
االربعاء 6 اكتوبر 2010   45رياضة

فيصل العمر الشيخ طالل الفهد

أزرق الناشئني يواصل استعداداته للمشاركة في كأس آسيا

ابتعاد د. فؤاد الفالح عن الهيئة هل يساهم في حلحلة األزمة؟

مدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش مع اجلهاز الفني في تدريب سابق

»الهيئة« تستعد لدخول أجواء التسوية الرياضية

الفالح يعجل بتقاعده الطبي 15 الجاري
ويعقوب مديرًا عامًا مؤقتًا لـ »الشباب والرياضة«

مبارك الخالدي
علمت »األنب���اء« ان مدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح 
سيعجل بتقدمي طلب إحالته الى التقاعد 
ألسباب طبية اعتبارا من 15 اجلاري بدال 
من 5 نوفمبر املقبل، وفقا ملا كان يخطط 
له في السابق تنفيذا ملا تتطلبه املرحلة 
املقبلة التي ستشهد تسوية شاملة مللف 
األزمة الرياضية التي متر بها البالد منذ 

فترة ليست بالقصيرة.
وأوضح مصدر مسؤول ل� »األنباء« ان 
إحالة الفالح الى التقاعد في هذا التوقيت هي 
خطوة استباقية قبل انطالق دور االنعقاد 
املقبل ملجل����س األمة 26 اجلاري والذي من 

املرجح ان يشهد تصعيدا من بعض النواب 
باجتاه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد او وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي على خلفية قرار مجلس 
الوزراء بإعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة، 
واعتبار بعض الن����واب ان مجلس الهيئة 
بتشكيلته احلالية محسوب على احد األطراف 
في املشكلة الرياضية وهو ما ال ينسجم مع 
اجلهود الرامية حللحلة ملف األزمة بحسب 

وجهة نظر املعترضني.
وأضاف املصدر ان ابتعاد الفالح في هذا 
التوقيت سيساهم في تهدئة األوضاع من 
جهة ومينع انعقاد اي اجتماع ملجلس ادارة 
الهيئة من جهة اخرى، الس����يما مع اقتراب 

إعالن الوزارات عن أسماء ممثليها في مجلس 
ادارة الهيئة وهو األمر الذي قد يعلن بشكل 
رسمي األس����بوع اجلاري، ما ميهد الكتمال 
النصاب القانوني النعقاد االجتماع، إال ان 
توجه الفالح بترك منصبه سيرجئ توجيه 
الدعوات النعقاد االجتماع ريثما يتم اإلعالن 
عن الشخصية التي ستدير الهيئة للمرحلة 

املقبلة.
وأشاد املصدر باخلبرة االدارية للفالح 
وقال ان دوره كقائد رياضي واضح ومعروف 
إال انه آثر التفرغ ملواصلة رحلته العالجية 
الت����ي بدأها هذا الصيف ف����ي أملانيا، حيث 
يعاني من مشاكل في القلب ومن الصعوبة 
ان يوفق بني عالجه ودوره األكادميي كمدرس 

في اجلامعة ودوره كمدير للهيئة، وال يعني 
تقاعده الطبي ان الفالح كبش فداء لالزمة 
الرياضية خاصة انه عاد الى منصبه بحكم 

قضائي.
وأشار املصدر الى ان ادارة الهيئة ستسند 
مؤقتا الى نائب املدير العام لشؤون الشباب 
جاسم يعقوب ريثما يتخذ وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي قراره 
النهائي بإعادة املدير العام السابق فيصل 
اجل����زاف او اختيار ش����خصية بديلة وفق 
مرئيات املرحلة املقبلة، مشيرا الى سريان 
مفعول املرس����وم اخلاص بتعيني اجلزاف 
كمدير للهيئة إذ لم يتم إلغاء هذا املرسوم 

حتى اآلن.

