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إصابة طه في معسكر »يد« الصليبخاتاألزرق في اختبار كيني بالقاهرة

الفحيحيل لالنفراد بالصدارة أمام كاظمة

القاهرة ـ حسين المطيري موفد جمعية الصحافيين
يلتقي األزرق فـــي الـ 3:45 عصر اليوم مع 
املنتخب الكيني وديا ضمن معســـكر القاهرة 
اســـتعدادا ملباراة منتخب اندونيســـيا 14 و18 
اجلاري في التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات 

كأس آسيا 2011 بقطر.
وسيدخل األزرق لقاء اليوم بظروف مختلفة 
عن املباريات السابقة )ليبيا، األردن وسورية( 
وهي غياب عدد كبير من الالعبني األساســـيني 
)العربي، الكويت و3 مصابني( مبجموع 10 العبني 
ولن يكون هناك اختيار امام املدرب سوى 16 العبا 
هم: نواف اخلالدي وحسني كنكوني ومساعد 
ندا، احمد عيدان، محمد راشد، فهد االنصاري، 
فهد العنزي، عادل حمود، طالل نايف، حمد امان، 
طالل العامر، صالح الشيخ، عبداهلل البريكي، 

احمد عجب، حمد العنزي وبدر املطوع.
واوضح مســـاعد املدرب عبدالعزيز حمادة 
ان الظروف التي مير بها الفريق صعبة للغاية 

ولكن علينا التكيف معها لتجاوزها واالستفادة 
من هـــذه التجربة خاصة اننـــا نثق بالعبينا 
املوجوديـــن حاليا واللقاء مـــع كينيا صعب 
وليس سهال فقد شـــاهدنا عددا من مبارياتهم 
في التصفيات االفريقية وآخر مباراة لهم كانت 
امام تونس احرجوا فيها املنتخب التونســـي 

الذي فاز 0-1.
من جهته، أوضح د.عبداملجيد البناي ان إصابة 
الالعبني حسني فاضل وخالد علي ويوسف ناصر 
غير مقلقة، فقد وضع لهم برنامج تدريبي خاص 
في الوقت احلالي وال يريد املدرب إشراكهم في 

املباريات حتى ال تتفاقم اإلصابة.
وأضاف البناي ان مـــا يقلقه في اإلصابات 
هي الكســـور او التمزق العضلي، اما إصابات 
الالعبني احلاليني فهي مجرد كدمات، قد تكون 
قوية ولكنها في الوقت نفســـه غير خطيرة، 
يستطيع الالعب في غضون أيام قليلة املشاركة 

من جديد مع الفريق.

حامد العمران
تلقــــى الصليبخــــات ضربــــة 
موجعة في املعسكر التدريبي في 
القاهرة استعدادا لبطولة االندية 
اآلســــيوية البطال الــــدوري الـ 13 
بعد تعــــرض العب اخلط اخللفي 
الدولي مشاري طه لالصابة اثناء 
التدريــــب الصباحي للفريق امس 
االول، وهذا ما اقلق اجلهاز الفني 
بقيادة خالد غلوم، حيث يعتبر طه 
من العناصــــر املؤثرة في الفريق، 
وابتعاده قد يضع الصليبخات في 
موقف حرج، وقــــد مت عرض طه 
على طبيب مختص في االصابات 
وسيتم حتديد االصابة وفترة العالج 
اليوم. وكان الصليبخات قد لعب 
مباراة ودية مع اجليش امس االول 
وتغلب عليه 32 ـ 30. وذكر غلوم 
ان الفريق مير مبرحلة حرجة قبل 
انطالق البطولة لتعرض عدة العبني 
الى االصابــــات ابرزهم طه واحمد 
الكندري ويعقوب عيسى ومحمد 
فالح، وقد خضع الثالثي جللسات 
طبية وسيعودون الى التدريب اليوم 
عدا طه، مشــــيرا الى ان احملترف 
السعودي مصطفى احلبيب انضم 

الى املعسكر منذ اسبوع.

