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)هاني الشمري(العبو املنتخب أثناء التدريب أول من أمس

)محمد ماهر(احلماس طغى على تدريب القادسية ومحمد إبراهيم يراقب

جانب من تتويج الفائزين في البطولة

الشيخ أحمد الفهد

رديف السعودية في »خليجي 20«

الفالح يستشكل أمام »المستعجلة«

الحيان يقدم تقريره خالل أيام

.. ونعيمة األحمد تهنئ

الفهد يهنئ القيادة السياسية

رفع رئيس اللجنة األوملبية الش����يخ أحمد الفهد باسمه 
وباس����م أعضاء مجلس ادارة اللجنة األوملبية ومنتس����بي 
احلركة الرياضية برقية تهنئة الى صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وذلك مبناسبة حلول شهر رمضان 

املبارك فيما يلي نصها:
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح, 

أمير دولة الكويت حفظكم اهلل ورعاكم
يش��رفني ويطيب لي ان أرفع الى مقامكم السامي، باسمي 
وباسم اخواني اعضاء مجلس ادارة اللجنة األوملبية ومنتسبي 
احلرك��ة الرياضية الكويتية، أصدق التهان��ي وأطيب التمنيات 
مبناس��بة حلول شهر رمضان املبارك ش��هر الصوم والعبادة 
واخلير العميم، س��ائال املولى العلي القدير ان يعيد أمثاله على 
س��موكم وعلى وطننا الغالي وعلى األمتني العربية واإلسالمية 
باخلير واليمن والبركات، وان يدمي على دولتنا احلبيبة الكويت 
وأهلها الكرام األوفياء نعمة األمن واالستقرار والرخاء والعزة 

والرفعة في ظل قيادتكم احلكيمة ورعايتكم السامية.
وإننا لنود ان نغتنم هذه املناسبة، لنعبر لسموكم مع الشباب 
الرياضي الكويتي عن عميق اعتزازنا مبا حتقق لبلدنا العزيز من 
اجنازات ومكاسب هي موضع االعجاب والتقدير ومصدر فخر 
واعتزاز شعب الكويت الوفي معاهدين سموكم على البقاء على 
العهد أوفياء للوطن، ساعني الى حتقيق املزيد من االجنازات في 
كل موقع، والعمل بإخالص حلماية أمن الوطن واحملافظة على 
القيم التي جبلنا عليها، متطلعني الى طموحات مستقبلية جديدة 
حتس��ب خطواتها وحتدد آلياتها مستفيدين من جتارب الغير، 

نبني أنفسنا ومجتمعنا ونتفاعل مع العالم من حولنا.
ونسأل اهلل سبحانه ان يحفظكم ويوفقكم في كل ما تسعون 
اليه من نهضة وتقدم ومناء للوطن الغالي، متمنيا لسموكم موفور 
الصحة ومتام العافية وان يسدد سبحانه على طريق اخلير خطاكم. 

ودمتم بحفظ اهلل ورعايته.. وكل عام وسموكم بخير.
كما بعث الش����يخ أحمد الفهد ببرقيات مماثلة الى سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد، وإلى رئيس وأعضاء مجلس األمة 

والوزراء، واحملافظني وكبار املسؤولني في الدولة.

اعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب املنتخب السعودي 
لكرة القدم ان االخير سيشارك باملنتخب الرديف في كأس 
اخلليج العش����رين املقررة في اليمن من 22 نوفمبر الى 4 
ديسمبر املقبلني. وقال بيسيرو في مؤمتر صحافي »ستكون 
املشاركة في بطولة اخلليج باملنتخب )ب( الذي يتواجد جل 
عناصره االن في معسكر اعدادي«. واستدعت ادارة املنتخب 
السعودي االول العب فريق الشباب عبدامللك اخليبري بدال 
من العب الهالل عبداللطيف الغنام الذي تسببت اصابته في 
ابعاده عن قائمة االخضر الذي سيالقي توغو االربعاء املقبل 
في مباراة دولية ودية. واستبعد بيسيرو الثالثي عبداهلل 
ش����هيل والشقيقني عبده واحمد عطيف من قائمة املعسكر 
السباب انضباطية. وقال »االنضباط يجب ان يكون معموال 

به على اجلميع سواء أكان العبا صغيرا او كبيرا«.

