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 استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 

 أزرق الناشئين يختبر قدراته في معسكر ماليزيا 

تأهل فوزي وفواز والمنديل واليوحة  
لألدوار النهائية في »قوى  غرب اسيا«

مبارك الخالدي
يختب����ر منتخبن����ا الوطن����ي 
للناش����ئني قدراته اليوم امام احد 
الف����رق املاليزي����ة املغم����ورة في 
معسكره احلالي مباليزيا استعدادا 
للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 
املق����ررة في اوزبكس����تان في 24 
اكتوب����ر املقبل، عل����ى أن األزرق 
سيختتم معسكره مبواجهة منتخب 
ماليزيا يومي 21 و23 اجلاري قبل 
العودة الى البالد. وأوقعت القرعة 
منتخبنا في املجموعة الرابعة الى 
جانب منتخبات العراق واإلمارات 
والصني، حيث سيفتتح مواجهاته 
مع اإلمارات 25 اكتوبر ثم يلتقي 

العراق 27 من����ه، ويختتم الدور 
التمهيدي امام الصني 29 منه.

 ويحاول اجلهاز الفني للمنتخب 
بقيادة البرتغالي ادغار بورغيس 
ومس����اعديه انور بوطيبا وشاكر 
الشطي، االستقرار على العناصر 
األساسية للتشكيلة التي يخوض 
بها النهائيات، اذ لم يعد هناك الوقت 
الكافي خلوض املزيد من التجارب 
الختيار القائمة االساسية والتي لن 
تخرج عن الالعبني ابراهيم السهلي 
واحمد عبداهلل وخالد الس����بيعي 
وسعد العازمي وسعود اجلناعي 
وعبداللطي����ف اخلياط وعبداهلل 
الش����مري وعبدالعزيز املطيري 

وعبداهلل الرشيدي وعمر العدواني 
وف����ارس يحيى ويوس����ف منذر 
وفيصل سعيد وفيصل السبيعي 
ومتعب الشمري ومحمد السرهيد 
ومحم����د القبن����دي ومحمد الفهد 
ومحمد العنزي ومرزوق العجمي 
ونادر العن����زي ونواف املطيرات 
ونواف العنزي ووليد الرشيدي.

املنتخب  ان  بالذك����ر   اجلدير 
اجرى ع����ددا من املباريات الودية 
قبل سفره الى ماليزيا، حيث خسر 
من املنتخب السوري 0-3 وتعادل 
معه 1-1، وخسر من كاظمة حتت 
17 س����نة وتعادل مع القادس����ية 

واجلهراء.

حلب ـ عبداهلل المتلقم 
 موفد جمعية الصحافيين

الي����وم االول ضمن  تأهل في 
منافس����ات البطولة االولى لغرب 
اسيا اللعاب القوى )رجال � نساء( 
التي تقام منافساتها في مدينة حلب 
السورية الالعب فوزي دهش في 
مسابقة 400م بزمن 47 وفواز دهش 
وعبدالعزيز املنديل في مس����ابقة 

110 حواجز.
 وحقق االول زمن 14.19 والثاني 
14.50 اما في مسابقة 100م فقد تأهل 
الالعب عيس����ى اليوحة الذي حل 
ثالثا بزمن 10.76م فيما اخفق في 
نفس السباق حمود االحمد الذي 

حقق رقم 10.82. 
ويشارك الالعبان املتأهالن في 
االدوار النهائي����ة التي جترى في 
الفترة املسائية باالضافة الى الالعب 
عمر الرشيدي في مسابقة 1500م 
وصالح احلداد ف����ي لعبة الوثب 
الطويل والالعب مش����اري سرور 

في مسابقة دفع اجللة. 
من جهته، رفض رئيس الوفد 
محس����ن العجمي كل ما تردد من 
مشاكل في اقامة الوفد، موضحا ان 
املشكلة التي واجهتنا في البداية 
يتعرض لها أي منتخب الفتا الى 
انه مت تغيير االقامة الى فندق جديد 

افضل منه 

من جهة اخرى، اجريت انتخابات 
خلمسة مقاعد ملجلس ادارة احتاد 
غرب اسيا اللعاب القوى من اصل 

10 مرشحني 
وبحض����ور جمي����ع اعض����اء 
اجلمعية العمومية لالحتاد وذلك 
ف����ي االجتماع الذي عقد في فندق 
ديدميان ف����ي حلب، ومن الكويت 
تقدم للترشيح سيار العنزي عضو 
مجل����س ادارة االحتاد والذي حل 
ثانيا ب� 7 اصوات وبفارق 3 اصوات 
عن االول وهو السوري احمد جبر 
وحصل عادل الباكر من قطر وعالء 
جابر من العراق وناصر العماري 

من االمارات على 6 اصوات.

