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جانب من اجتماع عمومية سابقة الحتاد الكرة

جانب من تدريب األزرق في معسكر القاهرة

الكويت لضمان تأهله أمام التضامن وخيطان يلتقي الفحيحيل في كأس االتحاد

العربي يسعى للتخلص من الصليبخات

طلبنا انضمامه لالزرق وابدت ادارة الكويت 
كل تعاون، اما كنكوني فكان لديه تسجيل 

باجلامعة وقد انتهى من ذلك.

مشجع يقتحم التدريب..

ادارة األزرق مبشجع كويتي  فوجئت 
من ذوي االحتياجات اخلاصة يدخل امللعب 
فجأة وينادي على بدر املطوع ومساعد ندا 
اال ان االدارة اخرجته بسرعة وقد اظهر لهم 
بطاقته املدنية قائال انا عبداهلل احلس���ن 
كويتي اشجع منتخب الكويت وأحب ندا 

واملطوع فأنا قدساوي.
وقد سمحت له االدارة باجللوس معهم 
حلني انته���اء التدريب والتقط صورة مع 
مساعد ندا وبدر املطوع واتضح انه طالب في 
اجلامعة االميركية تخصص لغة اجنليزية 

وكمبيوتر.

لدينا العبون قادرون على س���د النقص 
ال���ذي نعاني منه في الوق���ت احلالي »6 
العبني« فالبدالء نريد ان يكونوا على نفس 
مستوى االساسيني وهذا ما نشعر به االن 

مع املجموعة احلالية.
اما مدير املنتخب اسامة حسني فأوضح 
ان���ه يرتب ملوعد عودة ج���راغ وكنكوني 
بعد اخذ موافقة رئيس اللجنة االنتقالية 
واجلهاز الفني مشيرا الى ان اجلميع تهمه 
س���معة الكرة الكويتية ونتمنى ان يوفق 
العربي والكويت في مهمتهما املقبلة وكذلك 

منتخبنا الوطني.
وع���ن تخلف احمد العيدان وحس���ني 
كنكوني قال حس���ني بالنس���بة للعيدان 
فكان مع فريقه الكويت في بطولة االندية 
اخلليجية النه مس���جل ضمن القائمة اما 
في البطولة االسيوية فهو غير مقيد لذلك 

ووافق اجلهاز الفني لالزرق على عودة 
الالعبني محمد جراغ وشهاب كنكوني الى 
الكويت غ���دا وذلك لالنضمام للعربي في 
مباراة الشباب االماراتي في بطولة االندية 
اخلليجية بعد االتصال الذي اجراه جمال 
الكاظمي رئيس مجلس االدارة مع الشيخ 
احمد اليوس���ف رئيس اللجنة االنتقالية 

ورئيس الوفد.
واوضح املدرب غوران ان الالعبني جراغ 
الالعبني ومشاركتهما  ابرز  وكنكوني من 
في املباراة الرسمية مع فريقهما ستعود 
عليهما بالفائدة خاصة اننا مطمئنون الى 
مستوييهما الفني والبدني وكل ما يحتاجانه 
في الوقت احلالي هو اداء مباريات جتريبية 
او رسمية واالمر نفسه ينطبق على العبي 

الكويت.
وعن لق���اء كينيا املقبل ق���ال غوران 

القاهرة ـ حسين المطيري ـ موفد جمعية الصحافيين
اج���رى املنتخب الوطن���ي لكرة القدم 
تدريباته امس على فترتني صباحية ومسائية 
في معسكره الذي يقيمه حاليا في مدينة 
6 اكتوبر مبصر اس���تعدادا للقاء منتخب 
كينيا 3 نوفمبر املقبل ضمن استعداداته 
ملباراتي اندونيسيا 14 و18 نوفمبر املقبل 
في التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات 

كأس آسيا 2011 في قطر.
وشارك في التدريب كل الالعبني واشتمل 
التدري���ب الصباحي على متارين التقوية 
والسرعة وملس الكرة مرة واحدة واختتمها 
املدرب بتقسيمة سريعة ركز فيها على اللعب 
عن طريق االجنح���ة ومتركز الدفاع امام 
املرمى وكذلك العبو خط الوسط وطريقة 

مترير الكرات في الوقت املناسب.
اما التدريب املس���ائي فكان مخصصا 
للتكتيك والطرق الفنية في بناء الهجمات 
والتسديد على املرمى ومت توزيع الالعبني 
على مجموعتني االولى تلعب بتكتيك دفاعي 
مع مساعد املدرب عبدالعزيز حمادة والثانية 

