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عبداهلل العنزي 
 يفتتح االزرق مبارياته في 
بطولة غرب اس����يا السادس����ة 
لكرة الق����دم مبواجهة املنتخب 
السوري في الساعة ال� 8 مساء 
على ستاد امللك عبداهلل الثاني 
في العاصمة االردنية عمان، في 
اجلولة الثاني����ة من املجموعة 
الثاني����ة. وميل����ك املنتخب����ان 
السوري واالردني نقطة واحدة 
لكل منهما اثر تعادلهما 1-1، على 
ان تختت����م مباريات املجموعة 
بعد غد الثالثاء بلقاء االزرق مع 
االردن. وسجل عبداهلل ذيب )14( 
هدف االردن، وادرك محمد زينو 

التعادل لسورية )80(.
وكان املنتخ����ب االيراني قد 
اس����تهل حملة الدفاع عن لقبة 
بقوة بفوز عريض على نظيره 
افتتاح  ف����ي  البحرين����ي 0-3 
املجموعة االولى، وسجل سيد 
هادي عقيلي )36 و38( ومهرداد 

بوالدي )47( االهداف.
وم����ن املفت����رض ان يكون 

ل����الزرق قد  الفن����ي  اجله����از 
اس����تفاد من متابعت����ه ملباراة 
االردن وسورية، واكتشف من 
خاللها نق����اط الضعف والقوة 
ل����دى املنتخبني، اضافة الى ان 
االزرق سبق ان التقى قبل اقل 
من شهر مع املنتخب السوري في 
الكويت وديا وانتهى اللقاء بفوز 
االزرق بثالث����ة اهداف نظيفة، 
وقد ضمت التشكيلة السورية 
اغلب الالعبني املشاركني حاليا 

في بطولة غرب اسيا.
االزرق املشارك للمرة االولى 
في البطولة مطالب بترك انطباع 
جيد عن التطور العام في ادائه، 
وه����و االمر ال����ذي يحتم على 
مدرب املنتخب الصربي غوران 
توفاريتش اللعب بالتش����كيلة 
املناس����بة في املب����اراة، والتي 
ستعتمد بش����كل اساسي على 
معرفته الفنية بقدرات املنتخب 
الس����وري من خالل مواجهته 
السابقة مع االزرق او من خالل 
مشاهدته في املباراة االولى امام 

وقد اعطى غوران تعليماته 
العتيقي  الى العبي االرت����كاز 
واالنصاري وعبداهلل الشمالي 
بضرورة اغالق املساحات في 
منطقة الوس����ط امام الهجمات 
السورية، وتغطية الظهيرين 

في حالة الهجوم.
من جهته، س����يجد املنتخب 
السوري نفسه مطالبا بتحقيق 
الفوز وال شيء غيره اذا ما اراد 
االس����تمرار في البطولة، وهذا 
االمر سيدفع باملدرب السوري 
امين حكيم الى اللعب مهاجما 
البداية، مس����تغال تواجد  منذ 
الثنائي رجا رافع ومحمد زينو 

في الهجوم.
وكان اجلهاز الفني لسورية 
قد ش����هد تغيرا قب����ل انطالق 
السابق  املدرب  بإقالة  البطولة 
فجر ابراهي����م وتعيني احلكيم 
لقي����ادة املنتخ����ب عل����ى ان 
يشرف املدرب الصربي ميالن 
زيفادينوفيتش على املنتخب 

بعد البطولة مباشرة.

غوران يعرف جيدا قدرات 
العبي الرديف من خالل املعسكر 
الذي اقامه املنتخب قبل انطالق 
املوسم في القاهرة، وتعرف على 
امكانيات العبيه جدا، لذلك لن 
يجد صعوبة في ايجاد التشكيلة 
املناسبة، ومن املرجح ان يدفع 
بخالد الرش����يدي في حراس����ة 
املرمى، ومس����اعد ن����دا واحمد 
الرشيدي ومحمد راشد وعامر 
املعت����وق في الدف����اع، وجراح 
العتيقي وفهد االنصاري وفهد 
البريكي في  العنزي وعبداهلل 
خط الوسط، فيما سيكون حسني 
املوسوي وعبدالعزيز املشعان 

في املقدمة.
وكان االزرق قد ادى تدريبه 
الرئيسي مساء امس، وقد طبق 
اجلهاز الفني عددا من اخلطط 
التكيكية التي سيلعب بها في 
مباراة اليوم، وقد ركز غوران 
على االطراف وسرعة نقل الكرة 
في الهجمات املرتدة، والتسديد 

من خارج منطقة اجلزاء.