بمشاركة العبي القادسية والرديف

األزرق يستدعي 24 العبًا لمباراتي البحرين وڤيتنام

طاب���ع تاريخي ألنه���ا املباراة 
الدولية االولى التي يلعبها االزرق 
على ملعبه الرئيسي ستاد جابر 

بعد ان مت افتتاحه.
ومن املقرر ان تصل غدا بعثة 
البحريني وس���تقيم  املنتخب 
في فندق ك���روان بالزا على ان 
يؤدي املنتخب البحريني تدريبه 
الرئيس���ي مساء غد على ستاد 

جابر مكان إقامة املباراة.

املقرر اقامت���ه في ابوظبي قبل 
انط���الق خليجي 20، مش���يرا 
الى ان استدعاء العبي الرديف 
لهاتني املباراتني بعد ان شاركوا 
في بطولة غرب آس���يا ال يعني 
إرهاقهم فهم اخ���ذوا راحة من 
التدريبات ملدة 3 ايام وهي مدة 

كافية جدا إلراحة العضالت.
اجلدي���ر بالذك���ر ان مباراة 
االزرق والبحرين ستكون ذات 

وكأس آس���يا، لذلك س���يقوم 
اجلهاز الفني بتجربة املزيد من 
العناصر املستدعاة للتشكيلة 

االولية لالزرق.
وب���ني محم���ود ان هات���ني 
املباراتني مهمتان جدا حتى يضع 
اجلهاز الفني اخلطوط العريضة 
للتشكيلة االساسية للمنتخب 
التي من املقرر ان تضم 22 العبا 
يخوص بهم املعسكر التدريبي 

من جهته، قال مشرف املنتخب 
علي محمود ان اجلهازين الفني 
واالداري طويا صفحة املنتخب 
الردي���ف وتفرغ���ا للعودة الى 
االزرق الكبير وذلك بعد انتهاء 
املش���اركة الناجحة في بطولة 
غرب آس���يا، مضيفا ان هاتني 
املباراتني الوديتني امام البحرين 
وڤيتنام هما اس���تئناف إلعداد 
االزرق لبطولت���ي خليجي 20 

عبداهلل العنزي 
يؤدي املنتخب الوطني تدريبه 
االول اليوم في السادسة مساء 
على ستاد جابر الدولي، استعدادا 
البحريني  ملالق���اة املنتخب���ني 
والڤيتنامي وديا اجلمعة والثالثاء 
املقبل���ني في اطار اس���تعدادات 
االزرق خل���وض غمار بطولتي 
»خليجي 20« نوفمبر املقبل في 
مدينة عدن اليمنية وكأس آسيا 
في يناير املقبل ف���ي العاصمة 

القطرية الدوحة.
ويأتي ه���ذا التدريب بعد ان 
حقق منتخب الرديف الذي يضم 
اغل���ب عناص���ر املنتخب االول 
بطولة غرب آس���يا السادس���ة 
أقيم���ت مؤخرا في  التي  للكرة 
العاصمة االردنية عمان بعد ان 
تغلب على املنتخب االيراني في 

املباراة النهائية 2 -1. 
وكان اجلهاز الفني لألزرق قد 
ناقش مع اللجنة الفنية والتطوير 
في االجتماع الذي عقد مساء امس 
تفريغ العبي االوملبي املستدعني 
للمنتخ���ب االول، بحيث يغادر 
الى معسكر املنتخب  الالعبون 
األول ف���ي ابوظب���ي ب���دال من 
الى دورة  الردي���ف  الذهاب مع 
األلعاب اآلس���يوية في غوانزو، 
والالعبون املستدعون الى صفوف 
األزرق األول هم »نواف اخلالدي 
ومساعد ندا وحسني فاضل وعامر 
املعتوق ومحمد راش���د وطالل 
العامر وفهد االنصاري وصالح 
الش���يخ وعبدالعزيز املشعان 
وبدر املطوع واحمد عجب وحمد 
العن���زي وفهد عوض ويعقوب 
العتيقي ووليد  الطاهر وجراح 
الرش���يدي واحمد  علي وخالد 
الرش���يدي وعبداهلل الش���مالي 
البريكي  وخالد خلف وعبداهلل 
وفهد العنزي ويوس���ف ناصر 

وشهاب كنكوني«.

