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)هاني الشمري(فهد العنزي يطير في الهواء بعد عرقلته من مدافع االحتاد السوري 

فشل بمرافقة القادسية إلى الدور نصف النهائي

كاظمة يخسر من االتحاد السوري ويودع »اآلسيوية«

الفالح اجتمع بأعضاء الهيئة المعينين

د.فؤاد الفالح مجتمعا مع أعضاء الهيئة املعينني

التقى رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة للش����باب والرياضة د.فؤاد الفالح بأعضاء 
مجلس إدارة الهيئة املعينني باملرسوم األميري الذي 
صدر مؤخرا وهم: محمد املسعود وفواز املزروعي 
وخالد فهد الغامن وأسامة الدويخ وحسني البلوشي 
وحامد الرومي، فيما تغيب عن احلضور يوس����ف 
اليتامى لتواجده خارج البالد وطرقي سعود لظروف 
خاصة، ومت خالل اللقاء التطرق إلى آخر املستجدات 

الشبابية الرياضية املطروحة على الساحة وسبل 
إزالة اي معوقات تعترض هذه املسيرة. وأكد الفالح 
حرص الهيئة على تنفيذ السياسة العامة للدولة 
في مجاالت العمل الش����بابي والرياضي وتوجيه 
اخلطط واملشروعات ذات الطابع الوطني في تلك 
الرياضية  البرامج واألنش����طة  املجاالت وتطوير 
وتوفير املنش����آت الالزمة لها للنهوض بالرياضة 

الكويتية الى ارقى املستويات.

الحسيني يوّدع إسكواش جنى الدولية

رديف األزرق يؤدي أول تدريباته في عمان

»السلة« يعتمد 20 العبًا في القائمة 
األولية للمشاركة في األسياد

ختام بطولة البحري  للشراع

ثالثي كاظمة يلتحق اليوم بالوفد إلى دورة غرب آسيا في األردن

اكتمل عقد دور ال� 16 لبطولة جنى العقارية الدولية 
لالسكواش لفئة الرجال التي انطلقت منافساتها االثنني 
املاضي على صالة مركز االسير يوسف املشاري بنادي 
القادسية حتت رعاية الشيخة فادية السعد، بتأهل 
املص����ري مازن جمال الذي ف����از على العب منتخبنا 
الوطني بدر احلسيني بصعوبة 3-1 في اللقاء الذي 
جرى بينهما امس االول واس����تغرق قرابة الس����اعة 
واس����تطاع جمال حسم االشواط الثالثة في الدقائق 
االخيرة لقوة املنافسة حيث ابدى احلسيني صالبة 
كبيرة ولكن عامل اخلبرة صب في مصلحة خصمه 
وجاءت نتيجة االشواط كالتالي: )11/8، 4/11، 9/11، 9/11(، 
وتأهل املصري وائل فرج اثر فوزه على مواطنه عادل 
الزرقا 3-0، واالجنليزي اليكس بفوزه على املصري 
باسم مكرم 3-2 . وحلق الفرنسي جوان ليزو باملتأهلني 
الثالثة بتغلبه على مواطنه فلورينت بونتيري 2/3 
. وبهذا فقد انضم الالعب����ون املتأهلون األربعة الى 
زمالئهم ال� 12 العبا الذين تأهلوا مباش����رة الى دور 
ال�16 ولم يخوضوا منافسات االدوار التمهيدية كون 
نظام البطولة يس����مح للمصنفني بعدم املشاركة في 
األدوار األولى.  هذا ومن املفترض ان يكون امس قد 
شهد الظهور االول لنجمي منتخبنا الوطني عبداهلل 

املزين وس����الم فايز حيث لعب����ا في وقت متأخر مع 
املصريني محمد علي وعمر خالد كل على حدة، كما التقى 
االجنليزي جولي مع املصري وائل فرج واالسباني 

الندرو روميجليد مع املصري اندرو وجيه. 
أسف جنم منتخبنا الوطني بدر احلسيني خلروجه 
من االدوار التمهيدية للبطولة وقال: كنت امتنى ان 
ارضي طموح اجلماهير الكويتية بالتأهل للدور الثاني 
وقد بذلت مجهودا كبيرا في مباراة امس االول وقدمت 
ما في وسعي ولكن سوء احلظ وعدم التوفيق لعب 
دورا كبيرا في خروجي من االدوار االولى. واش����ار 
احلس����يني الى ان عامل اخلبرة ص����ب في مصلحه 
خصمه جمال وبه حسمت نتيجة االشواط في دقائقها 