الفهد يترأس اجتماع اللجان العاملةالشيخ طالل الفهد يتفقد ستاد جابر

مهاجم الكويت روجيريو تألق وشكل خطورة كبيرة أمام الفحيحيل

عبداهلل العنزي
الساحل على صدارته  حافظ 
للمجموعة الثانية لكأس االحتاد 
لكرة القدم اثر تعادله مع التضامن 
1 � 1 في اللقاء الذي جرى بينهما 
امس على ملع����ب التضامن في 
اجلولة الثانية، وبذلك رفع الساحل 
رصيده ال����ى 4 نقاط في صدارة 
التضامن  املجموعة فيما حق����ق 
نقطته األولى، س����جل للساحل 
خال����د القحطان����ي »86« وعادل 
فهد الهاجري للتضامن من ركلة 
جزاء في الوقت احملتسب بدال من 
الضائع. وجنح الكويت في حتقيق 
بداية قوية بالبطولة بعدما تغلب 
عل����ى ضيفه الفحيحيل 3 � 0 في 
اللقاء الذي جمع بينهما مس����اء 

امس على س����تاد نادي الكويت، 
ولم يحتج األبيض اال الى الشوط 
األول لتأكيد تفوقه على خصمه 
بعدما جنح في تسجيل األهداف 
الثالثة في هذا الش����وط، الهدف 
األول جاء عبر العبه علي الكندري 
الذي سدد كرة قوية على حارس 
الفحيحي����ل الذي ل����م ينجح في 
الهدف استمر  صدها »6«، وبعد 
االبيض في اندفاعه الهجومي بحثا 
عن انهاء املباراة مبكرا واستطاع 
احملترف العماني اسماعيل العجمي 
تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثاني 
من ركل����ة ج����زاء »23«، قبل ان 
يعود علي الكن����دري الى إضافة 
الهدف الثالث لفريقه والثاني له 
اثر متابعت����ه لركلة اجلزاء التي 

أهدرها وليد علي قبل ان يودعها 
الكندري بشباك الفحيحيل. وعلى 
الرغم من حتسن أداء الفحيحيل 
في الش����وط الثاني إال ان الفريق 
عجز عن تقليل النتيجة لينتهي 
اللقاء بتحقي����ق الكويت لنقاطه 
الثالث األولى فيما بقي الفحيحيل 
على رصيده السابق 3 نقاط من 
الفوز على التضامن في اجلولة 
األولى. وعلى ملعب الصليبخات 
ارتقى الشباب الى املركز الثاني 
في سلم ترتيب املجموعة بفارق 
األهداف عن الساحل بعدما جنح 
في الفوز على اجلهراء 2 � 0، وبذلك 
رفع الشباب رصيده الى 4 نقاط 
وبقي اجلهراء من دون رصيد من 

مباراتني.

أعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان 
الوطنية ألفضل الالعبني والذي 
يقام حتت رعاية وحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
التنمية الشيخ احمد الفهد عن 
إغالق باب التصويت اجلماهيري 
في املرحلة األولى والتي استمرت 
من األول وحتى 17 اجلاري على 
ان يتم فرز األصوات وإضافة 
اجنازات وبطوالت الالعبني ومن 
ث��م العودة إلى اللج��ان الفنية 
الختيار ثالثة العبني لكل لعبة 

من األلعاب االثنتني والعشرين التي يشملها املهرجان والذين بدورهم 
سيدخلون املرحلة الثانية من التصويت الذي ميتد الى نهاية أكتوبر 
املقبل. من ناحيته فقد أكد عضو اللجنة املنظمة ونائب رئيس اللجنة 
الفنية للمهرجان د. حسني املكيمي أن اللجنة الفنية أخذت على عاتقها 
مراعاة مس��ألة البطوالت واالجنازات خ��الل كل مرحلة من مراحل 
التصويت لتضاف إلى التصويت اجلماهيري والتقييم الفني بحيث 

