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إبراهيم: الموسم الرسمي لـ »األصفر« يبدأ من كأس »السوبر«.. إصابة حاكم وحمود وعودة الطاهر إلى »األبيض«

االتفاق يوفد مندوبًا للتفاوض على ضّم المطوع

بدر املطوع مطلوب في االتفاق السعودي

أحد املشاركني يقدم عرضا في املهارات

فهد حمود أصيب في نهائي كأس االحتاد أمام العربي

الغربللي: أنا آخر من يطالب تأجيل استئناف السالمية إلى 18 يناير
بتعليق نشاط الكرة الكويتية

اكتمال عقد الالعبين لنهائي كرة المهارات

اكتمل عقد الالعبني املتأهلني 
إلى نهائي املسابقة العاملية لكرة 
القدم احلرة »ريد بل س���تريت 
س���تايل« بعد اختيار 8 العبني 
من اجلول���ة التأهيلية األخيرة 
التي أقيمت في املارينا )مالعب 
كرة السلة(، وس���يتنافس في 
النهائي الذي سيقام في املارينا 
كريسنت أفضل 18 العبا على لقب 
البطولة احمللية بهدف احلصول 
على تذكرة تأهل وحيدة لتمثيل 

الكويت في النهائي العاملي الذي 
سيقام في جنوب أفريقيا.

وق���د اش���ترك 20 العبا في 
اجلولة التأهيلي���ة في املارينا، 
واستعرضوا أفضل ما لديهم من 
خدع كروي���ة ومهارات، وقدموا 
عروضا مميزة للجمهور الكبير 

الذي تابع احلدث حتى آخره.
وقد صعد كل م���ن عبداهلل 
السيد، حسني فؤاد، الفرابي كمال، 
محمد البواردي، جاس���م املهنا، 

آرمان كورتي، حمد املهنا ومحمد 
املوسوي إلى النهائي لينضموا 
بذلك إلى الالعبني الذين سبقوا 
أن تأهلوا من اجلوالت التأهيلية 
السابقة وهم: محمد احلماد، محمد 
الصراف، محمد أش���رف، علي 
يوسف، علي عبداهلل، عبيد فاضل، 
العنيزي، عسكر الشمري،  فهد 

سامي عيد وفهد ركان.
وسيتم تقسيم أفضل 14 العبا 
على 4 مجموعات في حني ستقام 

مباراتان فاصلتان ألربعة العبني 
به���دف انضم���ام أفضل العبني 
منهم إلى املركزين الشاغرين في 
املجموعات األربع. ويتأهل فقط 
من الدور األول متصدر املجموعة 
ووصيفه إلى دور أفضل ثمانية 

العبني.
وسيقام نهائي »ريد بل ستريت 
ستايل« يوم اجلمعة 4 ديسمبر 
املقبل، في املارينا كريسنت عند 

الساعة ال� 6:30 مساء.

عقوبة رادعة بانتظار مهدي
 فوز ناشئي السلة على كازاخستان

»نفط الكويت« تستعد لبطولة الصاالت

مبارك الخالدي
ارجأت الدائرة االدارية الثانية في محكمة االس����تئناف، بجلستها 
املنعقدة صباح امس النظر في االستئناف رقم 2009/1183 واملرفوع من 
رئيس مجلس ادارة نادي الساملية بصفته ضد محبوب جمعة ونوري 
ربيعان وآخرين بصفتهم اعضاء في اجلمعية العمومية للنادي، الى 
جلسة 18 يناير املقبل، وذلك لضمه الى االستئناف اآلخر املرفوع من 
مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته واملرقم 2009/1251، 

لينظرا معا وذلك لالرتباط ووحدة اخلصوم واملوضوع.
وكان عدد من اعضاء اجلمعية العمومية للنادي، قد اس����تصدروا 
احلك����م 2009/1233 بتاريخ 28 يونيو املاضي، والقاضي بحل مجلس 
ادارة النادي على س����ند من القول ان املجلس لم ينعقد ملدة 3 شهور 
متصلة مخالفا املادة 48 من النظام األساسي املوحد لالندية واالحتادات 
الرياضية، ومختصمني كال من رئي����س مجلس ادارة النادي بصفته 
ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته اللذين لم يرتضيا 

احلكم وطعنا عليه باالستئناف املاثل.