الغرافة والسد السليمي بدأ مرحلة التأهيل
يستعيدان التوازن

خسارة االتحاد أمام 
موانغ تونغ

مبارك الخالدي
بدأ جنم النادي العربي واملنتخب األوملبي عبدالعزيز الس����ليمي 
مرحلة التأهيل البدني التي تسبق دخوله التدريبات على يد املعالج 
التونسي مصطفى يازي، وكان السليمي قد اصيب في العضلة الضامة 
اثناء تواجده مع املنتخب األوملبي في معسكره بتايلند الشهر املاضي 

ومن املقرر ان يشارك الالعب تدريبات فريقه االسبوع املقبل.
من جهة أخرى، عاد الى تدريبات األخضر مساء امس العبا املنتخب 
الرديف حسني املوسوي وعلي أشكناني بينما انضم كل من عبداهلل 
الشمالي واملدافع احمد الرشيدي واحلارس خالد الرشيدي الى تدريبات 
األزرق الذي يستعد ملواجهة البحرين وديا بعد غد. وكان االخضر قد 
فاز على فريق البحرين البحريني 3-2 مساء أول من امس في مباراة 

ودية حيث يقيم الفريق البحريني معسكرا في البالد.

استعاد الغرافة حامل اللقب 
والس���د الوصيف توازنهما بعد 
خسارتني متتاليتني، فتغلب االول 
على اخلور 3-0، والثاني على 
افتتاح املرحلة  األهلي 2-0 في 
اخلامس���ة من الدوري القطري 

لكرة القدم.
في املب���اراة األول���ى، حقق 
الغرافة فوزه الثاني هذا املوسم 
بس���حقه اخلور بثالثية نظيفة 
تناوب على تسجيلها انس مبارك 
)70 و87( والبرازيلي كليمرسون 

)75 ركلة جزاء(.
 وف���ي الثانية، حقق الس���د 
فوزه الثالث هذا املوس���م وكان 
على حساب األهلي بهدفني نظيفني 
س���جلهما علي حسن عفيف في 
الدقيقتني 20 و31.  وفي مباراة 
ثالثة، استعاد الريان انتصاراته 
وهزم السيلية بهدفني جلار اهلل 
املري )44( والعاجي امارا دياني 
)73 ركلة جزاء( مقابل هدف لعلي 

مجبل )77(.

فاز موانغ تونغ التايلندي على 
ضيفه االحتاد السوري 1-0 امس 
في ذهاب الدور نصف النهائي من 
مسابقة كاس االحتاد اآلسيوي. 
وسجل داغنو هدف املباراة الوحيد 
في الدقيقة الثامنة. وتقام مباراة 

االياب في 19 اجلاري.

توجه منتخب سورية لكرة القدم الى العاصمة الصينية بكني ملالقاة 
نظيره الصيني في مباراتني دوليتني وديتني يومي 8 و12 اجلاري في 
اطار استعدادات املنتخبني لنهائيات كأس االمم اآلسيوية املقررة في 

قطر يناير املقبل.
واختار املدرب الس����وري امين حكي����م 20 العبا خلوض املباراتني 
وهم: مصعب بلح����وس وعاطف جنيات ومهند ابراهيم وعبد الرزاق 
احلسني ومحمد زينو )الكرامة( ويحيى الراشد وعبدالرحمن عكاري 
وعدنان احلافظ )الوحدة( وحمزة ايتوني وس����امر عوض ورضوان 
االزهر )املجد( ومحمود خدوج )تشرين( وزياد شعبو )حطني( وعدي 
جفال )الش����رطة( واديب بركات )الوثبة( وسنحاريب ملكي )جينت 
البلجيكي( والياس مرقص )سيريسكا السويدي( ولؤي شنكو )البورغ 
الدمناركي( وعلي دياب )شنغهاي الصيني( وعبد الفتاح االغا )وادي 

دجلة املصري(.
وس����يفتقد املنتخب السوري جهود العبيه جهاد احلسني وفراس 
اخلطيب )القادسية( وعمر حميدي واحمد كالسي )االحتاد احللبي( 
الرتباطهم مبسابقة كأس االحتاد اآلسيوي، وماهر السيد ومعتز كيلوني 

الرتباطهما مع فريق اجليش في البطولة العربية العسكرية.
 إلى ذلك، أعلن رئيس االحتاد فاروق سرية عن التعاقد مع املدرب 
الصربي ميالن ريڤادنيوڤيتش ومواطنه راتومير ديوكوڤيتش لتدريب 

املنتخب ملدة 3 اشهر ونصف الشهر.

