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)أحمد باكير(تسديدة طارق الشمري في طريقها الى شباك الصليبخات)سعود سالم(ماجد مصطفى يبعد الكرة بصعوبة من أمام مهاجم الكويت علي الكندري

الشيخ طالل الفهد

)هاني الشمري(أحمد الناصر يوجه اعتراضه للحكم ثامر العنزي

اإلصابة أجبرت محمد جراغ على التخلف عن 
السفر مع املنتخب 

محكمة التحكيم الرياضي تجّمد إجراءات الـ »فيفا« 
حتى البت بشرعية اتحاد طالل الفهد

األزرق إلى معسكر القاهرة اليوم
جراغ يلحق بالمنتخب بعد غد

عبدالعزيز جاسم 
يغادر ظهر اليوم وفد منتخبنا الوطني الى القاهرة القامة معسكر 
تدريبي استعدادا ملباراة استراليا 6 يناير املقبل ضمن اجلولة اخلامسة 
باملجموعة الثانية في التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس آس���يا 
في الدوحة 2011. ويترأس الوفد رئيس اللجنة االنتقالية الش���يخ 
احمد اليوس���ف ويضم مدير املنتخب اسامة حسني وعلي محمود 
مش���رفا وسالم مبارك مديرا للعالقات العامة وغوران توفاريتش 
مدربا وعبدالعزيز حمادة مساعدا للمدرب وزاالتان توزليتش مدربا 
حلراس املرمى وطبيبي االزرق د.عبداملجيد البناي ود.علي الشمالي 
وفرناندو اخصائيا للعالج الطبيعي ولوبيش مدلكا وفرج محمد 
عامال للتجهيزات باالضافة الى 24 العبا هم: نواف اخلالدي، حسني 
فاضل، مساعد ندا، محمد راشد، فهد االنصاري، طالل العامر، صالح 
الشيخ، بدر املطوع، احمد عجب، حمد العنزي )القادسية( جراح 
العتيقي، فهد عوض، يعقوب الطاهر، احمد العيدان )الكويت( شهاب 
كنكوني، خالد خلف )العربي( طالل نايف )النصر( عبداهلل البريكي 
)الساملية( حس���ني كنكوني، فهد العنزي، يوسف ناصر )كاظمة( 
عادل حمود )اجلهراء( خالد ناصر )الساحل( حمد امان )التضامن(. 
وس���يغيب عن الوفد مح��مد جراغ بسبب ارتباطه مب�وعد ط�بي 
يوم االحد على ان يلتحق االثنني بالوفد.  من جانبه قال مش���رف 
املنتخب علي محمود ان املعس���كر في مدينة 6 أكتوبر يعتبر من 
اجنح املعس���كرات أوال لتقارب االجواء بينها وبني الكويت وكذلك 
لتعود الالعبني على املكان نفس���ه، كما ان املعدات الالزمة القامة 
املعسكر متوافرة باالضافة الى قرب ملعب التدريبات من الفندق 
والذي يعتبر من منشآته، مشيرا الى ان القاهرة جتد فيها الكثير 
من الفرق وبالتالي توفير املباريات الودية يكون اسهل من اي بلد 
اخ���ر.  واضاف ان االزرق مير بظروف ممي���زة في الوقت احلالي 
بسبب االستقرار الفني واالداري وكذلك الالعبني وخير دليل على 
ذلك تصدرهم املجموع���ة الثانية حتى بعد اجلولة الرابعة والتي 
تضم أقوى منتخبات القارة استراليا وعمان، مضيفا ان الالعبني 

كلهم عزمية واصرار على حتقيق نتيجة ايجابية.

