الوطني 
االوملبي الى نهائي بطولة مجلس 
التعاون للمنتخبات االوملبية املقامة 
حاليا في قطر، بفوزه على عمان 
ب����ركالت الترجيح 5 - 4 ليتأهل 
ملالقاة املنتخب االماراتي في نهائي 
البطول����ة، موضحا ان هذا التأهل 
أثلج ص����دور اجلميع، خاصة ان 
شباب األزرق يعدون نواة املستقبل 
ملنتخب الكويت إذا ما توافر لهم 

الدعم واالهتمام املناسبان.

وهن����أ الفهد في اتصال هاتفي 
أج����راه مع رئيس وف����د املنتخب 
االوملبي مان����ع احليان عقب فوز 
األزرق االوملب����ي عل����ى عمان في 
الدور نصف النهائي جميع اعضاء 
الوفد على هذا الفوز مبديا إعجابه 
باملس����توى الذي يقدمه الالعبون 
ككل في البطولة والذي جاء نتيجة 
ثمار اإلعداد اجليد، وتضافر اجلهود 
سواء من االجهزة االدارية أو الفنية 
وحتى الطبية إضافة الى شعور 
الالعبني باملسؤولية الوطنية امللقاة 
على عاتقهم وهم ميثلون الكويت 

احلبيبة.
وأعلن الفهد عن مكافاة مجزية 

ستمنح باسم أبناء الشهيد للمنتخب 
االوملبي، على ان تتضاعف املكافأة 

في حال فوزهم بالبطولة.

الروضان: األولمبي أثلج صدورنا

وكذل����ك تلقى وف����د املنتخب 
االوملب����ي التهنئ����ة عب����ر اتصال 
هاتفي من أمني عام مجلس الوزراء 
عبداللطيف الروضان أكد من خالله 
ان ش����باب الكويت قادرون على 
حتقيق اجناز ليس مبس����تغرب 
على الكرة الكويتي����ة التي طاملا 
أسعدت الشعب الكويتي بالبطوالت 
التي أصبحت عالمة  واالجنازات 
فارقة في مسيرتها احلافلة بالعطاء، 

مضيف����ا ان األزرق االوملبي أثلج 
الصدور بالفرحة التي ستكون اكبر 

في حال حققوا البطولة.

الوفد احتفل مع كنكوني

وقد قام وفد املنتخب االوملبي 
عقب الفوز على املنتخب العماني 
بزي����ارة حارس األزرق حس����ني 
كنكون����ي بع����د إجرائ����ه عملية 
أربع س����اعات  امتدت  جراحي����ة 
البروفسور السويسري  على يد 
املتخصص ماتيوس تكللت بالنجاح 
والذي آثر إجراء العملية بش����كل 
عاجل لالستفادة من قوة العضلة 
آمال في تعجيل الشفاء، وذلك بعد 

ان تعرض كنكوني إلصابة قطع 
بالرباط الصليبي. وقام الالعبون 
بتهنئته بنجاح العملية واحتفلوا 
معه بالف����وز والتأهل الى املباراة 
النهائية متمنني عودته ساملا الى 
املالعب اخلضراء بعد اكتمال شفائه 
م����ن إصابته الت����ي أجبرته على 
اخلروج من لقاء االزرق االوملبي 
مع االم����ارات في الدور التمهيدي 
ومنعته من مواصلة مشواره مع 

زمالئه في البطولة.

اإلمارات يهزم قطر

تأهلت اإلمارات للمباراة النهائية 
بعد الفوز على قطر3 - 1. وسيلتقي 

االمارات ف����ي املباراة النهائية مع 
املنتخب  االزرق بينم����ا يلتق����ي 
القطري م����ع نظيره العماني غدا 
في مباراة حتديد املركزين الثالث 

والرابع.
وسجل أهداف منتخب االمارات 
احمد خليل في الدقيقتني 31 و65 
وحب����وش صالح ف����ي 92 بينما 
سجل هدف املنتخب القطري العبه 

عبدالعزيز االنصاري 87.
وكان منتخب الكويت االوملبي 
قد تغلب في وقت سابق من اليوم 

على نظيره العماني.