االخيرة بعد ان كان االقرب الى الفوز.
واعتبر ان البطولة اضحت احدى اهم البطوالت في 
املنطقة والعالم وقال ان االقبال الشديد على البطولة 
ومن مختل����ف دول العالم خير دلي����ل على االهمية 
الكبيرة التي يتمتع بها الالعبون الدوليون اضافة الى 
املستوى الفني العالي لالعبني املشاركني واخلبرات 
الكبيرة التي متكنهم ان يحصدوها من خالل املشاركة 
في البطولة.ومتنى احلسيني لزمالئه عبداهلل املزين 

وفايز سالم الوصول الى االدوار النهائية.

عبداهلل العنزي
أدى رديف األزرق مساء امس أول تدريباته 
العاصم���ة األردنية عمان، اس���تعدادا  في 
للمش���اركة في بطولة غرب آسيا السادسة 
لكرة القدم التي تنطل���ق غدا اجلمعة، في 
اول ظهور لألزرق في البطولة، ويلعب في 
املجموعة الثانية الى جانب منتخبي سورية 

واألردن.
وق���د عمد اجلهاز الفن���ي بقيادة املدرب 
الصربي غوران توفاريش الى إجراء تدريب 

خفيف لالعبني لعدم إرهاقهم.
ويسعى اجلهاز الفني للرديف من خالل 
هذه البطولة الى إعداد جيد لألزرق الرديف 
للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية التي 
س���تقام في مدينة غوانزو الصينية خالل 

الفترة من 12 الى 27 نوفمبر املقبل.
وستكون الفرصة سانحة امام غوران من 
اجل مراقبة منتخبي املجموعة جيدا عندما 
يلتقي س���ورية واالردن في اجلولة األولى 
غدا، قبل ان يلعب الرديف مع سورية يوم 

االحد املقبل، واألردن يوم الثالثاء.

وس���يتأهل أصح���اب املرك���ز األول في 
املجموعات الث���الث، برفقة صاحب أفضل 
مرك���ز ثاني الى الدور نصف النهائي، ومن 
املقرر ان يحضر غوران ومساعده عبدالعزيز 
حمادة مباراة األردن وسورية التي ستقام 
على ستاد امللك عبداهلل الثاني لتسجيل نقاط 
القوة والضعف لدى املنتخبني. وكان وفد 
األزرق قد غادر صباح امس الى عمان، وقد 
رأس الوفد عضو اللجنة الفنية والتطوير 
يوسف اليتامى، وضم أسامة حسني مديرا 
للمنتخب، وعلي محم���ود إداريا، ومبارك 
العجمي مش���رفا، وحسني بوحمد مسؤول 
العالق���ات العامة، وغوان توفاريش مدربا، 
وعبدالعزيز حمادة مدربا مساعدا، وزافيتشا 
بييتش مدربا حلراس املرمى، ود.عبداملجيد 
البن���اي اخصائي عالج طبيع���ي، ود.علي 
الش���مالي طبيب املنتخب، باإلضافة الى 17 
العبا هم: خالد الرش���يدي وحميد القالف 
واحمد الرشيدي ومحمد راشد ومحمد فريح 
وعامر املعتوق ومساعد ندا واحمد عبدالغفور 
وضاري س���عيد وفهد االنصاري وعبداهلل 

الشمالي وعلي اشكناني وعبداهلل البريكي 
وسعود املجمد وحسني املوسوي وعبدالعزيز 

املشعان وجراح العتيقي.
ومن املق���رر ان يلتح���ق بالوفد اليوم 
العبي كاظمة الثالثة يوس���ف ناصر وفهد 
العنزي وناصر الوهيب، بعد ان خاضوا مع 
ناديهم مساء امس مباراة االياب في الدور 
ربع النهائي لكأس االحتاد اآلس���يوي امام 

االحتاد السوري.
من جانبه، أعرب مدير األزرق أس���امة 
حسني عن سعادته للمشاركة في هذه البطولة 
والتي هي خير اعداد للمنتخب الرديف قبل 
خوض غمار االسياد، مشيرا في الوقت ذاته 
الى أهمية ان يظهر األزرق في بطولة غرب 
آسيا بالصورة احلقيقة خصوصا ان املنتخب 
قدم في السنتني األخيرتني عروضا وحقق 
نتائج جيدة. وأشار حسني الى ان اعداد هذا 
املنتخب س���يكون خير رادف الى املنتخب 
األول الذي يواجه استحقاقني مهمني وهما 
»خليجي 20« في اليمن نوفمبر املقبل، وكأس 

آسيا يناير املقبل.

