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حسين: تحديد مصير الغائبين في مباراة اإلياب بيد الجهاز الطبي

المطوع يعود إلى تدريبات األزرق ويشارك أمام إندونيسيا
عبدالعزيز جاسم

عاد جنم هجوم األزرق بدر 
الى تدريبات املنتخب  املطوع 
بعد تعافي���ه من اإلصابة التي 
االن���كل خالل  ب���ه في  حلقت 
التدريب���ات، ليطمئن اجلهاز 
الفني وجماهي���ر االزرق على 
جهوزيت���ه للمواجهة املرتقبة 
امام املنتخب االندونيسي غدا 
ضمن التصفي���ات املؤهلة الى 
نهائيات كأس آسيا 2010 املقامة 

في الدوحة.
ويخ���وض األزرق تدريبه 
االخي���ر قبل املواجه���ة اليوم 
اكثر منه  وس���يكون تكتيكيا 
لياقة واحم���اء خوفا من بذل 
الالعبني جه���دا مضاعفا يؤثر 
على املس���توى خالل مجريات 

املباراة.
واتضحت مالمح التشكيلة 
األساسية لألزرق التي سيبدأ بها 
غوران املباراة من خالل التدريب 
امس، وتضم ن���واف اخلالدي 
وفهد عوض ومساعد ندا واحمد 
العيدان ويعقوب الطاهر وطالل 
العامر وفهد األنصاري وعبداهلل 
البريكي ووليد علي وبدر املطوع 

واحمد عجب.
من جانبه قال مدير املنتخب 
اسامة حسني ان املدافع حسني 
فاضل اس���تبعد رس���ميا من 
مواجهة اندونيسيا ذهابا، ولكن 
حتى اآلن لم يعرف مصيره في 
مب���اراة االياب 18 اجلاري ولن 
يتضح ذلك اال بعد يومني حيث 

املخت���ارة ملباراة اندونيس���يا 
ستعلن اليوم للتقيد بالقوانني 
اآلسيوية التي تقر قيد 18 العبا 
ف���ي كل مب���اراة، مبينا ان كل 
الالعبني سيغادرون مع االزرق 
في مباراة اإلي���اب حتى ان لم 
يكونوا ضمن قائمة ال� 18، الن 
لكل مباراة ظروفها وتختلف من 
تشكيلة الى اخرى حتى ان كنت 

تواجه نفس املنتخب.
ان األزرق مي���ر  واض���اف 
مبرحلة حساسة ويجب الوقوف 
خلفه ومس���اندته من اجلميع 
سواء جماهير او أندية او جهات 
رس���مية وتس���هيل كل االمور 
لالعبني الذي���ن يحتاجون الى 
دعم وثق���ة اجلماهير لتحقيق 
احلل���م بالتأهل ال���ى نهائيات 

كأس آس���يا بعد غياب طويل، 
وبالرغم من اإلصابات الكثيرة 
إال ان الالعبني املتواجدين في 
الوقت احلالي لديهم القدرة على 

تعويض نقص اي العب.
وأشار حس���ني الى انه في 
الوق���ت احلال���ي ال يفكر في 
التفكير  مباراة اإلياب بق���در 
في مب���اراة الغ���د التي يجب 
ان يحقق فيها األزرق نتيجة 
ايجابية تعطي دافعا معنويا 
لالعبني لكي يواصلوا النجاح، 
الفتا الى ان املباريات الودية 
كشفت الكثير من االيجابيات 
والسلبيات والتي مت تالفيها 
التدريب���ات االخيرة  خ���الل 
وستظهر نتائجها في مباراة 

اندونيسيا غدا.