بعد فوزه على عمان وبلوغه نهائي البطولة الخليجية

فرحة العبي املنتخب األوملبي بعد فوزهم على عمان

مؤتمر صحافي
بستاد جابر

العربي في آخر ودياته 
أمام بني سويف

عبداهلل العنزي 
الهيئة  ان  علم����ت »األنب����اء« 
العامة للشباب والرياضة بصدد 
عقد مؤمتر صحافي االسبوع املقبل 
الدولي لتحديد  في س����تاد جابر 
موع����د نهائ����ي الفتتاح الس����تاد 
واطالع وس����ائل االعالم على آخر 
ما يجري وما مت تنفيذه من عمليات 
الصيانة واإلنش����اء، خاصة بعد 
اعالن احت����اد الكرة إدخال بعض 
التقنيات التكنولوجية فيه، وهو 
الهيئة موافقتها  أبدت  الذي  االمر 

املبدئية عليه.
وس����يقوم نائ����ب املدير العام 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
عصام جعفر بشرح كل التفاصيل 
واالجابة عن استفسارات اإلعالميني 
خالل املؤمتر الصحافي، ومن املتوقع 
ان يتم حتديد اليوم املقرر إلجراء 
مباراة افتتاح الستاد على ان يختار 
احتاد الكرة املنتخب الذي سيالقيه، 
خصوصا ان االحتاد املصري قد 
أرس����ل يعتذر عن عدم متكنه من 
املشاركة في املباراة املقرر إجراؤها 

خالل حفل االفتتاح.

يخوض العربي في السادسة 
والربع مس����اء اليوم مباراته 
الودية الرابع����ة واألخيرة ضمن 
الذي  برنامج معس����كر االعدادي 
أكتوبر  يقيمه األخضر مبدينة 6 
استعدادا للموسم اجلديد، الذي من 
املقرر ان يبدأ مبنافسات الدوري 20 
اغسطس املقبل. وسيلتقي العربي 
فريق تليفونات بني سويف الذي 
يعد من الفرق القوية بدوري الدرجة 

األولى املصري.
وكان العربي قد استعد للقاء 
اليوم مب����ران خفيف على ملعب 
الفندق الذي يقيم فيه، حتت قيادة 
البرازيلي كابو، واشتمل املران على 
تدريبات تنمية املهارات الفنية عند 
الالعبني وحتفيظهم بعض اجلمل 
التكتيكية واخلططية التي ينوي 
املدير الفني تطبيقها في املنافسات 
الرسمية. وأشار املدرب البرازيلي 
الى انه سيس����تغل لقاء اليوم في 
جتربة ال� 18 العبا الذين ستشملهم 
القائمة االساسية بالفريق، وفى 
البرازيلون  الالعب����ون  مقدمتهم 
الذين انضموا رس����ميا  االربعة، 
لصفوف األخضر، وذلك لالطمئنان 
على احلالة الفنية والبدنية عندهم، 
وكذلك لزيادة التفاهم والتجانس 

بينهم وبني زمالئهم بالفريق.

إبراهيم: استفدنا كثيرًا من معسكر 6 أكتوبر

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يغادر القاهرة في العاشرة مساء اليوم الفريق 
االول لكرة القدم بالقادسية عائدا الى ارض الوطن 
لبدء مرحلة جديدة من التدريبات واالعدادات. وكان 
»االصفر« قد دخل في معسكر اعدادي مدته اسبوعان 
مبدينة 6 اكتوبر املصرية تخللته 4 مباريات ودية 
كان آخرها التي خاضها باالمس امام فريق الشمس 
على ملعب درمي الند، في حني كانت ودية »االصفر« 
االولى امام التعاون الس���عودي وانتهت بالتعادل 

