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)هاني الشمري(الشيخ طالل الفهد يتحدث الى اجلهاز الفني والالعبنيمرزوق الغامن متحدثا خالل املؤمتر الصحافي وإلى جانبه عبدالعزيز املرزوق ووليد الراشد وخالد الفضلي

النائب مرزوق الغامن والشيخ طالل الفهد يتبادالن القبالت بحضور عبدالعزيز املرزوق

الخراج هذا احلدث بشكل حضارى 
وراق وهو انعكاس ايجابي الكويت 

كلها وقدرتها على التنظيم.
من جهته قال رئيس مجلس 
ادارة النادي عبدالعزيز املرزوق ان 
تنظيم النهائي هذه السنة غير مبا 
فيه من اجنازات تاريخية حصلت 
مثل كسر احلصار الرياضي عن 
العراق، والكويت هو اول فريق 
يحس���ب له هذا االجناز وكذلك 
تأهل االبيض عن جدارة للنهائي 
بعد خوض عش���ر مباريات في 
البطولة وان ش���اء اهلل سيحمل 
االبيض ال���كأس الغالية ونفرح 

اهل الكويت.
وق���ال ان التنظيم سيش���هد 
تنس���يقا م���ع وزارة الداخلي���ة 
وس���تحمل التذاك���ر الوانا تبني 
املداخل الى امللع���ب لذلك ندعو 
اجلماهير احلضور مبكرا لتفادي 
االزدح���ام. واجمع مدرب الفريق 
محم����د عب����داهلل والالعبان خالد 
الفضل����ي وج����راح العتيقي على 
املباراة  جاهزية االبيض خلوض 
النهائية واصرارهم على اسعاد اهل 
الكويت مثمنني الدعم االعالمي لهم 
مطالبني اجلماهير الوفية باحلضور 
الى امللعب لرغبتهم برؤية الستاد 

ممتلئا.

رئيس االحتاد اآلسيوى محمد بن 
همام والوفد املرافق له والشيخ 
فواز بن محمد ونائب رئيس نادي 
الرفاع واألمير نواف بن محمد من 
اململكة العربية السعودية والعديد 

من الشخصيات الرياضية.
ورفض الغامن اعتبار الشحن 
االعالمي عامال س���يؤثر بالسلب 
على العبي االبيض، قائال ان أي 
فريق متى وصل الى النهائي فهو 
حتت الضغط، كما رفض الغامن 
التطرق الى املشاركة في بطولة 
دوري االبطال معتبرا ان التركيز 
االن منصب عل���ى احراز الكأس 
اآلس���يوية، والئحي���ا فالكويت 
والكرام���ة من ضم���ن املتأهلني 
التي ستستجد  وال نعلم االمور 
مستقبال. وناشد الغامن اهل الكويت 
الى  الدعاء للفري���ق واحلضور 
امللعب واملؤازرة بقوة، مستذكرا ما 
واجهه الفريق من جماهير غفيرة 

في اربيل وهونغ كونغ.
وهذه فرص���ة تاريخية قد ال 
تتكرر والول مرة منذ تأس���يس 
الرياضة الكويتية ان تصل الى 
نهائي استحقاق قاري وهي فرصة 
ألن يسجل اجناز باسم الرياضة 
الكويتية وليس فقط نادي الكويت 
وانا متأكد من تع���اون اجلميع 

طالل الفهد ورئيس النادي العربي 
الكاظم���ي ورئيس نادي  جمال 
كاظمة اسعد البنوان ورئيس نادي 
التضامن خالد رابح ورئيس نادي 
الطريجي وقد  الساملية عبداهلل 
اشترى كل منهم 1000 تذكرة، وهو 
دور نقدره عاليا لهم، وبقية التذاكر 
سنتبناها كأعضاء ملجلس ادارة 
الكويت وسيتم التوزيع عبر عدة 
منافذ منها نادي الكويت والعربي 
والقادس���ية وكاظمة والساملية 
والتضام���ن واملجال مفتوح ألي 
ناد آخر يرغب في املساهمة في 

التوزيع حلضور املباراة.

