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ولكن كي نفهم..
أصبح الس��ؤال عن مس��تقبل احتاد الكرة كالس��ؤال عن أيهما 
أوال البيض��ة أم الدجاجة؟ ولم تعد النف��س تواقة للحديث عن هذه 
املش��كلة التي أكلت اخضرنا رغم أننا ال نرى س��وى أصفرنا »لون 
العش��ب طبعا حت��ى ال أرمى بتهم��ة التعصب للقادس��ية ومعاداة 
العربي« وتبادل املتندرون النكات في مجالس��هم بأن انفلونزا احتاد 
الكرة أش��د إيالما وفتكا من انفلونزا اخلنازير، ولو خيرنا »كرتنا« 
املس��كينة بني املرضني الختارت االنتح��ار حفظا لكرامتها وامنيتها 
األخيرة ان ترى س��تاد جابر مش��رعا أبواب��ه للجماهير. إذن عادت 
مش��كلة احتاد الكرة من جديد، وعلينا أن نتابع مرة أخرى الصراع 
ب��ني اللجنة االنتقالي��ة واالندية ذات االغلبية الت��ي ترفض وصاية 
األولى ولس��ان حالها يقول: انتم معينون من جانب صديقكم محمد 
ب��ن همام وال يحق لكم أن تأمروا وتنهوا، أنتم تبحثون عن التعيني 
ونح��ن نريد االنتخاب، وترد عليهم اللجن��ة االنتقالية عبر حليفهم 
السابق وخصمهم احلالي الش��يخ أحمد اليوسف بالسؤال اجلدلي: 
أيهم��ا أوال البيضة أم الدجاجة؟ أجيب��وا.. قوانيننا احمللية وحتديدا 

قانون 2007/5 أم قانونكم انتم وعددكم عشرة أندية؟
باختصار وبصراحة وبشفافية لن نصل إلى احلل الشافي لكرتنا 
واملرضي لكال املعس��كرين »املؤيدين ل� 14 مقعدا واملؤيدين خلمسة 
مقاعد«، إال باخلروج بأقل اخلسائر لكليهما، والكتاب األخير املرسل 
من »فيفا« بتوقيع مدير الش��ؤون القانونية ماركو فيليغير ال يعني 
احلس��م في القضية فاالحتاد الدولي وبتصريح من رئيس االحتاد 
اآلس��يوي محمد بن همام في ديس��مبر 2008 ال ميانع في تشكيل 
االحتاد الكويتي من 14 عضوا إذا وافقت عليه جميع االندية، ونرى 
أن الس��يناريو االنس��ب هو تطبيق املادة 32 من النظام االساس��ي 
والداعي إلى انتخاب مجلس ادارة من 5 أعضاء ومن ثم التعديل عليه 
ورفع عدد اعضاء املجلس إلى 14 عضوا بحيث يصبح لكل ناد ممثل 

منتخب فال ميوت الذيب وال تفنى الغنم.
< نحترم املشوار الطويل واخلبرات املتراكمة في شؤون االدارة 
الرياضية لدى األخ اس��د تقي عضو اللجنة االنتقالية ونائب رئيس 
االحتاد اآلس��يوي لكرة القدم سابقا قبل ان يقدم استقالته احتجاجا 
على تفرد الرئيس محمد بن همام بالقرارات كما كان يقول أس��د ثم 
عودته للعمل باللجنة االنتقالية بناء على ترشيح بن همام، والسؤال 
الذي يجب ان يرد عليه أس��د تقي مل��اذا كان ماركو فيليغير مجرد 
موظف ال يحق له ارسال أي كتاب إلى أي احتاد محلي وغير مخول 
بالتوقيع على الكتب الرس��مية من »فيف��ا« كما صرحت بذلك مطلع 
االزمة ف��ي عام 2007، وكيف اصب��ح اآلن بكتابه األخير ميلك حق 
مخاطب��ة االحتادات الوطنية احمللية؟ نق��ول ذلك ونحن على احلياد 

ولكن كي نفهم..
ناصر العنزي

األزرق يعود اليوم ويتدرب الثالثاء ثم يدخل معسكرا داخليا
الفهد آزر الالعبين.. واتصاالت لمواجهة فنلندا.. وغياب العبي األبيض