االيجابي 3 - 3.
من جانبه، اكد املدير الفني للقادس���ية محمد 
ابراهيم ان معسكر 6 اكتوبر كان اكثر من منوذجي، 
ولوال الزحام الش���ديد الذي شهدته فترة املعسكر 
بس���بب االقبال الش���ديد من الفرق العربية التي 
توافدت على املدينة القامة معسكراتها هناك، لكانت 
االفادة اكبر واكثر اال انني في النهاية استطيع ان 
اقول ان املعسكر حقق الهدف االساسي والرئيسي 
منه وهو اعداد الفريق بشكل قوي، والتعرف على 
امكانيات الالعبني فنيا وبدنيا، والوقوف على 90% من 
التشكيلة االساسية، وكذلك حتديد الالعبني البدالء 
واعدادهم بالشكل الذي يجعلهم يؤدون الدور نفسه 
تقريبا الذي يقوم به الالعب االساسي، وذلك قبل 
خوض االصفر ملنافساته باملوسم اجلديد، والتي 
سيستهلها مبواجهة حاسمة وفاصلة )بصفته بطل 
الدوري والكأس( امام الكويت )بصفته بطل كأس 
ولي العهد( في بطولة كأس السوبر 16 اجلاري. 

واضاف ابراهيم ان اجلهاز الفني سيمنح الفريق 
اجازة ملدة 24 س���اعة فقط عق���ب العودة الرض 
الوطن اليوم اللتقاط االنفاس والراحة، على ان يتم 
جتمع الفريق في اليوم التالي مباشرة للدخول في 

املرحلة االخيرة من برنامج االعداد االخير، والذي 
سيشهد غياب خمسة العبني من الفريق النضمامهم 
الى صفوف املنتخب الوطني االول املس���افر الى 
اذربيجان الداء مب���اراة ودية 11 اجلاري، في حني 
يعود الالعبون الثمانية الى صفوف االصفر بعد 
فترة االعداد الطويلة الت���ي قضوها مع املنتخب 

الوطني الرديف.
واشار ابراهيم الى ان اجلهاز الفني قرر املوافقة 
على خوض مباراة ودية اخيرة امام الش���باب 10 
اجلاري لتكون مبنزل���ة البروڤة االخيرة للفريق 
قبل مواجهة السوبر، مؤكدا ان القادسية سيكون 
جاهزا بكل قوته عقب عودة الدوليني الى صفوف 

الفريق 14 اجلاري.
وع���ن اصرار اجلهاز الفن���ي على عدم خوض 
الفريق الكثر من مباراتني وديتني فقط رغم طول 
فترة املعسكر، قال محمد ابراهيم ان هذا القرار جاء 
الس���باب فنية في املقام االول، حيث فضل اجلهاز 
الفني استمرار الفريق في تنفيذ برنامجه التدريبي 
اخلاص به كاملعتاد على فترتني صباحا ومس���اء، 
مع االكتفاء بالتجربتني الوديتني اللتني خاضهما 
»االصفر« امام التعاون السعودي والشمس احد فرق 

الدرجة االولى بالدوري املصري 2 و5 اجلاري.
كما رأى اجلهاز الفني ان كثرة املباريات الودية 
وتالحقها قد يؤثر بالس���لب على الالعبني الذين 
بدأوا يس���تجيبون بش���كل ايجابي للفكر اجلديد 
الذي مت تطبيقه معهم خالل املعسكر، كذلك هناك 
س���بب آخر اكثر اهمية وهو خشية اجلهاز الفني 
لتعرض اي من الالعبني االساس���يني لالصابة في 
هذه املباريات الودية، السيما ان الفريق امام مهمة 

كبيرة مبواجهة السوبر.

القادسية يغادر القاهرة مساء اليوم

جانب من أحد تدريبات القادسية

طالل العامر في احدى مباريات املنتخب الرديف بالقاهرة 

األزرق يتدرب غدًا على ملعب االتحاد

بوسكندر: كاظمة يبحث عن محترف رابع

يق����وم به مدير املنتخب أس����امة 
ايجابي على  حس����ني له مفعول 
الالعبني من خالله تعامله املميز 
معهم وإرشادهم دائما قبل وبعد 
كل مباراة. وهنأ محمود املنتخب 
االوملب����ي على التأه����ل للمباراة 
النهائي����ة ف����ي بطول����ة اخلليج 
مش����يرا الى أنهم ال يقلون شأنا 

عن الرديف.

