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محمد العازمي يشارك في بطولة غرب آسيا

 الشيخة فادية السعد

العربي يكثف تدريباته بعد تأجيل مبارياته

سالم فايز وعبداهلل املزين يشاركان في بطولة »جنى« 

طالل العامر اقترب من العودة للمشاركة مع القادسية

العامر يعود لتدريبات القادسية واحتمال مشاركة الخطيب أمام الميناء »ضئيل«
عبدالعزيز جاسم

يس���تأنف القادسية اليوم تدريباته على ستاد محمد احلمد بعد 
ان فضل اجله���از الفني بقيادة محمد إبراهيم إعطاء جميع الالعبني 
راحة أمس بعد رحلة السفر الشاقة واملرهقة قادما من تايلند بعد أن 
خاض مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي 

امام امليناء التايلندي والتي انتهت بتعادل ثمني 0 - 0.
ووصف املدير الفني لالصفر محمد ابراهيم نتيجة التعادل بأنها 
»مرضي���ة«، مؤكدا انها تصب في مصلحة القادس���ية الذي تنتظره 

مباراة االياب الثالثاء املقبل.
واضاف ان فريقه سيس���تعد بقوة في االيام القليلة املقبلة التي 
تسبق اللقاء لضمان حتقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل للدور نصف 

النهائي للبطولة.
وذكر ان االجواء املمطرة التي صاحبت املباراة والتي هطلت بغزارة 
اثرت على املس���توى الفني لالعبني، اال ان الفريق متكن من احلفاظ 
على مرماه خاليا من االهداف وهو امر مهم في املباريات االقصائية 

التي تعتمد على مجموع مباراتي الذهاب واالياب.
واوضح انه سيس���تثمر االيام املقبلة في اعداد الالعبني االعداد 
األمثل للمباراة والتي س���يكون الفوز بها بوابة مهمة للوصول الى 
املباراة النهائية والس���يما مع عودة الالعبني املصابني والذين تأثر 

الفريق بغيابهم وعلى رأسهم املهاجم السوري فراس اخلطيب.
وقال إداري الفريق األول جمال مبارك انه من خالل تدريبات اليوم 
ستحدد إمكانية مشاركة السوري فراس اخلطيب في مباراة اإلياب 
امام امليناء 21 الشهر اجلاري، بينما تأكدت مشاركة طالل العامر بعد 
أن دخل التدريبات االنفرادية وسينضم للفريق اليوم وال توجد أي 

مشكلة تعوق مشاركته في املواجهة املرتقبة.
وأضاف مبارك أن األصفر قدم مباراة جيدة كان يس���تحق فيها 
الف���وز لكن نتيجة التعادل وفق تل���ك الظروف كانت مبنزلة الفوز 
بسبب األمطار الغزيرة أثناء املباراة التي أثرت على مستوى بعض 
الالعبني، مبينا أن القادسية كان الطرف االفضل في املباراة لكن في 
مباراة االياب يجب علينا عدم التهاون مع املنافس خصوصا أن تأهل 
امليناء إلى هذا الدور كان بعد فوز له على سيرويجايا االندونيسي 

خارج دياره ما يعني أن الفريق يلعب جيدا خارج أرضه.
وبني مبارك أن العبي القادس���ية ردوا على مدرب امليناء ساسوم 

بوبر الذي قال »ان فريقه س���يهزم األصفر اليوم دون أي مشاكل«، 
لكن رجال األصفر أثبتوا أنهم دائما على الوعد وانهم عازمون على 
حتقي���ق اللقب من خالل الروح القتالية التي ظهر بها الفريق طوال 

شوطي املباراة.
واوضح أن الفريق سيدخل في معسكر داخلي االحد املقبل استعدادا 
للمواجهة وهو ال يعاني من إيقاف أي العب باالضافة إلى انضمام عمر 

بوحمد الذي لم يكن مع الفريق في تايلند بسبب ظروف عمله.
ومتنى مبارك ان تس���اند جميع اجلماهير القادسية في البطولة 
اآلسيوية وليس محبي األصفر فقط ألنه ميثل الكويت كلها وليس 

االصفر وحده.

غوران: كنا الطرف األفضل

من جانبه، قال مساعد مدرب القادسية الصربي غوران في املؤمتر 
الصحافي الذي أقيم بعد املباراة ان األصفر حاول تسجيل هدف خارج 
ملعبه لكي يدخل مباراة اإلياب في ظروف أفضل ولكن هذه املباراة 
تعتب���ر نصف الطريق فقط، وفي النهاية قد لعبنا بش���كل جيد في 

الشوط الثاني وأعتقد أنه كان بإمكاننا حتقيق الفوز.
وأضاف ان امليناء ظهر بصورة جيدة كما توقع وأسلوبهم الفني 
والتنظيم كانا قويني ويبدو انهم عندما سيخوضون املباراة املقبلة 
في الكويت سيتقدمون للهجوم ويحاولون التسجيل، وبالتالي فإن 
املباراة س���تكون مختلفة ولكن العبي األصفر في حالة أفضل منهم 

ولهذا فإن األفضلية ستكون لصاحلنا«.