فزعه بحرينية

كما وجه الغامن الشكر لرئيس 
املؤسسة العامة للشباب والرياضة 
مبملكة البحرين الشيخ فواز بن 
محمد الذي سيحضر املباراة ومعه 
مجموعة كبيرة م���ن اجلماهير 
البحرينية لت���ؤازر االبيض في 
املباراة، مش���يرا الى ان التذاكر 
سيتم توزيعها على ساشن على 
غرار مباراة البرازيل وهناك مقاعد 
مخصص���ة للجمهور الس���وري 
باالتفاق مع ادارة نادي الكرامة.

وكش���ف الغامن عن احلضور 
الرسمي للمباراة الفتا الى حضور 

في ه���ذا االس���تحقاق، مبينا ان 
ان كل تذاك���ر اجلمهور الكويتي 
قد مت ش���راؤها بالكامل من قبل 
ش���خصيات رياضية وستوفر 
للجمهور الكويتي باملجان ولهم 
منا كل الشكر وهم رئيس اللجنة 
االنتقالية الشيخ احمد اليوسف 
القادسية الشيخ  ورئيس نادي 

التذاكر.
الغامن عن ش���كره  واع���رب 
وامتنانه للدعم الالمحدود الذي 
يلقاه االبيض من وسائل االعالم 
وهو ميثل الرياضة الكويتية في 
استحقاق غير مسبوق وتاريخي، 
العامة للش���باب  الهيئة  وكذلك 
والرياض���ة على دعمه���ا الكامل 

وثّمن الغ���امن مبادرة رئيس 
اللجنة االنتقالية ورؤساء اندية 
القادس���ية والعرب���ي وكاظم���ة 
والساملية والتضامن الذين قام كل 
منهم بشراء 1000 تذكرة ستوزع 
مجاني���ة عل���ى اجلماهير كدعم 
للفريق، مش���يرا الى ان مجلس 
الكويت تكفل بشراء بقية  ادارة 

على ارضنا وبني جماهيرنا.
من جهته قال مرزوق الغامن 
انه يعتز بزيارة الفهد ومهما كان 
من اختالف ف���ي الرأي فإنهما ال 
يختلفان ابدا على حب الكويت.

مؤتمر صحافي

وقد عق���د مجلس ادارة نادي 
الكويت مؤمت���را صحافيا مبقر 
ادارة الن���ادي ظه���ر امس حتت 
عنوان »نب���ي فزعتكم« حضره 
رئيس مجلس االدارة عبدالعزيز 
املرزوق ورئيس جهاز الكرة النائب 
مرزوق الغامن وامني السر العام 
وليد الراشد ومدرب الفريق محمد 
عبداهلل والالعبون خالد الفضلي 
وجراح العتيقي واحمد الصبيح 
متحدث���ني عن آخ���ر التطورات 
الكرامة السوري في  الستضافة 
املباراة النهائي���ة لكأس االحتاد 

اآلسيوي غدا.
وناش���د الغ���امن اجلماهي���ر 
الى ملعب  الكويتية احلض���ور 
املب���اراة وم���ؤازرة االبيض في 
الكرامة،  امام  املهم  االس���تحقاق 
مطالب���ا اجلميع بارت���داء اللون 
االبي���ض وتش���جيع الالعب���ني 
الن الف���وز للكويت كلها وليس 

للنادي.