تعقيبا على التصريح الذي ادلى به رئيس جلنة املس����ابقات في
اللجنة االنتقالية املؤقتة الدارة شؤون احتاد الكرة عماد الغربللي 
ل� »األنباء« ونش����ر امس وتوضيحا ملا اثي����ر حول املوضوع اكد انه 
الي����زال عند موقفه من ان االحتاد الدولي »دايخ« بدليل تخبطاته في 
العديد من املناسبات السابقة، مشددا على انه آخر شخص في الكويت 
يتمنى ايقاف الكرة الكويتية من االحتاد ذاته وال يسعى كونه عضوا 
في اللجنة االنقالية املؤقتة للوصول التفاق او تعليق النشاط الكروي 
بالكويت، مش����يرا الى ان ابناء الكويت كافة مطالبون بالوقوف صفا 

واحدا للخروج من هذه االزمة.

 عبدالعزيز جاسم
علمت »األنباء« من مصدر موثوق، ان مجلس ادارة نادي الساملية 
بصدد اتخاذ عقوبة رادعة بحق احلارس صالح مهدي، النتقاده مجلس 

اإلدارة وإدارة فريق كرة القدم.
وقد تصل العقوبة الى حد ايقاف مهدي حتى نهاية املوسم احلالي، 

اال اذا تقدم باعتذار رسمي.
وكان مهدي قد أدلى بتصريحه، بس����بب عدم حصوله على مبلغ 

مادي، وتوجيه انذار شفوي لتأخره عن موعد التدريب.
وفي السياق نفسه، يخوض الساملية اليوم ثالث مبارياته التجريبية 
امام خيطان. وكان الس����ماوي قد فاز على اليرموك 3-0، وتعادل مع 

التضامن 1-1.
من ناحية أخرى، مازال غياب احملترف العماني سعد السعدي عن 
تدريبات الساملية بسبب اإلصابة يحير اجلهاز الفني للسماوي بعد ان 
ش����ارك في التدريبات يومني فقط، ولكن االصابة عاودته مرة اخرى، 
وسيتم عرضه على طبيب املنتخب د.عبداملجيد البناي خالل اليومني 

املقبلني، كما يغيب سليمان عبدالرضا ملدة اسبوعني.
الى ذلك، عاد الى التدريب املدافع سعود ضميد بعد إجرائه عملية 
الرباط الصليبي املوسم املاضي، كما تدرب النيجيري اميانويل بعد 

غياب ألكثر من شهر بسبب اإلصابة.

فاز منتخبنا الوطني للناش����ئني في كرة الس����لة على كازاخستان
66 - 63 ف����ي املباراة التي اقيمت امس في مباريات حتديد املراكز 
من 9 الى 16 ضمن البطولة االسيوية االولى املقامة حاليا في ماليزيا، 
وتنتهي في 27 اجلاري. ويلتقي منتخبنا اليوم مع السعودية في الساعة 

8 صباحا، وفي حال فوزه سيلعب على املركزين التاسع والعاشر.

تتواصل الترتيبات النهائية لبطولة شركة نفط الكويت العاشرة 
لك����رة القدم للص����االت، والتي تنظمها جلنة كرة القدم في الش����ركة 
عل����ى صالة املركز الرياضي في مدينة االحمدي في الفترة من 1 الى 8 
ديس����مبر املقبل حتت رعاية رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
سامي الرشيد. وقد س����ّخرت جلنة كرة القدم والتي حتتفل بالذكرى 
العاشرة إلقامة البطولة، كل االمكانيات التي تضمن استمرارها بالنجاح 
املتميز الذي عرفت عنه اللجنة، مبد جس����ور التعاون والصداقة بني 
الشباب الرياضي، ودعت الوزارات والشركات الراغبني باملشاركة في 
التسجيل. ولم تغفل اللجنة دور اجلمهور حيث سيكون هناك سحب 
على جوائز قيم����ة للجمهور املتواجد في صالة املركز الرياضي، وقد 
خصصت اللجنة اماكن للعائالت للحضور واالستمتاع باملنافسات.  