 ساسوم: قادمون للفوز 

من جهته، قال مدرب امليناء ساسوم »أثبت العبونا أنهم قادرون 
على تقدمي مس���توى جيد في هذا الدور، لم يجلبوا الفخر ألنفسهم 

فقط، بل لكل البلد«.
وتابع قائال »أصبنا بالتعب قبي���ل نهاية املباراة وضغط علينا 
القادس���ية بقوة ألننا لعبنا مباريات أكثر منهم في الفترة األخيرة، 
ولكننا لعبنا بروح معنوية عالية وبفضل ذلك أمامنا فرصة األسبوع 
املقبل«، مش���يرا الى أن العبي القادسية جيدون في نقل الكرة لكننا 
ال نخشاهم وس���نقدم كل ما بوسعنا، سنذهب إلى الكويت من أجل 

الفوز.

األصفر يعسكر األحد استعدادًا إلياب ربع نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

تأجيل مباراتي القادسية وكاظمة في كأس االتحاد مشاركة المصنفين في بطولة »جنى« لإلسكواش

»القوى« إلى سورية للمشاركة في بطولة غرب آسيا
يغادر البالد في التاس���عة صباح 
اليوم وفد املنتخ���ب الوطني اللعاب 
القوى للعمومي للمشاركة في البطولة 
االولى الحتاد غرب اسيا التي ستقام 
منافساتها في مدينة »حلب« السورية 
خ���الل الفترة من 18 ال���ى 20 اجلاري 
مبشاركة 11 دولة هي: لبنان، االردن، 
العراق، إيران، الكويت، السعودية، قطر، 
البحرين، عمان، االمارات باالضافة الى 

مستضيف البطولة سورية.. 
ويرأس الوفد محسن العجمي ويضم 
محمد علي مديرا للمنتخب وفهد ثامر 
اداريا وعطا اهلل الشمري مشرفا و25 
العبا هم: عيسى اليوحة، حمود االحمد، 
حمود الس���عد، فوزي دهش، عبداهلل 
القطان، سعد ربيع، عبدالعزيز املنديل، 
جاسم املاص، فواز دهش، محمد العازمي، 
عمر الرشيدي، صالح احلداد، عبداهلل 
اليوحة، فهد املرشاد، علي الصباغة، 
عثمان الرباح، إبراهيم سيار، مشاري 
سرور، علي الزنكوي، محمد اجلوهر، 
عيس���ى الزنكوي، عبداهلل العميري، 

جاسم سند، فهد فرج، صالح ربيع.
اما اجلهاز الفني فيضم كال من املدير 
الفني للمنتخب اجلزائري طاهر ريغي 
وفالدميير سيمانوف مدرب احلواجز 
والسرعات وبدر عباس مدرب احلواجز 
عبداهلل سرور مدرب اجللة وحسني 

عباس مدرب الرمح والبشير الزغواني 
مدرب الزانة ومحمد الزنكوي مدرب 
القرص ومحمد اليوحة مدرب الثالثي 
وسكفاروق اندري وأليكسي دوبن مدربا 
املطرقة واملدلك ساركيس كاسبريان.

واكد رئيس الوفد محسن العجمي ان 
الالعبني جاهزون متاما لهذه البطولة 
بعد االس����تعداد اجليد حي����ث اقمنا 
معسكرا خارجيا في اغسطس املاضي 
في پولندا وبعدها واصلنا عملية االعداد 
وأقمنا معسكرا داخليا طويال من اجل 
احملافظة على جاهزية الالعبني ورفع 

معدل اللياقة البدنية.
واشار العجمي الى ان املشاركة في 
هذه البطولة هي االعداد احلقيقي لنا 
قبل املشاركة في البطولة االقوى في 
قارة اسيا وهي البطولة االسيوية التي 
س����وف تنطلق في نوفمبر املقبل في 
الصني وال أعني بذلك ان مش����اركتنا 
ف����ي بطولة غرب اس����يا هي من اجل 

املشاركة.
وأش����اد العجمي باجلهود الكبيرة 
التي يقدمها العاملون في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة البنائهم الرياضيني 
من خالل توفير كل السبل لهم الكمال 
مس����يرتهم نحو التألق واالبداع التي 
تصب في النهاية في مصلحة الرياضة 

الكويتية.