للوسط والهجوم مع املدرب غوران.
واوضح د.عبداملجيد البناي اخصائي 
العالج الطبيعي ان جميع الالعبني جاهزون 
خالل الفترة احلالية وقد قمنا بإجراء فحص 
طبي لالعب شهاب كنكوني الذي يعاني من 
كدمة بسيطة في الركبة اال انه شارك في 
التمرين وكذلك يوسف ناصر الذي يعتبر 
جاهزا ملباراة كينيا، اما بالنس���بة لالعب 
خالد خلف فقد مت وضع برنامج خاص له 
في الكويت حيث طلب منه اجراء اش���عة 
مقطعية وفحوصات خاصة سنستكملها 

له عقب عودتنا.
واشار البناي الى انه يحرص في املعسكر 
على برنامج التغذي���ة اخلاص بالالعبني 
خاصة ان العبينا اغلبهم ال يبالي بالنظام 
الغذائي ولكننا في املعس���كرات جنبرهم 
عل���ى االلتزام بالغذاء اخلاص بهم فزيادة 
السعرات احلرارية والكربوهيدرات تؤثر 
على اداء الالعب في امللعب وقد ال يشعر 
هو بذلك ولكن التجارب والقياسات اثبتت 

صحة ذلك.

عبدالعزيز جاسم
 تفتتح اليوم اجلولة اخلامس���ة بكأس 
االحتاد ب� 3 مواجهات في املجموعة الثانية 
اقواها مباراة العربي ومطارده املباشر على 
الوصافة الصليبخات على س���تاد الصداقة 
والسالم، وفي مباراة اخرى ال تقل اهمية يأمل 
الكويت ضمان تأهله الى الدور الثاني عندما 
يلتقي التضامن على ستاد محمد احلمد، وفي 
املباراة الثالثة يلعب خيطان مع الفحيحيل 
على ملعب الساحل، وتقام جميع املباريات 

الساعة ال� 5:30 مساء.
ويسعى العربي )7 نقاط( اليوم الى ابعاد 
مطارده املباش���ر في املجموعة الصليبخات 
بالفوز علي���ه واالقتراب من التأهل بصورة 
املواجهة وهو  كبيرة، ويدخل »االخض���ر« 
منتش بفوز غال على احملرق البحريني في 
دوري ابطال اخلليج رغم النقص الكبير في 
خط الهجوم املتمثل في حس���ني املوس���وي 
وخالد عبدالق���دوس وجراح الزهير وكذلك 
احمد موسى الذي لم يدخل التدريبات حتى 
اآلن، لكن باتت جماهير »االخضر« واثقة من 
الكرواتي دراغان سكوسيتش  قدرة املدرب 
الذي يس���تطيع اخلروج من اي مأزق سواء 
االصابات او الغيابات ويلعب حسب امكانياته 
وفي اسوأ احلاالت يخرج متعادال، لكن في 

الوقت ذاته فهو مطالب بعض الشيء بتكثيف 
الهجوم.

من جهته يتطلع الصليبخات )6 نقاط( 
للتقدم خطوة الى االمام حيث يخسر مباراة 
ويفوز باخرى وقد تكرر ذلك مرتني، وهو يأمل 
اال يخسر نقاط املباراة اليوم خصوصا امام 
العربي، ألن خسارته تعني خروجه نهائيا 
من املسابقة فبعد اخلسارة بهدفني من خيطان 
عاد وفاز على الساحل ثم خسر من الفحيحيل 
وفاز على التضامن، وحتى اآلن لم يس���تقر 
املدرب ثامر عناد عل���ى اداء ثابت فالفريق 
تارة يظهر قويا ومرة اخرى يظهر بصورة 
متواضعة، لكن اليوم تختلف كل احلسابات 

فالفوز وحده يساعده للتأهل.
بدأ الكويت مبارياته بداية قوية حيث جمع 
9 نقاط من 3 مباريات وهذا ما لم يحققه اي 
فريق في املجموعتني، رغم ان »االبيض« يلعب 
بالصف الثاني بسبب مشاركاته اخلارجية 
الكثيرة والت���ي جتبره على اللعب بالعبيه 
الشباب فبعد ان اكتسحوا خيطان برباعية 
تغلبوا على الساحل 1 - 0 ثم هزموا الفحيحيل 
2 -1. وفي مباراة اليوم لن يغامر »االبيض« 
بأي العب سيشارك امام الكرامة في نهائي كأس 
االحتاد اآلسيوي 3 نوفمبر، وبالتالي سيلعب 
بالعبيه الشباب حتى في حال اخلسارة او 

التعادل فالفريق لديه مباراتان من املمكن ان 
يحقق الفوز في احداهما ويتأهل.