في املجموعات الثالث، باالضافة 
الى صاحب افضل مركز ثان الى 

الدور نصف النهائي.

الدور نصف النهائي، فتحقيقه 
للنقاط الثالث سيجعله بحاجة 
الى اللع����ب بفرصتي الفوز او 

التعادل في املباراة الثانية امام 
االدرن، الن نظام البطولة ينص 
على تأهل اصحاب املراكز االولى 

االردن.
والف����وز في مب����اراة اليوم 
سيكون بوابة لعبور االزرق الى 

تأهل جنما املنتخب املصري 
محم���د انور وعلي ف���رج الى 
النهائية لبطولة جنى  املباراة 
العقارية الدولية لالس���كواش 
التي تقام عل���ى مالعب مركز 
االسير يوسف املشاري في نادي 
القادسية برعاية الشيخة فادية 

السعد.
في نصف النهائي، فاز انور 
على مواطنه اندرو وجيه 1-3 
وجاءت نتائج االش���واط 11-9 
و11-3 و11-4 و11-8، وفرج على 
االجنليزي جيمي هيكوك 2-3 
وجاءت نتائج األشواط 13-11 

و11-9 و9-11 و15-13 و8-11.
م���ن جانبه، أش���اد رئيس 
العالقات العامة في البطولة احمد 
الذي  الكبير  الدوسري بالدور 
تلعبه جلنة العالقات العامة في 
خلق أجواء التنافس بني مختلف 

املشاركني في البطولة.
وق���ال ان جه���از العالقات 
العامة ال يألو جهدا في توفير 
جميع املستلزمات وسبل الراحة 
لالعبني، وشكر الشيخة فادية 
السعد راعية البطولة على دعمها 
الال مح���دود وتوفيرها جميع 

مستلزمات البطولة. 
من جهته، قال املصنف العاملي 
انه  االجنليزي جيمي هيكوك 
فوجئ باملستوى الفني العالي 
للبطولة واملنافس���ة الشرسة 
التي شهدها من جنوم املنتخب 
املصري، واضاف ان بطولة جنى 
حتظ���ى باهتمام كبير جدا من 
جنوم اللعبة في العالم والكل 
لديه رغبة حقيقية في املشاركة 
اكتس���بت شهرة  ان  فيها بعد 
عاملية. ومتنى التوفيق للنجمني 
املصريني محمد انور وعلي فرج 

في املباراة النهائية.
وأردف: املتأهالن من املصنفني 
وميتلكن خبرة كبيرة ومهارات 
فني���ة رائع���ة تأهلهما خلنيل 
التكهن  اللقب، وم���ن الصعب 
مبن سيفوز منهما في املباراة 

النهائية. 

تعادل األردن وفوز عريض إليران في االفتتاح.. وعمان تواجه البحرين اليوم

األزرق الرديف على المحك السوري في »غرب آسيا«

الشيح أحمد الداود متحدثا في املؤمتر الصحافي بني فيصل الذكير وبدر الرشيدي

الشيخ فيصل املالك مع العبي االزرق الرديف في مقر سفارتنا باالردن العب األزرق الرديف عبداهلل البريكي في تدريب سابق

المالك: األزرق أحد أبرز المنتخبات اآلسيوية 
اكد سفيرنا في االردن الشيخ فيصل 
املالك أهمية التضحية والعطاء كل في 
مج���ال عمله من اجل متثي���ل الكويت 
بالشكل الالئق واملش���رف في احملافل 

االقليمية والدولية.
واشاد الش��يخ في��صل في تصريح 
ل� »كونا« عقب لقائه وفد االزرق الرديف 
املشارك في بطولة غرب آسيا باحلركة 
الرياضية الكويتية والدور الذي تقوم 
به من اجل ابراز الوجه املشرق للكويت 

في اخلارج.
وطالب اعض���اء املنتخب والالعبني 
باجلد واالجتهاد واحلرص على متثيل 
الكويت بالشكل الالئق السيما ان املنتخب 
الكويتي يعد احد ابرز املنتخبات على 

املستوى القاري نظرا ملا حققه من نتائج 
الفتة لالنظار خالل السنوات املاضية.