في مباراة الغد، مشيرا الى ان 
قائمة املستبعدين ضمت خالد 

خلف املصاب منذ فترة.
القائمة  ان  وب���ني حس���ني 
الت���ي تضم 18 العبا  النهائية 

سيتم اجراء الكشف عليه طبيا 
والذي سنقرر من خالله مدى 
استطاعته املشاركة من عدمها 
ونفس احلال ينطبق على املهاجم 
يوسف ناصر الذي لن يشارك 

مؤتمر صحافي لغوران ودولو
يعقد ف����ي الواحدة بعد ظهر اليوم مبق����ر احتاد كرة القدم 
بالعديلية مؤمتر صحافي يتحدث فيه مدرب املنتخب الوطني 
غوران توفاريت����ش ومدرب املنتخب االندونيس����ي دولو عن 
اس����تعداداتهما للقاء املرتقب الذي س����يقام السادسة والنصف 
مساء غد على ستاد الكويت كما سيتطرق احلديث الى املستوى 
الفني للمباراة وحظوظ كل منتخب في مواصلة مسيرته ضمن 

التصفيات اآلسيوية.

تجمع رياضي لمساندة األزرق
تنظم جمعية اخلريج����ني بالتعاون مع التحالف الوطني 
الدميوقراطي وجتمع »كلن����ا كويت«، جتمعا رياضيا وطنيا 
حتت عن����وان »معاك يا األزرق« ملس����اندة املنتخب الكويتي 
في مباراته أمام منتخب اندونيسيا ضمن التصفيات املؤهلة 
لكأس آسيا، وقامت اجلهات املشاركة في هذا النشاط بدعوة 
أعضائها واجلمهور حلضور هذا التجمع والذي مت االعداد له 
مس����بقا حلضور املباراة، مببادرة طيبة من احتاد كرة القدم 

بتخصيص مقاعد للمشاركني.
يذكر ان التجمع سيكون في الرابعة عصر غد مبقر جمعية 
اخلريجني ف����ي منطقة بنيد القار، ثم التوجه بحافالت النقل 

اجلماعي الى ملعب ستاد نادي الكويت في كيفان.
بدر املطوع تعافى من إصابته ويقود هجوم األزرق أمام إندونيسيا

)هاني الشمري( وفد »فيفا« أشرف على عمومية احتاد الكرة

الفهد ملوحا بورقة الدعوة للعمومية اثناء املؤمتر الصحافي الفهد يشرح لعبد العزيز املرزوق رفض »التكتل« للتعديل

بوسكندر والطريجي »معايير« والفليج ورمضان »تكتل«

»عمومية االنتقالية« ترفض تعديل المادة 32
الفهد: متمسكون بتطبيق الرغبة السامية لكن اجراء انتخاب الـ 5 ضروري قبل التعديل.. واليوسف: اجراء االنتخابات االحد قانوني و»فيفا« لن يستطيع ايقاف الكويت

حضر العمومية من األندية كل من الش��يخ طالل الفهد، 
رضا معرفي »القادس��ية« وعبدالعزيز امل��رزوق »الكويت« 
ووليد الفليج وخالد س��ريع »الفحيحي��ل« ومنير العتيبي 
وناصر العجم��ي »خيطان« وفالح غ��امن ودخيل العدواني 
»النص��ر« وفهد غامن واحمد اجلارك��ي »اليرموك« ومحمد 
الثالب »الس��احل« وخالد اجلارهلل »اجله��راء« وعبدالرزاق 
املضف »العربي« وعبداهلل الطريجي »الساملية« وحسني بو 

سكندر »كاظمة« وخالد الهلفي »التضامن«.

بعد ان طلب اليوسف من اإلعالميني اخلروج من العمومية 
طلب ايضا من مس��ؤولي األندية من غير املمثلني الرس��ميني 
اخلروج وعنده��ا طلب رضا معرفي منه الس��ماح لهم بالبقاء 
فقال له اليوس��ف نحن نطبق القانون والقانون ال يس��مح لك 
بالبقاء فثارت ثائرة معرفي وقال له بالقانون س��تتم إزالتك من 
على كرسي الرئاسة يوم االحد فيما قال له سريع »سنخرج يا 

سعادة الرئيس املخلوع«.