مبارك الخالدي
اعتبر رئيس نادي القادسية 
الش���يخ طالل الفهد ان يوم غد 
هو ي���وم وطني ويجب على كل 
الرياضية احلضور  اجلماهي���ر 
والوقوف خلف االبيض لتحقيق 
اول اجناز قاري على مس���توى 
االندية لكي يض���اف الى اجناز 
االزرق عندم���ا حصل على كأس 

آسيا 1980.
جاء ذلك خالل زيارة الفهد الى 
نادي الكويت وحضوره تدريب 
االبيض مساء امس بوجود النائب 
م���رزوق الغ���امن ورئيس نادي 

الكويت عبدالعزيز املرزوق.
وخاطب الفهد الالعبني قائال: 
انكم امام مهمة وطنية وال متثلون 
انفسكم فقط بل الكويت كلها، ولذا 
يجب عليكم التزام الهدوء والتقيد 
بتوجيهات اجلهازي���ن االداري 
والفني، مشيرا الى انه يعلم ان 
االدارة لم تقصر مع الالعبني منذ 

انطالق البطولة.
وبني الفهد ان املباراة ليست 
صعب���ة ولكنها في نفس الوقت 
ليس���ت س���هلة وحتقيق الفوز 
يحتاج الى اللعب 90 دقيقة بروح 
واحدة، مبينا ان املباراة ال يوجد 
فيها تعويض وقد وفقنا بأنها تقام 

عبد الرضا: توماس ضعيف فنياً ويجب أن يرحل
فهد الدوسري

حّمل مدير فريق كرة القدم 
بن����ادي الس����املية عل����ي عبد 
الرضا في تصريح ل� »األنباء« 
مسؤولية تدني مستوى الفريق 
في مباريات����ه االخيرة بكأس 
النصر  امام  االحتاد وحتديدا 
وكاظمة واليرموك ملدرب الفريق 
البلجيكي توماس، واضاف انه 
اظهر ضعفا فنيا كبيرا ال ميكن 
السكوت عنه فضال عن دخوله 
املباريات خائفا مضطربا، االمر 
الذي انعكس سلبيا من خالل 
اللعب  توجيهاته بض����رورة 
النظر  بطريقة دفاعي����ة دون 

حلجم وقوة اخلصم.

وأك����د عبدالرضا ان رحيل 
توم����اس اصبح امرا ضروريا 
للحفاظ على متاس����ك الفريق 
ووحدته قبل بدء منافس����ات 
ال����دوري ال����ذي ال تغتفر فيه 
االخطاء نظرا حلساسية املسابقة 
ادراي في  ولرغبتنا كجه����از 
حتقيق لقب الدوري بعد غياب، 
مشيرا الى ان السماوي يضم 
مجموع����ة مميزة من الالعبني 
فضال ع����ن وجود 5 محترفني 
اجانب بالفريق واس����تقدام 7 
العبني من فرق محلية اخرى 
وباس����تطاعته حتقيق بطولة 
على اقل تقدير هذا املوس����م، 
ولكن تواض����ع قدرات املدرب 

بشكل واضح يدفعنا من باب 
الغيرة على الفانيلة ان نقول 

يجب ان يرحل.
وأملح عب����د الرضا الى انه 
تبقى شهر واحد قبل بدء الدوري 
وهو فترة جيدة نسبيا لتسلم 
مدرب آخر زمام اجلهاز الفني 
للسماوي متهيدا ملوسم حافل 
ومضغوط جدا بعدد املباريات 
بع����د ان فقد الالعب����ون الثقة 
باملدرب احلالي نتيجة انتهاجه 
االسلوب الدفاعي البحت وعدم 
قدرته على قراءة قدرات العبيه 

الفنية.
املدرب اجلديد  وعن هوية 
قال: ال ميكننا احلديث عن هذا 

املوضوع في ظل وجود املدرب 
توماس ولكن اذا ما تقرر إقالته 
فان البديل سيكون جاهزا سواء 
من مساعديه احمد عبداحلميد 
الذي نشبت بينه وبني توماس 
مش����كلة وق����دم عل����ى أثرها 
اس����تقالته التي لم ينظر فيها 
حتى اآلن او زميله علي فالح 
وكالهما ميلك اخلبرة الكافية 
لقيادة الفريق في احلك الظروف 
قبل التعاقد مع مدرب اجنبي اذا 
كان هناك توجه لذلك. ومتنى 
عبدالرضا من اجلميع الوقوف 
خلف الفريق حتى يتجاوز آثار 
املطبات التي يتعرض لها خالل 

الفترة احلالية.

