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سباق آخر بني الكويت والقادسية على لقب نتابعه الليلة

فالح دبشة وجنله فيصل خالل مباراة االعتزال

وفد نادي برشلونة خالل زيارة سابقة لنادي كاظمة

مرزوق الغامن يتسلم درعا تذكارية من فهد دابس

القادسية والكويت.. موقعة »سوبر«
فهد الدوسري

تب����دأ الليل����ة على س����تاد 
الصداق����ة والس����ام بكاظمة 
االنطاقة احلقيقية للموس����م 
الرياضي اجلديد 2009 � 2010 
مبواجهة نارية من العيار الثقيل 
على كأس السوبر في نسختها 
الثانية، حيث يلتقي القادسية، 
الكويت  املمتاز،  الدوري  بطل 
بطل كأس صاحب السمو األمير 

للموسم املاضي.
ويدخل األصفر اللقاء وسط 
تغييرات إدارية بعد قرار حل 
مجلس اإلدارة وتس���لم ادارة 
جدي���دة مهام قي���ادة النادي 
وتعول جماهير القلعة الصفراء 
كثيرا على ان تش���هد بطولة 
السوبر بداية حقيقية ملوسم 
جدي���د بعد ان تعث���ر الفريق 
في نصف نهائي كأس االحتاد 
على يد غرميه التقليدي العربي 
بهدفني نظيفني، ويعود لصفوف 
الدوليون  األصف���ر العب���وه 
انتهاء  باملنتخب األول بع���د 
مهمتهم الوطنية مع األزرق في 
مباراته األخيرة أمام اندونيسيا 
التي انتهت بالتعادل اإليجابي 
1 � 1 ضمن تصفيات كأس آسيا 

2011 في قطر.
املباراة  ورمبا يغيب ع����ن 
بدر املطوع نظرا إلصابته التي 
تعرض لها في مباراة املنتخب 
امام اندونيسيا االخيرة اال اذا 
أراد اجلهاز الفني بقيادة محمد 
إبراهيم إشراكه، ويسعى األخير 
ملواصلة إجنازاته التي حققها مع 
األصفر وحتقيق لقب »السوبر« 
حيث يعتبر اللقب الوحيد الذي 
لم يحقق مع القادس����ية نظرا 
حلداثته، كما سيغيب السوري 
فراس اخلطي����ب لتواجده في 
املاليزية كواالملبور  العاصمة 
مقر االحتاد اآلس����يوي حيث 
جتري اليوم مراس����م اختيار 
أفض����ل العب آس����يوي لعام 
2009، فيما س����يكون مواطنه 
جهاد احلسني حاضرا لتسجيل 

اإلجناز األول له مع الفريق.
ف����ي املقابل يأم����ل أنصار 
األبيض ان يواصل انتصاراته 
وحتقيق بطولته الثالثة خال 
الشهر اجلاري بعد الظفر بلقب 
االحتاد اآلسيوي وفوزه بكأس 
االحتاد ليكون مبثابة ش����هر 
االنتصارات بالنسبة جلماهير 
ومتابعي والعبي الفريق، ومتكن 
املدرب الوطني محمد عبداهلل 

من إيجاد التركيبة املناس����بة 
للفريق من خال االعتماد على 
األسماء املعروفة مثل حسني 
حاك����م وعب����داهلل املرزوقي 
وأحم����د الصبيح والزج بعدد 
من األسماء الشابة التي أثبتت 
علو كعبها مثل ناصر القحطاني 
وعبدالهادي خميس، باالضافة 
لعودة البرازيلي روجيرو من 

اإلصابة.
ويعتمد عبداهلل كثيرا على 

فإن التفاؤل في تزايد لتحقيق 
األبيض للبط����والت وحتديدا 
في ش����هر نوفمبر الذي ميكن 
ان يطلق عليه »الكويتاوية« 
شهر عسل، اذا ما تّوجت جهود 