تقام اليوم مباراتان في افتتاح االسبوع اخلامس 
لدوري الدمج لكرة اليد، حيث تشهد صالة الشهيد 
فهد االحمد في الدعيــــة اللقاء االول بني الفحيحيل 
املتصدر )8 نقاط( مع كاظمة )3 نقاط( في لقاء قد 
يكون متكافئا في الـ 5 مساء فيما يلعب اجلهراء )2( 

مع التضامن )2( في الـ 6:30.
ويعتبر اللقاء األول هو األهم ألن الفحيحيل على 
موعد مؤقت مع االنفــــراد بالصدارة واالقتراب من 
التأهل الى الدوري املمتاز الذي سيضم الفرق الستة 

األولى، وكل من تابع األحمر الحظ االرتفاع التدريجي 
في املســــتوى الفني وهذا ما ينصب في مصلحته، 
وميلك كاظمة امكانيات جيدة خاصة في اجلناحني 
لوجود عبدالعزيز التراك وأحمد دويسان فيما يعتبر 
صانع االلعاب ياسر األمير االبرز ويحدد كثيرا حالة 
الفريق ويلعب الى جانب عبداهلل السنافي ويوسف 
حيدر واحيانا بخيت االحمد ويحتاج السنافي الى 
ثقة اكبر بالتصويب اخلارجي ليكون اخلط اخللفي 

اكثر فعالية.

العبو األزرق خالل التدريب في معسكر القاهرة

اصابة مشاري طه أقلقت اجلهاز الفني للصليبخات

مواجهة خاصة بين »المصعبين«

مرادي يقود النهائي

تشـــهد املباراة مواجهة خاصة بني احلارسني مصعب الكندري 
ومصعب بلحوس وشارك الكندري خالل 6 مباريات فقط مع الكويت 
بعدما تعرض الفضلي لالصابة، وتعرضت شباك احلارس البديل 
لالهتزاز مرتني فقط. وفي الوقت الذي يعتبر بلحوس احلارس االول 

للكرامة ومنتخب سورية، فإن الكندري برز بقوة خالل البطولة.
ورمبا تبرز اخلبرة كعامل افضلية في مصلحة حارس الكرامة، 
حيث برزت بشـــكل واضح خالل الدور ربع النهائي، عندما اضطر 
الكرامـــة خلوض ركالت الترجيح مـــع العربي، وتألق بلحوس في 
التصدي لركلتني. ويعتمد مدرب الكرامة محمد قويض على خبرة 
وثبـــات اداء احلارس بلحوس الذي شـــارك فـــي مباريات الفريق 
كاملة خالل البطولة والبالغ عددها 11 مباراة. وقد تعرضت شـــباك 
بلحوس )26 عامـــا( لالهتزاز 10 مرات خالل مشـــوار الكرامة الى 

املباراة النهائية. 

يقود املباراة الليلة طاقم حتكيمي من ايران بقيادة حكم الساحة 
مسعود مرادي ويعاونه حسان قمرا نيفار ورضا سوخاندان، واكبر 
باكشي حكما رابعا، بينما يراقب املباراة السنغافوري مزامل محمد 

كما عني االماراتي سالم راشد مراقبا للحكام.

بن همام: الخالف ليس في قانون اإلصالح الرياضي ولكن مع بعض بنود الدستور
عبداهلل العنزي

أكد رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم القطـــري محمد بن 
همام ان اخلالف بـــني القوانني 
الرياضيـــة الكويتية والدولية، 
ليس فـــي قانون 2007/5، أو ما 
يعرف بقانون االصالح الرياضي، 
الـــذي ال يتعارض مـــع قرارات 
ومطالب االحتـــاد الدولي لكرة 
القدم »فيفـــا«، ولكن مع بعض 

بنود دستور البالد 1962.
 واضاف بن همام في تصريح 
للصحافيني امس لدى وصوله الى 
البالد حلضور نهائي كأس االحتاد 
الكويت والكرامة  اآلسيوي بني 
السوري اليوم، ان امام اجلمعية 
العمومية الحتاد الكرة خيارين، 
اما ان تختـــار تعديل املادة 32 
من النظام االساسي ليصبح عدد 
اعضاء مجلس ادارة االحتاد 14 
عضوا خالل اجلمعية العمومية 
12 اجلاري، وهي رغبة صاحب 
السمو األمير، وهذا االمر يعني 
ان عمومية 15 منه والتي ستجرى 
بها االنتخابات ستلغى، واخليار 
الثاني هو انتخاب مجلس ادارة 
مـــن 5 اعضاء خالل عمومية 15 
اجلاري حسب رغبة االتـحـاديـن 
الـدولي واآلســــيـوي، وهـذان 
ازمة  اخلياران كفيـــالن بإنهاء 