اقام املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة د. فؤاد 
الفالح دعوى اشكال صباح امس امام الدائرة املستعجلة 
باحملكمة الكلية اليقاف تنفيذ احلكم الصادر ملصلحة املمثل 
القانوني للحكومة »ادارة الفتوى والتشريع« والذي قضى 
بإحالة الفالح الى التقاعد، وذلك حتى الفصل في دعوى 
التمييز املقرر رفعها الحق���ا. اجلدير بالذكر ان محكمة 
االس���تئناف اصدرت حكما اول من امس ألغت مبوجبه 
حكم اول درجة القاضي بعودة الفالح مديرا عاما للهيئة 
العامة للشباب والرياضة، ومبوجب االشكال املقدم من 
الفالح من املتوقع ان يستمر على رأس عمله حتى يتم 

االنتهاء من دعوى االشكال.

مبارك الخالدي
قال عضو مجلس ادارة احتاد الكرة ورئيس وفد االزرق 
االوملب����ي في البطولة اخلليجية للمنتخبات االوملبية التي 
اقيمت مؤخرا في قطر مانع احليان انه سيرفع التقريرين 
االداري والفن����ي الى مجلس ادارة احتاد الكرة في اجتماعه 
املقبل عن مش����اركة االزرق االوملبي في البطولة، واضاف 
ان التقريرين س����يتضمنان كاف����ة املعوقات التي صاحبت 
مشاركة املنتخب وذلك لتالفيها مستقبال كما سيتضمنان دور 
اجلهازين الفني واالداري اضافة الى تقييم مشاركة املنتخب. 
واوضح احليان ان الهدف هو إطالع مجلس االدارة على رحلة 
املنتخب، مشيرا الى ان االحتاد ال يدخر جهدا في اتخاذ كل 

ما يلزم للرقي مبستوى اداء املنتخبات الوطنية. 

بعثت الشيخة نعيمة االحمد رئيسة اللجنة التنظيمية 
لرياضة املرأة مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية ورئيسة 
جلنة املرأة والرياضة باللجنة االوملبية ببرقية تهنئة الى 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد.. عبرت فيها عن 
اسمى آيات التهنئة والتبريكات مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، متمنية ان يعيده اهلل على سموه بالصحة والعافية 
والعمر املديد، وعلى كويتنا احلبيبة بالعزة واملنعة والسؤدد. 
كما بعثت ببرقيات مماثلة الى سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والى رئيس واعضاء مجلس االمة والسادة الوزراء واحملافظني 

وكبار املسؤولني في الدولة والقيادات الرياضية.

الكويت أول الغطس في »سباحة الخليج« وفد الكراتيه يعود اليوم

الهاجري: »التغيير واإلصالح« قائمة للصليبخات

برونزية ثانية لـ »التنس« في المغرب

يعود فجر اليوم أبطال الكراتيه بعد مشاركتهم 
في بطولة آسيا العاشرة للناشئني والشباب حتت 
21 سنة للكراتيه والتي أقيمت في هونغ كونغ وقد 
حصلوا على املركز العاشر بني 28 دولة شاركت في 
البطولة بعد أن حقق����وا فضيتني و9 برونز والتي 
كان آخرها برونزية من نصيب راشد املطيري الذي 
شارك في وزن فوق 78 كغم ليصبح رصيد الكويت 
من امليداليات 11 ميدالية. وقال رئيس الوفد عباس 
تركي أن أبط����ال الكويت كانوا على املوعد وحققوا 
العدي����د من امليداليات لكن التوفيق لم يحالفهم في 

احلصول على ذهبية بعد أن خسروا نهائيني مشيرا 
الى أن الالعبني لم يقصروا وبذلوا جهدهم من اجل 
حتقيق املزيد من امليداليات.  وأش����ار تركي الى أن 
الالعبني أمامهم مستقبل جيد في البطوالت املقبلة 
بعد أن اكتسبوا اخلبرة من خالل احتكاكهم بأبطال 
القارة.  وأش����اد تركي بالدور الكبير الذي يقوم به 
رئيس االحتاد الشيخ خالد العبداهلل من اجل وضع 
لعبة الكراتيه على اخلارطة الدولية في جميع احملافل 
من خالل املشاركة في أغلب البطوالت ما يؤدي إلى 

رفع مستوى اللعبة.