إبراهيم: غيابات بالجملة في األصفر

العدواني: أمل التأهل تجّدد
عبدالعزيز جاسم 

اوضح مشرف الفريق االول بنادي النصر محمد العدواني ان مستوى 
العنابي حتى االن لم يصل الى مس����توى الطموح الذي ظهر به الفريق 
في املعس����كر واملباريات الودية رغم الفوز على اجلهراء بهدف دون رد 
بكأس االحتاد وانعاش امال الفريق بالتأهل مرة اخرى الى الدور نصف 
النهائي، كونه تغلب على احد منافسيه اجلهراء واوقف رصيده عند 7 
نقاط من 5 مباريات، وكذلك خسارة املنافس اآلخر كاظمة من القادسية 
وبالتالي بات العنابي بحاجة الى فوزين في اخر مباراتني وتعثر كاظمة 

في احدى املباريات دون النظر الى اجلهراء.
وبني العدواني ان مس����ألة انتقال مدافع االصفر ضاري س����عيد الى 
النصر لم حتسم حتى اآلن، مبينا ان انتقاله الى صفوف العنابي سيعطي 

اضافة قوية للفريق.

عبدالعزيز جاسم
اكد مدرب القادسية محمد ابراهيم ان األصفر سيعاني غيابات عديدة 
ف����ي اجلولة األخيرة من كأس االحتاد ورمبا ف����ي الدور نصف النهائي 
بسبب انضمام 6 العبني من الفريق االول و19 سنة الى املنتخب االوملبي 
وهم مجيد طالل وصال����ح اجلمعة ومحمد القطان وعمر بوحمد وحمد 
الق����الف وعبدالرحمن العنزي والذي س����يغادر ف����ي 10 اجلاري ملالقاة 
املنتخب الس����نغافوري وديا 12و 14 اجلاري، باإلضافة الى الس����وريني 
فراس اخلطيب وجهاد احلس����ني اللذين س����ينضمان ال����ى منتخبهما 8 
اجلاري ملالقاة تايلند وديا ثم ڤيتنام 14 و18 اجلاري في تصفيات آسيا، 
اضافة الى كث����رة اإلصابات اخلفيفة التي من املمكن ان حترم اي العب 
من املش����اركة كالشد العضلي او الكدمات البسيطة، مؤكدا ان القادسية 

سيدخل اجلولة االخيرة مفتقدا جهود 18 العبا. 
وع����ن إصابة اخلطيب قال ابراهيم ان����ه يعاني من اصابة بالعضلة 
الضامة وفضلنا إراحته ومن احملتمل عدم مشاركته امام اجلهراء اخلميس 
املقبل حتى ال تتفاقم اإلصابة الن الالعب ايضا تنتظره مهمة حساس����ة 

مع منتخب بالده .
وأضاف ابراهيم ان املستوى الذي ظهر به العبو القادسية امام كاظمة 
بكأس االحتاد وتوجوه ب� 5 اهداف لم يكن حصيلة يوم واحد بل كانت 
نتيجة عمل متراكم منذ معسكر القاهرة بالصيف حيث كان يحرص على 
مشاركتهم في املباريات الودية. مضيفا ان املستوى الذي قدمه الالعبون 
في الشوط األول امام كاظمة لم يشاهده منذ فترة كبيرة ألي فريق محلي 

وكان يعلم ان هذا األداء سيهبط في الثاني بسبب اللياقة وبالفعل.
وعن العرض املقدم لضاري س����عيد من النص����ر اكد ابراهيم انه لن 
يقف في طريق اي العب يس����تفيد ماديا ومعنويا حتى ان كان انتقاله 
الى ناد محلي ولكن يبقى القرار أوال وأخيرا بيد مجلس االدارة والالعب 

نفسه.