االحتاد الكويتي.
واشـــار الـــى انـــه ال يوجد 
تناقض فـــي الكتب الواردة من 
»فيفا« والتي تشير الى موافقته 
على عقد اجلمعيتني العموميتني 

خالل 3 ايام، فاإلجراءات املتبعة 
العموميتني ســـليمة، لذلك  في 

سيشرف »فيفا« عليها.

 فصل مأساوي

ومتنى بن همام انتهاء الفصل 
املأساوي في تاريخ الكرة الكويتية 
من خـــالل انهاء االزمة احلالية، 
فاالحتاد اآلسيوي متضرر جدا 
من هذه االزمـــة، التي أدت الى 
ابتعاد الكويـــت عن اللجان في 

االحتاد اآلسيوي.
النهائية لكأس  املباراة  وعن 
االحتاد اآلسيوي، قال بن همام 
ان وصول فريقني من غرب قارة 
آسيا دليل على تطور الكرة في 
املنطقة، متمنيـــا ان يكون هذا 
العربي اخلالص مميزا  النهائي 
وممتعا للجماهير، فالفريقان قدما 
كرة قدم جميلة خالل البطولة، 
ويستحقان الوصول الى املباراة 

النهائية.

وبني بن همام ان ناديي الكويت 
والكرامـــة ســـيكونان مدعوين 
للمشاركة في التصفيات التمهيدية 
لدوري ابطال آسيا للموسم املقبل، 
ولكـــن يجب عليهـــم أوال ايفاء 
شروط االحتاد اآلسيوي، من اجل 
املشاركة واملتمثلة في ان تصبح 
االندية كيانا جتاريا مسجال في 
وزارة التجـــارة، وليس بإدارة 
 حكومية، وهذا مطلب أساســـي
لالحتـــاد اآلســـيوي يجـــب ان 

يحترم.
من جانبه، أعرب رئيس جهاز 
الكـــرة بنادي الكويـــت النائب 
الغامن عن ســـعادته  مـــرزوق 
بتواجـــد بن همام فـــي الكويت 
ألنه من الشخصيات الرياضية 
الرياضيني  التي حتظى بحـــب 
الواضحة  الكويتيني جلهـــوده 
لتطوير الكرة اآلســـيوية عامة 

والكويتية خاصة.
ومتنـــى ان يقـــدم الفريقان 

مباراة رائعة تليق بهذا احلدث 
الكروي املهم، وان يوفق الكويت 
في احراز اللقب اآلسيوي االول 
لالندية الكويتية. وناشد الغامن 
اجلماهيـــر الكرويـــة بالوقوف 
خلف األبيض في املباراة النهائية 
ومؤازرة الالعبني، فاألبيض فريق 
ميثل الكرة الكويتية، واحلضور 
 اجلماهيري يزيد من إصرار وعزمية 
الالعبـــني على حتقيـــق اللقب 

الغالي.

الغانم: جهود رئيس االتحاد اآلسيوي واضحة في دعم الكرة اآلسيوية 

محمد بن همام متوسطا النائب مرزوق الغامن ود.حمود فليطح ويبدو فاروق بوظو وأسد تقي وخالد الغامن وعماد الغربللي )أسامة البطراوي(حديث بني محمد بن همام وأسد تقي

برنامج مميز 
على »الثالثة«

أعلن مديــــر ادارة اإلنتاج في 
القنــــاة الثالثــــة الرياضيــــة بدر 
حسن ان القناة قد أعدت برنامجا 
مميزا لنقــــل اللقاء النهائي لكأس 
االحتاد اآلســــيوي بــــني الكويت 
والكرامة، وســــيبدأ بث االستديو 
التحليلي للمباراة في الـ 5 مساء، 
ويســــتضيف كال مــــن احملللــــني 
الرشدان  الرياضيني عبداللطيف 
الهاجري، باالضافة  وعبدالعزيز 
الــــى مقابالت من ســــتاد الكويت 
الستطالع آراء اجلماهير وتوقعاتهم 
لنتيجة اللقاء، ولقاءات مع العبي 
الفريقني واألجهزة الفنية. وبني بدر 
ان البث املباشر لالستديو التحليلي 
سيستمر عقب نهاية اللقاء، في حال 
تتويج الكويــــت باللقب، وتعقب 
املبــــاراة حلقة خاصة من برنامج 
»ابطال من ذهب« يستضيف العبي 
الكويت، ومن ثم سيتلقى االتصاالت 

املباشرة من اجلماهير.