يكون قريبا من األلقاب إال ان 
سوء احلظ يرافقنا في نهاية 
املوس���م باإلضافة الى هبوط 

مستوى عدد من الالعبني. 
الى أن  وأشار بوس���كندر 
الفريق واالدارة متفائلة باملدرب 
ماتش���اال الذي سبق ان حقق 
االجنازات مع البرتقالي وقاده 
ال���ى منص���ات التتويج وهو 
قادر على ذلك مع هذا الفريق 
الذي يضم العديد من الالعبني 
املميزين، متمنيا الشفاء العاجل 
حلارس الفريق حسني كنكوني 
املتواجد حاليا في قطر والذي 
أجرى عملية الرباط الصليبي 
هناك كونه برفق���ة املنتخب 
االوملبي املش���ارك بالبطولة 

اخلليجية.

التي اكتسح فيها األزرق الرديف 
اسمنت السويس بسداسية سجل 
منها الواعد حس����ني املوسوي 4 
وعلي اش����كناني وسعود املجمد 
هدف لكل منهما، ما يدل على أن 
خط الهجوم يس����ير في الطريق 
الصحيح حيث ج����اءت األهداف 

الستة عن طريق املهاجمني. 
وأكد محم����ود ان الدور الذي 

الفريق بات لديه  أن  موضحا 
اآلن 3 محترف���ني وهم الكيني 
محمد جمال والبرازيلي ساندرو 
ومواطنه الكسندر وستحاول 
االدارة التعاق���د س���ريعا مع 
محترف راب���ع خالل اليومني 
الى ان محترفا  املقبلني، الفتا 
نيجيريا سيصل الى الكويت 
هذا االسبوع وسيخوض جتربة 
مع الفري���ق وان لم يقتنع به 
ماتشاال فسنبحث عن البديل 

فورا. 
وقال ان االدارة حترص في 
كل موسم على توفير كل سبل 
النجاح للفريق الن االجنازات ال 
تأتي بسهولة في ظل املنافسة 
القوية من الكويت والقادسية، 
مشيرا الى ان كاظمة دائما ما 

خصوصا عودة طالل العامر بقوة 
بعد اإلصابة واكتشافه امكانيات 
الذين  العديد من الالعبني اجلدد 
س����يكون لهم كلمة مع املنتخب 
مستقبال، مبينا أن الالعبني كانوا 
حريصني عل����ى االنضباط طوال 

املعسكر من خالل التدريبات. 
انع����كاس قوة  ان  واض����اف 
املعسكر ظهر في املباراة االخيرة 

س���تلغى إال اذا ح���دد الفريق 
مباراة اخ���رى بديلة لكن من 
الواضح حتى اآلن ان ماتشاال 
اكتفى باملباريات الودية الثالث، 

عبدالعزيز جاسم 
يبدأ منتخبنا الوطني االول في 
السابعة مساء غد اول تدريباته 
على ملعب احتاد الكرة بالعديلية 
ضمن استعداداته خلوض نهائيات 
كأس آسيا التي ستقام في الدوحة 
يناير2011، وتأتي هذه التدريبات 
قبل السفر إلى اذربيجان 8 اجلاري 
خلوض لقاء ودي مع منتخبها. 