كاظمة يتغلب بشق األنفس على الصليبخات في ختام الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

الكويت يواصل انتصاراته على حساب التضامن

فهد الدوسري ـ عبدالعزيز جاسم
حقق الكويت املطلوب في ختام اجلولة الرابعة 
م���ن الدوري املمتاز وفاز عل���ى التضامن 2 � 0 
ليرفع رصيده الى 6 نقاط وبقي رصيد األخير 
عند نقطة وحيدة، كما متكن كاظمة من التغلب 
على الصليبخات بشق األنفس 2 � 1 ورفع رصيده 
الى 7 نقاط وظ���ل الصليبخات دون رصيد من 
النقاط، علما بأن الكويت وكاظمة لديهما مباراة 

مؤجلة من اجلولة الثالثة.
في املباراة األولى حاصر العبو الكويت خصمهم 
التضامن في منطقتهم منذ الدقيقة األولى من زمن 
املباراة وحاول الفريق اتباع األسلوب الضاغط 
عل���ى الفريق املنافس ولك���ن دون جدوى رغم 
امتالكهم للكرة بنسبة أكبر من أبناء الفروانية، 
وعانى األبيض من غياب فهد عوض واالنغولي 
ماكينغا بداعي اإلصابة، وحاول مدرب األبيض 
البرازيلي اجلديد آرثر في أول مهمة رسمية له مع 
الفريق إيجاد التوليفة املناسبة لبدء املباراة من 
خالل الزج مبواطنه روجيريو في خط الوسط 
وعلي الكندري وإسماعيل العجمي باملقدمة وعاب 
الفريق كثرة التحضير في منطقة الوسط بوجوب 
حسني حاكم ووليد علي بعيدا عن املنطقة اخلطرة 
في دفاع التضامن الذي وقف صامدا أمام محاوالت 

األبيض الختراقه.
في املقابل أحس���ن الرومان���ي مالدوفان في 
اغ���الق املنطقة الدفاعية طوال نصف الس���اعة 
األول األمر الذي طغى وأثر بشكل ملحوظ على 
القوة الهجومي���ة للفريق، حيث بقي البرازيلي 
رافائيل باملقدمة مبساعدة من محمد سالم وحمد 
أمان في اعتماد واضح على الكرات املرتدة التي 

لم تكن خطرة على مرمى خالد الفضلي.
ومن ركلة ركنية نفذها وليد علي سجل سامر 
املرطة الهدف األول لألبيض بعد أن سدد الكرة 
مباشرة سكنت الزاوية اليسرى للحارس وليد 
وارد )34( بعد الهدف انفتح اللعب وخرج العبو 
التضامن على انضباطه���م التكتيكي وحاولوا 
الوصول ال���ى مرمى الكويت للع���ودة ألجواء 

املباراة.
وفي الش���وط الثاني وضح افتقار التضامن 
لالعبي اخلبرة ليشكلوا مزيجا مميزا مع العبي 
الش���باب مثل جابر ج���ازع وصالح وليد وبدر 
املطيري الذي حل بديال عن املصاب محمد سالم، 
وركن الفريقان للعب في منتصف امللعب وغابت 
اخلطورة عن املرميني، وطرد حكم املباراة يوسف 
ثويني مدافع التضامن ماجد مصطفى إلعاقته 
اس���ماعيل العجمي املنفرد باملرمى )71( وكان 

مصطفى قد س���دد كرة ثابتة خطرة على مرمى 
خالد الفضلي قبل طرده بأقل من دقيقتني.

وترك طرد ماجد مصطفى مساحات واضحة 
في دفاع التضامن رغم سعي الروماني والدوفان 
إلغالق تلك الفجوة بإش���راك بدر وارد بدال من 
املهاجم الفائيل. واستغل اسماعيل العجمي تلك 
املساحات وأضاع انفرادا واضحا باحلارس وليد 
وارد )80(، وأتبعه البديل ناصر القحطاني الذي 
ح���ل مكان علي الكندري بإضاعة انفراد مماثل، 
حيث سدد الكرة »لوب« أمسكها وارد )85( ومن 
كرة ثابتة أضاف وليد علي الهدف الثاني لألبيض 
بعد ان سدد الكرة فوق احلائط البشري بصورة 
جميلة )89(، أدار اللقاء احلكم يوس���ف ثويني 
وعاونه ناصر الش���طي وياسر احمد وأنذر من 
التضامن ديسلڤا ووليد سالم وجابر جازع وطرد 

ماجد مصطفى.