حضور كبير في كأس االتحاد اآلسيوي

المطوع: قلوبنا معكم يا الكويت

شهدت بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 2009 تسجيل 
رقم قياسي من ناحية حجم احلضور اجلماهيري 

للمباريات حتى الدور نصف النهائي.
وتابع ما يقارب 551863 املباريات التي أقيمت 
في البطولة والبالـــغ عددها 116 مباراة، وذلك في 
الدور األول )املجموعات( ودور الـ 16 وربع النهائي 

ونصف النهائي.
وشـــهدت مباريات االدوار االقصائية منذ ربع 
النهائي ولغاية اآلن والبالغ عددها 12 مباراة حضور 

حوالـــي 200 ألف متفرج مبعـــدل 16 الف متفرج 
في املباراة الواحدة. وشـــهدت مباراة إياب الدور 
نصف النهائي بني ساوث تشاينا مع هونغ كونغ 
والكويت حضور 38 ألف متفرج في ستاد هونغ 
كونغ، لتسجل الرقم األعلى في احلضور اجلماهيري 

هذا العام.
وفي املقابل شـــهدت مباراة الكرامة مع العربي 
في ذهاب الدور ربع النهائي على ستاد »خالد بن 

الوليد« في حمص حضور 30 ألف متفرج.

قال جنم القادسية بدر املطوع ان تأهل الكويت 
الى النهائي فخر للكويــــت والرياضيني الكويتيني 
وكذلك تأهله لدوري أبطال آسيا للموسم املقبل امر 

يستحق التحية والتصفيق.
وقال املطوع صحيح اننا كالعبي املنتخب الوطني 
في معسكر اال ان قلوبنا معكم ونسأل عنكم ونتابعكم 
وندعو اهلل ان يوفقكم لتحقيق اجناز كويتي كبير 

يفــــرح قلوبنا. وتوجه املطوع إلــــى جماهير نادي 
القادســــية: لم تــــردوا يوما لنا اي طلــــب، واليوم 
ندعوكــــم ونحن نعرف اصالتكــــم، ندعوكم ونعلم 
انكــــم ال حتتاجون الدعوة، كونــــوا عونا إلخواننا 
العبي الكويت، امألوا ملعب الكويت باللون األبيض، 
وســــاهموا في صنع فرحة ينتظرها شعب الكويت 

منذ زمن.. نبي فزعتكم والكويت يستاهل.

عبداهلل العنزي
يخوض العربي مباراة سهلة مع ضيفه الشباب اإلماراتي في الساعة 
4:45 مســـاء اليوم على ستاد صباح السالم ضمن اجلولة الرابعة من 

منافسات املجموعة االولى لدوري ابطال اخلليج لكرة القدم.
ويتصدر العربي املجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على الشباب 
واحملرق البحريني صاحب املركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يحتل 
الشباب املركز األخير دون نقاط من خسارتني أمام العربي واحملرق.

ويسعى العربي الى حتقيق فوزه الثالث على التوالي، وقطع خطوة 
كبيرة نحو التأهل الى الدور نصف النهائي، قبل خوض اجلولة االخيرة 
امام احملرق في املنامة، علما ان االخير سيحل ضيفا على الشباب بدبي 

في اجلولة املقبلة.
وتنفس العربي الصعداء بعد مشاركة املهاجم حسني املوسوي في 
التدريبات امس، علما ان العربي يعاني شحا هجوميا إلصابة مهاجميه 