التدريبات فقط  وس����تنطلق 
بالالعبني الذي����ن عادوا أمس مع 
االزرق الرديف باإلضافة الى العبي 
القادسية الذين يعودون اليوم من 
القاهرة وهم مساعد ندا وحسني 
فاض����ل ومحمد راش����د وصالح 
الشيخ وطالل العامر وبدر املطوع 
وحمد العنزي وعبداهلل الشمالي 
الرشيدي  القالف وخالد  وحميد 
وفهد العنزي، باالضافة إلى خالد 
القحطاني وع����ادل حمود. وقال 
مش����رف املنتخب علي محمود ل� 
»األنباء« ان التجمع األول سيشهد 
غياب العديد من الالعبني وباألخص 
العبي الكويت املتواجدين حاليا في 
معسكر سويسرا مع فريقهم وهم 
فهد عوض وجراح العتيقي ووليد 
علي وخالد عجب ويعقوب الطاهر 
مع العب����ي العربي، وطالل نايف 
من النصر، مشيرا الى ان جميع 
التدريب  الالعبني سيكونون في 
الثاني الذي سيقام في نفس يوم 

السفر االحد املقبل. 
وبني محمود أن املدرب الصربي 
غوران توڤاريتش استفاد كثيرا من 
معسكر املنتخب الرديف بالقاهرة 

عبدالعزيز جاسم 
أكد أمني س���ر نادي كاظمة 
املدرب  أن  حسني بوس���كندر 
التش���يكي مي���الن ماتش���اال 
صرف النظر نهائيا عن الثالثي 
البرازيل���ي ال���ذي كان يرافق 
الفريق في معسكره بالنمسا 
بعد 3 مباري���ات ودية حيث 
لم يقتنع مبس���تواهم جميعا 
واكتف���ى بالتوقي���ع فقط مع 
الكس���ندر،  املهاجم  مواطنهم 
مؤك���دا ان امل���درب وحده له 
احلق في اختيار الالعبني ألن 
اإلدارة ستحاسبه أوال في حال 

اإلخفاق. 
املباراة  أن  وبني بوسكندر 
االخيرة للبرتقالي التي كانت 
مقررة مع احد الفرق األملانية 

حسني بوسكندر 

»نبي« الكاس
الى كل افراد االزرق األوملبي 
في الدوحة »صح لس���انكم« ما 
قصرتوا يا أبطال في حتقيق اجناز 
ثمني باسم الكرة الكويتية رغم 
ما تعانيه من مشاكل وعراقيل، 
وتأهلكم الى املباراة النهائية دليل 
على ان الك���رة الكويتية تزخر 
بالعناص���ر املقتدرة، ما قصرت 
ياالزرق حتت اش���راف املدرب 
القدير ماهر الشمري ومساعده 

خالد أحمد.
الدسم العبني  »كويتي كامل 

ومدربني« 

لسانك

..وبالتر يهنئ الفهد

استقبل رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف 
بالتر رئيس مجلس إدارة احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد وعضوي 
جلنة العالقات الدولية والقانونية فيصل الدخيل وحسني املسلم 
حيث تبادل اجلانبان في االجتماع الذي عقد مس��اء األمس في 
بيت »فيف��ا« بزيوريخ بناء على دعوة تلقاه��ا الفهد من بالتر، 
العديد من األمور التي تصب في مصلحة الطرفني بش��كل عام 

وما يخدم مصلحة الكرة الكويتية بشكل خاص.
وقدم بالتر تهانيه إلى الفهد مبناس��بة تأهل منتخب الكويت 
االوملبي إلى املباراة النهائية في بطولة مجلس التعاون للمنتخبات 
االوملبية التي تقام حاليا في قطر، متمنيا ان يكون هذا االنتصار 
فاحتة خير على الكرة الكويتية كما طلب بالتر نقل حتياته إلى 
الشيخ احمد الفهد عضو اللجنة األوملبية الدولية رئيس املجلس 

االوملبي اآلسيوي والى مجتمع كرة القدم في الكويت.
ويعد هذا االجتماع الثاني بني رئيسي االحتاد الدولي واالحتاد 
الكويتي لكرة القدم منذ صدور قرار ال� »فيفا« اخلاص باالعتراف 
بش��رعية االنتخابات التي جرت الحتاد الك��رة الكويتي في 15 
نوفمبر حيث كان االجتم��اع األول بينهما قد عقد على هامش 
اجتماع اجلمعية العامة لالحتاد الدولي في جنوب افريقيا يونيو 

املاضي.

بالتر خالل استقباله الشيخ طالل الفهد امس في زيوريخ