مبارك الخالدي
قررت جلنة املسابقات باحتاد 
الكرة تأجيل مباراتي العربي امام 
القادس���ية وكاظمة امام النصر 
املقررتني غدا اجلمعة لتقاما 25 
اجلاري وذلك بس���بب ظروف 
القادسية وكاظمة في  مشاركة 
الدور رب���ع النهائي من بطولة 
كأس االحتاد اآلس���يوي، حيث 
لعب االصفر امام فريق امليناء 
التايلندي في بانكوك اول من امس 
وكاظمة امام االحتاد السوري في 
اللجنة  دمشق امس.كما قررت 
تأجيل مباريات الس���املية امام 
خيطان والقادسية امام النصر 
واليرموك امام كاظمة لتقام 28 

اجلاري بدال من 26 منه.
ومن جهة اخرى عبر مشرف 
الفريق بالنادي العربي عبدالنبي 
حافظ عن استياء ادارته من قرار 
التأجيل بسبب اإلضرار ببرنامج 
االعداد، وقال لقد سبق ان اعلنت 
االدارة العرباوي���ة موقفها من 
تأجيل املباراة السيما اننا لسنا 
ضد القادسية او أي ناد اخر كما 
اننا مع مصلحة الفرق الكويتية 
في مشاركاتها اخلارجية لكننا 
طالبنا بالعدالة في اتخاذ القرارات 
ان م���ر االخضر  حيث س���بق 
بنفس الظروف حيث كانت لنا 
مشاركتان خليجية واسيوية في 
املوسم املاضي وطلبنا ترحيل 
احدى املباراتني ملدة يوم اال ان 
االحتاد لم يستجب لنا وخضنا 
املباراة رغم ارهاق السفر وتعب 

الالعبني.

واض���اف عبدالنبي ان االمر 
الذي يج���ب ان يعرفه اجلميع 
ان االخضر عانى كثيرا من فترة 
التوقف التي تقترب من 20 يوما 
علما بأن الفريق خضع لبرنامج 
اعداد متكامل محليا او في معسكر 
القاهرة ثم لعبنا مباريات الدوري 
وجول���ة م���ن كأس االحتاد ثم 
اضطررنا بسبب جدول املباريات 
الى التوقف القسري طوال هذه 
املدة وهذا بال شك يعود عكسيا 

على الالعبني فضال على برنامج 
االعداد.

الفريق حاليا  ان  وأوض���ح 
يواصل تدريباته بقيادة مساعد 
املدرب فاضل مطر حلني عودة 
املدرب البرازيلي كابو من اخلارج 
اذ من املقرر ان يبدأ قيادة الفريق 
اولى  20 اجلاري وستكون من 
مهامه اعادة الفريق الى النسق 
الذي كان عليه قبل التوقف علما 
ب���أن التدريب���ات احلالية التي 

جت���ري بغيابه هدفها احملافظة 
على لياقة الالعبني.

وبني عبدالنب���ي ان احلالة 
البدنية لالعبي االخضر ممتازة 
وقال ان���ه ال توجد اي اصابات 
بني صفوف الفريق كما ال توجد 
غيابات عن احلصص التدريبية 
باستثناء البرازيلي لويس الذي 
يعاني من شد عضلي قوي بعد 
مباراة الفري���ق امام كاظمة في 

كأس االحتاد.

العليا  اللجنة املنظمة  تلقت 
العقاري���ة  لبطول���ة »جن���ى« 
لالس���كواش التي ستقام بدعم 
ورعاية الش���يخة فادية السعد 
ف���ي الفترة م���ن 20 إلى 25 من 
الشهر اجلاري كتبا من االحتاد 
الدولي للعبة يتضمن أس���ماء 
عدد من الالعبني املصنفني عامليا 
البطولة  الذين سيشاركون في 
املخصص���ة لفئة الذك���ور، كما 
تضمنت موافقة االحتاد الدولي 
على إدراج اس���م العب املنتخب 
الوطني سالم فايز ضمن األدوار 
الرئيسية على أن يشارك تسعة 
من العبينا في املراحل التمهيدية 
وهم: فالح فايز، عبداهلل املزين، 
زياد العويش، بدر احلس���يني، 
ناصر الرام���زي، علي الرامزي، 
ناصر الراش���د، عقيل اشكناني 

