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مبارك الخالدي
تصل الى البالد في الثامنة 
اليوم بعثة فريق  من صباح 
ساوث شاينا من هونغ كونغ 
ملالقاة فريق الكويت اخلميس 
املقب���ل ف���ي ذه���اب نصف 
نهائي بطول���ة كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وتتك���ون البعث���ة من 25 
العبا واداريا وس���تتجه فور 
اقامتها في  الى مقر  وصولها 
فندق جي دبليو على ان يجري 
الفريق مرانه االول مساء نفس 
اليوم على امللعب رقم 2 بنادي 

الكويت.
وعلمت »األنباء« ان رئيس 
النادي وهو احد رجال االعمال 
متواجد حاليا في دبي وسيصل 
ال���ى البالد على م���ن طائرة 
خاصة ظهر اخلميس حلضور 

املباراة.
ومن جه���ة اخ���رى يبدأ 
االبي���ض مرحلة اس���تعداده 
اخلاص للمباراة بدءا من عصر 
اذ من املنتظر انخراط  اليوم 

العبي���ه املنضمني ملعس���كر 
االزرق في القاهرة الى التمارين 
اعتبارا م���ن اليوم وهم وليد 
علي وجراح العتيقي ويعقوب 
العيدان وفهد  الطاهر واحمد 
عوض الذي سيخضع لكشف 
طبي لالطمئنان على االصابة 
التي حلقت به اثناء التدريبات 
مع االزرق واالطالع على تقرير 
طبيب املنتخب د.عبداملجيد 
البناي الذي اشرف على عالج 

الالعب في القاهرة.
ويخشى اجلهاز الفني من 
تفاقم اصابة عوض لعدم وجود 
الوقت الكافي لتهيئته وجتهيزه 

للقاء.
ومن املقرر ان يدخل االبيض 
معسكرا مغلقا بأحد الفنادق 
اعتب���ارا من مس���اء الثالثاء 
حرصا عل���ى توفير االجواء 
النفس���ية لالعبني وابعادهم 
عن الضغوط���ات املصاحبة 
للقاء ومنحهم الفرصة املواتية 
للتركيز على تعليمات اجلهاز 

الفني.

استعدادات خاصة لألبيض
 وقلق من إصابة عوض

الجالوي يختار 4 العبين لسلة آسيا للصاالت
يحيى حميدان

وضع مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة للصاالت احمد اجلالوي 
قائمة الفريق النهائية التي س����تخوض منافسات البطولة اآلسيوية 
الثالثية للصاالت املقرر اقامتها خالل الفترة من 30 اجلاري وحتى 8 
الش����هر املقبل في ڤيتنام. واختار اجلالوي 4 العبني لتمثيل منتخبنا 
بالبطولة وهم عبداهلل الصراف وفهاد السبيعي وشايع مهنا وعبدالعزيز 
ضاري، فيما استبعد كل من احمد سعود وصالح يوسف. هذا وتنص 
قوانني بطولة الصاالت على تسجيل 4 العبني لكل منتخب مشارك في 
البطول����ة على ان يكون 3 العبني داخل امللعب والرابع احتياطي لهم، 
وتلعب املباراة على سلة واحدة في منتصف امللعب. من جهة ا خرى، 
جترى اليوم في العاصمة املاليزية كواالملبور قرعة البطولة اآلسيوية 
االولى للناشئني واملزمع اقامتها ابتداء من 19 وحتى 27 الشهر املقبل 
مبشاركة منتخبات الصني وكوريا اجلنوبية واليابان وتايبيه والفلبني 
وسنغافورة والهند وكازاخستان وايران وسورية واالردن وميامنار 

والسعودية والبحرين اضافة الى منتخبنا.