 تعرض مداف���ع املنتخب فهد عوض إلصابة في 
عضلة الفخذ منعته من املشاركة في مباراة األردن، 
كما طلب من���ه د.عبداملجيد البناي عدم اللعب ملدة 

أسبوع لكي ال تتفاقم هذه اإلصابة.
 مت إلغاء مباراة ليبيا التي كان مقررا لها نهاية الشهر 

اجلاري لصعوبة السفر بعد مباراة سورية مباشرة.
 احتفلت إدارة الفريق بعيد ميالد الالعبني حسني 
فاضل ويوسف ناصر الراشد، وقد قدم أسامة حسني 

هدية خاصة لكل منهما.
 إج��راءات أمنية مش��ددة حول مق��ر إقامة األزرق 
بس��بب وجود مجموعة كبيرة من اجلنود األميركيني 

يقيمون بنفس الفندق.
 مس���ؤول اخلطوط اجلوية عبدالرضا البلوشي 
العب منتخب كرة اليد الس���ابق بذل قصارى جهده 
إلنهاء إجراءات حجوزات س���فر الوفد إلى للكويت 
وقد ش���كره مدير العالقات العامة بالفريق س���الم 

مبارك الناصر.

 أحرز نادي الساملية لقب الكاتا فردي شباب 18 سنة في 
بطولة االحتاد األولى للناشئني والشباب للكراتيه للموسم 
الرياضي 2010/2009 والتي انطلقت يوم اخلميس املاضي 

من شهر اكتوبر وتختم في اخلامس عشر منه.
 غ��ادر البالد احلك��م الدولي فرج الفض��ل رئيس جلنة 
احلكام باحتاد اجلودو والتايكوان��دو متوجها الى العاصمة 
الدمناركية كوبنهاغن للمش��اركة في حتكيم مباريات بطولة 

العالم للتايكواندو، لفئة الرجال.
 عاد الى البالد مساء امس االول امني السر العام السابق 
بالنادي العربي الرياضي املخضرم عبدالرحمن الدوله قادما 

من رحلة عالج في اخلارج استمرت اربعة اشهر.
 باش��ر العبو نادي املعاقني لكرة الس��لة على الكراسي 
املتحركة تدريباتهم في استراليا استعدادا خلوض التصفيات 

التي ستنطلق اليوم واملؤهلة الى النهائيات.
 اعلن نائب املدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة، يوسف الثاقب ان الهيئة وبتوجيهات 
مباش����رة من مديرها العام فيصل اجلزاف تتبنى احدث 
األساليب العلمية لالرتقاء بالرياضة وتقدمي خدمة ملموسة 
لالعب الكويتي باملستوى الذي يليق به ومبكانته وبتاريخ 
العطاء الرياضي في بلدنا احلبيب. وأشار الثاقب الى ان 
التأم����ني على الرياضيني بات مطلبا ملحا جلميع الفئات 
املكونة لأللعاب الرياضية س����واء الفردية او اجلماعية، 
وذلك حفاظا على العنصر االساس����ي في اي لعبة وهو 
الرياضي نفسه، اضافة الى النادي او االحتاد الذي استثمر 

الكثير في تكوين هذا الرياضي.

األزرقمتفرقات

محليةمتفرقات

الشيخ طالل الفهد مع أسامة حسني والالعبني

القاهرة ـ حسين المطيري ـ موفد 
جمعية الصحافيين

يعود الى البالد في الساعة 
الثامنة والنصف من مساء اليوم 
وفد املنتخب الوطني لكرة القدم 
قادما من القاهرة بعد ان انهى 
معسكره التدريبي الذي استمر 
ايام وتخلله مباراتان  ملدة 10 
جتريبيت���ان امام ليبيا )1 � 1( 
واالردن في اطار اس���تعدادات 
االزرق للقاء اندونيس���يا في 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
لنهايات كأس آسيا 2011 التي 

ستقام في الدوحة.
وم���ن املقرر ان يس���تأنف 
الفريق تدريباته يوم الثالثاء 
املقبل بصورة يومية على ستاد 
للقاء  الكويت استعدادا  نادي 
سورية في مباراة اعتزال حارس 
مرمى املنتخب الس���ابق فالح 