تكتمل عوامل التقييم الختيار الالعب األفضل بكل أحقية.
وأش��ار املكيمي ال��ى أن املهرجان القى جتاوب��ا ممتازا من قبل 
اجلماهير الرياضية بناء على عدد األصوات التي وصلت عبر شركات 
االتص��ال الثالث مما يعطي إش��ارة واضحة على جن��اح املهرجان 
جماهيريا ووصوله إلى أهدافه التشجيعية والتحفيزية لالعبني حيث 
إن بدء عملية الفرز أوضحت التنافس بني الالعبني اخلمس��ة من كل 

لعبة على املستوى اجلماهيري.
وأض��اف املكيمي ان اللجنة املنظمة س��تعلن خالل األيام القليلة 
املقبلة عن بدء املرحلة الثانية من التصويت حيث آثرت أن تتم عملية 
الفرز واحتس��اب النقاط بش��كل دقيق مطالبا جميع رؤساء اللجان 
الفنية في املهرجان بضرورة تزويد اللجنة املنظمة بجميع اجنازات 
الالعبني للموسم الرياضي 2010 لإلعالن عن النتائج النهائية للمرحلة 
األولى وبالتالي اختيار الالعبني الثالثة الذين س��يمتلكون األفضلية 

في دخول املرحلة الثانية والنهائية من املهرجان.

مهرجان الوطنية ألفضل الالعبين 
يبدأ عملية فرز األصوات

األزرق وعمان يقصان شريط افتتاح البطولة الثالثاء المقبل 

الفهد يدعو إلى تضافر الجهود إلنجاح »خليجي 7« للناشئين

 دعا الش����يخ طالل الفهد رئيس 
احتاد كرة القدم ورئيس اجلنة املنظمة 
لبطولة كاس اخلليج للناشئني السابعة 
التي تستضيفها الكويت في الفترة 
من 21 الى 30 اجل����اري، الى تضافر 
كل اجلهود من أجل إجناح البطولة 
التي ستش����هد الظهور األول لستاد 

جابر الدولي. 
 وحث الفهد اللجان العاملة خالل 
اجتماع����ه معه����ا في الس����تاد، على 
املقبلة  الفترة  ف����ي  العمل  مضاعفة 
من أجل االنتهاء من كافة التجهيزات 
وتوفير مطالب األشقاء اخلليجيني 
الذين س����يحلون ضيوفا كراما على 

الكويت. 
 وأكد للجان العاملة أن »خليجي 
7« للناشئني ستكون مبثابة التحدي 
للجنة املنظمة والعاملني بها خاصة ان 
الكثيرين يترقبون هذا احلدث الذي 
أصبح تاريخيا إلقامته على س����تاد 
جابر الدولي.   وشدد الفهد على ان 
إمكان����ات احتاد كرة القدم والقائمني 
البطولة،  عليه مس����خرة إلجن����اح 
ومساعدة اللجان العاملة على تذليل 
كافة العقبات التي تعترض طريقها في 
سبيل خروج البطولة بالصورة التي 

تليق بحجم وأهمية ستاد جابر.
وأبدى اس����تعداده للتواصل مع 
اللجان العاملة على مدار الساعة من 
أجل العمل على تالفي بعض السلبيات 
الطارئة قبل 48 س����اعة من انطالق 
البطولة، مناشدا اللجان العاملة بتلبية 

رغبات الوفود اخلليجية املشاركة.
الفهد أيض����ا على اهتمام  وأثنى 
الدول اخلليجية باملشاركة في ورش 
العمل التي ستقام على هامش البطولة 
من أجل إعداد أجيال صاعدة للعمل 

اإلداري.
مؤكدا ان بط����والت اخلليجية ال 
تقتصر على النواح����ي الفنية فقط 
نظرا ملا ميثله العمل االداري من اهمية 

كبيرة في اجناحها. 
اللجنة املنظمة   وحضر اجتماع 
الذي ترأسه الفهد نائب رئيس اللجنة 
هايف املطيري، ومدير البطولة سهو 

وسيارتني لرؤساء الوفود مع اإلداريني 
املرافقني.

وبعدها استمع الفهد للخطة األمنية 
املوضوعة من قبل رجال األمن حول 
دخول اجلماهير، وتوفير أماكن لهم 
وكذلك توفير دورية مع كل منتخب 

مشارك. 
الهيئ����ة حول   وحت����دث ممثلو 
املداخل  اخر اس����تعداداتهم لتجهيز 
واملخارج املخصصة لالعبني واحلكام، 
كم����ا مت التطرق إلى عملي����ة النقل 

التلفزيوني.