ويوسف نزار. 
من جانبه أكد مدير البطولة 
عل���ي الرن���دي أن مالعب مركز 
يوسف املشاري بنادي القادسية 
جاهزة الستقبال احلدث العاملي 
الكبير الذي يجمع أفضل جنوم 
اللعبة في العالم بعد أن مت تبديل 
أرضيات املالعب، اضافة الى دهان 
احلوائط اجلانبية وإعادة صيانة 
املدرجات الس���تقبال اجلماهير 
من عش���اق اللعبة، مشيرا إلى 
ان���ه مت االتفاق مع فندق كويت 
حياة ليكون مقرا إلقامة الالعبني 
واألجهزة الفنية واإلدارية واللجان 
العاملة في البطولة، الفتا إلى أن 
جلنة العالقات العامة برئاس���ة 
احمد الدوسري أنهت االستعدادات 

الستقبال الضيوف.
وكشف الرندي عن أن مشاركة 
الالعبني الكويتيني تعتبر فرصة 
لرفع تصنيفهم الدولي ومتهيدا 
الكبرى  البطولة  للمشاركة في 
التي ستقام نهاية أكتوبر املقبل 
وهي بطولة األمير الوالد الشيخ 
انه مت  العبداهلل، مؤكدا  س���عد 
االتفاق مع االحتاد الكويتي للعبة 
لترشيح 4 حكام للمشاركة في 
ادارة البطولة بجانب حكمني من 
الدعوة  باكس���تان وجهت لهما 
وبرئاس���ة احلكم الدولي ناصر 
زهران الذي س���يكون حكم عام 

البطولة.
وقدم الرندي شكره إلى رئيس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الكبير  واملسؤولني بها لدعمهم 
للبطولة وخاصة مساهمتهم في 
جتهيز املالعب وتسخير اإلمكانات 
خلدمة املشاركني، كما قدم شكره 
للمسؤولني بوزارة الداخلية الذين 

سارعوا في استخراج التأشيرات 
اخلاصة بالضي���وف والالعبني 
وتوفير األمن في املالعب ومقر 
إقامة الالعبني، معربا عن امتنانه 
لرئيس وأعض���اء مجلس إدارة 
ن���ادي القادس���ية الذين فتحوا 

األبواب الحتضان البطولة، شاكرا 
في الوقت نفسه وسائل اإلعالم 
من صحافة وقنوات تلفزيونية 
الذين كانوا واليزالون يساهمون 
بشكل كبير في إجناح بطوالت 

االسكواش.

إدراج اسم فايز ضمن األدوار الرئيسية عبدالنبي: العربي متضرر من الترحيل وكابو يقود األخضر 20 الجاري

»األولمبي« يهزم بانكوك غالس

النجادي يستعد لرالي لبنان

مبارك الخالدي
فاز منتخبنا األوملبي على فريق بانكوك غالس سادس 
الدوري املمتاز التايلندي 2 � 1 في املباراة التي جمعتهما 
على ملعب الفريق التايلندي أمس، وأحرز هدفي األزرق 
املتألق عبدالعزيز السليمي وفهد بودريد، وجاءت املباراة 
قوية من اجلانبني، السيما الفريق التايلندي الذي دخل 
املباراة مبش���اركة 7 العبني محترفني إذ ان اللوائح في 
االحتاد التايلندي جتيز مشاركة هذا العدد من الالعبني، 
وقدم األزرق عرضا جيدا خالل شوطي املباراة بالرغم 
م���ن األمطار التي هطلت أثناء الش���وطني. وس���تغادر 
بعثة املنتخب تايلند السبت املقبل متوجهة الى ڤيتنام 
للمش���اركة في دورة رباعية دولية مبشاركة منتخبي 

كوريا اجلنوبية واستراليا.

يس���تعد بطل الراليات عصام النجادي للمش���اركة 
واملنافسة في رالي لبنان الدولي 2010 بحلته اجلديدة 
وهي اضافة املراحل الليلية الى الس���ابق حيث اصبح 
السباق على 3 أيام يبدأ من اجلمعة 17 سبتمبر اجلاري 
وينتهي األحد 19 اجلاري حيث سيس���تغرق ثالثة ايام 
تقس���م فيها املراحل، اليوم األول وه���ي مراحل ليلية 
وتبلغ مسافتها 66 كيلومترا وهي على اربع مراحل، اما 
اليوم الثاني فتبلغ املس���افة 66 كيلومترا وهي مقسمة 
على ارب���ع مراحل نهارية واليوم الثالث واألخير تبلغ 
مس���افته 122 كيلومترا مقسمة على 6 مراحل. وميتاز 
هذا الرالي بكثرة عدد املتسابقني )ما يقارب 52 سيارة( 
مما يضفي روح املنافس���ة الكبيرة بني املتسابقني على 

املراكز األولى.