دبشة 24 اجلاري.
اللجنة  واعتم���د رئي���س 
االنتقالية الشيخ احمد اليوسف 
في اجتماعه امس مع اجلهازين 
البرنام���ج  االداري والفن���ي 
التدريبي ملرحلة االعداد الثانية 
حي���ث سيس���تمر الفريق في 
تدريباته اليومية خالل االسبوع 
املقبل دون العبي الكويت فقط 
ويقام معسكر تدريبي داخلي 
قبل سورية واالتصاالت جارية 
مع منتخب فنلندا الذي سيلعب 
مباراة جتريبية مع قطر نهاية 
اجلاري وهناك اجتاه آخر القامة 
معسكر تدريبي خارجي قبل 
ل�ق����اء ه�ون����غ كون���غ الذي 
سيسبق لقاء اندونيسيا بأيام 

قليلة.
ومن جهته اعرب اس���امة 
حسني مدير املنتخب الوطني عن 

عميق شكره وتقديره لرئيس 
واعضاء اللجنة االنتقالية على 
تعاونهم في اعداد هذا الفريق 
اعدادا جيدا للتأهل لكأس آسيا 

بعد ان غبنا عنها كثيرا.
واضاف حسني حرصنا مع 
اجلهاز الفني على استمرارية 
الالعبني في التدريبات فغيابهم 
وعدم جتمعه���م خالل الفترة 
املقبل���ة س���يدمر علين���ا من 
اس���تفدنا من املعسكر ولكن 
تعاون اليوسف واعضاء اللجنة 
االنتقالية معنا جعلنا نتفاءل 
كثيرا فقد مت اعتماد املعسكرات 
الداخلية واملباريات التجريبية 

مع فرق نستفيد منها فنيا.
ال���ى ان  واش���ار حس���ني 
االنتقالية تدرس حاليا وضع 
العربي م���ع فريقهم  العب���ي 
في بطول���ة االندية اخلليجية 

املواعي���د يرب���ك  فتض���ارب 
حس���اباتنا ولكننا لن نتوقف 
فاملنتخب يضم 26 العبًا حاليا 
نريد منهم مواصلة التدريبات 
النهم يبشرون باخلير متى ما 

اعددناهم االعداد املناسب.

طائرة خاصة

وناشد حسني سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد تخصيص طائرة خاصة 
للفريق للسفر الندونيسيا الننا 
سنلعب معهم في الكويت يوم 
14 نوفمبر املقبل وبعدها ب� 4 
ايام فقط نواجههم باندونيسيا 
التي تبعد اكثر من 9 ساعات 
طيران من غير الترانزيت في 
بانكوك او سنغافورة كما ان 
الالعبني يحتاجون اليام لكي 

يتأقلموا مع فارق الكويت.

واضاف حس���ني قد يعتقد 
البعض ان هناك متس���عا من 
الوقت للحديث عن هذه املباراة 
اننا نريد  له���م  ولكننا نقول 
جتهيز كل شيء بفترة كافية وال 
نريد التفكير واشغال انفسنا 
بأية مش���اكل ق���د تؤثر على 
الالعبني  نفسيات ومعنويات 

في املرحلة املقبلة.
ومتنى حسني من اجلماهير 
الفريق  الرياضي���ة م���ؤازرة 
الالعب���ني فلدينا  وتش���جيع 
خام���ات جديدة س���يكون لها 
مستقبل كبير في عالم كرة القدم 
الكويتي���ة وكل ما يحتاجونه 
حالي���ا دعم وتش���جيع لكي 
يس���تمروا ف���ي عطائهم ومن 
الالعبني احلارس  ابرز هؤالء 
حسني كنكوني ويوسف الراشد 
وفهد العنزي وفهد االنصاري 

وحم���د امان وحم���د العنزي 
وطالل ناي���ف وحمد العنزي 

وفهد االنصاري.