الديحاني ناشد أولياء األمور ومدراء المدارس التعاون إلنجاح المهمة

أزرق الناشئين يرفع وتيرة استعداده لكأس آسيا

للبطولة يس���عى اجلهاز الفني 
للمنتخب ال���ى ترتيب عدد من 
املباري���ات الدولية قبل التوجه 
الى اوزبكستان لوضع اللمسات 
النهائية للنواح���ي اخلططية 
والتكتيكية خاصة ان املنتخب  
لعب 3 مباريات ودية في معسكره 
مباليزيا متي���زت بالقوة على 
الرغم من خسارة االزرق حيث 
كان الهدف االول هو االستفادة 

الفنية.

في كل الدول املش���اركة وليس 
الكويت فقط لذلك نأمل من املربني 
االفاضل م���دراء املدارس النظر 
بعني التقدي���ر البنائهم الطلبة 
والشد من ازرهم في هذه املرحلة 
واعتبارهم في مهمة رسمية وهي 
بالفعل كذلك ولنا جتارب محمودة 
مع مسؤولي وزارة التربية الذين 
ل���م يقصروا م���ع منتخبنا في 

مرحلة التصفيات.
وعلى صعيد االستعداد الفني 

هذه الفترة الن املهمة التي امام 
ابنائهم مهم���ة وطنية بالدرجة 
االولى ونح���ن حريصون على 
بلوغ اهدافنا باملشاركة مع اولياء 
االمور الن الهدف االسمى هو رفع 
اس���م الكويت عاليا في احملافل 

الدولية.
كما ناش���د الديحاني مدراء 
املدارس وقال ان توقيت البطولة 
مدرج منذ زمن طويل ويتزامن 
مع انطالق املوس���م الدراس���ي 

واضاف اننا نعول كثيرا على 
الروح املعنوية العالية لالعبينا 
باالضافة الى موهبتهم العالية 
الثبات ج���دارة الكرة الكويتية 

قاريا.
وناشد الديحاني اولياء امور 
الالعب���ني تفهم دور ابنائهم في 
هذه املهمة الوطنية وقال ان دعم 
اولياء االم���ور خلطط وبرامج 
املنتخب هو من قادنا الى التأهل 
للنهائيات ونطلب منهم املزيد في 

مبارك الخالدي
دخ���ل املنتخ���ب الوطن���ي 
للناشئني مرحلة العد التنازلي 
للمشاركة في نهائيات كأس اسيا 
التي ستنطلق في اوزبكستان 
24 اجلاري، ويلعب االزرق في 
التي تضم  الرابع���ة  املجموعة 
باالضافة اليه منتخبات االمارات 
والعراق والصني. ويواصل ازرق 
الناشئني تدريباته على ملعب 
املرحوم عبدالرحمن البكر باحتاد 
الكرة بقي���ادة البرتغالي ادغار 
بورغيس ومساعده انور بورحمة 
بحضور كبير من الالعبني. وقد 
امتازت التدريبات بالروح العالية 
واحلماس بغي���ة الوصول الى 
البدنية والفنية قبل  اجلاهزية 
التوجه الى اوزبكستان وتشريف 
الك���رة الكويتية في هذا احملفل 

القاري الكبير.
من جهته وصف مدير املنتخب 
علي الديحاني املرحلة احلالية 
باحلساسة واملهمة، وقال ان االيام 
التي تفصلنا عن بطولة كأس اسيا 
اصبحت معدودة وال يوجد امامنا 
متسع من الوقت، فعنوان املرحلة 
احلالية هو التكاتف بني جميع 
مكونات املنتخب من جهازين فني 
واداري والعب���ني للوصول الى 
اقصى درجات االستعداد ليظهر 
االزرق بالش���كل الالئق السيما 
ان البطولة مؤهلة الى نهائيات 
كأس العالم وال يوجد مستحيل 

في كرة القدم.

