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صاحب املركز األول يتسلم الكأس من الشيخ ضاري الفهد )عادل يعقوب(املغربي محمد عبو في كرة مشتركة مع عبداهلل الشمالي

)هاني الشمري(مهاجم األزرق علي أشكناني يحاول جتاوز مدافعي قرغيزستان

أحمد دشتي يتسلم جائزته خالل التكرمي بحضور الشيخ طالل الفهد

عبدالعزيز جاسم
 اختير جنم القادسية واملنتخب الوطني بدر املطوع 
ضمن قائمة أفضل العبي آس��يا مع 14 العبا آخرين 
مرشحني للفوز باجلائزة للعام 2010، وسيكون موعد 
اختي��ار أفضل الع��ب خالل حفل يق��ام 24 اجلاري 
بفندق سنواي بالعاصمة املاليزية كواالملبور.  وبالرغم 
م��ن اختيار املطوع لهذه اجلائزة إال ان املنافس��ة لن 
تكون س��هلة في ظل تواج��د الياباني كيزوكي هوندا 
والكوري اجلنوبي بارك جي س��ونغ واألسترالي تيم 
كاهيل وجميعهم شاركوا في نهائيات كأس العالم مع 

منتخباتهم. 
وستواجه املطوع مشكلة تأكيد حضوره وتواجده 
باحلفل الذي يقام الختيار أفضل العب ألن املعيار األول 
الختيار األفضل هو تأكيد حضوره لتس��لم اجلائزة، 
والالعب الذي ال يؤكد حضوره يعتبر خارج القائمة، 
وتكمن املشكلة بالنسبة للمطوع في ان موعد احلفل 
يتزامن مع تواجده مع األزرق في بطولة »خليجي 20« 
باليمن حيث سيشارك املطوع أمام اليمن في 22 اجلاري 
وتليها املباراة األقوى أمام السعودية 25 منه وبالتالي 
فان س��فره قبل املباراة بيوم وعودته في نفس اليوم 
سيكون العائق الوحيد أمامه لتأكيد حضوره، خصوصا 
أن املطوع يعتبر النجم األول في األزرق ويعتمد عليه 

املدرب الصربي غ��وران توفاريتش بصورة كبيرة، 
وإذا ما كانت النتيجة س��لبية أم��ام اليمن في املباراة 
االفتتاحي��ة للبطولة فان ذه��اب املطوع إلى العاصمة 

املاليزية كواالملبور سيكون أشبه باملستحيل. 
ويأتي اختيار أفضل العب بناء على تقارير مراقبي 
مباريات البطوالت القارية التي يشارك فيها الالعب بعد 
كل مباراة وحتتسب نقاط كل العب وجتمع في رصيده. 
وسيساهم فوز القادسية بنهائي كأس االحتاد اآلسيوي 
الس��بت املقبل امام االحتاد الس��وري في زيادة أس��هم 
املطوع في املنافس��ة على اجلائزة ووجوده ضمن قائمة 
الثالثة األوائل املرش��حني لنيل اللقب، علما بان املطوع 
س��بق ان حصل على املركز الثاني في موسم 2006 بعد 
ان جاء خلف الناشئ القطري وقتها خلفان إبراهيم خلفان 
في مفاجأة م��ن العيار الثقيل حي��ث كان وقتها خلفان 
غير معروف بالنس��بة للقارة الصفراء ورغم ذلك تفوق 
املطوع على النجم السعودي محمد الشلهوب الذي حل 
خلفه ثالثا، واعتبر اجلميع وقتها انه النجم املتوج باللقب 
ألحقيته بالفوز. وم��ا يزيد من حظوظ املطوع أيضا أنه 
يعتبر ثاني هدافي بطولة كأس االحتاد اآلسيوي برصيد 
7 أه��داف ومن املمكن ان يتصدرها النه يتخلف بفارق 
هدفني عن مهاجم الريان البرازيلي افونسو ألفيس الذي 

خرج فريقه من البطولة. 