خالد عبدالقدوس وخالد حلف وجراح الزهير.
وقد تكون فرصة مشاركة املوسوي ضعيفة في التشكيلة األساسية 
بسبب خشية اجلهاز الفني بقيادة املدرب الكرواتي دراغان سكوسيتش 
من جتدد اإلصابة، لذلك سيكون الدفع بعلي اشكناني في الهجوم هو 
اخليار األفضل، مع االعتماد على مساندة محمد جراغ من العمق، وعلي 

مقصيد من اجلهة اليسري، والكرواتي ايغور من اجلهة اليمنى.
في املقابل، يدخل الشباب املباراة بحلة جديدة بعد ان أقال األسبوع 
املاضي مدربه البرازيلي تونينو سيريزو لسوء النتائج حيث يقبع في 
املركـــز قبل األخير في الدوري احمللي برصيد 3 نقاط من 5 مباريات، 

وعني العراقي عبدالوهاب عبدالقادر مدربا جديدا.
وتبدو حظوظ الفريق شـــبه معدومة في االســـتمرار في املنافسة 
بعد ان تلقى خســـارتني امام العربي واحملرق، لذلك فان اجلهاز الفني 

سيعتبر املباراة إعدادا للدوري اإلماراتي.

األخضر أمام الشباب اليوم
لالقتراب من نصف نهائي بطولة األندية الخليجية 

تأجيل دعوى الفهد ضد »الشؤون«
مؤمن المصري

قررت احملكمة اإلداريـــة امس، تأجيل نظر الدعوى املرفوعة من 
الشيخ طالل الفهد ضد وزير الشـــؤون االجتماعية والعمل، بطلب 
إلغاء عزله من منصبه في رئاسة اللجنة األوملبية، جللسة 7 ديسمبر 
املقبل للرد من قبل احلكومة. يذكر ان هذه القضية كانت منظورة امام 
محكمة االستئناف، التي قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة، الذي 
رفض طلب الفهد إلغـــاء عزله من اللجنة األوملبية، تنفيذا لقرارات 
قانون اإلصالح الرياضي، وقررت احملكمة اعادة الدعوى مجددا الى 

محكمة اول درجة، وقد حضر عن الفهد احملامي عبداهلل الدمخي.

 كان في استقبال محمد بن همام، رئيس جهاز الكرة 
في نادي الكويت النائب مرزوق الغامن ونائب املدير العام 
في الهيئة العامة للشباب والرياضة لشؤون الرياضة 
د.حمود فليطح ورئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق 
ونائب رئيس اللجنة االنتقالية أسد تقي ونائب رئيس 
نادي الكويت خالد الغامن وعضـــو اللجنة االنتقالية 

عماد الغربللي.
 العناق احلار بني اسد تقي ومحمد بن همام، دليل على 
انه��اء اخلالفات بينهما، والتي ادت الى اس��تقالة تقي من 

منصبه كنائب لرئيس االحتاد اآلسيوي.
 حشـــد اعالمي كبير كان في قاعة التشـــريفات من 

قنوات تلفزيونية وصحافة محلية.
 حض��ر مع ب��ن همام عدد من املس��ؤولني في االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
 رئيس جلنة احلكام الســـابق في االحتاد اآلسيوي 
الســـوري فاروق بوظو وصل الى البالد قبل بن همام 

بنصف ساعة، إال انه أصر على انتظار بن همام.

من المطارلقطات

بشار: اسم على مسمى
أشـــاد جنم الساملية بشـــار عبداهلل بإجناز العبي الكويت 
لبلوغ النهائي، معتبرا مجرد الوصول الى هذه املرحلة سابقة 
لم حتقق على مســـتوى أندية الكويـــت ونتمنى ان تكلل هذه 
اجلهود واالنتصارات بنصر تاريخي يحفر من ذهب في سجل 

كرة القدم اآلسيوية والكويتية.
واشار الى ان الكويت اليوم »اسم على مسمى« فهو ميثل 
الكويـــت كلها، ويجب ان تكون اجلماهير كلها على اختالف 
انتماءاتها وراء الكويت في مهمته اآلســـيوية، وهذه دعوة 

مني جلماهير أندية الكويت.

الجـاري  15 العموميـة  الجمعيـة  فـي  الكـرة  التحـاد  انتخابـات  هنـاك  تكـون  فلـن  نوفمبـر   12 يـوم  األساسـي  النظـام  تعديـل  تـم  إذا 