< بعد نهاية العمومية اجتمع الشيخ طالل الفهد مع ممثلي 
»فيف��ا« في إحدى غرف االحتاد وتباحثوا في األمور القانونية 

للعمومية.
< لم تستغرق العمومية س��وى 15 ساعة فقط منذ عقدها 

بشكل رسمي بعد اخراج احلضور.
< ج��اء مؤمتر الفهد بع��د االجتماع ش��امال ووافيا وكان 
حريص��ا على املكاش��فة واملصارح��ة وتط��رق ألول مرة إلى 
إقصائه من الهيئة واللجنة األوملبية وقال لم أشتك إلى »االوملبية 
الدولية« الستعادة منصبي الن مصلحة الكويت فوق اجلميع.

< بعد مؤمتر الفهد عقد اليوسف مباشرة مؤمترا صحافيا 
مبكتبه للحديث عما جرى في العمومية.

< ق��ال رضا معرفي بعد مؤمتر الفهد ملوظفي االحتاد على 
سبيل الدعابة »عطونا املفاتيح من احلني«.

< وعد الفهد ب��أن تكون العمومية يوم االحد بالقادس��ية 
على مس��توى عال من االحترافية وقال »راح تش��وفون شغل 

محترفني«.
< من املتوقع ان يتم نقل العمومية املقبلة بالقادس��ية على 

الهواء مباشرة عبر إحدى القنوات اخلاصة.

الحضور

»سعادة الرئيس المخلوع«

لقطات

عبداهلل العنزي 
العمومية  رفضت اجلمعية 
الحتاد الك���رة تعديل املادة 32 
م���ن النظام األساس���ي والذي 
يرفع سقف عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة من 5 إلى 14 عضوا وجاء 
العادي  ذلك في اجتماعها غير 
ال���ذي عقد امس مببنى االحتاد 
بحضور واشراف االحتاد الدولي 
للكرة )فيفا( واالحتاد اآلسيوي 

للكرة.
العرب���ي  أندي���ة  ووافق���ت 
وكاظمة والس���املية والكويت 
على تعديل املادة 32، في حني 
رفضت أندية الساحل والشباب 
واجلهراء والفحيحيل وخيطان 
والنصر واليرموك والصليبخات 
والتضامن والقادس���ية تعديل 
املادة، وسجل رئيس القادسية 
الفهد اعتراضه  الش���يخ طالل 
الى  الدع���وة  عل���ى اخت���الف 
اجلمعية العمومية التي أرسلتها 

االنتقالية الى األندية وبني جدول 
االعمال.

وبهذا اإلجراء املتخذ من قبل 
أندية التكتل فإن عمومية األحد 
املقبل ستشهد انتخاب مجلس 
إدارة لالحت���اد م���ن 5 أعضاء 
وبتزكية الش���يخ ط���الل الفهد 

رئيسا لالحتاد.

توضيح أسباب الرفض

وبعد انتهاء العمومية عقد 
الفهد مؤمترا صحافيا لتوضيح 
أس���باب رفض التكتل تعديل 
املادة 32 من النظام األساسي 
حيث اكد الفهد ان أندية التكتل 
ليست ضد رغبة صاحب السمو 
األمير وس���بق ان مت تطبيقها 
خ���الل الفترة الس���ابقة عبر 
انتخاب مجل���س إدارة من 14 
عضو برئاسة محمد املسعود 
ومت على اثر ذلك إيقاف الكرة 
الكويتي���ة ونح���ن ال نري���د 

االستخفاف بالرياضة وتعرضها 
لإليقاف بني احل���ني واآلخر، 
فنحن في التكتل وضعنا ثالث 
أولويات سنعمل على تطبيقها 
الدميوقراطية  وهي مزيد من 
واحلريات وعدم تدخل خارجي 
في الوسط الرياضي، واجلمعية 
العليا  السلطة  العمومية هي 
ان  لالحتادات واألندية، علما 
كل هذه األولويات التي نضعها 
نصب أعيننا هي مطالب األنظمة 