زيارة الفهد

قام الشيخ طالل الفهد رئيس 
نادي القادسية مساء االول من 
امس بزي���ارة تفقدية لالعبي 
املنتخب حي���ث اطمأن عليهم 
كما قام مبشاهدة مقر االقامة 
وملع���ب التدري���ب وقد ابدى 
اعجابه باملوق���ع الذي وصفه 
بأنه مكان مميز للمعس���كرات 

التدريبية.
وتناول الفهد العش���اء مع 
التوفيق  الالعبني ومتنى لهم 
خالل املرحلة املقبلة وطالبهم 
ببذل قصارى جهدهم لتحقيق 
نتائج مش���رفة نرفع بها اسم 

الكويت في احملافل الدولية.

العجمي: مغادرة أزرق الهوكي
إلى تايلند اليوم

سمير بوسعد
الي���وم بعثة  تغادر مس���اء 
املنتخب الوطني لهوكي اجلليد 
متوجه���ة ال���ى تايلند خلوض 
البطول���ة اآلس���يوية املفتوحة 
للهوكي في العاصمة التايلندية 
بانكوك مبش���اركة 26 منتخبا 
وضمن نظام املجموعات والتأهل 
من جولتني وذلك في 20 اجلاري 

حتى 1 نوفمبر املقبل.
ويرأس البعثة فهيد العجمي 
الكويتي لهوكي  رئيس االحتاد 
اجلليد في االحتاد الدولي للعبة 
وتضم الشيخ نواف الصباح نائبا 
والتشيكي مايكل انديرس مدربا 
وعبداهلل الغريب مساعدا للمدرب 
وجم���ال العامر اداريا وعبداهلل 
النومان اخصائي العالج الطبيعي 
و11 العبا هم: عبدالعزيز الزلزلة 
وجاسم الصراف حلراسة املرمى 
وقائد املنتخ���ب محمد العجمي 
ومشعل العجمي وسالم العجمي 
واحمد العجمي وعبداهلل الزيدان 
وفيصل عطاهلل وعبداهلل املراغي 
ومحمد املراغي وفواز عبدالرحيم 
ومحمد الشطي وخالد احلميدي 
وصقر الصابري ومحمد الدعيج 
العطار  القطيفي وان���ور  وفهد 

وحسن باقر.
وقال رئيس البعثة ل� »األنباء« 
ان البطولة ستكون مهمة للغاية 
الس���يما بعد انضم���ام الكويت 
رس���ميا ال���ى االحت���اد الدولي 
للعب���ة ونيلها املقعد رقم »67« 
لتمارس حقوقها في التصويت 
الدولية  والفاعلية مع االس���رة 
مضيفا: نسعى الى حصد املركز 
االول والعودة بالكأس اآلسيوية 
التي ستكون فاحتة خير لالعبني 
ملواصلة جهودهم وعطائهم في 

طالب الالعبين بالعودة بكأس البطولة اآلسيوية

فهيد العجمي

ترسيخ الهوكي كلعبة مهمة في 
االلعاب الش���توية وقادرة على 
انت���زاع االلقاب باس���م الكويت 
في البطوالت الش���توية املقبلة 
واوالها دورة االلعاب اآلسيوية 
الشتوية السابعة التي تستضيفها 

كازاخستان عام 2011.
وذكر العجم���ي ان املنتخب 
الوطني س���يوقع م���ع املدرب 
التشيكي اجلديد مار شوبار ليكون 
املدرب الدائم للمنتخب وسيكون 
مدربا للمنتخب في بطولة بانكوك 
التي س���تنطلق في 20 اجلاري 
على ان يسبقها معسكر خارجي 

استعدادا للبطولة.
العجمي ان يستفيد  ومتنى 
الالعبني من البطولة وان ينظروا 
الى الكأس لتكون افضل عربون 
وفاء ومحبة لكل من ساهم في 
اعالء شأن اللعبة من مسؤولني 
وداعمني وشخصيات مؤثرة و 
لتك���ون الكأس محط���ة جديدة 
وبداية مميزة للرئيس الفخري 
للهوكي الشيخ جابر البندر الذي 
متت تزكيته رئيسا فخريا للعبة 

في 6 اكتوبر اجلاري.