الفريق بلقب السوبر.
ولن يكون طريق األبيض 
مفروش����ا بالورد ألن اخلصم 
الذي سيواجهه الليلة شكل معه 
ثنائيا متك����ررا في العديد من 
نهائيات البطوالت احمللية في 

وجود األنغولي ماكينغا كصمام 
أمان خلط الوسط، السيما انه 
يضيف ثقا ممي����زا للمنطقة 
الدفاعي����ة فهل ينجح عبداهلل 
وأبناؤه في حتقيق لقب السوبر 
الذي خسره الفريق في نسخته 
االولى العام املاضي أمام العربي 
بهدف يتيم سجله خالد خلف 

من ركلة جزاء؟
ومع هطول أمطار اخلير على 
الباد خال اليومني املاضيني 

السنوات ال� 8 األخيرة ومتكن 
من انتزاع عدد من األلقاب على 
حسابه، األمر الذي سيزيد من 
حاوة وغاوة الفوز لو حتقق 
لألبيض، خصوصا ان األصفر 
مير بظروف استثنائية على 
خلفية تغيير اجلهاز اإلداري 
النادي  بقيادة نائب رئي����س 
ومدير الفريق فواز احلساوي 
ال����ذي تربطه عاق����ة مميزة 

بالاعبني.

أعرب رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ أحمد اليوسف 
عن شكر وتقدير اللجنة واألس���رة الكروية للشركة 
الوطنية لاتصاالت راعية مباراة كأس السوبر، معتبرا 
ان هذا اللقاء مهم جدا ألنه يعكس قمة التنافس الكروي 
بني األندية، وأشاد بدعم الوطنية لاتصاالت لرياضة 
كرة الق���دم، موضحا ان هذه املب���ادرة من »الوطنية 
لاتصاالت« امنا تعكس الروح األسرية والتفاعل الكبير 
بني مؤسسات املجتمع املدني ودورها الفعال في دعم 
الرياضيني وإجناح نشاطنا الكروي ويحفز الاعبني 
لارتقاء باملستوى الفني واألدائي لتأتي املباراة بصورة 

الئقة.
 ودعا اليوسف اجلماهير الرياضية حلضور هذه 
املباراة والتي جتم���ع قطبي الرياضة في الكويت في 
لقاء حيوي وقوي بني القادسية بطل الدوري والكويت 
بطل كأس س���مو األمير، موضحا ان هناك العديد من 
املفاجآت التي ستقدم للجماهير التي ستحضر املباراة 
ألن »الوطنية لاتصاالت« أعدت جوائز ومكافآت وهدايا 
احتفاء بهذا اللقاء وباحلضور اجلماهيري الكبير، وأكد 
أن ريع دخل هذه املباراة س���يقدم الى »دار عبداهلل« 
ملرضى سرطان األطفال إسهاما من »الوطنية لاتصاالت« 
واالحتاد في دعم اجلهود اإلنسانية واالجتماعية لرعاية 

هذه الفئة العزيزة على قلوب اجلميع.

قال العب خط وس����ط القادسية طال العامر ان األصفر
يتطلع للفوز وحتقيق لقب كأس السوبر ألول مرة، مشيرا 
الى ان الاعبني مستعدون جيدا لهذه املواجهة التي يريدون 
ان تكون مفتاح الف����وز بالبطوالت احمللية. وبني العامر ان 
الكويت فريق كبير ونحترمه ونقدره، ولكن العبي األصفر 
سيضعون كل تركيزهم في ارض امللعب لتحقيق النتيجة 
املرجوة وإسعاد جماهير األصفر التي ال تقبل بغير البطوالت 

والتي دائما تؤازر الفريق مهما كان مستواه.

