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مواجهة األزرق والصين كشفت 
الكثير من نقاط القوة والضعف

)هاني الشمري(

مواجهة قوية بني طموح اجلهراء وتفوق القادسية

أزرق الشباب مطالب بالفوز على نظيره السعودي

سليمان العدساني وعبدالرضا عباس خالل الندوة

السالمية
يلتقي إندونيسيا 

لمصلحة األزرق
عبدالعزيز جاسم 

يلتقي في السادسة والنصف مساء 
اليوم الساملية مع منتخب اندونسيا 
وديا على ستاد ثامر ضمن استعدادات 
املنتخب االندونيسي ملالقاة منتخبنا 
الوطني السبت املقبل في التصفيات 
املؤهلة لنهائيات كأس اس����يا 2011 
في الدوحة وستكون املباراة مبنزلة 
البروفة االخيرة قبل لقاء االزرق كما 
انها جتربة مفيدة للس����املية ضمن 
استعداداته للدوري املمتاز في االول 

من ديسمبر. 
وعلمت »االنباء« ان هناك اتصاالت 
ستجري بني مدرب االزرق الصربي 
غ����وران توفاريت����ش ومس����اعده 
عبدالعزيز حمادة مع مدرب السماوي 
البلجيكي ولي����ام توماس من اجل 
اللعب بطريقة االزرق واسلوبه كي 
يتم كش����ف مالمح خط����ة املنتخب 
املنتخ����ب  االندونيس����ي. وان كان 
االندونيسي سيموه بتغيير االرقام 
او باش����راك العبيه البدالء وتغيير 
مراكزهم في بع����ض االحيان حتى 

يشوش فكريا على االزرق.
من ناحية اخرى حدد الس����املية 
مباراته الودية الثانية قبل انطالق 
الدوري املمتاز وستكون االثنني املقبل 

امام الفحيحيل.

في ندوة مظلة العمل الكويتي »معك«

العدساني: ازدواجية »فيفا« عمّقت جراحنا 
مبارك الخالدي

قال رئيس مجلس ادارة نادي كاظمة 
السابق سليمان العدساني ان االحتاد الدولي 
عمق جراح الكويتيني مبوافقته على عقد 
جمعيتني عموميتني يومي 12 و15 اجلاري، 
مؤكدا انه الس����بب فيما وصلنا اليه فهو 
يضرب شباب الكويت بعضهم ببعض من 

خالل ازدواجيته في اتخاذ القرارات.
جاء ذل����ك خالل ن����دوة أقامتها مظلة 
العمل الكويتي »معك« مساء امس االول، 
واكد العدساني انه لكي ينجح اي مجتمع 
رياضي ينشد التطور فالبد له من وجود 
بعض العناصر االساسية مثل التشريعات 
الرياضية والدعم املادي واملنشآت والعنصر 
البش����ري الواعي، مش����يرا الى ان قانون 
2007/5 الصادر م����ن مجلس االمة راعى 
تلك االمور بدليل القفزة التي حصلت في 
الدعم املقدم لالندية من 230 الف دينار الى 

500 الف سنويا.
واوضح العدساني ان الهدف من منع 
اجلمع بني املناصب هو منح القيادي التفرغ 
لهيئة واحدة كي يستطيع العمل واالنتاج 

السيما ان الكويت زاخرة بالشباب الرياضي 
ولنتجنب التعارض بني املصالح فالتشابك 
موجود بني الهيئ����ة واالحتادات واللجنة 
االوملبي����ة وكلها هيئات تنفيذية والتفرغ 

يضمن احليادية.
واشار العدس����اني الى ان القانون لم 
يستطع حل مشكلة التكالب على التسجيل 
في عضويات االندية حتى وصلت في فتره 
من الفترات الى ما يزيد على 100 الف عضو 
ومعظمهم لي����س له اي اهتمام بالرياضة 
فقط للتصويت باجلمعيات العمومية ولم 
تفل����ح اى آلية لضبط هذه املش����كلة كما 
ركز القانون على مبادرة صاحب السمو 
ليكون لكل ن����اد عضو في االحتادات الن 
مشكلة الرياضيني التطاحن وقت االنتخابات 
وتتولد االنقس����امات والتكتالت بالرغم 
م����ن اننا فق����ط 14 ناديا وعلي����ه البد من 
الرياضي عندنا.  االس����تقرار في الوضع 
واقتبس العدس����اني املصطلح الش����هير 
للمرح����وم احمد الربع����ي واصفا الوضع 
الرياضي في البالد بالهرم املقلوب فاالندية 
التي تتب����وأ مراكز متقدمه بكأس التفوق 

مستبعدة اس����تبعادا كليا عن تبوؤ هذه 
املراكز فمن املفروض عدم استبعاد االندية 
املتطورة كما ال يجوز اس����تبعاد االندية 
االخرى كي تستفيد، والبعاد املشاحنات.