ساوث شاينا يصل اليوم ويتدرب مساء

»األغلبية«: لن نوافق على التعديل.. ومراقب من »فيفا« لالنتخابات
عبداهلل العنزي 

يب���دو ان اوضاع احتاد كرة القدم 
تسير نحو االسوأ في ظل ادارة ضعيفة 
لالزمة التي تعيشها الكرة الكويتية 
منذ فبراير 2007 خاصة بعد قرار اندية 
»االغلبية« عقد جمعية عمومية غير 
عادية الجراء انتخابات مجلس ادارة 
احتاد كرة القدم وفق النظام االساسي 
لالحتاد وحتديدا املادة 32 منه والتي 
تنص على انتخاب 5 اعضاء ملجلس 
االدارة، وفي الوقت نفسه قرار اللجنة 
االنتقالية بعق���د عمومية غير عادية 
لتعديل النظام االساس���ي »املادة 32 
منه ايضا« حت���ى يكون عدد اعضاء 

مجلس االدارة 14 عضوا.
الكوي���ت عن حدوث  ولن يفصل 
االيقاف الثالث او تعليق النشاط اال 
امران االول: كتاب من اللجنة االنتقالية 
احلالية الى االحتاد الدولي »فيفا« تشير 
فيه الى عدم تعاون االندية معها النهاء 
االزمة، باالضافة الى مساعدة رئيس 
االحتاد اآلس���يوي القطري محمد بن 

انتخاب مجلس  الثاني  همام، واالمر 
ادارة وفق املادة 32 من النظام االساسي 
جتريه اندية »االغلبية« مع عدم السماح 
لهم بتولي مهامهم من قبل الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة النهم مخالفون 
للقانون 2007/5 مما يثير حفيظة فيفا 

على اعتبار انه تدخل حكومي. 
وب���كل تأكيد فان اي���ا من اطراف 
الصراع ال يريد الوصول الى »املربع 
االول «لالزمة وهو تعليق النش���اط، 
لذلك لن تنتهي االزمة احلالية اال بتنازل 
طرفي الصراع نفس���يهما وهذا ما ال 
ميكن حدوثه على االق���ل في الوقت 

احلالي.
وقد اكد مصدر في اندية االغلبية 
او ما كانت تعرف سابقا ب� »التكتل« ل� 
»األنباء« ان قرار املوافقة على النظام 
االساسي لن مير مهما كانت الظروف 
او املعطيات التي س���تحيط باجتماع 
اجلمعية العمومية غير العادية املقرر 
عقده في 12 نوفمبر املقبل الن هذا االمر 
سيؤدي الى فقدان مصداقية االندية 

ال� 10 في الش���ارع الرياضي، مضيفا 
ان اي تن�����ازالت كان ميكن ان تقدم 
في وقت س���اب��ق وليس االن بعد ان 
بلغت االساءة لشخصيات قيادية في 
االندية حدا ال ميكن ان جتد فيه نقطة 

للعودة.
وبنينّ املصدر ان قرار حضور اجتماع 
العمومية من عدمه لم يتخذ الى االن 
وذلك لعدم عقد اجتماع تنسيقي لهذا 
الش���أن، مضيفا ان سياسة املرحلة 
املقبلة س���تكون مختلفة عن السابق 
حيث سيكون هناك اجتماع مع عدد 
من النواب في مجل��س االمة اليضاح 
الصورة لهم عما يحدث في الرياض��ة 
بشكل عام واحتاد الكرة بشكل خاص 
وذل���ك حلصد اكبر ع���دد مؤيد منهم 
القان���ون 2007/5، مضيف��ا  لتعديل 
ان اندي���ة »االغلبية« س���تقوم بعقد 
مؤمتر صحافي تضع فيه النقاط فوق 
احلروف لبيان احلقيقة لدى الشارع 

الرياضي.
وشدد املصدر على ان »االغلبية« 

ماضية في اجراء انتخاباتها واملقرر 
عقدها 15 نوفمبر املقبل وسيتم تشكيل 
مجلس ادارة الحتاد الكرة يرأسه الشيخ 
طالل الفهد بالتزكية كونه املرش���ح 
الوحيد للرئاسة، فيما سيكون اخليار 
مفتوحا امام كل ناد لالدالء بصوته من 