ودعا الالعبني الى التالحم والعطاء 
والتفاني والعمل بإخالص واحلرص على 
تقدمي املس���تويات الفنية العالية التي 
تليق مبكانة واسم الرياضة الكويتية في 
احملافل الدولية معربا عن خالص امنياته 
للمنتخب بالتوفيق في حتقيق النتائج 

املشرفة والفوز بلقب البطولة.
من جهته، اعرب رئيس الوفد يوسف 
اليتام���ى عن خالص ش���كره وتقديره 
لالهتم���ام ال���ذي أولته س���فارتنا في 
االردن للمنتخب، مثمن���ا االثر الكبير 
الذي تركه هذا االهتمام في نفوس جميع 
اعضاء الوفد من اجلهاز االداري والفني 

والالعبني.
واضاف اليتامى ان حسن االستقبال 
واحلفاوة التي حظي بها املنتخب منذ 
وصوله الى االردن من قبل اركان واعضاء 
السفارة وعلى رأسها الشيخ فيصل املالك 
ليس���ت باالمر اجلديد فهي حترص كل 
احلرص على متابعة شؤون كل الكويتيني 

املتواجدين في االردن.
وقال »لقد س���عدنا بهذا اللقاء الذي 
يحملنا املزيد من املس���ؤولية«، معربا 
عن امله بأن يكون املنتخب عند حسن 
ظن اجلميع ويوفق في رفع اسم وراية 
دولة الكويت خفاقة في هذا احملفل القاري 
وتقدمي عروض تليق بسمعة كرة القدم 

الكويتية.

نهائي مصري لبطولة جنى الدولية لالسكواش أعلن أنه ينسق مع وزارة التربية إلنشاء مدرسة خاصة لتعليم القواعد المرورية

الداود: حلبة جابر األحمد ساهمت
في زيادة المتسابقين ورفع مستواهم

مبارك الخالدي
ادارة  أعلن رئيس مجل���س 
الس���يارات الشيخ احمد  نادي 
ال���داود ان مجلس اإلدارة اعتمد 
برنامج البطوالت واملش���اركات 
للنادي للموسم 2010-2011، وقال 
ان النادي بصدد تنظيم 51 بطولة 

خالل املوسم.
ج���اء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده النادي مساء 
اخلميس املاضي مبقره في قرطبة، 
لإلعالن ع���ن والدة فريق »جي 
فورس« ألول م���رة في الكويت 

ومشاركاته اخلارجية.
وأكد الداود دعم ادارة النادي 
للشباب الكويتي املتميز في شتى 
أنواع رياض���ة احملركات بهدف 
رف���ع اس���م الكوي���ت عاليا في 
احملافل القارية والدولية، ودعا 
أولياء األم���ور إلى حث ابنائهم 
وبناتهم على التوجه الى حلبة 
النادي ملمارسة هوايتهم بعيدا 
الس���ريعة،  الطرق  عن مخاطر 
مشيدا بجهود وزارتي الداخلية 
والصحة وتعاونهما الكبير مع 
ادارة النادي لتوفير سبل األمن 

واألمان للمتسابقني.
وكشف الداود عن توجه ادارة 
الن���ادي ملخاطبة وزارة التربية 
إلنشاء مدرس���ة خاصة للطلبة 
األقل من 8 سنوات لنشر الوعي 
بالقواعد املرورية وشروط األمن 
والسالمة من احلوادث وغرسها 
في النشء عبر متخصصني في 

هذا املجال.
واضاف ان النج���اح الكبير 
الذي حتقق في رياضة السيارات 
والدراجات جاء نتيجة للجهود 

حي���ث اعداد الس���يارات وقطع 
غيارها الالزمة.

وقدم الداود الفريق الكويتي 
»جي فورس« واملكون من السائقني 
بدر الرشيدي ويوسف الرفاعي 
وخليفة املرزوق ومحمد القاضي 
وفيص���ل العثمان قائال انه اول 
فريق كويتي محترف في سباق 
احللبات وسبق له املشاركة في 

بطوالت بالبحرين ودبي.