مبارك الخالدي
ق����ال جنم األبيض وليد علي ان املباراة س����تكون قوية 
ومفتوحة من الطرفني وسيستمتع بها اجلمهور ألن الفريقني 
يضم����ان عناصر عديدة من املنتخب يعرف بعضهم بعضا 
جيدا، لذلك فمن املتوقع ان تشهد اهدافا عديدة. واضاف علي 
ان العبي االبيض جاهزون للقاء وللظفر باللقب ألول مرة 
حتى يضم الكأس الى خزائن النادي كثالث كأس غالية خال 
فترة وجيزة وس����تكون فأل خير على الفريق قبل انطاق 
الدوري، وندرك جيدا ان األصفر ميتلك نفس الدافع والطموح 

وستكون الكلمة للفريق األكثر استثمارا للفرص.

»السوبر« برعاية »الوطنية لالتصاالت«

العامر: مفتاح البطوالت األخرى 

علي يتوقع لقاًء قويًا

القادسية الكويت
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الكويت الرياضية

دبشة: الجهراء و»االنتقالية« لم يكرماني الغانم يشيد بمسيرة دابس

عمان يعتذر عن لقاء »األولمبي«

حسين يرفض العودة عن قراره

اس���تقبل النائب مرزوق الغامن رئيس جلنة الشباب والرياضة 
العب الفريق األول لكرة القدم في نادي التضامن فهد دابس الذي قدم 
درعا تذكارية للغامن ودعوة حلضور مهرجان تكرميه الذي سيقام 
على هامش لقاء التضامن والقادسية 10 ديسمبر املقبل ضمن بطولة 

الدوري املمتاز حتت رعاية الشيخ تركي اليوسف. 
وق���د أثنى الغامن على دابس وطالب���ه بعدم االبتعاد عن املاعب 
واالستمرار في تقدمي خبرته التي اكتسبها على مدار السنني، الى الاعبني 

الصاعدين نظرا ملا يتمتع به من اخاق داخل امللعب وخارجه.

مبارك الخالدي
تلقت اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة كتاب اعتذار 
من االحتاد العماني عن عدم ماقاة منتخبنا االوملبي في يناير املقبل 
ضمن املباريات االعدادية للمنتخبني استعدادا للمشاركة في البطولة 
اخلليجية الثانية للمنتخبات االوملبية. ويسعى مسؤولو »االنتقالية« 

الى لتأمني مباراة بديلة لألزرق ضمانا للبرنامج االعدادي.
اجلدير بالذكر ان االزرق خاض مواجهتني مع منتخب سنغافورة 
12 و15 اجلاري في معس���كره بسنغافورة الذي استمر اسبوعا ومن 
املقرر ان يتجمع املنتخب في االس���بوع االول من الشهر املقبل قبل 

املغادرة الى بيروت 14 منه ملاقاة نظيره اللبناني.

مبارك الخالدي
رفض مدير الكرة في نادي الصليبخات طالب حسني جميع املساعي 
التي بذلتها االدارة اجلديدة للنادي برئاسة ناصر العلي لثنيه عن قراره 
بعدم االس����تمرار في مهامه كمدير للكرة. وكان العلي قد اجتمع للمرة 
الثانية مساء امس االول مع حسني مطالبا إياه باالستمرار مع الفريق الذي 
يستعد للمشاركة في الدوري املمتاز بعد غياب استمر 30 عاما السيما 
ان التأهل الى املمتاز جاء بعد جهود مضنية للجهازين الفني واالداري 
استمرت عدة مواسم. اجلدير بالذكر ان حسني يتمتع بعاقات وثيقة مع 

العبي النادي بجميع املراحل السنية وليس الفريق االول فقط.

القطان والخرافي والعجمي أبطال قفز الحواجز

فهد الدوسري
أعرب مدرب ح����راس املرمى 
في فريق اجلهراء فاح دبشة عن 
استيائه لعدم حصوله حتى اآلن 
على التكرمي املادي من ناديه ومن 
احتاد الكرة بعد مباراة اعتزاله في 
26 اكتوبر املاضي، الفتا الى انه 
زار مقر األخير لكن الرد جاء أن 
اجلميع مشغولون بإعداد »األزرق« 
وكأنني لم أخدم الرياضة الكويتية 

طوال 25 عاما.
وأكد بش����ة ف���ي تصري���ح 
ل� »األنباء« أن االوضاع احلالية 
التي تشهدها الرياضة ال تبعث 
على التفاؤل، مشيرا الى ان اجلميع 
ينتظر ويترقب ما ستسفر عنه 
اخلافات الشخصية بالرياضة.