وعل���ى اجلانب اآلخر يدرك التضامن )3 
نقاط( ان الفوز وال شيء غيره هو السبيل 
الوحيد لبقائه ضمن دائرة املنافس���ة، لذلك 
س���يحاول استغالل ظروف املنافس والفوز 
عليه وانعاش آماله، لكن الظروف التي مير 
بها التضامن حاليا رمبا تعوقه عن حتقيق 
ذلك حيث اقيل املدرب الروماني كوس���تيكا 
قب���ل ايام وعني بدال منه مس���اعده مواطنه 

اوريستيكا.
أما خيطان )4 نقاط( ومدربه فوزي ابراهيم 
فيعلم جيدا ان الفرصة اليوم مواتية للدخول 
في دائرة املنافس���ة، خصوصا انه سيالقي 
الفحيحيل املتس���اوي معه في كل شيء في 
النقاط واملس���توى لكن خيط���ان خاض 3 
مباريات لذلك سيحشد املدرب فوزي ابراهيم 

كل قواه للحصول على نقاط املباراة.
الفحيحيل فيس���عى للحصول على  اما 
النقاط وانتظار نتائج اآلخرين اذ رمبا تلعب 
لصاحله، ويحس���ب للفحيحيل انه تعادل 
مع العربي الوصيف سلبا وخسر بصعوبة 
امام الكويت املتصدر م���ا يعني ان الفريق 
ليس بالس���هل وقادر على املضي قدما نحو 

فرق الصدارة.

»الناشئين« يعود اليوم بعد تأهله لكأس آسيا

الناصر: صفقة الميمني تعثرت لمطالبه المادية
يحيى حميدان

أكد مدير الكرة بالنادي العربي احمد الناصر 
ان صفقة التعاقد مع الالعب العماني بدر امليمني 
تعثرت بعد ان غالى الالع���ب في مطالبه املالية 
الى الضعف، مضيفا انه مت التوقيع مع البرازيلي 
بينيتو ولكن العقد مش���روط بفترة جتربة ملدة 
شهر بعد ان اشترط اجلهاز الفني جتربة أي العب 

قبل التوقيع معه.
وب���ني الناصر ان قائد الفريق احمد موس���ى 
سيباشر التدريبات مع الفريق بعد مباراة الشباب 
اإلماراتي في اجلولة الرابعة لدوري أبطال اخلليج 
بعد ان عقدت جلس���ة صلح بين���ه وبني املدرب 
الكرواتي سكوسيتش، مبينا ان الفريق سيفتقد 

جهود حسني املوسوي وخالد عبدالقدوس وخالد 
خل���ف وجراح الزهير وفه���د الفرحان لالصابة، 
مبينا ان جراغ وش���هاب كنكوني سيشاركان في 

املباراة.
ونفى الناصر ان تكون عقود الالعبني احملترفني 
الكرواتي���ني ايغور وداباك ملدة 3 اش���هر، مؤكدا 
ان عقودهم مس���تمرة لنهاية املوسم وكل ما قيل 
غير ذلك غير صحيح، فالالعبان لديهما مهارات 
جيدة واجلهاز الفني مقتنع بهما متاما، مضيفا ان 
الفريق سيقوم بعمل جولة اخرى على احملترفني 
وجتربتهم متهيدا لقيد األفضل منهم خالل يناير 
املقبل كون ان فترة تس���جل احملترفني ستنتهي 

خالل األيام املقبلة.

يعود وفد املنتخب الوطني 
للناشئني لكرة القدم الى البالد 
في السابعة صباح اليوم قادما 
من كواالملبور عقب تأهله بكل 
جدارة واستحقاق الى نهائيات 
كأس آس���يا 2010 بالص���ني، 
وسيكون في اس���تقبال الوفد 

أعضاء اللجنة االنتقالية.
الناشئني  وقد حصل أزرق 
على إح���دى بطاقت���ي التأهل 
عن املجموع���ة الثالثة برصيد 
9 نقاط ف���ي املركز الثاني بعد 
اوزبكس���تان بعد ان فاز على 
 0 �  1 الس���عودية  منتخب���ات 
وباكس���تان 1 � 0 وافغانستان 