يحيى حميدان
أرس���ل احتاد الس���لة قائمة أولية بأسماء 20 العبا الى االحتاد 
اآلس���يوي للعبة وذلك ليتم اختيار 12 العبا منهم في وقت الحق 
للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية )في غوانزو( والتي ستقام 

خالل الفترة من 12 وحتى 27 نوفمبر املقبل.
والالعبون ال� 20 هم: عبداهلل الصراف، فهاد الس���بيعي، صقر 
عبدالرضا، ناصر الظفيري، عبدالعزيز احلميدي وأحمد س���عود 
)القادس���ية(، عبدالعزيز الربيعة، حس���ني علي، أحمد البلوشي 
ومحمد أش���كناني )كاظمة(، شايع مهنا، صالح يوسف وعبداهلل 
الشمري )الساحل(، راشد رياض، سالم الهذال وحسني عبدالرحمن 
)الكويت(، ونايف الصندلي، عبدالعزيز ضاري ومحمد املطيري 

)اجلهراء(، ومحمد صالح )العربي(.
وسيقيم احتاد السلة معسكرا تدريبيا للفريق في الفلبني ملدة 
10 أيام قبل املش���اركة في البطولة، وجت���رى محاوالت حاليا من 
قبل احتاد اللعبة لزيادة عدد أيام املعس���كر وذلك بالتنسيق مع 

اللجنة األوملبية.

اختتمت البطولة التنشيطية للقوارب الشراعية التي نظمتها 
جلنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الكويتي، 
وأس���فرت عن فوز س���الم الفيلكاوي باملركز األول في صنف 
األوبتمس���ت، على حساب شقيقه راشد الذي جاء ثانيا، وعلى 
اسحق عبدالغفور الثالث، وبفوز الدولي املتألق أحمد عبدالسالم 
باملركز األول في صنف الليزر ريديال على حس���اب الدوليني 
سالم الفهد الثاني ونايف الهده الثالث، فيما فاز سعود املسعود 
باملركز األول في صنف الليزر 4.7، متفوقا على خالد الصعيب 

وسالم قلي.

الكندري دخل تدريبات األبيض بعد طول غياب

عقلة: كأس االتحاد فرصة لتعويض 
الالعبين عن نقص المباريات

         مبارك الخالدي
سادت اجواء السعادة والطمأنينة اجلهازين 
االداري والفني لفريق نادي الكويت بعد دخول 
حارس مرماه مصعب الكندري تدريبات الفريق 
مس���اء امس وثبوت تعافيه من االصابة التي 
حلقت به بعد اجراء االشعة املقطعية له، كما 
اجتاز الدورة االداري���ة املتعلقة مبجال عمله 
والتى صادفت االصابة ومنعته من االلتحاق 
باألبيض منذ انطالق االستعدادات للموسم 

اجلاري.
وفي هذا الس���ياق قال مدير الكرة عادل عقلة 
ان االشعة املقطعية لركبة الكندري اثبتت شفائه من 
االصابة اللعينة التي خشينا ان تتسبب في طول غيابه 
عن حراسة مرمى الفريق ولكن التزام الالعب الراحة 
التامة وتعليمات االطباء ساهم في عودته وهو اآلن 
في مرحلة التأهيل لدخول املباريات بش���كل رسمي 

مع بقية زمالئه.
واض���اف ان الكندري م���ن الكف���اءات الفنية في 
حراس���ة املرمى وس���اهم في فوز االبيض في العديد 
من املباريات احلرج���ة لفطنته واخالصه الكبير في 

الذود عن مرماه.
وع���ن جاهزية األبيض لالس���تحقاقات املقبلة قال 
عقلة ان مباريات كأس االحتاد فرصة ليبقي الالعبون 
على حساسية املباريات النه من غير املعقول ان تدخل 
السباق على الدوري بعد توقف اكثر من 45 يوما وهي 
فترة تصيب الالعب بالفتور وتساهم في تراجع املستوى 