آالء خليفة
اعلن رئي��س جلنة العالقات العام��ة واالعالم في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعة س��عد 
السهو عن قيام االحتاد بتوفير وتوزيع تذاكر مجانية 
حلضور املباراة النهائية لكأس االحتاد اآلسيوي السبت 

املقبل.
واضاف السهو ان تلك املبادرة تأتي في اطر احلملة 

الت��ي يق���وم به��ا االحت��اد للمش��اركة في حتفيز 
وبث ال��روح الوطنية بني اجلموع الطالبية ملس��اندة 

القادسية.
واشار الى ان توزيع التذاكر سيكون مبقر االحتاد 
مبنى 20 خ باخلالدية كلية الهندس��ة والبترول خالل 
الفترة املس��ائية متمنني من جمي��ع اجلموع الطالبية 

التفاعل مع تلك احلملة الرياضية.

عبدالعزيز جاسم 
ن���ادي االحتاد  هدد رئيس 
احللبي الس���وري محمد عفش 
باالنسحاب من املباراة النهائية 
لكأس االحتاد اآلس���يوي لكرة 
القدم امام القادس���ية الس���بت 
املقبل على س���تاد جابر، وعدم 
خ���وض اللقاء او الس���فر الى 
التأخر  الكويت بسبب مشكلة 
الدخول  في اصدار تأش���يرات 
املباراة وعدم  لالعبني خلوض 
تعاون طيران اجلزيرة مع الوفد 
السوري للسفر لطلبهم صور 
عن التأشيرات قبل الصعود الى 
الطائرة. وقال عفش في اتصال 
هاتف���ي مع »األنب���اء« امس ان 
البعثة الس���ورية لم تتلق ردا 
من املس���ؤولني عن املباراة في 
الكويت لتأمني التأشيرات التي 
من املفت���رض ان تكون جاهزة 
قبل فترة طويلة ليتسنى لالعبني 
السفر بأريحية الى الكويت إال 
ان ذلك ل���م يحدث حتى تاريخ 

االتصال حتى اآلن.
وأوض���ح عف���ش ان رحلة 
الفريق احللب���ي تأثرت ايضا 
مبوعد رح���الت الطيران حيث 
لم يجد الفريق رحالت من حلب 
الى الكويت بينما وجد ضالته في 
رحالت من مطار دمشق الدولي 
مما اربك احلجوزات وأوقع الوفد 

الرسمي للفريق في مأزق.
ومتن���ى عف���ش ان حت���ل 
املشكلة س���ريعا وإال فإن قرار 
عدم املشاركة س���يكون واقعا 
ولن نتحمل املسؤولية عن عدم 
املباراة. من  حضورنا خلوض 
جهته، خاض القادس���ية عصر 
أمس أول تدريباته على امللعب 

وش���ارك في االجتماع ممثلون 
عن احتاد طلبة الكويت وروابط 
اجلمعيات الطالبية والتجمعات 
التطوعية للشباب واملنتديات 
الرياضية ومت خالل االجتماع 
بحث سبل تقدمي الدعم للفريق، 
حيث تعهد احلض���ور بتوفير 
جميع انواع الدعم ودعوة اعضاء 
املباراة،  الروابط حلضور  تلك 
وق���د وعد االنص���اري بتوفير 

التذاكر الالزمة لكل رابطة.
وتعه���د ممثل���و الرواب���ط 
بالقيام بحملة اعالمية كبيرة في 
اجلامعات والكليات وجمعيات 
النف���ع الع���ام واالندي���ة دعما 
للقادس���ية الذي ميثل الكويت 

في هذه املباراة.

اليوم  انهم سيتدربون  واعلنو 
على ستاد محمد حمد.