اجل تشكيل املجلس.
واضاف ان اندي���ة االغلبية كانت 
تأمل ترشح اي من االعضاء في االندية 
االخرى اال انها لم تعلن عن مرشحيها 
خالل فترة فتح باب التسجيل والتي 
استمرت اس���بوعني وعليه سيكون 
اخلي���ار امامها ف���ي التصويت فقط 
وهو حق كفله لها النظام االساس���ي 
لالحتاد، مبينا ان »االغلبية« تتوقع 
حضور مراقب االحتاد الدولي »فيفا« 

لالنتخابات.
ورف���ض املصدر تس���مية مجلس 
االدارة املقب���ل مبجل���س »الظل« الن 
االجراءات التي اتبعت قانونية متاما 
وهي املتبع���ة من قب���ل »فيفا« وان 
التي مرت  اللجان االنتقالي���ة  حقبة 

باحتاد الكرة ستنتهي في موعد اجراء 
االنتخابات.

وبس���ؤاله عما اذا رفضت اللجنة 
االنتقالي���ة احلالية تس���ليم االحتاد 
للمجلس املقبل قال املصدر: لن ندخل 
في صراع مع اي من االطراف فاللجنة 
االنتقالي���ة احلالية مش���كلة من قبل 
»فيفا« وليست احلكومة وهي بالتالي 
خاضعة الوامر االحتاد الدولي ونحن 
سنخاطب »فيفا« عن اي جتاوزات قد 
يسببها اعضاء اللجنة االنتقالية من 
خالل عرقلته���ا لعمل مجلس االدارة 

اجلديد.
واعرب عن امله في وصول كتاب 
انته���اء عمل االنتقالية في نفس يوم 
اجراء االنتخابات حتى ال يكون هناك 
تداخل في العمل، اما بالنسبة الى ما 
يروج له البعض من فكرة االنسحاب 
التي تديرها  البطوالت احمللي���ة  من 
اللجنة االنتقالي���ة لو تعقدت االمور 
معها فهذا الرأي مرفوض بتاتا من قبل 

كل االعضاء في »االغلبية«.

نأمل أن يكون قرار إنهاء عمل »االنتقالية« متزامنًا مع تشكيل المجلس الجديد

العب األبيض فهد عوض يخضع لكشف طبي

 )هاني الشمري(مواجهة ازرق الشباب مع قطر كانت قوية

انسحاب سريالنكا
 من تصفيات الناشئين

»السيارات« يبدأ الموسم بالراليات

العربي »الصحافة الرياضية« يستضيف »العمومية«

أزرق الصاالت يفوز  على »العنابي«

الجمباز في بطولة العالم بلندن

خالص العزاء

انس���حب منتخب سريالنكا من املجموعة األولى لتصفيات 
كأس آس���يا للناشئني حتت 16 سنة املقرر اقامتها في العاصمة 

املاليزية كواالملبور خالل الفترة من 19 إلى 27 اجلاري.
وتضم املجموعة منتخبات الكويت والسعودية واوزباكستان 
وباكستان وافغانستان، ومت تعديل جدول مباريات االزرق حيث 
س���يفتتح أولى مبارياته يوم 21 اجلاري امام اوزباكستان ثم 
يالقي باكستان في 23 منه ثم يواجه السعودية في 25، ويختتم 

مبارياته امام افغانستان في ختام التصفيات.

تنطلق نشاطات نادي السيارات والدراجات اآللية للموسم اجلمعة 
املقب����ل بتنظيم اجلول����ة األولى من بطولة الرالي����ات احمللية، ولفت 
رئيس مجلس ادارة نادي الس����يارات الشيخ أحمد الداود الى ان هذا 
املوس����م سيش����هد تطورا نوعيا في البطوالت التي سينظمها النادي 
وس����يكون التركيز على اجتذاب محبي رياضة السيارات والدراجات 

من الشباب.