اعلن رئيس قائمة التغيير واالصالح التي ستخوض 
انتخابات نادي الصليبخات القادمة خلف الهاجري 
ع����ن قرب ميالد تكتل جديد في الوس����ط الرياضي 
غي����ر خاضع وال يتبع التكت����ل الحالي او المعايير 
بل يستمد قوته وتوجهه من كلمات صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بجعل الكويت والرياضة 
الكويتية هي االس����اس والبعد عن الصراعات وحل 

القضية الرياضية بما يناسب مصلحة الكويت اوال 
واخيرا. وقال الهاجري ان هناك مشاورات وتباحثا بين 
عدد من القوائم في االندية وبعض رجاالت الكويت 
إلنش��اء تكتل موحد يهدف الى حل االزمة الرياضية 
والنهوض برياضة الكويت مجددا والذهاب بها الى 
عص��ر ذهب����ي جديد وعودة الكويت الى البطوالت 

العالمية ومنصات التتويج.

ع����اد وفد املنتخ����ب الوطني 
للتنس بعد مشاركته في البطولة 
العربية للناشئني حتت 11 و12 سنة 
التي اقيم����ت في مدينة احملمدية 
باملغرب حيث حصل على املركز 
الثالث وامليدالية البرونزية ملسابقة 
الفرق حتت 12 سنة، وشارك في 
البطولة 8 دول عربية هي: الكويت 

وقطر ومصر وسورية وتونس 
واجلزائر واالمارات، باالضافة الى 

الدولة املضيفة املغرب.
وقد اشاد امني سر احتاد التنس 
عبدالرض����ا الغريب باملس����توى 
الفني الذي قدم����ه الالعبون في 
البطولة وق����ال ان الفوز باملركز 
الثالث وامليدالية البرونزية يعتبر 

اجنازا متميزا نظرا للمستويات 
املرتفعة لالعبني املش����اركني في 
الذي����ن ميثلون دولهم  البطولة 
التي لها باع طويل في اللعبة مثل 
مصر واملغرب واجلزائر وسورية 
وتونس، وقال ان البطولة كانت 
ناجحة بكل املقاييس وشكر جميع 

الالعبني املشاركني.
واصل سباحو الكويت س����يطرتهم على بطولة 
اخلليج ال� 20 لاللعاب املائية التي تقام حتت رعاية 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد باحلوض االوملبي 
بالنادي العربي. واختتمت مسابقات الغطس بحصول 
الكويت على املركز األول بجموع 28 ميدالية بعد أن 
حصدت 12 ذهبية و10 فضيات و6 برونزيات، بينما 
جاءت قطر باملركز الثاني ب� 3 ذهبيات و4 فضيات و7 
برونز واحتلت عمان املركز الثالث بتحقيقها لفضية 

واحدة وبرونزيتني.
وفي منافسات السباحة كعادتهم أبطال الكويت كانوا 
جنوما فوق العادة وعلى املوعد بعد أن رفعوا غلتهم 
في العمومي مع ختام اليوم الثاني إلى 10 ذهبيات و8 
فضيات و3 برونزيات والسعودية ثانية بتحقيقها 3 
ذهبيات وفضية وبرونزيتني، بينما جاءت اإلمارات 
ثالثة بذهبية و5 فضيات و7 برونزيات، وأخيرا قطر 

بحصولها على برونزيتني.