الفريق  من جهته قال مدير 
إبراهي���م املس���عود ان  االول 
اجلهازي���ن اإلداري والفني قد 
بدآ بإعداد الالعبني بعد مباراة 
خيطان في كأس االحتاد وانهم 
يسيرون على نفس اجلدول الذي 
مت وضعه سابقا، مشيرا إلى أن 
العمل اإلداري ال يقل أهمية عن 
الفني حيث يسيران معا في خط 
متواز، الفت���ا الى ان اجلهازين 
االداري والفن���ي يحاوالن في 
الوقت احلالي أن يبعدا الالعبني 
عن الضغط اإلعالمي خصوصا 
االعالم السوري الذي يكيل املدح 
على االصفر وهو عامل تكتيكي 

وسلبي على العبينا.
وب���ني املس���عود ان دخول 
املطوع للمنافس���ة على جائزة 
أفضل العب في آسيا سيعطيه 
دفعة معنوية كبيرة قبل املباراة، 
باإلضافة إلى باقي الالعبني الذين 
يريدون اح���راز اللقب للكويت 
ومس���اعدة زميلهم في حتقيق 
اللقب اآلسيوي، مشيرا إلى ان 
جميع الالعب���ني مصرون على 
حتقيق الفوز وهو ما ظهر من 

خالل التدريبات اليومية.
وقد عق���د امني س���ر نادي 
القادسية وليد االنصاري أول 
من امس اجتماعا مع ممثلني عن 
العديد م���ن الهيئات التي أبدت 
اس���تعدادها لدعم القادس���ية، 

الفرعي لس���تاد جابر بحضور 
جميع الالعبني عدا املهاجم احمد 
عجب وحسني فاضل  حيث تدربا 
منفردين في الفترتني الصباحية 
واملسائية على يد د.عبداملجيد 
البناي في احتاد الكرة. ودخل 
التدريبات أمس الالعب حسني 
فاضل املصاب الذي متت اراحته 
الفترة املاضي���ة بناء على  في 
الطبي، كما  تعليمات اجله���از 
عاد ايض���ا للتدريبات فيصل 
االنصاري بع���د أن اخذ حقنة 
أمس بسبب إصابته في االنكل 
وبهذا تكون صف���وف األصفر 
قد اكتملت قبل النهائي. وأبدى 
الالعبون استياءهم من التدريب 
على امللعب الفرعي لستاد جابر 

المطوع ضمن المرشحين ألفضل العب في آسيا

اتحاد الطلبة يوزع تذاكر مجانية

»األولمبية« تنوي المشاركة
في 4 ألعاب بـ»اآلسياد«

تغطية تلفزيونية واسعة وفد االتحاد يصل اليوم»البس أصفر« دعوة إبراهيما كيتا

تقدمت 13 محطة فضائية بطلب لنقل املباراة على الهواء مباشرة 
وهي: القناة الثالثة بتلفزيون الكويت واجلزيرة الرياضية وقناة 
ال���دوري والكأس والقنوات الرياضية في كل من ابوظبي ودبي 
واالردن ومصر وسورية وعمان والعراق والسعودية والبحرين 
واليمن ومن املتوقع ان تقوم محطات اخرى بالسعي لنقل احلدث 
وقد امت االحتاد اآلسيوي جميع االستعدادات للنقل التلفزيوني 
بالتعاون مع تلفزيون الكويت الذي س���خر كل امكانياته لنقل 

احلدث.

اعلن القادس���ية عن توافر كميات من فانيالت الفريق للبيع 
بأسعار رمزية للجمهور الراغب في حضور املباراة التي ستحمل 
ش���عار »البس اصفر.. الوعد باس���تاد جابر« وسيتم البيع في 
معرض قدس���اوي لبيع املالبس الرياضية في مقر النادي الذي 
قرر بهذه املناسبة تخفيض اسعار املنتجات التي يبيعها بنسبة 
50% لتشجيع الشباب على شراء فانيلة القادسية وارتدائها خالل 
املباراة دعما للقادسية، كما سيتم فتح 5 مراكز لبيع الفانيالت 

واملنتجات االخرى صباح يوم املباراة حول ستاد جابر.