نصار: ال أكتب في المواقع
وما يروج ال علم لي به

أكد االعالمي جابر نصار انه لم يتطرق الى احد في مواضيعه 
او زواياه املكتوبة سابقا او من خالل برامجه التلفزيونية احلالية 
والتي حتظى مبتابعة من اجلمهور الرياضي من خالل الش���بكة 
العنكبوتية »االنترنت« حيث مت تداول اس���مه وزاويته »سقط 
س���هوا« في عدد من املواقع واملنتدي���ات االلكترونية مما يؤدي 
الى االساءة اليه ككاتب رياضي له مكانته واحترامه بني الوسط 

الرياضي.
وق���ال نصار انني ال اعلم ش���يئا عما يدور ف���ي تلك املواقع 
واكتشفتها بالصدفة واحزنني ان البعض فيها يستخدمون اسمي 
وما اكتبه لالس���اءة الى بعض االندية او الزج بي في مواضيع ال 
ميكن ان اكتب عنها من باب املهنية واالحترام لتلك االندية متمنيا 
من هؤالء املتصيدون في املواقع االبتعاد عن العبث في االسماء 
الكبيرة وااللتزام بش���روط الكتاب���ة واالمانة في نقل االخبار او 

االستشهاد بأي فقرة او كلمة من أي كاتب دون استثناء.

الكويت لمواصلة انطالقته والعربي لتصحيح أوضاعه
مبارك الخالدي

تنطلق في ال� 5:45 مساء اليوم اجلولة الثالثة لبطولة كأس االحتاد 
لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات اذ يلتقي الكويت مع الس����احل على س����تاد 
محمد احلمد والعربي مع التضامن على ستاد علي صباح السالم بنادي 
النصر ويواجه الصليبخات الفحيحيل على ملعب التضامن وجميعها 
في اطار منافسات املجموعة الثانية واما في اللقاء الرابع والذي يجمع 
كاظمة بالنصر ضمن املجموعة الالولى والذي سيقام على ستاد نادي 
الكوي����ت حيث مت تقدمي اللقاء املقرر له غدا االثنني الى اليوم خلضوع 
امللعب الى كش����ف من قبل اللجنة املنظمة لبطولة االحتاد االسيوي اذ 
سيشهد مباراة الكويت وساوث شاينا اخلميس املقبل في اطار مواجهات 

نصف نهائي كاس االحتاد االسيوي.

الكويت ـ الساحل

ويأمل االبيض املنتشي بانتصاراته في البطولة القارية ان يواصل 
جناحاته على الصعيد احمللي بعد ان حقق فوزا عريضا على خيطان في 
جولته االولى برباعية نظيفة اثبت من خاللها الفريق امتالكه العناصر 
القادرة على سد فراغ العبيه املنضمني للمنتخب وهم وليد علي وجراح 
العتيق����ي ويعقوب الطاهر واحمد العيدان اذ منح جهازه الفني بقيادة 
الوطني محمد عبداهلل الفرصة لالعبي الصف الثاني معوال على ارتفاع 

الروح املعنوية لالعبيه.
ويعتبر لقاء اليوم فرصة متاحة لالبيض للوقوف على حالة بعض 
الالعبني قبل خوض لقائه املرتقب امام س����اوث شاينا اخلميس املقبل 
وه����و اللقاء االهم للفريق في ظل املرحل����ة احلالية، وفي املقابل يأمل 
الساحل في العودة الى توازنه فالفريق خسر في اجلولتني املاضيتني 
من العربي 1-3 ومن الصليبخات 0-2 ولم يقدم محترفوه املس����توى 
املأمول منهم واملساهمة برفع احلالة الفنية للفريق بالرغم من تواجد 

عناصره االساسية املؤثرة.

العربي لتصحيح أوضاعه

وفي اللقاء الثاني يسعى العربي لتعويض اخفاقه في اجلولة الثانية 
بس����قوطه في فخ التعادل السلبي امام الفحيحيل رغم ان االخير لعب 
بعشرة العبني معظم اوقات املباراة فاالخضر استطاع تخطي الساحل 
ف����ي اجلولة االولى 3-1 بعد ان قدم عرضا مقنعا وهو مطالب بالعودة 
الى تصحيح اوضاعه عبر انتهاج التكتيك املناس����ب لالعبيه س����يما 
ان الفري����ق ميتلك مجموعة جيدة في مقدمتها الهداف على اش����كناني 
وحسني املوسوي وعلي مقصيد واحملترفون ايغور نكوفيتش وروك 

وداريوداباك.
وفي املقابل يأمل التضامن مواصلة مش����واره الناجح في البطولة 
وحتقيق فوزه الثاني بعد ان تخطى الفحيحيل في اجلولة االولى والفريق 

ميتلك املقومات التي تؤهله لتقدمي عرض يليق بسمعته.

