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)محمد ماهر(وفد املنتخب السوري في قاعة التشريفات

)عادل يعقوب(العب كاظمة البرازيلي ساندرو يتابع الكرة مبحاصرة دفاع السامليةخالد اخلرافي وحسام رجب وخليل اسد مع الفارستني جميلة املطوع ودالل البعيجان

حميد دحل يكرم أحمد فرج

»فنية« دوري الوزارات تكرم الخضر القادسية يلتقي الحدود ودياً اليوم

أشاد رئيس وفد احلدود العراقي سعد صالح مبناقب الشهيد 
فهد األحمد الذي قدم الكثير للرياضة احمللية والعربية واآلسيوية، 
جاء ذلك خالل زيارة وفد الفريق العراقي الى قبر الش���هيد في 
مقبرة صبحان. وذكر ان للش���هيد ايادي بيضاء على الرياضة 
العراقية بتقدميه جميع اش���كال الدعم والذي اسهم بشكل كبير 

في حتقيق العراق للعديد من االجنازات وفي عدة ألعاب.
وشكر صالح رئيس واعضاء مجلس ادارة نادي القادسية على 
احلف���اوة التي لقيها الوفد العراقي خالل زيارته للكويت القامة 

معسكر تدريبي استعدادا ملنافسات الدوري العراقي.
في هذا السياق يلتقي القادسية مع احلدود في 4:30 مساء اليوم 

على ستاد محمد احلمد في نادي القادسية في مباراة ودية.

الفنية  اللجنة  اشاد رئيس 
الوزارات واملؤسسات  لدوري 
والهيئات احلكومية لكرة القدم 
الذي قدمه  حميد دحل بالدعم 
العامة للش���باب  الهيئة  مدير 
والرياضة فيصل اجلزاف العضاء 
اللجنة والذي ساهم في اجناح 
الفائت، وذلك  الكروي  املوسم 
خالل حفل التكرمي الذي اقامته 
اللجنة الفنية على شرف رئيس 
اللجنة العليا املنظمة لبطوالت 
الوزارات واملؤسسات احلكومية 
سمير اخلضر واعضاء اللجنة 
وكذلك اعض���اء اللجنة الفنية 

لدوري الوزارات للكرة.
وقال دحل: ان النجاح الذي 
حالف املوسم الكروي لم يأت 
م���ن فراغ امنا بجه���ود جميع 
اجلهات املعنية والفرق املشاركة 
وأعضاء اللجنة العليا املنظمة 
واللجنة الفنية الذين كان لهم 
دور مباشر في ذلك وال شك ان 
مثل هذا يدفعنا ملضاعفة العمل 
مستقبال من اجل احملافظة على 

تلك الصورة املثالية.

الرفاع���ي وطرد نواف بجاد من 
الفحيحيل.

البرتقالي حسمها في الثاني

كان الفريق البرتقالي األقرب 
إلى التسجيل في الشوط األول 
ولكن كراته السانحة للتسجيل 
لم جتد من يترجمها إلى أهداف، 
فقد كان الطرف »األس���رع« في 
نقل الكرات بفضل حيوية خط 
الوسط وحسن تنظيمه فشاهدنا 
الكرات الكظماوية تسقط بكثرة 
داخل منطقة جزاء الساملية األمر 
الذي سبب ارباكا حلارسه حميد 
القالف، ومن أبرز الكرات الثمينة 
كرة س���ددها ناصر فرج بقوة 
علت العارض���ة وهو قريب من 
املرمى وقبلها كرة مثالية وجد 
بها البرازيلي ماوريسيو ساالس 
نفسه مواجها للحارس السلماوي 

لكنه سدد بطريقة خاطئة فذهبت 
كرته بعيدة عن املرمى.