يصل الى البالد في اخلامسة 
وخمسني دقيقة مساء اليوم وفد 
االحتاد السوري � في حال وصول 
التأشيرات � الذي يضم 42 عضوا 
برئاسة محمد عفش رئيس النادي 
ويقيم الوفد بفندق كراون بالزا 
حيث من املقرر ان يجري تدريبه 
النهائي اجلمعة على ستاد جابر 
حسب الئحة االحتاد اآلسيوي.

بدأت ادارة القادسية اتصاالت 
مع نادي العني االماراتي للسماح 
لنجم االصفر السابق والعب العني 
حاليا ابراهيما كيتا بحضور املباراة 
النهائية، حي����ث انه من الالعبني 
الذين شاركوا في االدوار االولى من 
البطولة، وفي حالة موافقة العني 
سيقوم القادسية رسميا مبخاطبة 

النادي االماراتي.

الفهد يتكفل بعالج القالف

وصول مسؤولي »اآلسيوي« والحكام

 القادسية يعتلي صدارة دوري 18 سنة

النصر يتعادل مع الشباب في »الصاالت«

يحيى حميدان
علمت »األنباء« من مصادر مطلع���ة أن النية تتجه لدى اللجنة 
األوملبية للمش���اركة في 4 ألعاب فقط في دورة األلعاب اآلس���يوية 
ال����16 املقررة في مدينة غوانزو الصينية من 12 الى 27 اجلاري، في 
حال قرر مجلس الوزراء السماح باملشاركة في اآلسياد حتت العلم 
األوملبي. وبينت املصادر ان املشاركة ستقتصر على منتخبات كرة 
القدم وكرة اليد وألعاب القوى والس���باحة بس���بب حتقيقها نتائج 
ايجابية خالل مش���اركتها الس���ابقة في »آسياد الدوحة 2006« فيما 
ستحرم بقية املنتخبات من املشاركة ألسباب مجهولة. إلى ذلك، غادر 
نائب مدير عام اللجنة األوملبية يوسف بوسكندر البالد متوجها الى 
مدينة غوانزو، وس���يبقى هناك انتظارا للقرار احلاسم من مجلس 
الوزراء حول مش���اركة املنتخبات الكويتية في اآلسياد، وفي حال 

اتخذ قرار بعدم املشاركة سيعود بوسكندر الى البالد.

تكفل رئيس االحتاد الكويتي لكرة القدم الش����يخ طالل الفهد بعالج 
حارس مرمى املنتخب األوملبي حميد القالف في أحد املستشفيات اخلاصة. 
وكان القالف قد شعر بألم في بطنه خالل تدريبات األزرق األحد املاضي، 
وسقط أثناء تدريب املنتخب على ستاد التضامن، ونقل الى مستشفى 
»هادي«، وأثبتت الفحوصات الطبية وجود تورم في الكلى بسبب انسداد 

في احلالب، وقد أجرى الالعب عملية منظار.

بدأ مسؤولو االحتاد اآلسيوي التوافد على الكويت لالشراف على 
املباراة حيث وصلت املاليزية انا ابو قاسم سكرتيرة االحتاد ومعها 
مواطنها بوراني نورا راجوا مسؤول املراسم وسوبر مانيام مانيكام 
مدير املسابقات والسنغافوري بنيامني نان منغ، ومن املقرر وصول 

الياباني نوكي سوزوكي والكوري كيم تاي هيونغ اليوم.
ومن املق���رر ان يصل حكام املباراة غدا وهم: الس���عودي خليل 
الغامدي حكما للساحة واملس���اعدان االيرانيان حسن كارا منيغار 

ورضا سوخنيفار واللبناني اندريه حداد حكما رابعا.