واضاف ان مباراة اعتزاله لم 

تكن كما يتوق����ع حيث لم يتعد 
مردوده امل����ادي أكثر من 15 ألف 
دينار سواء من تذاكر املباراة أو 
الرعاية من الش����ركات أو الدعم 
العامة  من بعض الش����خصيات 
باملجتم����ع، متمني����ا أن تع����ود 
االبتسامة من جديد للرياضة في 
محاولة للتغل����ب على الصعاب 
التي تواجه تاريخ إجنازات هذه 

الرياضة.
وأملح دبش����ة الى انه ميتلك 
عاقات طيبة مع مجلس اإلدارة 
اجلديد برئاسة ناصر احلجرف 
كما انه اليزال يحتفظ بذكريات 
طيبة مع مجلس اإلدارة »املنحل« 
برئاس����ة خالد اجلار اهلل مشددا 
على ضرورة أن يدرك املسؤولون 
بالرياضة ان الاعبني الذين خدموا 

املنتخب يستحقون منهم الكثير، 
فعلى سبيل املثال أنا فقدت األربطة 
في الركبتني اليمنى واليسرى من 
أجل اجلهراء واألزرق ولكنني لم 
اتسلم املبلغ املادي من اجلهتني، 
مش����يرا الى انه ال يزكي نفس����ه 
»ولكن ه����ذا احلديث بش����هادة 
اجلميع ممن عاصرني وزاملني 
ومن اجلماهير الوفية التي تقف 

بجانب احلق دوما«.
واوضح انه سيبقى رهن إشارة 
بيته األول نادي اجلهراء وفي خدمة 
املنتخب الوطني من أي موقع كان 
حتى يتمكن من ترجمة األقوال الى 
أفعال من خال  االستفادة بالشكل 
الكامل من اخلبرة التي اكتسبها 
طوال مسيرته مع الكرة واحلافلة 

باالجنازات والبطوالت.

اقيم����ت على مضمار مركز الكويت للفروس����ية 
اجلمعة املاضي بطولة مركز الكويت لقفز احلواجز 
مبشاركة 90 فارسا وفارسة ميثلون مركز الكويت 
الفروسية ونادي املسيلة واحتاد الشرطة، ونادي 
الصيد والفروسية حيث استمتع اجلمهور مبشاهدة 
منافسة ممتعة بني الفرسان والفارسات املشاركني، 
التي شملت 4 فئات على ارتفاعات مختلفة للحواجز: 
فئ����ة جولة بدون اخطاء، وق����د متكن كل من راكان 
احلس����اوي )مركز الكويت( واحمد الشريدة )نادي 
الصيد( واحمد العمران )مركز الكويت( وعائش����ة 
العتيبي )نادي الصيد( من اجتياز احلواجز بدون 

اخطاء. وفي الفئة الثانية على ارتفاع 105 سم شارك 
36 فارسا وفارسة وفاز باملركز االول مشاري القطان 

من احتاد الشرطة.
 وفي الفئة الثالثة على ارتفاع 115 سم شارك 27 
فارسا وفارسة وجاء في املركز االول علي اخلرافي 
من مركز الكويت. اما الفئة الرابعة على ارتفاع 130 
س����م فقد شارك فيها 11 فارسا وفارسة وفاز باملركز 
االول راشد العجمي من احتاد الشرطة. وفي ختام 
البطولة قام كل من عص����ام املرزوق وطارق امليلم 
وخالد البرغش وخليفة اخلرافي بتتويج الفرسان 

الفائزين بالفئات املختلفة.