وحقق السباح عبدالرحمن البدر رقما جديدا في 
سباق 100 متر صدر بعد أن سجل رقما قدره 1.04.64 
ناسخا الرقم السابق للسعودي أحمد صفوان 1.05.01، 
كما حقق السعودي لؤي طاشكندي رقما جديدا في 
سباق 200 متر حرة بعد أن سجل رقما قدره 1.55.83 
ناسخا الرقم الس����ابق املسجل باسم الكويتي محمد 

مدوه 1.55.96.

جهود مميزة للعنزي

يقوم مدير مجمع أحواض السباحة بالنادي العربي 
فرحان العنزي بجهود مميزة من ناحية ترتيب جميع 
األمور التي نالت اعجاب جميع احلاضرين خصوصا 
اجلماهير التي كان يح����رص على راحتها كما يوفر 
أماكن خاصة للعائالت وال يترك أي أمر داخل املجمع 
إال ويقوم باإلشراف عليه فضال عن معاملته الطيبة 
للصغار قبل الكبار، فكان جنما من جنوم البطولة.

إبراهيم: القادسية أكثر المتضررين من إعداد األزرق
عبدالعزيز جاسم

قال مدرب القادسية محمد إبراهيم ان إدارة 
الفريق وبطلب منه كانت تنوي التعاقد مع 
مدافع صربي ليكمل عقد احملترفني في صفوف 
األصفر وكان ينوي جتربته في املعسكر الذي 
أقيم بالقاه���رة، إال ان قرار اإليقاف الدولي 
بحظر تعاقد القادسية مع أي العب اضطره 

لوقف املفاوضات مع الالعب.
وأضاف إبراهيم أن التوجه بالتعاقد مع 
محترف رابع ليس لعدم وجود العبني أكفاء 
في صفوف القادسية بل كان لعدة أسباب 
أهمها التحسب إلصابة أو إيقاف أي محترف 
خالل منافسات املوسم، واألمر اآلخر أن العبي 
القادسية س���يكون عليهم ضغط كبير هذا 
املوسم حيث سينضم بعضهم إلى املنتخب 
االول والبعض الى الرديف والبعض اآلخر 

الى املنتخب االوملبي.
وب���ني ان توقيت مب���اراة األزرق مع 
أذربيج���ان 11 اجلاري لم يكن مناس���با 
خلطة إعداد القادسية حيث ان أغلب العبي 
املنتخب من القادسية وعندما يتم اختيارهم 
للمنتخب يح���رص مدرب األزرق غوران 
توڤاريتش عل���ى تطبيق تكتيكه وليس 
رفع لياقتهم البدنية ومن هنا س���يكون 
املجهود على االصفر مضاعفا في الفترة 
املقبلة إليصال الالعبني ألعلى درجة من 
اجلاهزية قبل مواجهة كأس السوبر مع 
الكويت 16 اجلاري، الفتا الى أن القادسية 
رحل منه في بداية مرحلة اإلعداد 7 العبني 
مع األزرق الرديف واآلن يوجد 8 العبني 
م���ع األزرق ما يعن���ي ان املتضرر االكبر 

هو القادسية.
وأك���د إبراهيم أنه لي���س ضد مصلحة 
املنتخ���ب لكن مباراة أذربيجان لم يكن لها 

أي داع ولن حتقق أهدافها املرجوة بسبب 
حاجة الالعبني إلى مزيد من اجلرعات اللياقية، 
وخوضهم مباراة قوية في بداية فترة اإلعداد 

قد يعود بالسلب عليهم.
وعن املباريات الودية مبعسكر القاهرة 
أشار إلى أنه لم يكن يهتم كثيرا للمباريات 
بقدر ما كان يهتم بتجميع الالعبني في مكان 

واحد وتدريبهم.
وأكد إبراهيم أن النقص الكبير في صفوف 
الالعبني في التدريبات يؤثر كثيرا على فترة 
اإلعداد فباإلضافة ال���ى الالعبني املنضمني 
للمنتخب هناك العبون مصابون مثل صالح 
اجلمعة وفيصل العنزي الى جانب تواجد 
السوريني فراس اخلطيب وجهاد احلسني في 
إجازة خاصة وسيعودان اليوم إال ان األمور 
بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي شيئا فشيئا 
بعد انضمام مجيد طالل للتدريبات وسبقه 

علي النمش ونواف اخلالدي.
وأوضح ان املس���توى الرائع الذي ظهر 
به العبا وس���ط القادسية عادل مطر وعمر 
بوحمد في بطولة اخلليج األوملبية سيكون 

ملصلحة القادسية.