وحذر العدساني من االيام املقبلة وقال 
اما ان حتل االمور بشكل نهائي من خالل 
اجلمعية العمومية غير العادية 12 اجلاري 
ونلتفت لرياضتنا وان نطبق قانوننا وهو 
باملناس����بة ليس قرانا فمن املمكن تناوله 
بالتعديل وفق القنوات الدستورية وبإمكان 
احلكومة او اي خمسة اعضاء التقدم بطلبات 

التعديل.
وكش����ف العدس����اني عن االحتماالت 
املمكن حدوثها في العمومية االولى وهي 
اما حضور اجلمعية واملوافقة على تعديل 
املادة 32 وبالتالي يصبح عدد االعضاء 14 
او يختلق االغلبية اخلالفات وبالتالي عدم 
القانون  العمومية بنص  النجاح فتؤجل 
ملدة اسبوع ما يعني دخول موعد العمومية 
الثانية والتي لن يكون معترفا بها لعدم 
حضور االنتقالية لالشراف عليها ويستمر 

املسلسل.

»المسابقات« تحدد نصف نهائي ونهائي كأس االتحاد في 18 و21 الجاري

الجهراء ينتظر الهدايا في مواجهة القادسية

لن يشارك احملترفان السوريان في 
القادسية فراس اخلطيب وجهاد 
احلسني لتزامن موعد املباراتني مع 

مباراة للمنتخب السوري. 
م���ن جانب���ه، رح���ب مدرب 
القادسية محمد ابراهيم بقرار جلنة 
املسابقات وأشاد بتعاونها، معربا 
عن انه كان يتمنى إقامة املباراتني 
في 19 و22 اجلاري وكأس السوبر 
في 25 منه، ولكن اللجنة أبلغته 
بأنه ال ميكن تغيير املواعيد بسبب 
االرتباطات اإلعالنية للشركات 

الراعية لكأس السوبر.

الغربللي أمس عن تعديل موعد 
النهائي ونهائي  مباراتي نصف 
كأس االحتاد من 15 و20 اجلاري 
لتقاما في 18 و21 اجلاري ومباراة 
الثالث والرابع  املركزين  حتديد 
في 20 من���ه. وذلك بعد اجتماع 
مع مدير فريق القادسية ابراهيم 

املسعود.
وجاء هذا القرار اثر االلتماس 
ادارة األصفر  ب���ه  الذي تقدمت 
املباراتني لتغيب  لتعديل موعد 
عدد كبير من العبيه املنضمني الى 
صفوف املنتخبات الوطنية. وبهذا 

عبدالعزيز جاسم 
تختتم اليوم منافسات الدور 
االول باملجموع���ة االولى لكأس 
االحتاد، وسيتحدد الفريق الرابع 
املتأهل الى نصف النهائي بعد ان 
كشفت اجلوالت السابقة عن الفرق 
الثالثة املتأهلة وهي القادس���ية 
والكويت والعربي، وس���يلتقي 
اليوم اجلهراء مع القادسية على 
س���تاد التضامن، ويتطلع االول 
الش���باب  للفوز وانتظار هدية 
الذي يلتقي كاظم���ة »10نقاط« 
التوقيت على س���تاد  في نفس 
صباح السالم، وفي مباراة اخرى 
يواجه اليرموك النصر على ملعب 
الساحل لتحسني مركزيهما وتقام 
املباريات بنفس التوقيت في ال� 
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ويدخل القادسية مواجهة اليوم 
وليس لديه شيء يخسره بعد ان 
ضمن التأهل من اجلولة املاضية.  
وسيتأثر االصفر بغياب الثنائي 
السوري فراس اخلطيب وجهاد 
احلسني املنضمني الى منتخبهما، 
وبالتالي أصبح االصفر في وضع 

ال يحسد عليه.
من جهته، سينتظر اجلهراء 
الهدايا اليوم أكثر من أدائه والذي 
يجب ان يكون 100% امام فريق 
بحجم االصفر لكي يستطيع الفوز 
بأي نتيجة ألن منافس���ه كاظمة 
ان خسر بأي نتيجة، فسيكون 
التأهل من نصيبه.  ويأمل كاظمة 
ان يفوز ويثبت للجميع ان التأهل 
ليس مبحض املصادفة، بل عن 

جدارة واستحقاق.
من جهته، ال ميلك الش���باب 
أي امل بالتأهل، ولكن الفوز أو 
التعادل مع فريق بحجم كاظمة 
س���يكون دافعا معنوي���ا كبيرا 
للمدرب خال���د الزنكي والعبيه 
الذين ينتظرهم موس���م طويل 
الى دوري االضواء مرة  للتأهل 