كاظمة والصليبخات

وفي املباراة الثانية بني كاظمة والصليبخات 
لم يكن هناك ما مييز اللقاء في الش���وط األول 
عدا الهدف الرائع الذي احرزه طارق الش���مري 
للبرتقالي في الدقيقة األخيرة من الشوط بعد ان 
خادع اجلميع من كرة ثابتة بجانب خط التماس، 

ووضعها قوية على يسار احلارس علي طالب الذي 
فوجئ بها في الشباك وكان األداء دون املس���توى 
من الطرفني ولم يك���ن هناك أي حملات فنية أو 
هجمات خطرة، وما أفسد متعتها ايضا ارتكاب 
العبي الصليبخات العديد من األخطاء التي لم 
يستغلها كاظمة. في املقابل اكتفى الصليبخات 
بالدفاع واالعتماد على الهجمات املرتدة عن طريق 

مشعل ذياب.
وفي الشوط الثاني بدأ كاظمة بقوة وسجل 
هدفا في الدقيقة الثالثة عن طريق تسديدة قوية 
م���ن فهد الفهد على ميني طال���ب بعد ان ارتدت 
باخلطأ من دفاع الصليبخات لكن الصليبخات 
عاد سريعا الى أجواء املباراة بعد ان متكن تركي 
الش���ايع من استغالل كرة حرة ثابتة لم يتمكن 
حس���ني كنكوني من التصدي لها )52( واستمر 
احلال على ما هو عليه حتى شهدت املباراة حالة 
طرد مدافع الصليبخات فيصل دشتي في الوقت 
بدل الضائع بعد دفعه احلكم وليد الشطي بطريقة 
غير رياضية ثم تبعها مشاجرة بني الفريقني طرد 
على اثرها طارق الش���مري. أدار املباراة احلكم 
وليد الشطي وأنذر من كاظمة ناصر العويهان 
وطرد طارق الش���مري، ومن الصليبخات انذر 

دانيللو وطرد فيصل دشتي.

 مطارد يفوز  بكأس الدبوس
في فروسية األحمدي

واصل اسطبل فهد الدبوس حصاده للكؤوس الكبرى حيث 
جنح اجلواد مطارد بقيادة روميل في الفوز بكأس النائب عسكر 
العنزي واملخصصة جلياد الدرجة الثالثة في االجتماع العاشر 
لفروسية االحمدي بزمن 1/54/47 ق ملسافة السباق 1800 متر 
وبفارق بعيد عن اجلواد ف����رج خير للمرحوم خالد العتيبي 
بقيادة رينجو، وقام احمد ابراهيم الرويلي بتقدمي الكأس الى 

عمداء اسطبل فهد الدبوس وهنأهم بالفوز.
وعلى ال����كأس الثانية املقدمة من النائب عس����كر العنزي 
واملخصص��������ة جلياد الدرجة االولى على مس����افة 1000 متر 
متكن اجلواد نواف الس����طبل العاديات بقيادة يوسف محمد 
م����ن العودة ملنصات التتويج واقتناص الفوز بزمن قياس����ي 
قدره 58/75 ث بعد منافس����ة مثيرة مع قطام السطبل الفراج 

بقياد جيفري.
وفي بقية االشواط فاز تستاهل اخلير للمرحوم خالد العتيبي 
بالش����وط االول املخصص جلياد الدرجة الثانية على مسافة 
1800 متر بزمن 1/54/45 ق وجاء ملحم للخالد والس����الم في 

املركز الثاني وابوشورى للعاديات في املركز الثالث.
وفاز الغالي علي للمرحوم خالد العتيبي بالش����وط الثاني 
املخصص للمبتدئات وجاء غال خالد خلالد العتيبي ايضا في 

املركز الثاني واالبرز للعذاب في املركز الثالث.