العقيد عبداهلل املال ومكافحة الشغب 
الرائد بدر الزعبي واألمن العام العميد 
الكندري، ومن تلفزيون  عبدالعزيز 
الكوي����ت مدير اإلنتاج بدر حس����ن 
واملخرج����ان محمد الطن����ي ونواف 
اجليماز ومراقب التنس����يق سلمان 
جنم ومراقب البرامج الرياضية يوسف 
عبدالرضا، ومن الهيئة م.رشا الصايغ 

وم. علي العليان وسمير اخلضر. 
وتطرق االجتماع الى اس����تضافة 
الوفود من املطار حتى الفندق، وتوفير 
حافلة لنقل الالعبني وأخرى للمعدات 

اللجنة عبداللطيف  السهو وعضوا 
الدواس وط����الل املعصب، ورئيس 
جلنة االحتفاالت واملراس����م د. احمد 
الف����رج، ورئيس اللجن����ة اإلعالمية 
سطام السهلي، ومن العالقات العامة 
جاسم املؤنس وعبد الرحيم القطان، 
ومن الطوارئ الطبية س����مير اسعد 
ورئي����س اللجنة األمنية العميد فهد 
الشويع، ومن عمليات الداخلية مالزم 
أول عبدالعزي����ز البراك، ومن املرور 
مقدم يوسف اخلدة، ومن الدوريات 
محمد عبد العصاب والقوات اخلاصة 

اللجنة اإلعالمية  وحتدث رئيس 
س����طام الس����هلي عن جتهيز املركز 
االعالمي داخل الس����تاد وفي الفندق 
والتنسيق مع الوفود وتوزيع كتيب 
يضم كل شروط البطولة ولوائحها. 
وقال ان الستاد سيشهد عقد مؤمتر 
صحافي عقب كل مباراة سيحضره 

مدرب والعب من كل منتخب..

السهو: تغيير مباراة االفتتاح 

 أكد مدير البطولة سهو السهو ان 
اللجنة قامت بتغيير مباراة االفتتاح 
حيث ستكون مباراة األزرق مع عمان 
في ال����� 5 بدال من ال����� 7:30 بدال من 
مباراة السعودية مع عمان التي كانت 
مقررة أن تكون في االفتتاح، مشيرا 
الى أن هذا التغيير جاء بسبب مباراة 
القادسية مع امليناء التايلندي في اياب 
الدور ربع النهائي من كأس االحتاد 
اآلس����يوي التي كانت تتعارض مع 
مب����اراة األزرق وحرصا من اللجنة 
على حضور اجلماهير ملؤازرة األزرق 
والقادسية.  وبني السهو أن اللجنة 
خاطبت جميع االحتادات اخلليجية 
بشأن إرسال جدول بتوقيت تدريباتهم 
وعدد الساعات التي يريدونها حتى 
يتم التنسيق مع مالعب التدريبات 
في امللعب الفرعي لستاد جابر ونادي 
النصر وملعب احت����اد الكرة جتنبا 

حلدوث أي تعارض بينهم. 

الطني يشيد بالتعاون مع الثالثة

من جانبه، قال املخرج محمد الطني 
ان وفد تلفزيون الكويت وجد تعاونا 
اللجنة املنظمة  كبيرا وملموسا من 
للبطولة ما يوحي بأن البطولة ستكون 

من أفضل البطوالت تنظيميا.
وأش����ار الطن����ي ال����ى أن القناة 
الثالثة سبق أن نقلت مباراة األزرق 
واالمارات للناشئني قبل يومني ولم 
جتد أي مشكلة وفي النقل بل بالعكس 
استفادت منها ووضعت املالحظات من 
أجل تطبيقها في البطولة، متمنيا ان 
يستمر هذا التعاون بني جميع اللجان 

حتى نهاية البطولة.