هل يستمر البلجيكي توماس في قيادة الساملية أم سيرحل؟

 يصل مساء اليوم الى البالد وفد ازرق الشباب قادما من 
القاهرة بعد انتهاء معسكره التدريبي هناك استعدادا خلوض 
منافس����ات مباريات املجموعة الثالث����ة مبدينة اربيل العراقية 

بالتصفيات املؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
 هن��أ رئيس اللجنة التنظيمية للك��رة الطائرة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي الش��يخ يوسف العبداهلل رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي الش��يخ أحمد الفهد على نيله جلائزة محمد بن راشد آل 

مكتوم لإلبداع الرياضي.
 أقرت اللجنة التنظيمية للك����رة الطائرة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي موعد إقامة البطولة اخلليجية ال� 12 للكرة 

الشاطئية حيث ستستضيفها مدينة اخلبر السعودية 9 نوفمبر 
اجلاري وتستمر خمسة أيام.

 ق��ررت جلنة املس��ابقات الحت��اد كرة اليد برئاس��ة ناصر 
صال��ح رئيس االحتاد تعديل موعد إقامة مب��اراة الكويت والنصر 
من االس��بوع الس��ادس، والتي كانت من املقرر اقامتها الس��بت 5 
ديسمبر املقبل الى السبت 6 مارس املقبل في السابعة مساء بصالة 

االحتاد مبركز الشهيد فهد األحمد لكرة اليد.
 تبدأ اليوم دورة االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ملشرفي 
ومدربي البراعم التي ينظمها احتاد كرة القدم خالل الفترة من 

2 نوفمبر الى 6 منه.

محليةمتفرقات

طاقم سعودي لمباراة العربي والشباب
عبداهلل العنزي 

واصل العربي استعداده ملباراة الشباب االماراتي غدا ضمن اجلولة 
الرابعة للمجموعة االولى لدوري ابطال اخلليج، ويقيم االخضر معسكرا 
داخليا بفندق هوليدي ان مبنطقة الس����املية فيما يصل وفد الش����باب 
التاس����عة صباح اليوم الى البالد ويقيم بفندق كروان بالزا وسيؤدي 

تدريبه الرئيسي على ستاد صباح السالم مساء اليوم.
وسيلعب العربي في ظروف مشابهة ملباراته مع احملرق البحريني 
في اجلولة الس����ابقة، فاالخضر يلعب وللمرة الثانية على التوالي من 
دون مهاجم����ني في ظل اصابة كل العبي خط املقدمة بالفريق وهم خالد 
عبدالقدوس وخالد خلف وحس����ني املوس����وي وجراح الزهير، فيما لن 

يلعب املهاجم حمد احلربي لعدم قيده بالقائمة اخلليجية.
وس����ينتهج مدرب االخضر الكرواتي دراغان سكوس����يتش بنفس 
النه����ج الذي لعب به الفريق تكتيكيا في مباراة احملرق من خالل اللعب 
بطريقة هجومية سريعة دون االعتماد على تواجد رأس حربة صريح 
في منطقة جزاء اخلصم، ففي خط املقدمة سيكون هناك علي اشكناني 
الذي سيلقى مساندة الكرواتي ايغور من اجلانب االمين وعلي مقصيد 

من اجلانب االيسر ومحمد جراغ من العمق. 
من جانبه صرح رئيس جلن����ة العالقات العامة واإلعالم في دوري 
ابطال اخلليج لكرة القدم علي اتش بأنه جار االستعداد الستقبال فريق 
الش����باب اإلماراتي، وسيرأس الوفد عضو مجلس إدارة النادي د. خالد 
عيسي بوحيمد. واضاف انه سيعقد اجتماع اللجنة الفنية 12 ظهر اليوم 
برئاس����ة مراقب املباراة القطري حمد املناع����ي، وممثلني عن الطوارئ 
الطبية والقوات اخلاصة ومندوب اللجنة االنتقالية، باإلضافة إلى مديري 
الفريقني. وسيدير اللقاء حكام من السعودية وهم عبدالرحمن القحطاني 

للساحة ومساعداه فايز الكايلي وعبدالعزيز االسمري.