اعلن االحتاد العربي للصحافة الرياضية عن استضافته اجتماعات 
اجلمعية العمومي����ة لالحتاد في مقر املركز الثقاف����ي امللكي االردني 
26 ديس����مبر املقبل، وذكر بيان صادر عن االحتاد انه سيش����ارك في 
ه����ذه االجتماعات مندوبون ميثلون 20 دول����ة عربية تتنافس للفوز 
مبقاع����د رئيس ونواب رئيس واعضاء اللجن����ة التنفيذية البالغة 11 
مقعدا. واضاف البيان ان االحتاد ارسل االستمارات اخلاصة بالترشح 
للمواقع االدارية باللجنة التنفيذية مبينا ان آخر موعد لوصول هذه 

االستمارات 3 نوفمبر املقبل.

أنهى املنتخب الوطني لكرة القدم للصاالت معسكره التدريبي 
ف���ي قطر بفوزه على فريق قطر 4-2، وذلك اس���تعدادا خلوض 
تصفيات آس���يا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خالل 

الفترة من 13-18 اجلاري.
وسجل لالزرق عمر اجلاسر »هاتريك«، بينما اضاف زميله فهد 
الطريجي الهدف الرابع. وقدم املنتخب افضل عروضه امام فريق 
قطر القطري، واشرك املدرب عيسى فالح التشكيلة التي سيخوض 

بها التصفيات بعد ان استقر بشكل كبير على الالعبني.
وسيخوض املنتخب اول لقاءاته في التصفيات بعد غد االربعاء 
ام���ام املنتخب االردني، ثم يلعب في الي���وم الثاني مع املنتخب 

العراقي.

يتوجه املنتخب الوطني للجمباز الفني الى لندن اليوم للمشاركة 
في بطولة العالم ال�� 41 في 13 اكتوبر اجلاري وتستمر 6 أيام.

وقال رئيس الوفد زيد السربل ان الكويت حرصت على املشاركة 
في هذه البطوالت التي من شأنها رفع مستوى الالعبني مشددا  على 
أن الالعبني عازمون على تقدمي اداء مش����رف في البطولة السيما أن 

املنتخب الوطني هو احد ابرز الفرق اخلليجية والعربية.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من مدرب حتت 15 سنة لكرة 
القدم بنادي التضامن محمد الشليمي وخالد الشليمي لوفاة والدهما 
سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اليوسف سعيد بفوز األزرق على األردن في القاهرة
مبارك الخالدي

اعرب رئيس اللجن���ة االنتقالية في احتاد 
الكرة الشيخ أحمد اليوسف عن سعادته بالفوز 
واالداء املتميز الذي حقق���ه االزرق في اللقاء 
التجريبي امام املنتخب االردني والذي انتهى 

بفوز االزرق بهدفني مقابل هدف.
ووصف اليوسف املباراة في شوطها االول 
بأنها جاءت »عادية« مشيرا الى ان التغيرات 
في الش���وط الثاني اس���فرت عن تغيير االداء 

بالرغم من طرد العبني.
واكد ان الهدف من املباراة هو االستفادة من 
مختلف اجلوانب االدارية والفنية، مشيرا الى 
ان املنتخ���ب الكويتي امامه مباراة مقبلة امام 
املنتخب االندونيسي وقال اليوسف انه تلقى 
دعوة م���ن املنتخب الليبي للعب مباراة ودية 
سيتم دراستها مع اجلهاز الفني واالداري واخذ 
القرار النهائي بشأنها. وكان االزرق قد فاز على 
نظي���ره االردني 2-1 ف���ي مباراته التجريبية 