رسائلي..
 هذه رس���الة خاصة الى اجلماهير قبل اخلوض في 
الرسائل التفصيلية االخرى، اذهبوا الى ستاد جابر الدولي 
ومتعوا اعينكم بصرح رياضي كبير واشكروا احتاد الكرة 
على هديته بعدما أصبح احلديث عن افتتاح امللعب طويال 
وممال، لكن احتاد الكرة برئاسة الشيخ طالل الفهد سابق 
الزم���ن ومنحنا فرصة ثمينة لالحتفال مبكرا مبثل هذا 

امللعب التحفة بعد أن كان مدفونا وهو حي! 
< الرسالة االولى إلى وزير الشؤون: قلت »انه ستتم 
دع���وة االندية النتخاب جلنة مؤقتة الدارة احتاد الكرة 
على ان تقوم هذه اللجنة بالدعوة لعقد جمعية عمومية 
لتعديل املادة32 ليصبح لكل ناد ممثل في االحتاد« ونقول 
نح���ن ان أي تدخل في اعمال االحتاد احلالي املعتمد من 
»فيفا« وتش���كيل جلنة مؤقتة سوف ينتهي إلى ايقاف 
نشاطنا والعودة مرة اخرى الى نقطة الصفر، واملؤمن 

ال يلدغ من جحر مرتني.
< الرسلة الثانية إلى أزرق الناشئني: شاهدت مباراتكم 
مع االمارات »1-3« وتأكدوا ان اخلس���ارة التجريبية ال 
تقلل من ش���أنكم، وامامكم فرصة كبيرة لن تعوض إذا 
فزمت باللقب اخلليجي كأول بطولة رسمية تتحقق على 

ستاد جابر الدولي »هذي الفرصة وال بالش«.
< الرس���الة الثالثة إلى القادسية وكاظمة: جند لكم 
العذر في مباراتي الذهاب لكأس االحتاد اآلسيوي ولكن 
لن نعذركم إطالقا في مواجهتي اإلياب بعد غد وعليكم 
التعامل مع املباراتني بحذر ش���ديد حتى بلوغ املباراة 

النهائية بإذن اهلل.
< الرسالة الرابعة إلى فواز احلساوي: ذهاب ابراهيما 
كيتا إلى العني االماراتي ال نختلف عليه ولكن ما نختلف 
معك عليه عدم تأمني محترف آخر للعب مع الفريق في 
كأس االحتاد اآلسيوي مما سيترك فراغا في خط الوسط، 
نقدر حهودك الكبيرة مع االصفر ولكن نقول لك من باب 

املصارحة لقد أخطأت.
< الرسالة اخلامسة إلى الالعب محمد جراغ: تقول 
»انك لن تعود للمنتخب ما دام غوران مدربه وعبدالعزيز 
حمادة مساعدا له« ان يخرج هذا الكالم من العب ال مبتدئ 
فيمكن »تطنيش���ه« لكنك العب خبرة تعلم ان الدخول 
واخلروج من باب املنتخب امر عادي واذا أردت رأيي فإن 

مستواك احلالي ال مينحك االنضمام لألزرق.
< الرس���الة السادس���ة إلى القناة الثالثة: يقول لي 
صحافي خليجي ان التلفزيون الكويتي له خصوصية 
عند املشاهد اخلليجي ومهما كانت برامجه فانه يحظى 
باملتابعة النه األقدم في املنطقة، وسؤالنا للمسؤولني هل 
أنتم راضون عما يقدم اآلن؟ هل يعقل ان تخلو الشاشة 
من البرامج احلوارية والتحلي���الت الفنية؟ أصارحكم 
القول ان الفترة احلالية هي أسوأ ما قدمته القناة الثالثة. 

وسالمتكم. 
ناصر العنزي
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 غوران يستبعد فاضل من »الرديف«
مبارك الخالدي

استبعد اجلهاز الفني لالزرق الرديف مدافع القادسية حسني فاضل 
من التشكيلة قبل مغادرة الوفد في 22 اجلاري خلوض بطولة غرب 
آسيا للفترة من 24 وحتى 30 اجلاري في العاصمة االردنية عمان.

 ومن املقرر ان يخت���ار املدرب الصربي غوران توفاريتش بديال 
لفاضل. اجلدير بالذكر، ان اجلهاز الفني للرديف سمح لالعبي كاظمه 
وهم فهد العنزي وناصر الوهيب بالبقاء في الكويت حيث سيلعب 
البرتقالي امام االحتاد الس���وري االربعاء املقبل في اياب الدور ربع 

النهائي لكأس االحتاد االسيوي لكرة القدم. 

د. حسني املكيمي

الساحل يتعادل مع التضامن ويتصدر »الثانية«
بداية جيدة للكويت في كأس االتحاد وفوز الشباب على الجهراء

 )هاني الشمري(