ذكرت وكالة الصحافة الفرنس����ية عن مصدر 
موثوق به أمس ان محكم����ة التحكيم الرياضي 
اصدرت حكما أوليا يتعلق بالكويت يقضي بإيقاف 
اي قرارات لالحتاد الدولي )فيفا( وللجنة االنتقالية 
في الكويت حتى البت نهائيا بش����رعية االحتاد 
الكويتي املنتخب في نوفمبر املاضي برئاس����ة 

الشيخ طالل الفهد.
 وكشف املصدر ان »محكمة التحكيم الرياضي 
اصدرت حكما اوليا بحق »فيفا« واللجنة االنتقالية 
لكرة الق����دم في الكويت بتجميد اعمال اجلمعية 
العمومية لالحتاد الكويت����ي املقررة بتاريخ 29 
ديسمبر اجلاري لتعديل النظام األساسي، وايضا 

انتخابات االحتاد بتاريخ 2 فبراير املقبل«.
وتابع »ان القرار األولي للمحكمة يأتي كإجراء 
سريع ملنع ال� »فيفا« واللجنة االنتقالية في الكويت 
من اتخاذ اي ق����رار او اجراء اي انتخابات حتى 
يصدر احلكم النهائي بشرعية االحتاد املنتخب 

برئاسة الفهد«.
وكانت عش����رة اندية كويتية عقدت جمعية 
عمومي����ة في نوفمبر املاض����ي وانتخبت احتادا 
جديدا لكرة القدم برئاس����ة الشيخ طالل الفهد، 
لكن ال� »فيف����ا« قرر في جمعيته العمومية على 
هامش قرعة كأس العالم في كيب تاون اجلنوب 
افريقية قبل نحو ثالثة اس����ابيع امهال الكويت 
شهرين، أي حتى نهاية يناير املقبل حلل مشكلة 

احتاد الكرة.

واعتب����ر ال� »فيفا« في حين����ه انه يجب على 
الكويت تعديل القوانني الرياضية مبا يتفق مع 
قوانني االحتاد الدولي، ممددا بالتالي عمل اللجنة 
االنتقالية برئاسة الشيخ احمد اليوسف حتى نهاية 
الشهر املقبل، وإجراء االنتخابات حسبما جاء في 

رسالته بتاريخ 26 اغسطس املاضي.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضية في 
الكويت حلت األندية قبيل االنتخابات املذكورة 

وعينت هيئات إدارية مؤقتة بدال منها.
ومضى املصدر ذاته قائال »ان رئيس االحتاد 
الكويتي املنتخب من األندية العشرة الشيخ طالل 
الفهد رفع دعوى ضد ال� »فيفا« س����ائال إياه ملاذا 
لم يعتمد نتائج االنتخابات وقد اجريت حس����ب 
طلب االحتاد الدولي، وحس����ب النظام األساسي 
لالحتاد الدولي فانه يحق ألي عضو لم ينصف 
ان يلجأ إل����ى محكمة التحكيم الرياضي فنظرت 
في القضية وأصدرت قرارا أوليا بإيقاف أي قرار 
من اجلمعية العمومية لل����� »فيفا« او إجراء أي 
انتخابات الى ان يصدر القرار النهائي بشرعية 

االحتاد الكويتي برئاسة الفهد«.
 وبعيد قرار محكمة التحكيم الرياضية، أعلن 
ال� »فيفا« انه وجه رسالة الى اللجنة االنتقالية في 
الكويت يبلغها فيها »بضرورة االلتزام بتطبيق 
قرار احملكمة بعدم اجراء اي تعديل على النظام 
األساسي لالحتاد الكويتي أي إجراء االنتخابات 

إلى ان يصدر حكمها النهائي«.