مبارك الخالدي
اعتلى القادس���ية صدارة دوري الش���باب حتت 18 سنة بانتهاء 
اجلولة اخلامسة حيث فاز األصفر على اجلهراء 1-0 ليرفع رصيده 
الى 12 نقطة وبقي اجلهراء على رصيده 9 نقاط في املركز الس���ابع، 
وحافظ النصر على ترتيبه الثاني ب� 11 نقطة بعد تعادله مع العربي 
1-1، فيما بقي األخضر في املركز الثامن ب� 8 نقاط، واحتل الفحيحيل 
املركز الثالث ب� 10 نقاط بالرغم من خس���ارته من الصليبخات 2-3 
الذي رفع رصيده الى 7 نقاط في املركز التاس���ع، كما رفع الكويت 
رصيده الى 10 نقاط في املركز الرابع بعد فوزه على الش���باب 0-3، 
كما فاز التضامن على الس���املية 4-2 وكاظمة على الس���احل 2-4 

وتعادل اليرموك مع خيطان 2-2.

تعادل النصر مع الشباب 1 � 1 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس 
في األس���بوع الثاني من دوري الصاالت لكرة القدم، وتقدم الشباب 
عب���ر العبه محمد صقر فيما أحرز عبداهلل الس���المة هدف التعادل 
للعنابي. واستطاع الشباب ان يفتتح التسجيل من خطأ دفاعي من 
العنابي الذي دفع ثمن رجوع���ه املفرط للمناطق اخللفية متجاهال 

أهمية الناحية الهجومية.

»فيوم« يفوز بكأس االفتتاح في »الصيد«

النصر يستعيد الصدارة.. وفوز مهم للعربي

األزرق الرديف يهزم قرغيزستان ويغادر إلى الصين  دشتي: التكريم يدفعنا لبذل المزيد

توج اجلواد »فيوم« السطبل 
النشاما بقيادة الفارس انتوني 
دو بطال لكأس االفتتاح بنادي 
الصيد والفروس����ية املخصص 
للجي����اد املبتدئة على مس����افة 
1400 متر بعد منافس����ة مثيرة 
مع اجلواد »مسكاني« لبوخمسني 
و»غال زين« للسفير، وقطع فيوم 
املسافة في 1.29.07 ق ليتصدر 
اسطبل النشاما الئحة االسطبالت 
بعد فوزه بسباقني في االجتماع 

األول.
وحتدث عميد اسطبل النشاما 
الشيخ جابر علي احلمود فأعرب 
عن سعادته بفوز اجلواد »فيوم« 
بكأس االفتتاح وانه كان يتوقع 

ذلك بعد االستعداد اجليد.

عبداهلل العنزي 
استعاد النصر صدارة املجموعة 
األولى لكأس االحتاد بعد تغلبه على 
اليرموك بهدفني نظيفني، في اللقاء 
الذي جمع بينهما امس على ستاد 
علي صباح السالم بنادي النصر 
ضمن اجلولة اخلامسة من املسابقة، 
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده الى 
13 نقطة في صدارة الترتيب تاركا 
املركز الثاني للقادسية برصيد 10 
نقاط. وعلى ستاد صباح السالم 
العرب����ي حتقيق فوز  اس����تطاع 
مهم ومثير على حس����اب ضيفه 
الساملية بهدفني مقابل هدف، سجل 
للعربي علي عمر من ركلة جزاء 
)45( ومبارك البلوشي في الوقت 
بدل الضائع فيما سجل للساملية 
محترفه املغربي محمد عبو )69(، 
وقد شهدت املباراة طرد محترف 
العربي البرازيلي انطونيو والسي، 
وبهذا الفوز رفع العربي رصيده 
الى 9 نقاط في املركز الثالث متقدما 

على الساملية بفارق األهداف.