واالحتادات الدولية.
وبني الفهد »ان رفضنا اليوم 
لتعديل املادة 32 هو ش���جاعة 
من قبل التكتل ألن الدعوة التي 
أرسلتها االنتقالية الى األندية لعقد 
اجلمعية العمومية جاءت مخالفة 
جلدول األعمال، فاالنتقالية قالت 
في الدعوة انها لتعديل املادة 32 
من النظام األساسي املعتمد من 
قبل »فيف���ا« بتاريخ 6 أكتوبر 
النظام  ب���أن  العلم  املاضي مع 

األساسي لالحتاد معتمد من قبل 
العمومية بحضور ممثل »فيفا« 
في 26 نوفمبر 2007 وفي جدول 
األعمال هناك التعديل فقط فأين 
النظام األساس���ي اجلديد الذي 

حتدثت عنه االنتقالية.

مخالفات في القانون

الفه���د حديث  واس���تغرب 
البعض عن ارتكاب أندية التكتل 
ملخالفات في القانون متسائال أين 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
من اجتماع اليوم علما ان القانون 
2007/5 والقانون 78/42 ينص 
على ان الهيئة هي املشرف العام 
على اجلمعيات العمومية لألندية 
واالحتادات، وعدم وجودها اليوم 
مخالفة قانونية، وكذلك اين كانت 
تلك األصوات في تشكيل اللجان 
االنتقالية األولى والثانية والثالثة 
ألم تشكل من قبل »فيفا« وهذا 
مخال���ف للقوانني احمللية، واذا 

كانت تسكت لعدم إيقاف الكرة 
الكويتية فإن انتخابي للرئاسة 

ايضا ينهي األزمة الرياضية.
وتعهد الفه���د بإنهاء األزمة 
الرياضي���ة قبل بداية الس���نة 
املقبلة وبتطبيق الرغبة السامية 
لصاحب السمو لكن هذا اإلجراء 
في انتخاب ال� 5 يجب ان يطبق 
االن ثم نعي���د التصويت على 
تعديل النظام األساسي الحتاد 
الكرة بصيغة محترفة نتجنب 

بها العقوبات من »فيفا«.
وبإجابته عن سؤال »األنباء« 
حول تخوف أندية التكتل من حل 
مجالس إداراتها بعد االحد املقبل 
القوانني احمللية قال  ملخالفتها 
الفهد: لي الشرف ووسام على 
صدري ان يتم حل مجلس إدارة 
القادسية على ضوء إجراءاتنا 
إلنهاء األزمة وسعينا الستقاللية 
الرياضة، لك���ن يجب ان يعلم 
اجلميع ان الوضع احلالي كله 

مخالف للقوانني، مضيفا انه من 
السهولة التوجه الى القضاء اذا 
ما حلت األندية والتقدم بإشكال 
لوقف التنفيذ كما حدث في حل 

االحتادات الرياضية.
وختم الفه���د قائال »اريد ان 
اس���تعيد لقب التكتل الرياضي 
فهذا اللقب ليس به أي شائبة كما 
ان هناك تكتالت سياسية فأيضا 

يوجد تكتل رياضي.
ق���ال رئيس  م���ن جانب���ه 
االنتقالية الشيخ احمد اليوسف 
ان رفض العمومية لتعديل النظام 
األساسي امر قانوني وال غبار 
علي���ه، ولكن على اجلميع اآلن 
ان ينس���ى موافقة »فيفا« على 

ال� 14.
وأكد اليوس���ف انه اذا ما مت 
إجراء االنتخابات يوم االحد فان 
»فيفا« لن يستطيع إيقاف الكرة 
الكويتية وسيتم طي ملف األزمة 

نهائيا.