ولع����ب م����درب كاظمة إيلي 
بالتش بتشكيلة متفاهمة مدعمة 
البرازيلي س����اندرو  بالرباعي 
وتياغو وارنسو فيريرا وساالس 
إلى جانب عناص����ر جيدة مثل 
علي املش����موم وخالد الشمري 
ونواف احلميدان وطارق الشمري 
وناصر فرج ومنح املدرب لالعبني 
صالحية الهجوم املفتوح ولكن 

لم يستثمروه بشكل جيد.
أما مدرب الساملية البلجيكي 
توماس فقد اعتمد على الثالثي 
بش����ار عبداهلل وف����رج لهيب 
واملغربي عبدالفتاح سافي في 
الضغط على دفاع كاظمة وحرم 
احلكم الساملية من ضربة جزاء 
صحيحة في الش����وط األول لو 
سجل منها السماوي لتغير حاله 

إلى األفضل، في حني وجد دفاع 
الساملية املكون من محمد العنزي 
وعبدالعزي����ز العلي ويوس����ف 
الدندن وناصر العثمان، صعوبات 
في مواجهة الهجوم الكظماوي، 
ووقع أفراد خط الوسط في أخطاء 
التمري����ر مما قل����ل من فرصهم 

للتسجيل.
وفي الش����وط الثاني ارتفع 
مؤشر األداء الهجومي من الطرفني 
فالساملية بدأ في التسجيل عن 
طريق بشار عبداهلل بعد حتضير 
جيد من املغربي سافي سددها 
بشار في الزاوية الصعبة على 
أحمد الفضلي )57( ولكن بشار 
وقع ف����ي احملظور بعد عش����ر 
دقائق من الهدف وخرج مطرودا 
بس����بب حصوله على انذارين، 
ورد مدرب كاظمة بالتشي سريعا 
على هذا النقص ودفع مبهاجمني 

وهما ناصر العويهان وعبداهلل 
الظفيري بدال م����ن البرازيليني 
ساالس وفيريرا وبالفعل تفوق 
كاظمة على خصمه وهاجمه من 
كل الزوايا وجنح نواف احلميدان 
في ادراك التعادل بتسديدة قوية 
)64( وف����ي الوقت بدل الضائع 
البرازيلي ساندرو هدف  سجل 
الفوز بتسديدة مباغتة وبذلك 
حقق كاظم����ة فوزا مس����تحقا 
املباراة  بعدما اس����تغل ظروف 

لصاحله.
أدار املباراة احلكم علي محمود 
وأخطأ في عدم احتساب ضربة 
جزاء ملصلحة الساملية في الشوط 
األول بعد عرقلة احلارس أحمد 
الفضلي لفرج لهيب وانذر ساالس 
وساندرو )كاظمة( وحميد القالف 
العثمان وطرد بش����ار  وناصر 

عبداهلل )الساملية(.

ناصر العنزي ـ فهد الدوسري
 مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان

ش���ارك كاظمة القادسية في 
صدارة املجموعة األولى لبطولة 
كأس االحتاد لكرة القدم برصيد 7 
نقاط بعد فوزه أمس على الساملية 
بهدفني مقابل هدف في انطالق 
اجلولة الرابعة للمسابقة وسجل 
له نواف احلميدان والبرازيلي 
ساندرو )64 و92( وسجل للخاسر 
بشار عبداهلل )57( وبقي الساملية 

على نقاطه األربع.
وش���ارك أيضا اجلهراء في 
الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 
7 نقاط إثر ف���وزه الكبير على 
اليرموك 5-0 وسجل له صالح 
ن���دى )11( والبرازيلي توبانغو 
)20 و83( والبرازيلي ويلسون 
)45( ومدافع اليرموك حس���ني 
عيدان باخلط���أ في مرماه )46( 
وأضاع رودريغو العب اليرموك 
ضربة جزاء في الدقيقة 21 بعدما 
صدها حارس اجلهراء عبداهلل 

سويدان.
وحقق الش���باب فوزه األول 
على حساب النصر بنتيجة 2-3 
ورفع رصيده إلى 4 نقاط وبقي 
العناب���ي على 3 نقاط وس���جل 
للشباب مشاري فيحان باخلطأ 
ف���ي مرم���اه )33( والبرازيلي 
اندريه )49( ومحمد اش���كناني 
البرازيلي  )75( وسجل للنصر 
باتريك هدف���ني )45 و80(. أدار 
املب���اراة احلك���م الدولي ناصر 
العنزي وطرد مش���اري فيحان 