حافظ: مكاسب العربي من »االتحاد« كثيرة 
 عبداهلل العنزي 

قال مشرف العربي عبدالنبي حافظ ان األخضر رغم خسارته 
لنهائي كأس االحتاد أمام الكويت، اال انه حقق مكاسب عدة منها 
ارتفاع مؤشر التنظيم والتكتيك داخل امللعب، وحصل الالعبون 
الش����باب على فرصتهم كاملة، ولعل بروز املهاجم علي اشكناني 
مع الفريق ابرز مثال على ذلك، معربا عن س����عادته للمس����توى 
اجليد ال����ذي قدمه األخضر على الرغم م����ن نقص عدد كبير من 

الالعبني في صفوفه.
وبني حافظ ان العربي افتقد 10 العبني في املباراة النهائية وهم 
شهاب كنكوني ومحمد جراغ النضمامهم الى صفوف األزرق، وعلي 
مقصيد واحمد موسى الدائهما مناسك فريضة احلج، وحسني الغريب 

وحسني املوسوي وجراح الزهير وخالد عبدالقدوس وخالد خلف 
ونواف شويع لالصابة، مؤكدا ان الغريب واملوسوي والزهير في 
مرحلة اإلعداد البدني، واصابة شويع غير مقلقة، وتبقى اصابتي 
خلف وعبدالقدوس هي األطول حيث س����يحتاج األول الى شهر 
للعودة للمش����اركة بصفوف الفريق، اما عبدالقدوس فسيجري 
عمليتني جراحيتني في لندن، وقد تطول مدة غيابه ملنتصف املوسم. 
واشار حافظ الى ان األخضر باستطاعته إحراز لقب الدوري في 
وجود مدرب مميز مثل الكرواتي دراغان سكوسيتش الذي ميلك 
فكرا كرويا رائعا، ولكن نحتاج الى مس����اعدة االدارة في التعاقد 
مع مهاجم محترف ه����داف من الطراز الرفيع، الن الفريق يعاني 

نقصا في هذا املركز. 

 مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
ادارة »االتف���اق«  ارس���لت 
ادارة  الى  الس���عودي مندوبها 
القادسية للتفاوض معها لضم 
املهاجم بدر املطوع الى صفوفها، 
وتق���در قيمة الصفق���ة ب� 500 
الف دوالر حتى نهاية املوس���م 
احلالي. يشار الى ان »االتفاق« 
يحتل املركز االخير في الدوري 

السعودي.
من جانب آخ���ر، قال مدرب 
القادس���ية محم���د ابراهيم ان 
املوسم الكروي بالنسبة لالصفر 
سيبدأ من مباراة »السوبر« غدا 
ام���ام الكويت عل���ى الرغم من 
تقدميه عرض���ا جيدا في كأس 
االحتاد وال���ذي يعتبر مبنزلة 
الشبان  اعداد وجتهيز لالعبني 
الذين سيكونون نواة املستقبل 
للقادسية، لذلك سيكون بداية 
املوسم الرسمية لالصفر وشكله 
احلقيقي في مباراة »السوبر«، 
والتي نسعى من خاللها احلصول 

على اول االلقاب احمللية.
واضاف انه من اخلطأ ان نقول 
ان االجواء اخلارجية واالدارية 

التؤثر عل���ى الالعبني وان كرة 
القدم فقط داخل امللعب فالتركيز 
البدني والنفسي والذهني لالعبني 
يجب ان يكون متكامال واال لن 
يستطيع اي العب تقدمي مستواه 
املعهود، مضيفا انه ال يتكلم فقط 
عن نادي القادسية بل يتكلم عن 
الرياضة بشكل عام ألن االدارة 
احلالية هيأت كل االجواء لنجاح 
الفريق ولم تقصر منذ تسلمها 
املهمة لكن يبقى التغيير والتبديل 