أشاد بإحرازه بطولة كأس غرب آسيا

10 آالف دينار من العمر للرديف

األولمبي السعودي يعتذر عن لقاء األزرق
مبارك الخالدي

اعتذر االحتاد السعودي عن مواجهة منتخبنا 
االوملبي في الرياض 10 اجلاري ألس���باب فنية 
وقد اجرى سكرتير االحتاد السعودي فيصل 
عبدالهادي اتصاال ظهر امس مع سكرتير االحتاد 
سهو السهو ابلغه فيه اعتذار االحتاد السعودي 
عن اس���تقبال االزرق في هذه املرحلة السباب 

فنية وادارية.

اجلدي������ر بالذك������ر ان اجل��هازين الف��ني 
اتخ������ذا االج���راءات  ل���ألزرق ق��د  واالداري 
اس���ت���عدادا للس���فر الى الرياض استنادا الى 
املوافقة املب��دئية من االحتاد السعودي حيث 
تعتبر املباراة هامة لألزرق في سياق برنامجه 
االعدادي، ومن املتوقع ان يبدأ اجلهاز االداري 
للمنتخ���ب البحث ع���ن مباراة بديل���ة االيام 

املقبلة.

الذي يبشر بكل خير نظرا النه 
يضم ب���ني صفوفه نخبة من 

خيرة الالعبني الواعدين.
وأض���اف ان االنضب���اط 
التكتيك���ي جلمي���ع الالعبني 
والتقي���د بالتعليم���ات داخل 
أبرز س���مات  امللع���ب كانت 

املنتخب الشاب.
وأه���دى هذا االجن���از الى 
صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد واحلكومة الرشيدة 
والشعب الكويتي »املتعطش 
ملثل ه���ذه االجنازات«، معربا 
عن أمل���ه في ان تكون فاحتة 
خير نحو املزيد من االجنازات 

والبطوالت.

بصورة مشرفة مثل التي ظهروا 
بها في دورة غرب آسيا.

وبنينّ العمر ان هذا االجناز 
ليس جديدا على الكرة الكويتية 
وعل���ى الرج���ال الذين قدموا 
وتفانوا في متثيل بالدهم في 
هذا احملفل الذي يقام مبشاركة 

أفضل منتخبات القارة.
وأضاف ان جميع الالعبني 
الظن بهم  كانوا عند حس���ن 
ومثلوا بالده���م خير متثيل 
من الناحيتني الفنية واخللقية 
حيث كانوا خير سفراء لبالدهم 

باخلارج.
وأشاد بدور كل من ساهم 
في إعداد هذا املنتخب الشاب 

قام فيص���ل العمر رئيس 
مجلس إدارة ش���ركة مكاسب 
التنفيذي  القابضة والرئيس 
لش���ركة املنظوم���ة العقارية 
بالتبرع مببلغ 10 آالف دينار 
الوطني  الكوي���ت  ملنتخ���ب 
»الرديف«، مشيدا باألداء الطيب 
الذي قدمه املنتخب خالل بطولة 
كأس غرب آسيا التي توج بطال 
لها ه���ذا األداء الذي جعل كل 
كويتي يشعر بالفخر واالعتزاز 

بهذا اإلجناز الطيب.
وأشاد العمر برئيس االحتاد 
الشيخ طالل الفهد ملا قدمه من 
دعم ومؤازرة للمنتخب حتى 
خرج بتل���ك النتيجة الطيبة، 
معربا عن سعادته بهذا اإلجناز 
الذي حققه الالعبون في هذه 
البطولة، مؤك���دا انهم أعادوا 
الى وجوه اجلماهير  البسمة 
الزمن  الرياضي���ة وأع���ادوا 
التي  الكويتية  اجلميل للكرة 
غاب���ت طويال ع���ن منصات 

التتويج.
ومتنى من الالعبني مواصلة 
جهدهم في االستحقاقات املقبلة 
والتي ال تقل أهمية عن البطولة 
السابقة، فالطريق شاق وطويل 
وهم مقبلون على كأس اخلليج 
وكأس آس���يا ودورة األلعاب 
اآلس���يوية وعليه���م الظهور 
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