والبرازيلي اندريه.
وفي املجموعة الثانية تصدر 
الكويت فرقه���ا برصيد 9 نقاط 
بعد ف���وزه على الفحيحيل 1-2 
وسجل له عبداهلل الفرج )40( 
وعبداهلل نهار من ضربة جزاء 
)74( وس���جل للفحيحيل سعد 
محمد )48(. أدار املباراة هاشم 

أعرب عن تفاؤله بموسم ناجح لفروسية القفز

الدبوس: اإلسطبالت استعدت جيداً
أبدى الفارس املخضرم 
الدب����وس تفاؤله  حم����د 
بحدوث تطور واضح في 
املستوى الفني ملسابقات 
القف����ز ه����ذا  فروس����ية 
املوس����م، مؤكدا أنه ملس 
الطيبة للفرسان  البداية 
والفارس����ات م����ن خالل 
املسابقة األولى التي شهدها 
نادي الصيد والفروسية 
أمس األول، والتي شهدت 
تنافسا قويا واثارة تعكس 
جدية ومتيز استعدادات 
كل االسطبالت للموسم 

اجلديد.
واضاف قائال ان االسطبالت قد جهزت 
نفس����ها واكملت نواقصها واشترت خيوال 

جيدة ومتميزة.
واكد الدبوس ان نادي الصيد والفروسية 
ايضا قد استعد جيدا للموسم وبذل مسؤولوه 

بقيادة الشيخ ضاري الفهد 
جهودا كبيرة حتى يبدأ 
املوسم قويا كما رصدوا 
أيضا اجلوائز القيمة التي 
تضمن جذب املتنافسني 
ق����وة وإثارة  وتزيد من 

السابقات.
وقال ان اسطبله استعد 
جيدا ش����أنه ش����أن باقي 
انه  االس����طبالت، مؤكدا 
قد دعمه بخيول متميزة 
مت اعدادها بش����كل جيد 
للسباقات، مشيرا إلى ان 
ارتفاع مس����توى أي من 
االسطبالت الكويتية يعتبر مكسبا للرياضة 
في حد ذاتها ألن ذلك يعني خلق تنافس قوي 
من شأنه أن يرفع املستوى الفني بشكل عام 
وهو الهدف االساسي الذي نتطلع له جميعا 
حتى تظهر رياضة القفز الكويتية بالشكل 
االمثل واملطلوب في املنافسات اخلارجية.

حمدالدبوس

البعيجان تتوّج في بطولة القفز

تّوجت الفارس���ة دالل البعيج���ان بطلة ألولى 
بطوالت نادي الصيد والفروسية للقفز على احلواجز 
التي جرت برعاية الشيخ ضاري الفهد، بعد ادائها 
املتطور واستعدادها الطيب وتصدرها للفئة املتقدمة 
على ارتفاع 130/120سم بعد جولة التمايز بجوادها 
اولورا بزمن 46/46ث، وجاءت الفارس���ة الذهبية 
جميلة املطوع باجلواد مونتسك من نادي الصيد 
والفروسية في املركز الثاني بزمن 47/13ث واحتل 
راشد العجمي من وزارة الداخلية باجلواد ثوباييس 
املركز الثالث ثم الفارس���ة الواعدة عائشة القعود 
باجلواد يوراندابي في املركز الرابع بعد حتقيقها 
أس���رع األزمنة في اجلولة األولى وارتكاب أربعة 
أخط���اء، وقام كل من خليل أس���د وخالد اخلرافي 
وحسام رجب وعصام املرزوق بتكرمي الفائزين، 
وأعربت الفارسة البعيجان عن سعادتها بتصدر 
البطولة، وانها استعدت جيدا الستعادة اجنازاتها 
السابقة وحصاد البطوالت والسعي الى املشاركة في 
في البطوالت اخلارجية املؤهلة الى كأس العالم.