اخرى.
من جانب آخر، أعلن رئيس 
جلنة املسابقات باحتاد الكرة عماد 

أزرق الشباب في مواجهة صعبة أمام األخضر السعودي

مبارك الخالدي
يخوض املنتخب الوطني للشباب في 
الرابعة عصر اليوم على ستاد فرانسوا 
حريري مبدينة اربيل العراقية مواجهة 
قوية امام املنتخب السعودي في اجلولة 
الثالثة من تصفي���ات املجموعة الثالثة 
املؤهلة لنهائيات كأس آس���يا للش���باب 

.2010
وميثل اللقاء »دربي« خليجي، ويحمل 
األزرق في جعبته 4 نقاط من تعادل مع 

عمان 1 � 1 وفوز على افغانستان 4 � 1 بينما 
يشارك املنتخب السعودي في الصدارة ب� 
6 نقاط جمعها من فوزين على افغانستان 
5 � 1 والهند3 � 1، والشك ان الفائز اليوم 
س���يقطع شوطا كبيرا نحو حجز إحدى 

بطاقتي التأهل.
ومتثل املباراة اختبارا حقيقيا ملستوى 
الذي واجه  املنتخب السعودي  وقدرات 
خصمني ضعيفي املستوى في اجلولتني 
املاضيتني وهما منتخبا افغانستان والهند 

بينما االزرق تعادل مع املنتخب العماني 
وجتاوز املنتخب االفغاني ويأمل مواصلة 
مشواره اليوم، اذ ان الفوز سيمنح العبي 
االزرق دافعا معنويا كبيرا نحو الصدارة 
وهي مهمة ليست مستحيلة على ابنائنا، 
السيما ان األخضر تكمن قوته في خطي 
الوسط والهجوم وفنيات العبيه ال تزيد 
على العبينا، في حني تكمن نقطة ضعفه 
في خط الدفاع اذ يسهل ضربه من العمق 

واالطراف.

ومن املتوق���ع ان يبدأ األزرق املباراة 
بحذر وعدم اس���تعجال مستغال الفرص 
املتاح���ة والتعام���ل معه���ا بتركيز عال 
خصوص���ا العبي املقدم���ة زبن العنزي 
ويوسف يعقوب اللذين لم يقدما املنتظر 

منهما حتى اآلن.
وفي املجموعة نفسها يلتقي املنتخب 
العماني مع نظيره الهندي، بينما يخوض 
املنتخب العراقي مباراة سهلة مع نظيره 

االفغاني.

في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

حمادة: مستوى األزرق غير  مطمئن
وفاضل ينضم إلى قافلة المصابين

عبداهلل العنزي 
يس���ابق اجلهاز الطبي لالزرق الزمن بقيادة د.عبداملجيد البناي لتجهيز 
املدافع حسني فاضل بعد االصابة التي حلقت به في مباراة الصني مساء امس 
االول، وهي عبارة عن متزق في عضلة الفخذ االمين، وقد قام البناي بإعطاء 
فاضل حقنة بنج موضعية ابتع���د على اثرها عن تدريبات االمس، على ان 
تتم جتربت���ه في تدريب اليوم للوقوف على حالته، ولم تكن اصابة فاضل 
ه���ي الوحيدة التي داهمت االزرق في مباراة الصني بعد ان تلقى بدر املطوع 
كدمة قوية ولكنها غير مقلقه ولن تعوقه عن مشاركته امام اندونيسيا، فيما 
واص���ل محمد جراغ تدريباته منفردا على ان ينضم الى املنتخب في تدريب 

اليوم بعد اصابته بتجمع دموي حتت الذراع.
وق���ال البناي ل� »االنباء« ان اكثر ما يقلقه ف���ي هذه الفترة هي االصابة 
بالتمزقات التي تداهم العبي االزرق والتي حتدث اثناء التدريبات واملباريات 
وهذا ما حدث مع فاضل في مباراة الصني ونأمل ان جنهز الالعب قبل مباراة 

اندونيسيا.
وكان العبو االزرق قد قس���موا في تدريب ام���س الى مجموعتني االولى 
ضمت الالعبني الذين خاضوا اجلزء االكبر من مباراة الصني، وقد اش���تمل 
مترينهم على فك العضالت في حمام الس���باحة واجلاكوزي واملساج، فيما 
شاركت املجموعة الثانية في تدريب خفيف على ملعب املرحوم عبدالرحمن 

البكر في احتاد الكرة.
وقد اكد مساعد املدرب عبدالعزيز حمادة ان املستوى غير مطمئن خصوصا 
بعد مباراة الصني التي وقع الالعبون خاللها في اخطاء كثيرة، ونحن سنحاول 
خالل االيام القليلة املقبلة جتاوز هذه االخطاء وتصحيحها، مضيفا ان منتخب 

الصني قوي وقدم مباراة جيدة.

البناي: إصابات الالعبين أكثر ما يقلقنا حالياً