كما تتسبب في فقدان احلماسة خلوض املباريات.
واوضح عقلة ان بطولة كأس االحتاد تبقى في النهاية 
بطولة وكل الفرق تتنافس حلمل كأسها ونحن من الفرق 
التي تنافس على احلصول على الكأس وزيادة رصيدنا 
م���ن البطوالت كما انها تعوض الالعبني عن النقص في 
املباريات وفرصة ملنح العناصر البديلة فرصة املشاركة 
واثبات جدارتهم للجهاز الفني لتهيئتهم الخذ مراكزهم 

في الفريق متى اثبتوا جدارتهم لذلك.
واشاد عقلة بالتزام العبي الفريق في التدريبات خالل 
الفترة املاضية وقال ان الفريق مكتمل العناصر والصفوف 
باس���تثناء غياب جراح العتيقي الذي غادر مع املنتخب 
الرديف امس للمشاركة في بطولة غرب آسيا، اما بقية 

العبي الفريق فهم جاهزون للمباريات املقبلة.

مصعب الكندري عاد 
إلى التدريب مع األبيض

الدريع غادر 
إلى لندن للعالج

غادر عض���و مجلس ادارة 
النادي العربي ورئيس اللجنة 
الرياضية السابق بدر الدريع 
الى لندن، وذلك للعالج يرافقه 
السابق  االدارة  عضو مجلس 
منصور باش���ا. »سالمات وما 

تشوف شر يابو ناصر«.

مؤتمر صحافي 
في »السيارات«

 
يعق���د ن���ادي الس���يارات 
والدراج���ات اآللية مبقره في 
قرطب���ة، مؤمت���را صحافي���ا 
اليوم في الس���اعة ال���� 7:30 
مساء للحديث عن مشاركات 
فريق »جي فورز« في بطوالت 
السيارات على احللبات االقليمية 
والدولية خالل املوسم الرياضي 

.2011-2010

فحوصات أولية لمصابي 
»طائرة« األصفر

أجرى العبو الكرة الطائرة 
في القادسية سعد صالح وحسني 
البلوشي  الشطي ويوس���ف 
وعامر السليم فحوصات أولية 
الى  أملانيا متهيدا للعودة  في 
املالعب بعد جتهيزهم وتعافيهم 
من اإلصابات التي حلقت بهم 

املوسم املاضي.
من جانبه، أكد أمني الس���ر 
بالنادي ولي���د األنصاري ان 
فريق الكرة الطائرة يس���ابق 
الزمن كي يدخل غمار املوسم 
بكامل جنومه حيث أرس���لت 
ادارة النادي هؤالء الالعبني الى 
أملانيا لتلقي العالج وان النتائج 
األولية للفحوصات مطمئنة 
في حني يواصل الفريق األول 
استعداداته حتت قيادة املدرب 

الهولندي هاري بروكنغ.

خسارة األولمبي من كوريا الشمالية
خس��ر منتخبن��ا االوملبي امام 
منتخ��ب كوري��ا الش��مالية األول 
بصعوبة 0�1 في ال��دورة الرباعية 
املقامة في العاصمة الڤيتنامية هانوي، 

وكان األرزق قد خسر مباراته األولى 
امام املنتخب الڤيتنامي 0�3 وسيلعب 
مبارات��ه األخي��رة ام��ام املنتخب 

االسترالي بعد غد السبت.

نادي ال�ضباب الريا�ضي

رئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة

والأ�ضرة الريا�ضية

بنادي ال�ضباب الريا�ضي

يتقدمون باأجمل التهاين القلبية من

الدكتور/ جا�ضم رم�ضان الكندري

ع�ضو جمل�س الإدارة )�ضابقًا(

وع�ضو اجلمعية العمومية بالنادي

حل�ضوله على جائزة )الودي�ضي( العاملية

الأوىل على م�ضتوى العامل

والتي متنح لأول مرة لطبيب كويتي

متمنني له مزيد من التقدم والنجاح

تـــــهــنــئـــــــة

إبراهيم: العبونا التزموا بالخطة 
وأكثر ما نخشاه هو اإلصابات

مبارك الخالدي
اجمع مدربا القادسية محمد ابراهيم وتاي بورت 
التايلندي واتانا بوتشناكونغ على أحقية األصفر 
في التأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي بعد فوزه على الفريق التايلندي 