الغربللي: سيلفا في صفوف كاظمة

الجهراء يشكو هولدن

عبدالعزيز جاسم
أكد عضو مجلس ادارة كاظمة جهاد الغربللي ان الفريق بصدد 
جتربة الالعب الفرنسي امللقب بسيلفا )24 عاما( الذي سيدخل 
تدريبات الي���وم مع البرتقالي، مؤك���دا ان الالعب مثل املنتخب 
الفرنسي للش���باب وكذلك لعب قبل موسمني في صفوف ليون 
الفرنسي وبدوري أبطال أوروبا وان املدرب الروماني ايلي بالتشي 
سبق ان رآه عدة مرات ويجيد اللعب كوسط مهاجم وهذا املركز 
طالب املدرب بالتعاقد مع العب مميز ليشغله ولكن ذلك ال يعني 

التوقيع معه قبل جتربته. 
وعن اخلسارة من القادسية 3-5 بكأس االحتاد قال الغربللي ان 
االهداف االولى جاءت من اخطاء فردية والعبونا اضاعوا الفرص 
ولكن ذلك ليس معناه ان االصفر لم يلعب بل قدم مستوى جيدا 
استحق به الفوز، مشيرا الى ان البرتقالي لم يكن باملستوى ككل 

وليس احملترفون فقط ويجب اال نحملهم اخلسارة وحدهم.

يحيى حميدان
يعتزم مجلس إدارة نادي اجلهراء رفع شكوى الى االحتاد الدولي 
لكرة السلة بحق محترف الفريق األميركي جمال هولدن الذي يرتبط 
مع النادي بعقد ملدة موسم واحد بعد مشاركته امس االول مع نادي 
النوي���درات في الدوري البحريني، عل���ى الرغم من احملاوالت التي 
اجراها »اجلهراويون« مع ادارة النويدرات لعدم إش���راك الالعب إال 

ان إدارة اجلهراء لم جتد التعاون املطلوب.
هذا وستقوم إدارة اجلهراء بعرض جميع املستندات التي بحوزتها 
على احد احملامني لدراسة املوضوع وبعد ذلك ستقوم إدارة النادي 

بشكوى هولدن لدى االحتاد الدولي.

الفهد في تدريب الكويت: أنتم أمام مهمة وطنية
»االنتقالية« و6 أندية اشتروا تذاكر األبيض والكرامة في المباراة النهائية لكأس االتحاد اآلسيوي

السهو: 15 باصًا لنقل جماهير الجهراء
تكفل خلف السهو نائب رئيس نادي اجلهراء بتخصيص 15 باصا 
على حسابه اخلاص لنقل اجلماهير من اجلهراء حتى ستاد الكويت 

ملساندة الكويت أمام الكرامة السوري.
وقال السهو إن مبادرته تأتي من منطلق الروح الرياضية وفزعة 
أهل الكويت لبعضهم في جميع املجاالت خصوصا ان الكويت ميثل 
الرياضة الكويتية كلها وفوزه هو فوز للجميع، واليوم كلنا العميد 

وكلنا نلبس األبيض ونشجعه فنحن أسرة رياضية واحدة.
 وقال السهو إن التواجد سوف يكون بنادي اجلهراء في الثالثة 
والنص���ف عصرا حي���ث تقوم الباص���ات بنقل اجلماهي���ر لنادي 

الكويت.