بيالتشي وّدع العبيه!
عبدالعزيز جاسم

في تصرف غريب ومفاجئ 
الروماني  قام مدرب كاظمة 
ايل���ي بيالتش���ي بتودي���ع 
العبيه عق���ب مباراتهم امام 
الصليبخات امس دون ذكر 
أس���باب واضحة. وقال أمني 
الس���ر العام بالنادي حسني 
بوسكندر ان تصرف املدرب 
غير مبرر، واذا كان يفكر في 
االبتعاد ع���ن الفريق فعليه 
اخطار اإلدارة بكتاب مسبب 
وأال يتعامل مع الالعبني في 

مث���ل هذه االحوال. من جهته، رفض عضو مجلس اإلدارة 
جهاد الغربللي تصرف املدرب قائال: نعلم انه يتذمر دائما 
من التحكيم، لكن تبقى هناك اصول للتعامل اإلداري وفي 

كل األحوال سنعقد اجتماعا اليوم لبحث األمر.

هل هرب بيالتشي من كاظمة؟

أكد أن إدارة األخضر سترفع كتاباً إلى اللجنة االنتقالية

المضف: حكم القادسية والعربي لم يكن بحجم اللقاء
مبارك الخالدي

عبر أمني السر العام بالنادي العربي عبدالرزاق املضف عن استيائه من 
ادارة حكم مباراة القمة التي جمعت العربي والقادسية اول من امس والتي 
انتهت بفوز االصفر 4 � 0، حيث أنحى بالالئمة على قلة خبرته وتسببها 

في انهيار العبي األخضر عبر سلسلة من القرارات اخلاطئة.
وقال املضف: مع األسف فإن احلكم لم يكن بحجم اللقاء، ونحن نرى عادة 

في كل الدول ترشيح أفضل احلكام ملباريات 
الديربي واملباريات املهمة واحلساسة وممن 
لديهم اخلبرة، وما حدث في مباراة اول 
من امس ان األخضر كان يؤدي بالشكل 
املالئم في الش����وط االول وظهر العبونا 
بشكل جيد وتبادلوا الفرص والهجمات مع 
العبي القادسية ولكن تخبطات التحكيم في 
الشوط الثاني ألقت بآثارها على نفسيات 
الالعبني. وق����ال ان مجلس ادارة النادي 
سيجتمع خالل 24 س����اعة ليرفع كتاب 
توصية الى اللجنة االنتقالية باحتاد الكرة 
وجلنة التحكيم بطلب محدد وواضح يصب 

في مصلحة الفريق االخضر.
واضاف املضف اننا نقول جلماهيرنا 

الوفية ان املباريات تبقى في االطار التنافس����ي وفريقنا لم يكن في يومه 
اضافة الى اخطاء التحكيم، ونعدهم بأن القادم من املباريات سيشهد حتسنا 
ملحوظا، الس����يما ان العبينا رجال نعرفهم ونثق بقدراتهم ولن يرضوا 
بخذالن جماهيره. وكشف ان العربي بات قريبا من التعاقد مع مهاجمني 
ذوى خب����رة ومن طراز عال، مؤكدا ان مجلس اإلدارة انتهى من دراس����ة 
الطلبات املعروضة أمامه اخلاصة مبلفات سير الالعبني احملترفني وسيتم 
االعالن قريبا عن اسمي احملترفني خاصة 
ان اجلهازين االداري والفني يلحان النهاء 
االجراءات اخلاصة باحملترفني ليتمكنا من 
ضمهما الى الفريق سريعا. وأكد املضف ان 
اإلدارة لن تتأخر في حتقيق طلبات املدرب 
واجلهاز اإلداري في حال قررا اقامة معسكر 
خارجي للفريق لكن حتى هذه اللحظات 

ليس هناك طلب بخصوص هذا االمر.
وناش����د املضف اجلماهير العرباوية 
الصبر عل����ى الفريق، وقال ان مش����وار 
البطولة مازال طويال واالخضر قادر على 
الوثوب والعودة الى املنافسة ويبقى كبيرا 
بتاريخه والعبيه القادرين عل اعادة البسمة 

الى جماهيرهم. مشادة بني علي عمر ونهير الشمري