تسجيل مهدي مع األصفر

من جانبه قال مدير الكرة إبراهيم املسعود 
ان تسجيل احلارس صالح مهدي في كشوفات 
الفريق سليم 100% ألنه قد وقع مع االصفر 
قبل قرار اإليقاف وبالتالي ال توجد مشكله 

في تسجيله في كشوفات االحتاد.
وسيلعب القادسية اليوم مباراة ودية مع 
الشباب قبل الدخول في املنافسات الرسمية 
وس���تكون املباراة على ستاد محمد احلمد 
وتأتي ضمن اس���تعدادات األصفر ملباراته 

مع الكويت في كأس السوبر.

األزرق وصل أذربيجان وخاض أول تدريباته
عبدالعزيز جاسم 

وصل املنتخب الوطني امس إلى أذربيجان وخاض أول تدريباته 
على ستاد توفيق باكهراموف وهو نفس امللعب الذي سيستضيف 
املباراة الودية بني االزرق وأذربيجان غدا ضمن استعدادات املنتخب 
الوطني لبطولة اخلليج باليمن وكأس اسيا التي ستقام في قطر. 

وق���د غادر االزرق أول من أمس بحض���ور جميع الالعبني ال� 22 
مع املدرب الصربي غوران توفاريتش ومساعده عبدالعزيز حمادة 
ومدير املنتخب أسامة حسني الذي ترأس الوفد باإلضافة إلى مشرف 
املنتخب علي محمود، فيما تخلف عن الوفد مدرب احلراس الصربي 
زافيتيش���ا املعار أصال من كاظمة نظرا لع���دم االنتهاء من إجراءات 
إقامته، وبالتالي فإن املشرف علي محمود سيكون مدربا للحارسني 
حميد القالف وخالد الرشيدي كونه حارسا سابقا للعربي باإلضافة 

الى حصوله على العديد من الدورات في مجال تدريب احلراس. 
وقبل مغادرة األزرق إلى أذربيجان خاض املنتخب اول من امس 
تدريبا وحيدا ملدة ساعة اشتمل على بعض تدريبات اإلحماء وبعض 
اجلمل التكتيكية ثم اجتمع مدير املنتخب أسامة حسني مع الالعبني 
واكد عل���ى أهمية املرحلة املقبلة خصوص���ا املباريات الودية التي 
تعتبر الركيزة األساس���ية لبناء أي منتخ���ب يريد أن ينافس على 
البطوالت، كما شكر مدافع القادسية مساعد ندا على تفانيه وإصراره 
على الذهاب مع املنتخب رغ���م الظروف العائلية التي كانت حتول 

دون سفره مع األزرق. 
من جانبه قال مشرف املنتخب علي محمود ان املباريات الودية 
ستس���هل األمور كثيرا على املدرب في اختيار اخلطة والتش���كيلة 
األساسية لبطولتي اخلليج باليمن ونهائيات آسيا في الدوحة، مشيرا 
الى أن األزرق يجب أن يواكب باقي منتخبات العالم ويحرص على 
خ���وض مباريات ودية دولية في ايام »فيفا دي« الفتا الى أن هناك 

برنامجا قد وضع مسبقا يشتمل على مباريات ودية. 
وشكر محمود جميع األندية على تعاملها اإليجابي وتعاونها خلدمة 
األزرق من خالل تقدمي مواعيد عودتها من معس���كراتها اخلارجية 
النضم���ام الالعبني لألزرق قبل املغادرة بيومني وهي لفتة ليس���ت 
غريب���ة على أنديتنا التي عودتن���ا دائما أن تضع مصلحة املنتخب 

فوق كل شيء.

ل اختيار التشكيلة المناسبة محمود: المباريات الودية تسهِّ