وف����ي بقية فئات البطولة تصدر الفارس حمد 
النعمة باجلواد فامينا الفئة املتوسطة على ارتفاع 

املتدرجة بزمن 49/84ث،  115/110سم للصعوبات 
وجاء عبدالرحمن الفزيع باجلواد اجني من نادي 
املس����يلة في املركز الثاني بزمن 50/85ث وراشد 
العجمي في املركز الثالث وعلي اخلرافي في املركز 
الرابع وخالد املرزوق خامس����ا والفزيع سادس����ا 
ونادية املطوع س����ابعا وليلى احلنبلي في املركز 

الثامن وكلهم جمعوا 65 نقطة.
وفي فئة املبتدئني على ارتفاع 100/80سم كانت 
املنافس����ة اكثر من مثيرة وتأل����ق كل من ناصر 
العكش����ان وش����هد املولى وعدي النصف وابرار 
املسلم ومحمد النعمة وسمانثاشي ويارا الهنيدي 
ولطيفة الهاجري وعذبي الفيلكاوي وطالل الزاحم 
وبدر الهباد واحمد البالول وداليا الزاحم وشمايل 
الس����ويح ولولوة احلماد ومحمد الشبك وراكان 
احلساوي. وأشاد مدير البطولة خليل اسد مبستوى 
الفرسان والفارسات وشكر اللجنة املنظمة واألسرة 
التحكيمية واملسؤولني عن رياضة القفز في نادي 
املسيلة ومركز الكويت واالحتاد الرياضي العسكري 
ووزارة الداخلية ونادي الصيد ومتنى املزيد من 

التقدم للجميع.

في أولى بطوالت نادي الصيد والفروسية

»السوري« وصل بغياب فجر وتدرب في التضامن بدالً من الجهراء
عبدالعزيز جاسم

وصل ال����ى البالد امس وفد 
املنتخب الس����وري لكرة القدم 
ملواجهة االزرق وديا غدا االثنني 
مبناسبة اعتزال حارس االزرق 
السابق فالح دبش����ة، وتدرب 
املنتخب الس����وري على ستاد 
التضامن بدال من ستاد مبارك 
العيار في نادي اجلهراء، بسبب 
احل����داد ملدة يوم����ني بعد وفاة 
النائب الس����ابق طالل العيار، 
الي����وم على  عل����ى ان يتدرب 
ملعب اجلهراء الذي يستضيف 

املباراة.
وترأس الوفد السوري محمد 
املص����ري، ويضم محمد عارف 
مدي����را للمنتخب، واحمد هالل 
اداري����ا، وعبداحلمي����د خطيب 
مس����اعدا للمدرب، ومحمد عيد 
مدربا للحراس، وعبدالرحمن 
نور طبيبا و18 العبا هم: مصعب 
بلحوس وعدنان احلافظ وبالل 
عبدالدامي وياسر شاهني وكاوا 
حسو وجوان حسو وعبدالرزاق 
احلسني وفراس اسماعيل ورجا 
رافع وحم����زة االيتوني وعلي 
دياب واحمد حاج ومعتز كيلوني 
وبكري طراب وعبدالفتاح االغا 
واحمد كالسي ومحمود نزاع، 
وسينضم اليهم الثنائي احملترف 
القادس����ية فراس  في صفوف 
اخلطيب وجهاد احلسني.ويغيب 

عن املنتخب السوري املدرب فجر 
ابراهيم حلضوره دورة تدريبية 
في بيالروسيا، والعبي الكرامة 
احمد العمي����ر وعاطف جنيات 
وعالء الشبلي، والعب االحتاد 

وائل عيان لالصابة.
وكان ف����ي اس����تقبال الوفد 
السوري رئيس اللجنة الفنية 

والتطوير في احتاد الكرة د.بدر 
عبداجلليل.