يؤثر بصورة عامة.
واش���ار ابراهيم الى انه كان 
ينتظر انضمام العبي »االزرق« 
بانتظام حتى يتمكن من اعادة 
االنسجام الى التشكيلة بسبب 
غيابهم الكثر من شهر ونصف 
عن التدريبات واملباريات الودية، 
موضحا انه صدم في اول يوم 
غادروا في���ه التدريبات ان بدر 
املطوع ومس���اعد ندا يعانيان 
من اصابات وكذلك خروج احمد 
عجب م���ن التدريبات بس���بب 
الزائد خالل مشاركته  املجهود 
مع »االزرق«، كما ان طالل العامر 
ون���واف اخلالدي ل���م يحضرا 

عالج العبيه حسني حاكم وفهد 
حمود ونواف اسامة استعدادا 

خلوض مباراة »السوبر«.
الثالثة  الالعبون  وقد عانى 
من شد في العضالت اثر املجهود 
الكبير الذي بذلوه في املباراتني 
ام���ام كاظمة ف���ي الدور نصف 
النهائ���ي، والعرب���ي في نهائي 

كأس االحتاد.
وكان االبيض قد توج بلقب 
كاس االحتاد بفوزه على العربي 
7 - 6 ب���ركالت الترجيح بعد 
تعادلهم���ا 0 - 0 ف���ي الوقتني 
االصل���ي واالضاف���ي اول من 

امس.
وقد فضل اجلهازان االداري 
والفن���ي لالبي���ض، اداء مران 
خفيف مس���اء ام���س لالعبني، 
على ان يخوض الفريق تدريبا 
اليوم مبشاركة جميع  رئيسيا 
الالعبني لوضع اللمسات االخيرة 
على خطة اللعب املراد تنفيذها 

غدا.
ومن املقرر ان تشهد مباراة 
»السوبر« عودة املدافع يعقوب 
الطاهر لصفوف الفريق بعد انتهاء 

ايقافه اداريا، بعد احداث مباراة 
احملرق البحريني في املنامة في 

بطولة االندية اخلليجية.
الى ذلك، قال مشرف الفريق 
محمد الهاجري: ان االبيض في 
حالة استعداد مستمرة جلميع 
البطوالت التي يخوضها، مشيرا 
الى ان الفوز بكأس االحتاد فاحتة 

خير على الفريق.
واض���اف: ان احلالة البدنية 
لالعب���ني مطمئنة، اذ ان اجلهاز 
الطبي يعكف على جتهيز بعض 
الالعبني الذين عانوا من االجهاد 
ان  الفترة االخي���رة. وزاد:  في 
االبيض سيلعب املباراة متطلعا 
الحراز اللقب، خصوصا ان اسم 
الفريق اصبح مرادفا للنهائيات 

في البطوالت احمللية.
اداء  الهاج���ري  وامت���دح 
الالعبني في بطولة كاس االحتاد 
اثبت  التنش���يطية، وقال: لقد 
االبيض انه ميتلك قاعدة قوية 
من الالعبني املؤهلني للدفاع عن 
ألوان الفريق، واملنافسة كبيرة 
بينهم حلجز مكان في التشكيلة 

االساسية.

التدريبات دون عذر، مش���ددا 
على ان العبي القادسية يجب ان 

يخدموا »االزرق« والقادسية.
وب���ني ابراهي���م ان جلن���ة 
املسابقات حتدث كل يوم تغيير 
في جداولها مما يربك عمل اي 

مدرب وهذا ما حصل في كأس 
االحتاد، مبينا في الوقت ذاته انه 
من غير املعقول ان تلعب اغلب 
املباريات على ستاد محمد احلمد 
حيث اضطررنا لتغيير جدول 
التدريب 3 ايام متتالية بسبب 

انشغال امللعب مبباريات الفرق 
االولى واملراحل السنية.

ومتن���ى ان تكتمل صفوف 
االصفر مع بداية املوس���م وان 
يعود املطوع في كأس »السوبر« 
بعد ان اك���د الالعب انه يرغب 

باملشاركة فيها وحتقيق اللقب 
االول مع االصفر.

استعدادات »األبيض«

في املقابل، كثف اجلهاز الطبي 
في الكويت املتوج بكأس االحتاد، 