3-0 في إياب الدور الربع النهائي من البطولة.
وقال ابراهيم ان من أسباب فوزنا التزام العبينا 
باخلطة املوضوعة التي ركزنا فيها على السيطرة 
على منطقة وسط امللعب حيث طلبت من الالعب 
بدر املطوع االنطالق من الوس���ط ملؤازرة زمالئه 
وقد س���اهم بخبرته ومهارته في قيادة حمالتنا 
الهجومية وبالفعل حتقق لنا ما أردنا، ولو وفق 
املهاجمون خلرج القادس���ية فائزا بعدد وافر من 
األهداف، وقد كان الفريق التايلندي خطرا خاصة 
من األطراف لتميز العبيه بالسرعة وتسببوا لنا 

في مشاكل في بعض فترات املباراة.
واضاف انني أمتنى ان نواصل طريق االنتصارات 
في البطولة حتى النهاية ولكن اكثر ما أخشاه هو 
اإلصابات ألننا مع األسف في كل مباراة نفتقد جهود 
بعض الالعبني وهذا بال ش���ك يؤثر على مسيرة 
الالعبني وبالتالي ينعكس على االستقرار الفني 

وأسلوب اللعب الذي نريد تطبيقه.
من جهته قال تش���اناكونغ ان القادسية فريق 
كبير ومتطور وذلك ملشاركاته العديدة في البطوالت 
اآلس���يوية في األعوام األخي���رة وميتلك مفاتيح 
للعب عديدة خاصة املط���وع الذي هندس بأدائه 
املميز األهداف الثالثة وكان س���ببا رئيس���يا في 

فوز فريقه.
واضاف: لقد بدأنا املباراة بشكل جيد اال ان الهدف 
الذي دخل مرمانا من خطأ دفاعي مشترك أصابنا 
باإلحباط وبعد الهدف الثاني أجبرت على اللعب 
من خالل الهجمات املرتدة الندفاع اخلصم وارتفاع 
روحه املعنوية بعد الهدفني وحاولنا العودة الى 

املباراة لكننا فشلنا في ذلك. 

عبداهلل العنزي 
فشل كاظمة في اللحاق بالقادسية بالدور نصف النهائي 
من مس����ابقة كأس االحتاد اآلسيوي بخسارته في مباراة 
اإلياب أمام االحتاد الس����وري بهدف من دون مقابل، في 
اللقاء الذي جمع بينهما مس����اء امس على ستاد الصداقة 
والسالم، وكان كاظمة قد خسر في مباراة الذهاب مبدينة 
حلب 3/2، وبذلك يلتقي االحت����اد في نصف النهائي مع 
مواجن ث����وج التايلندي، بينما يواجه القادس����ية الرفاع 

الغربي البحريني.
في الش����وط األول ومنذ الدقيق����ة االولى بحث كاظمة 
عن التسجيل مبرمى االحتاد السوري، كون الفوز بهدف 
نظيف يؤهله الى الدور نصف النهائي من املسابقة، وكانت 
اولى هجمات البرتقالي رأسية من فهد الفهد بعد ان تلقى 
عرضية فهد العنزي اال ان كرة الفهد اعتلت العارضة »1«، 
وسدد فرج لهيب كرة من ركلة حرة على مقربة من منطقة 
جزاء االحتاد مرت جوار املرمى السوري »9«، وسدد لهيب 
كرة اخرى من داخل منطقة اجلزاء اال انها جاءت س����هلة 

بيد حارس مرمى االحتاد خالد احلاج »21«.
وعلى خالف مجريات اللعب افتتح االحتاد الس����وري 
التسجيل مبرمى كاظمة بعد ان عرقل عبداهلل الظفيري 
العب االحتاد تامر رشيد، فلم يتردد احلكم البحريني نواف 
شكراهلل في احتسابها ركلة جزاء ترجمها ماجد حمصي 
بنجاح مبرمى شهاب كنكوني »38«، لينتهي الشوط االول 

بتقدم احتادي بهدف نظيف.
ولم يتغير احلال كثيرا في الش����وط الثاني، فكاظمة 
واصل اداءه الهجومي، بينما اعتمد االحتاد على الهجمات 
املرتدة، فدفع مدرب كاظمة ميالن ماتشاله باملهاجم يوسف 

ناصر بدال من محمد الداود.
واستطاع يوسف ناصر في هز شباك االحتاد السوري 
من كرة رأسية اال ان احلكم البحريني شكراهلل ألغاه بداعي 
ارتكاب املدافع البرازيلي ساندور خطأ على حارس االحتاد 
خالد احلاج »50«، وجاءت اخطر الكرات لكاظمة من تسديدة 

قوية لعبداهلل الظفيري اصطدمت بالعارضة »76«.