بسداسية نظيفة.
وتضم البعثة مبارك املعصب 
رئيس���ا وعلي املطيري مديرا 
الهاجري مدربا  وعبدالعزي���ز 
وابراهيم العبيد مساعدا للمدرب 
وشاكر الشطي مدربا للحراس 
وناي���ف القحطان���ي مش���رفا 
والكسندر زورافكوفيتش طبيبا 
وحسني بوحمد اداريا، باإلضافة 

ال���ى 23 العب���ا ه���م: عبداهلل 
الس���بيعي ومحمد الس���رهيد 
وعبداهلل الشمري وعبداللطيف 
اخلي���اط وعبداهلل املس���بحي 
الفهد واحمد املنصور  ومحمد 
وسعود اديليم وسعود اجلناعي 
وأحمد العبداهلل ومحمد القبندي 
ومرزوق العجمي ونادر العنزي 
وعب���داهلل الرش���يدي ومحمد 
العنزي وعبدالعزيز املطيري 
ونواف جازع املطيرات ونواف 
العنزي وسلمان احلسيني وثامر 
العنزي وأحمد الشمري ومتعب 

الشمري وعبداهلل هاني.
وأبدى إبراهيم العبيد مساعد 
املدرب رضاه التام عن املستويات 
الفنية اجليدة التي ظهر بها جميع 
الالعبني الذين استفادوا بشكل 
كبير من املعسكرات اإلعدادية 
بالفترة املاضية، معتبرا التأهل 
اجن���ازا، الس���يما ان مجموعة 
األزرق ضم���ت منتخبات قوية 
وتصنيفها أفضل مثل السعودية 
وأوزبكستان إال ان اإلرادة الكبيرة 

والرغبة األكيدة لدى صغار أزرق 
التأهل  الناش���ئني جعلت حلم 

حقيقة وواقعا ملموسا.
وأشار الى انه يجب االهتمام 
الالعب���ني املوهوبني  به���ؤالء 
واالس���تمرار في دعمهم ماديا 
ومعنويا لتكملة مشوارهم في 
املقبلة،  النهائيات اآلس���يوية 
مشددا على الالعبني مبواصلة 
بذل اجله���د والعطاء لتطوير 
الفنية لتحقيق  مس���توياتهم 
النتائج املرج���وة في املرحلة 

املقبلة.
الفهد جنم  وأعرب محم���د 
هجوم املنتخب عن س���عادته 
النهائيات  ال���ى  بتأهل األزرق 
اآلس���يوية، مؤك���دا ان زمالءه 
تفوق���وا على أنفس���هم عندما 
النفس���ي  تخط���وا الضغ���ط 
واألخطاء الفنية والسلبيات التي 
وقع فيه���ا الفريق في اجلولة 
األولى ليحققوا االنتصار تلو 
اآلخر، ويحصلوا على البطاقة 

الثانية للتأهل.

العبيد: يجب االهتمام بالعبي المنتخب واالستمرار في دعمهم

جراغ وكنكوني يعودان من معسكر األزرق بالقاهرة
غوران: نجهّز البدالء ليكونوا في مستوى األساسيين

كاظمة والكويت والسالمية لن تحضر عمومية »الكرة« والعربي ينتظر
س���يقوم بالتصويت على قرار 
العمومية  النادي في  مش���اركة 
بنادي القادس���ية 15 املقبل بعد 
ان كان »فيف���ا« ق���د تبنى هذه 
العمومية وسيقوم بارسال موفده 

حلضورها.
اما نائب رئيس نادي الفحيحيل 
خالد سريع فقال ان أيا من اعضاء 
العمومي���ة للنادي لم  اجلمعية 
الكرة  يترشح النتخابات احتاد 
لذلك لن يكون لنادي الفحيحيل 

أي مرشح في االنتخابات.
وأضاف ان خطوة عقد اجلمعية 
العمومية واج���راء االنتخابات 
سيساعد كثيرا على انهاء االزمة 
التي يعيشها االحتاد منذ فبراير 
2007، مضيف���ا ان رؤية مجلس 
ادارة جديد لالحتاد ستكون في 

متناول اليد يوم 15 املقبل.
اما امني سر نادي الشباب صالح 
بداح فق���ال ان ناديه الى اآلن لم 
يناقش موضوع تسمية مرشحيه 
النتخابات احتاد الكرة الن الصورة 
ل���م تكن واضحة، فق���د كان من 
األجدر باللجنة االنتقالية ان ترسل 
هذا الكتاب منذ فترة وليس اآلن 
ألن »فيفا« سبق ان اعلن سابقا 
موافقته على هذه العمومية، وعلى 
االنتقالية ان تكون س���ريعة في 

تنفيذ اجراءاتها.