األخيرة خالل معسكره التدريبي الذي يقيمه في 
القاهرة استعدادا للقاء اندونيسيا في التصفيات 
املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2011 التي ستقام 
في الدوحة. واحرز الهدف االول لالزرق محمد 
جراغ في الدقيقة الثالثة من الش���وط الثانى 
فيما جاء اله���دف االردني الوحيد في الدقيقة 
ال� 13 من نفس الش���وط لالعب عامر ديب من 

ضربة ركنية.
واستطاع يوسف ناصر حتقيق هدف الفوز 
في الدقيقة 25 من زمن الشوط الثاني . وشهدت 
املباراة حالتي طرد لالعبي األزرق طالل العامر 
وخالد ناصر فيما أنذر احلكم يوس���ف ناصر 
بالبطاقة الصفراء في الدقيقة 33 من الشوط 

االول.
كما شهدت املباراة في شوطها االول احتساب 
ضربة جزاء اثر عرقلة الالعب وليد علي من قبل 
العب في منتخب الى االردن. وتصدى مساعد 

ندا لها غير أنه أخفق في تسجيلها كهدف.

من جهة اخرى ابدى مدرب ازرق الش���باب 
احم���د حيدر عدم رضاه ع���ن اداء العبيه بعد 
مباراة املنتخب مع نظيره القطري مساء امس 
االول استعدادا خلوض املنتخبني التصفيات 

املؤهلة لكأس آسيا رغم فوزه 2 – 1.
وقال حيدر ان النتائج في املباريات االعدادية 
ال تهمنا لكن ما ش���اهدناه من اداء يعتبر غير 
مطمئن حيث يحتاج املنتخب الكثير من العمل 
الدؤوب خالل املرحلة املقبلة. واوضح ان من 
اسباب تدني املستوى غياب الالعبني عن مراقبة 
اجلهاز الفني، مشيرا الى انه لم يشاهد العبيه 
اال قب���ل يومني من لق���اء منتخب قطر. ولفت 
حيدر الى ان اجلهاز الفني سيعمد خالل االيام 
املقبلة ومن خالل معس���كر القاهرة املقرر له 
17 اجل���اري الى العمل على رفع معدل اللياقة 
البدنية وتنفيذ بعض اجلمل التكتيكية وتعويد 
الالعبني عليه الننا س���نواجه منتخبات قوية 

خالل التصفيات.

حيدر: أداء أزرق الشباب غير مطمئن رغم الفوز على قطر

 ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم 
عبداهلل العنزي ـ يحيى حميدان

تصدر العربي مجموعته الثانية 
الثالثة من  في انطالقة اجلول����ة 
مسابقة كأس االحتاد لكرة القدم 
بعد فوزه أمس على التضامن بهدف 
وحيد سجله علي اشكناني )72( 
بعد متريرة متقن����ة من عبداهلل 
الشمالي انفرد على اثرها اشكناني 
وس����جل هدف الفوز، وبذلك رفع 
العربي رصيده الى )7( نقاط في 
املركز األول وبقي التضامن على 

ثالث نقاط.
ولم ترق املباراة الى املستوى 
املأمول حيث ندرت الفرص السانحة 
للتسجيل وابرزها تسديدة متقنة 
من العب العربي فهد باشا ردت من 
العارضة، وذلك في الشوط األول، 
وفي الشوط الثاني انحصر اللعب 
في وسط امللعب وحسنته الوحيدة 

هدف املباراة.
ن من ثامر  أدار املباراة طاقم مكونّ
العنزي وخليف����ة املنيع وناصر 
الشطي وأحسن احلكم ادارتها وأنذر 
السلوڤيني روك ونواف الشويع 
وعبداهلل الش����مالي وعبدالعزيز 
فاضل )العربي( ومحمد سالم ومهنا 

الغواص )التضامن(.
وفي املباراة الثانية رفع الكويت 
رصي����ده الى )6( نقاط بعد فوزه 

على الساحل بهدف دون رد.
وحقق الفحيحيل فوزا مطلوبا 
على الصليبخات بهدف دون مقابل 
سجله علي كرم )80( وأصبح له 
)4( نقاط من ثالث مباريات، وبقي 
الصليبخات على ثالث نقاط من 

فوز واحد.
وفي املجموع����ة األولى متكن 
كاظمة من الفوز على النصر بهدف 
وحيد س����جله البرازيلي ساالس 
في الوقت القاتل )92( بعد مباراة 

متوسطة املستوى.
وبذلك شارك البرتقالي القادسية 
واجلهراء في الصدارة برصيد )4( 
نقاط فيما للنصر ثالث نقاط من 

مباراتني.