مبارك الخالدي
يغادر البالد في العاش����رة مساء اليوم منتخب 
الردي����ف متوجها الى الصني للمش����اركة في دورة 
األلعاب اآلس����يوية املقرر اقامتها في مدينة غوانزو 
الصينية حيث سيلتقي األزرق في أولى مبارياته األحد 
املقبل املنتخب الهندي في إطار منافسات املجموعة 
الرابع����ة التي تضم الى ج����وار األزرق كال من قطر 
وسنغافورة وستضم بعثة األزرق كال من محمد بنيان 
مدير املنتخب واجلهاز الفني املكون من املدرب ماهر 
الشمري وخالد احمد مساعدا وطارق البناي مدربا 
حلراس املرمى، والالعبون هم عبدالعزيز كميل واحمد 
اخلالدي واحمد الرشيدي ومهدي املوسوي وضاري 
سعيد وعبداهلل الطاهر وخالد عجب وعلي اشكناني 
وحسني املوسوي ومحمد فريح واحمد ابراهيم وعادل 

مط����ر وعلي مقصيد وغازي قهي����دي وعبدالرحمن 
السربل وعبدالهادي خميس، ومن املقرر ان يلتحق 
احلارس حميد القالف بوفد املنتخب في وقت الحق 
باإلضافة الى العبي القادسية وهم سعود املجمد وعمر 
بوحمد وقد مت استبعاد كل من احمد حواس واحمد 
عبدالغفور. من جهة اخرى كرر منتخبنا فوزه على 
منتخب قيرغيزستان 2 � 1 في املباراة الودية الثانية 
التي جمعتهما مس����اء امس على ستاد محمد احلمد 
بنادي القادسية حيث تقدم ازمات باملاتوف للمنتخب 
الضيف من تسديدة قوية خارج منطقة اجلزاء في 
الدقيقة »18«، وأدرك التعادل لألزرق حسني املوسوي 
بعد ان مر من املدافعني وحارس املرمى وأودع الكرة 
بسهولة داخل الش����باك )38( قبل ان يضيف خالد 

عجب الهدف الثاني في الدقيقة 41.

خاطبت جلنة املدربني الوطنيني لكرة القدم كل 
االندية بش����أن تزويدها بأس����ماء املدربني الراحلني 
واملخضرمني ممن أثروا مس����يرة الك����رة الكويتية 
بعطاءاتهم ومجهوداتهم، وذلك إلضافة أس����مائهم 
للمدرب����ني الذي����ن مت تكرميهم ف����ي االحتفال الذي 
أقامته اللجنة الس����بت املاضي حتت رعاية رئيس 
احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد، حيث القى االحتفال 
ترحيبا واسعا في االوساط الرياضية نظير النجاح 
والتنظيم اضافة الى حرص اللجنة على االهتمام بكل 
م����ا يخص املدرب الوطني. بدوره، أكد نائب رئيس 

جلنة املدربني الوطنيني د.حسني املكيمي ان جناح 
االحتفال بيوم املدرب اآلسيوي أثلج صدورنا وما زاده 
تألقا حضور الكوكبة املميزة من قائدي املسيرة من 
املدربني املخضرمني واخواننا السائرين على دربهم 
مكملي املسيرة التدريبية املدربني واملساعدين ملختلف 
االندية واملنتخبات الوطنية. من جانبه، أشاد املدرب 
الوطني عبدالعزيز حمادة باحلفل الذي أقامته جلنة 
املدربني، ما يؤكد حرص اللجنة واهتمامها باملدرب 
وما قدمه من عطاء مميز على مر السنني، وأضاف ان 

هذا االحتفال يعد عرسا رياضيا لكل الرياضيني.

)سعود سالم(العبو األصفر يتدربون على امللعب الفرعي لستاد جابر

فاضل واألنصاري تدربا مع القادسية على ستاد جابر

االتحاد يهدد باالنسحاب من النهائي »اآلسيوي« لتأخر التأشيرات 