مواجهة مفيدة

وقال رئيس الوفد محمد املصري 
ان املواجهة مع منتخب بقوة االزرق 
ستكون مفيدة للمنتخب السوري، 
ال����ذي لديه ايضا اس����تحقاق في 

التصفيات املؤهلة لنهائيات كاس 
آسيا في الدوحة 2011، مشيرا الى 
ان العالقات االخوية بني الكويت 
وسورية دائما هي الدافع للتواجد 
واحلضور، كم����ا هو حاصل اآلن 
مبناس����بة اعتزال احلارس فالح 

دبشة.
واوض����ح ان النتيج����ة التهم 

املنتخب السوري، وما يهمنا هو 
تطبيق خطة امل����درب، والظهور 
مبستوى يساعد على تقدمي اداء 
جيد، موضحا ان املنتخب حضر 
بظ����روف صعبة بس����بب كثرة 
االصابات، واالستحقاقات احمللية 

واخلارجية لالندية.
ومتنى املصري ان تظهر املباراة 

مبس����توى يليق بس����معة واسم 
املنتخبني اللذين دائما ما يظهران 

بأداء عال عندما يتواجهان.
من جانبه، اكد مساعد مدرب 
منتخب سورية عبداحلميد اخلطيب 
ان اله����دف االول من املباراة، هو 
الوقوف عل����ى جهوزية الالعبني 
واستعداداتهم للتصفيات اآلسيوية، 

وقال: ان دعوة الكويت للمنتخب 
السوري تعتبر غالية على قلوبنا، 
الن الشعب السوري يكن كل احترام 
وتقدير للكويت وشعبها، مؤكدا ان 
جتميع الالعبني جاء بسرعة بعد 
ان خاضوا اول من امس مباريات 

في الدوري السوري.
وتوق���ع اخلطي���ب ان تظهر 

املباراة مبستوى جيد، بسبب قوة 
املنتخبني، وان االحوال اجلوية 
احلالية ستس���اعد الالعبني على 
التال���ق، وانه لن يغير اس���لوب 
الغائب فجر  امل���درب  وطريق���ة 
ابراهيم، بعد ان حتدث معه حول 
طريقة اللعب ف���ي املباراة، وانه 
ليس لديه اي مشكلة في ادارتها 
ألن���ه وابراهيم تخرجا من نفس 

املدرسة التدريبية.
من جهته، قال احلارس مصعب 
بلحوس ان الكويت تعتبر اقرب 
دولة خليجية لس���ورية، حيث 
جتمعهما عالقات وطيدة في شتى 
املجاالت، ومتنى ان يقدم املنتخب 
السوري اداء يليق بسمعته، مشيدا 
مبستوى االزرق وخصوصا بدر 

املطوع ومحمد جراغ.
من ناحيت���ه، تدرب االزرق 
مساء امس على ملعب املرحوم 
فاروق ابراهيم في القادسية، بعد 
ان تعذر ايجاد ملعب رئيسي. 
وغاب عن التدريب العبو االبيض 
والعربي استعدادا الستحقاقاتهما 
اخلارجية، كما غاب املهاجم حمد 
العنزي لظ���روف خاصة، وقد 
دخل االزرق معسكرا امس في 
فندق »الراية«. وتدخل املواجهة 
مع س���ورية ضمن استعداداته 
ملباراة اندونيس���يا 14 نوفمبر 
املقبل في التصفيات املؤهلة الى 

نهائيات آسيا.

األزرق تدرب على ملعب فاروق إبراهيم استعداداً لمباراة اعتزال دبشة

وفد احلدود العراقي يقرأ الفاحتة أمام قبر الشهيد فهد األحمد

صدارة »ثالثية« في األولى والكويت انفرد بالثانية
طرد بشار عبداهلل حّول تقدم فريقه إلى خسارة من كاظمة

وامتدح دحل تعاون جميع 
وسائل االعالم من خالل متابعتها 
وتغطيتها لالنش���طة الكروية 
وحتديدا االهتم���ام الذي ابداه 
وكي���ل وزارة االعالم الش���يخ 
فيصل املالك، وقدم دحل درعا 

تذكاري���ة الى رئي���س اللجنة 
العليا س���مير اخلضر وعضو 
الهزمي وجميع  اللجنة حام���د 
اعضاء اللجن���ة الفنية تقديرا 
للجهود التي بذلوها اثناء املوسم 

املاضي.