الصليبخات يصطدم بالفحيحيل

ودائم����ا ما حتفل لقاءات الفريقني باالثارة والندية عبر مواجهاتهما 
املتعددة املوس����م الفائت وصراعهما على التأهل ال����ى الدوري املمتاز 
وجناح الصليبخات في خطف البطاقة املؤهلة في اجلولة االخيرة فتلك 
مؤش����رات على ان مواجهة اليوم ستكون صعبة على الفريقني فأبناء 
الصليبخات استعدوا جيدا الستحقاقات املوسم عبر معسكر خارجي 
وسلس����لة من املباري����ات احمللية ودعموا صف����وف الفريق مبحترفني 
برازيليني ورغم خس����ارة الفريق امام خيطان في اجلولة االولى اال انه 
عاد وصحح اوضاعه بالفوز على الساحل بهدفني والفريق بشكل عام 
يجيد اغالق منافذه الدفاعية واالنطالق بشكل جيد الى االمام باالعتماد 

على مهاجمه النشط مشعل ذياب.
وام����ا الفحيحيل فهو منتش خلروجه متعادال مع الزعيم العرباوي 
اجلول����ة املاضية ويأمل حتقيق فوز على خصم يعرفه جيدا باالعتماد 
على محترفيه اجلدد املغربي زهير والنيجيري جيمي بوليس والبرازيلي 

تيليز.

كاظمة عينه على النصر

ويخوض البرتقالي مواجهة ليس����ت سهلة امام النصر الذي خرج 
فائزا على الساملية بهدف في اجلولة املاضية في حني لم يقدم البرتقالي 
العرض املنتظر منه بل افلت من هزمية عندما حقق التعادل في الوقت 
بدل الضائع امام اجلهراء 3-3 والفريق يقدم كرة جميلة في منتصف 
امللعب بتواجد طارق الش����مري ونواف احلميدان ومحمد العباد ولكن 
ما يعيبه هو الضعف في عمق املنطقة الدفاعية سيما انه يفتقد اليوم 
خدمات العبه املصاب عبداهلل دش����تي والش����ك ف����ي ان مدربه اخلبير 
الروماني ايلي بالتش����ي ميتلك الفكر الذي يستطيع من خالله العودة 

بالسفير من جديد.
وفي املقابل اثبت النصر انه من الفرق ذات املستوى الثابت وميتلك 
الثقة بالنفس باالعتماد على جنوم���ه احملليني وكوكبة احملترفني 
البرازيليني باتريك فابيانو ورودريغو وليوناردو والعماني عصام 
فايل. ويأمل العناب���ي مواصلة عروضه الطيبة خاصة امام الكبار 

إلثبات علو كعبه.

كاظمة يلتقي النصر في مباراة مقدمة من المجموعة األولى لكأس االتحاد

احملترف البرازيلي في صفوف األبيض روجيرو قوة ضاربة

ذهبية وفضيتان للكويت
في »القوى العربية«

اضافت الكويت الى رصيدها ميدالية ذهبية وميداليتني فضيتني 
في اليوم االخير ملنافس����ات البطولة العربية السادسة عشرة اللعاب 
القوى التي اختتمت امس االول في دمش����ق لتحتل املركز العاشر في 

الئحة الترتيب.
وفش����ل العبنا علي الصباغة في احلفاظ على الذهبية في مسابقة 
القفز بالزانة وحل ثانيا )5.15 م( خلف مواطنه فهد املرشاد الذي حقق 
رقما جديدا للبطوالت هو 5.25 م )الس����ابق 5.10 م للصباغة نفسه(، 
وامام اجلزائري عبداللطيف جعدون )5.00 م(. في حني احرز محمد 
العازمي فضية س����باق 800 م بزمن )1.46.91 د( خلف البحريني بالل 

منصور بزمن 1.45.92 دقيقة، واملغربي محسن االمني )1.46.99 د(.

جدول الترتيب النهائي للميداليات
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