طرح تذاكر مباراة كاظمة وبرشلونة غدًا
أعلن���ت اللجن���ة املنظمة 
ملهرجان االحتفال مبرور 45 
عاما على تأسيس نادي كاظمة 
ودخوله ضمن قائمة أفضل 
100 ناد في القارة اآلس���يوية 
عن طرح تذاكر املباراة املرتقبة 
التي جتمع كاظمة وبرشلونة 
بطل أوروبا، وذلك مبناسبة 
الذي س���يقام 21  املهرج���ان 
ديس���مبر وذلك غدا في مقر 

البيع بالنادي.
اللجنة املنظمة  وحرصت 
على طرح التذاكر مبكرا التاحة 
أمام اجلميع لشراء  الفرصة 
التذاكر لضم���ان حجز مقعد 
في مدرجات ستاد »الصداقة 
والس���ام« ومش���اهدة نادي 
برش���لونة بكام���ل جنوم���ه 
الذين اكتسحوا كل  املميزين 
البطوالت وااللقاب في املوسم 

املاضي.
وتتراوح اس���عار التذاكر 
ب���ني 10 و15 دين���ارا للدرجة 
الثالث���ة العادي���ة و25 و35 
الثانية  دين���ارا للدرجت���ني 
واالول���ى، وس���تكون هناك 
تذاكر مميزة بقيمة 90 و150 
دينارا سيكون الصحابها احلق 
وبشكل حصري التقاط صور 

تذكارية مع الكؤوس اخلمس 
التي س���يأتي بها برشلونة 
التي نالها عن ألقابه اخلمسة 
)ال���دوري االس���باني وكأس 
امللك وكأس الس���وبر احمللي 
ودوري ابطال أوروبا والسوبر 
اليها  االوروبي ورمبا ينضم 

لقب مونديال األندية(.
وسيتم وضع تلك الكؤوس 
في احدى القاعات بنادي كاظمة 
ط���وال فترة زي���ارة الفريق 
االس���باني اللتق���اط الصور 
التذكاري���ة حلامل���ي التذاكر 
املميزة، وهي طريقة جديدة يتم 
تطبيقها في مجال استضافة 
الفرق العاملية خلوض مباريات 
استعراضية والهدف منها تقدمي 
املفاجآت جلماهير  املزيد من 
الك���رة الكويتية بصفة عامة 
وجماهي���ر كاظمة على وجه 
التي ستش���ارك  اخلصوص 

ناديها احتفاالته.
وكانت إدارة كاظمة قد وقعت 
عقدا مع شركتي سنيار للدعاية 
والتسويق ويوني اكسبو، وهو 
التحالف الثاثي الذي سيتولى 
كل األمور املتعلقة بالتنظيم 
الفريق الضيف  واس���تقبال 
وطريق���ة الدعاية للمهرجان 

وتقدمي املفاج���آت للجماهير 
الى جانب الترتيبات املتعلقة 
باحلفل الفني الذي سيقام على 

هامش املهرجان.
ووضع���ت ادارة كاظم���ة 
ثقته���ا الكبيرة في ش���ركتي 
سنيار ويوني اكسبو الخراج 
هذا احلدث املميز والتاريخي 
بالصورة التي تتناس���ب مع 
اهميت���ه، خاص���ة ان زيارة 
برش���لونة س���تكون محط 
العديد من وس���ائل  انظ���ار 
اإلعام العاملية على اعتبار ان 
الفريق االسباني يزور الكويت 
مباشرة بعد انتهاء مشاركته 
في مونديال األندية ورمبا يأتي 
الكويت وهو حامل لقب  الى 
مونديال األندية الذي ستقام 

أحداثه في ابوظبي.
اللجنة املنظمة  وجته���ز 
العدي���د من املفاج���آت التي 
س���تخرج ه���ذا املهرج���ان 
التقليدي���ة  القي���ود  من كل 
املتعارف عليها في مثل هذه 
املناسب���ات، اذ يجرى العمل 
حاليا بخط���وات متس���ارعة 
لانتهاء من كل الترتيبات قبل 
وصول الفريق الضيف في 20 

ديسمبر.

اللجنة المنظمة تعد بمفاجآت كثيرة في المهرجان