عجب أنهى المباراة مبكرا

أراح املهاجم أحمد عجب فريقه 
من عناء البحث عن هدف السبق في 
الشوط األول وسجل هدفا سريعا في 
الدقيقة )5( كان له اثر في سيطرته 
على مجريات اللعب، حيث أحسن 
العبوه في االنتشار والضغط على 
اخلصم عبر عدة جبهات وأضاعوا 

القادسية مع الشباب.. والجهراء يواجه السالمية في كأس االتحاد

 أربع مباريات والنتيجة »هدف دون رد«

إبراهيم شهاب ميرر الكرة بني العبي الساحل

علي أشكناني يحاول املرور من عبداهلل مشيلح

)هاني الشمري(

)عادل يعقوب(

بعض الفرص اخلطرة. لعب مدرب 
الكويت محمد عبداهلل بالعناصر 
اجلاهزة حيث أراح آخرين حلاجته 
اليهم في املباراة املقبلة مع فريق 
جنوب الصني ضمن كأس االحتاد 
اآلسيوي، وتقدم التشكيلة الثالثي 
الهجومي روجيرو وعبداهلل نهار 
وخالد عجب الذين تبادلوا األدوار 
ومتكنوا من اختراق دفاع اخلصم 
في حني كان لناصر القحطاني دورا 
في امل����ؤازرة الهجومية من خالل 

حتركاته في خط الوسط.
وتعامل دف����اع الكويت املكون 
من احمد صبيح وس����امر املرطة 
وعبداهلل املرزوقي وحسني حاكم 

بصعوبة مع كرات اخلصم.
وكان����ت للس����احل محاوالت 

هجومية لم تكتمل ومال أداء الفريق 
الى الفردية وشارك معه الثالثي 
البرازيلي فيفيان����و وناندروس 
وايدير، وس����دد األخير كرة قوية 
متك����ن حارس الكوي����ت مصعب 

الكندري من صدها.
وفي الش����وط الثاني قل األداء 
عن السابق ولم تكن هناك سوى 
مح����اوالت اجتهادية من الطرفني 
ولعبت خبرة العبي الكويت جيدا 
في احلفاظ على هدف الفوز، ومنعوا 
خصمهم من االقتراب من منطقة 
اجلزاء إال ف����ي مرات قليلة، وزج 
مدرب الكويت بالعبيه عبدالرحمن 

البدر ونواف أسامة.
أما الس����احل فقد كان يتناقل 
الكرة بش����كل أفضل من الشوط 

األول لكنه ال يهدد مرمى خصمه، 
فما الفائدة إذن من ذلك؟ وكان عليه 
ان ينوع من ألعابه بدال من اللعب 
على وتيرة واحدة، ومال العبوه 
الى كثرة التسديد من خارج املنطقة 

لعل احداها تصيب الهدف.
أدار املباراة احلكم الدولي ناصر 
العنزي وأحسن قيادة املباراة وأنذر 

فيفيانو وعبدالرحمن البدر.
وتختتم اليوم مباريات اجلولة 
الثالثة من كأس االحتاد مبواجهتني 
ضمن املجموع����ة االول��ى، حيث 
يلتقي القادسية م��ع الشب��اب على 
الساملية  ملعب الساحل ويواجه 
اجلهراء على ستاد صباح السالم 
املباراتان  العربي وتقام  بالنادي 

بنفس التوقيت في ال� 5:45.