األول من نوعه

من جهت���ه، قال عضو فريق 
»جي فورس« بدر الرشيدي ان 
الفريق ه���و االول من نوعه في 
الكويت الذي يشارك في سباق 
الس���باق عبارة  احللبات، وان 
ع���ن مجموعة من الفئات ومنها 
الفورم���وال واح���د، واضاف ان 
الفريق ش���ارك في فئات »جي 
تي« و»الراديكال« و»الس���وفت 
كوب والفون كوب« على حلبات 

االتودروم في دبي.
ولفت الى ان الفريق شارك في 
عدة بطوالت في املوسم املاضي 
وحصل على مراكز جيدة، ومنها 
»اجليتي وال���كارت« ومدته 24 
س���اعة وس���باق الروتكس في 
ال���ى رعاية  االمارات، مش���يرا 
الفريق ألحد الفرق الفرنس���ية 
في س���باق حتدي الصحراء في 
الفرنسيني بتدريب  مقابل قيام 
الى  الكويتية باالضافة  الكوادر 
قيام »جي فورس« بتأس���يس 
اكادميية متخصصة لتعليم العامة 
وتأهيلهم للسباق في احللبات 
مع مساعدتهم في احلصول على 

ترخيص »ناشيونال سي«.

من البطوالت الدولية ومنها بطولة 
الش���رق األوسط املرحلة  رالي 
الثانية في مارس املقبل مبناسبة 
اليوبيل الذهبي الستقالل البالد 
ال� 20 للتحرير، الفتا  والذكرى 
الى جناح الكويت في تنظيمها 
األعوام الس���ابقة وكذلك بطولة 
جابر األحمد الدولية للمتوكروس 
الرملية وبطولة دولية للكارت 
وبطول���ة دولي���ة للدراج���ات 

الهوائية.
وش���كر الداود الهيئة العامة 
للشباب والرياضة على دعمها 
خلطط وبرامج النادي وللشباب 
الكويتي احملب لهذه الرياضات، 
وناش���دها زي���ادة الدعم املادي 
للنادي نظرا للتكاليف الباهظة 
لهذه النوعية من الرياضات من 

احللبة وقال ان حلبة السوبر رالي 
استضافت املرحلة االستعراضية 
لرالي الكويت الدولي اعوام 2008 
و2009 و2010 وكذل����ك حلب����ة 
املتوك����روس واالندورو والتي 
تشمل مضمار التدريب للصغار 
الرباعية  الدراج����ات  وحلب����ة 
واحللب����ة متع����ددة األغراض 
مبس����احة 10000 مت����ر مربع 
لتستضيف بطوالت االستعراض 
احلر والدرايف واالتوتس����ت 
وحلبة الكارت الدولية، مشيرا 
الى ان كل احللبات قد صممت 
وفق املقاييس الدولية لالحتاد 

الدولي للعبه.
وكشف عن برنامج السباقات 
والبط���والت للموس���م اجلاري 
وتشمل 51 بطولة محلية وعددا 

الكبي���رة الت���ي بذلت واخلطط 
الت���ي وضعها مجل���س اإلدارة 
بهدف تطوير مستوى الرياضة 
في البالد عبر تنظيم العديد من 
البطوالت وتكثيف املش���اركات 
اإلقليمية والدولية لصقل املواهب 
الواعدة لرفع اس���م الكويت في 

احملافل الدولية.
وأشار الداود الى ان البطوالت 
السابقة التي أقيمت على حلبة 
جابر األحمد الدولية ساهمت في 
جذب العديد من الشباب الكويتي 
احملب لهذه الرياضات باإلضافة 
الى أع���داد كبيرة من اجلماهير 
املتحمسة لهذا النوع من الرياضة، 
الفتا الى ان افتتاحها رسميا سيتم 

في نوفمبر املقبل.
الذي لعبته  بال����دور  ونوه 

الرش�يدي: فريق »جي فورس« األول من نوعه في الكويت

المصري علي فرج
في مباراته

مع اإلنجليري جيمي هيكوك