 رضا معرفي غاضبا من اليوسف بعد إخراجه من القاعة

الشيخ طالل الفهد بعد نهاية االجتماع فرحا بالنتيجة

حيدر أضاع حلم شباب األزرق بالتأهل
عبدالعزيز جاسم

أضاع مدرب ازرق الشباب احمد حيدر كل اآلمال 
بتأه���ل منتخب الش���باب الى نهائيات كأس آس���يا 
2010 بعد التعادل س���لبا امام العراق في اربيل التي 
احتضنت منافس���ات املجموع���ة الثالثة، وذلك بعد 
االخطاء التكتيكية الت���ي وقع فيها حيدر من بداية 
املباراة حتى نهايتها أولها اللعب مبهاجم واحد على 
الرغم من انه االكثر حاجة للفوز وال ش���يء غيره، 
واالص���رار على عدم إجراء أي تغيير بالرغم من ان 
العراق لعب بعشرة العبني من بداية الشوط الثاني، 
وما زاد الطني بلة انه قام بتغيير العبني في آخر 10 
دقائق احدهما في الدقيقة 90 ليساهم في اضاعة الوقت، 
ما يضع عالمات استفهام حول قناعاته باختياراته 
لالعب���ني والتي بالتأكيد كان���ت خاطئة 100%، لذلك 
احس���نت اللجنة االنتقالية باختيار مدربني اجانب 
لتدريب منتخب الشباب الذي ميلك الكثير لكن من 
دون تكتيك تدريبي. ورفع املنتخب العراقي رصيده 
الى 10 نقاط وتأهل الى النهائيات، فيما أصبح رصيد 

األزرق 5 نقاط. 
في الشوط األول اتضح ان االزرق يسعى المتصاص 
حم���اس العبي العراق ومتكن م���ن ذلك بالرغم من 
الهجم���ات العراقية التي لم تكن خطرة حتى جاءت 
الدقيقة 18 وسجل االزرق هدف التقدم عن طريق فهد 
الهاجري ولكن احلكم الغاه بداعي التسلل لتعود الثقة 

الى العبي االزرق ويستحوذون على الكرة اكثر حتى 
اضاع ناصر القحطاني كرة سهلة بعد انفراده بحارس 
املرمى ووضعها بجانب القائم األيسر. واستمر األداء 
في وسط امللعب باقي املباراة مع افضلية للعراق لكن 

دون خطورة على مرمى املنتخبني.
وفي الش���وط الثاني ومع بدايته جاءت الفرصة 
لش���باب االزرق بعد طرد مدافع العراق كرار مجيد 
ولكن هذا الطرد فش���ل االزرق في استغالله بسبب 
متسك حيدر بالعبيه الذين اجهدوا من الشوط االول 
ليقوم مدرب العراق بتبديل 3 العبني ليعطي احليوية 
لالعبيه وجنح في ذلك بسبب تراجع مستوى االزرق 
كثيرا رغم النقص العددي في العراق. وسنحت فرصة 
وحيدة لناصر القحطاني سددها بقوة بني احضان 
احلارس العراقي وفي الدقيقة 81 اجرى االزرق اول 
تبديالته ليضيع بعده 3 فرص محققة للتس���جيل 
اوآلها كانت سهلة بعد ان هيأ القحطاني الكرة على 
طبق من ذهب لفهد الهاجري الذي وضعها بني احضان 
احلارس العراقي وكأنه ال يريد التسجيل ثم متكن عادل 
الضويحي من استغالل عرضية القحطاني ووضع 
الكرة قوية برأس���ه ارتدت م���ن العارضة، وفي ظل 
ضغط العبي االزرق الكبير واملتواصل اجرى مدرب 
االزرق تغيي���را غريبا اراح به العبي العراق واجهز 
على امال االزرق في الدقيقة 90 ما يضع ألف عالمة 

استفهام على هذا التبديل والغرض منه.

عبدالرضا يقدم
درعاً لـ »األنباء«

زار القسم الرياضي مدير الفريق األول 
لكرة القدم في نادي الس���املية الدولي 
السابق علي عبدالرضا مبناسبة مهرجان 
اعتزاله في املباراة الودية بني املنتخبني 
الوطني واإلماراتي املقررة يوم االربعاء 
19 ديسمبر املقبل، وفي ختام الزيارة قدم 
عبدالرضا درعا تذكارية الى رئيس القسم 

)حسن حسيني(عبدالرضا يقدم درعا الى الزميل بالل غملوشالرياضي الزميل بالل غملوش.