حتفظ حق القوانني احمللية.
الى ذلك عزا امني سر النادي 
العرب���ي عبدالرزاق املضف عدم 
تس���مية مرشح ناديه الى ضيق 
الوقت، فمن غير املعقول ان يسمي 
العربي مرشحه في 24 ساعة من 

وصول الكتاب.
االدارة  مجل���س  ان  وب���ني 

الكويت وليد الراشد ان ناديه لن 
يقوم بتسمية أي مرشح الجراء 
انتخابات مخالفة للقوانني احمللية 
وهذا الرفض ليس وليد اللحظة 
بل انه قرار سابق متخذ من قبل 
مجلس االدارة. واضاف ان الكويت 
لن يحضر اجلمعية العمومية في 
15 اجلاري وسنتخذ اجراءاتنا التي 

وتنفيذها بدال من وضع العراقيل 
امامها، مضيفا ان عمومية 12 املقبل 
والتي ستعدل املادة 32 من النظام 
االساس����ي هو اهم حدث في ازمة 
احت����اد الكرة منذ اندالعها ويجب 
علينا اس����تغالل املوقف االيجابي 

من قبل »فيفا« بهذا الشأن. 
من جانبه اكد امني سر نادي 

انتخاب مجلس ادارة الحتاد الكرة 
من 5 اعضاء، وهو مخالف للقوانني 
احمللية، سيفتح الباب الى رفض 
التعاون مع مجلس ادارة االحتاد 
املنتخب وسنقوم بتصعيد االمر 

الى القضاء.
ومتنى الغربللي ان تلتزم االندية 
جميعا برغبة صاحب السمو األمير 

مستمر وهذا هو ردنا على كتاب 
اللجنة االنتقالية االخير.

وبني الغربلل����ي ان كاظمه لن 
يق����وم بالتع����اون م����ع أي احتاد 
مخالف للقوان����ني احمللية ألن ما 
يربطنا باالحت����ادات هو القوانني 
وان أي مخالفة لها ستقوم بهدم كل 
العالقات مع احتاد الكرة، مضيفا ان 

من جانب����ه قال عضو مجلس 
ادارة نادي كاظمة جهاد الغربللي ان 
ناديه سبق ان ارسل كتابا الى امني 
سر نادي خيطان ناصر العجمي 
كونه املس����ؤول من قب����ل اندية 
االغلبية يوضح له ان ناديه لن يقوم 
بتس����مية أي مرشح لالنتخابات، 
مش����يرا الى ان موقف كاظمة هذا 

عبداهلل العنزي
رفضت اندية الكويت والعربي 
وكاظمة والس����املية والفحيحيل 
واليرموك والس����احل والش����باب 
تسمية مرشحيها النتخابات احتاد 
الكرة املقرر اجراؤها 15 املقبل في 
اللجنة  القادس����ية، وكانت  نادي 
االنتقالية املكلفة بإدارة ش����ؤون 
احتاد الكرة قد ارسلت امس االول 
بناء على تعليمات االحتاد الدولي 
للكرة »فيفا« كتابا الى االندية التي 
لم تسم مرشحيها لالنتخابات وذلك 
في اعادة لفتح باب الترشح حيث 
كانت »االغلبي����ة« قد فتحت باب 
الترشيح في 6 يوليو املاضي من 
خالل كتابها املوج����ه الى اللجنة 
االنتقالي����ة الذي يفيد بتس����مية 

املرشحني لالنتخابات.
وتنوعت أس����باب رفض هذه 
االندية حضور العمومية فالبعض 
رفض اج����راء االنتخاب����ات النها 
تتعارض مع القانون 2007/5 وهو 
موقف اندية الكويت والس����املية 
وكاظم����ة. والبعض اآلخر رفض 
لضيق الوقت وعدم تقدم أي شخص 
للترشح وهو موقف اندية الشباب 
والساحل واليرموك والفحيحيل، اما 
العربي فلن يسمي مرشحه لضيق 
الوقت ويبقى قرار حضوره بيد 

مجلس االدارة.

ضيق الوقت يمنع الفحيحيل والشباب والساحل واليرموك من تسمية مرشحيها

شباب الكويت يسعون حلسم املواجهة أمام التضامن املتجدد


