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السؤال أنت مع منو؟
في السابق كان السؤال الشائع بني اجلماهير واملهتمني 
بالش����أن الكروي هل أنت قدس����اوي أم عرباوي؟ أما اآلن 
وحتديدا في السنوات ال� 3 املاضية فقد حتول السؤال الى 
»هل أنت مع التكتل أم مع املعايير؟« ولم أكن أعلم ان مثل 
هذا الس����ؤال أخذ في االنتشار بني اجلماهير كانتشار النار 
في الهشيم، إال عندما سألني ابني الصغير عبدالرحمن )12 
عاما( فقلت له كي ال »ألوث« ثقافته الكروية البسيطة التي 
ترى في شخصيات رياضية والعبني محليني مثال أعلى لها 
»أنا ي����ا ولدي مدريدي« فارتفعت معنوياته ألنه ايضا من 

أنصار رونالدو وكاكا وهيغوين وراوول وكاسياس.
ما الذي دفع مثل عبدالرحمن وغيره في سنهم الصغيرة 
الى طرح مثل هذا السؤال اخلطير؟ نعم ان فيه من اخلطورة 
م����ا يبعث على اخلوف، اخلوف م����ن ان يتربى هذا اجليل 
الناش����ئ على االنقس����ام فتكون الرياضة في نظرة تكتال 
وأحزابا وشيعا ومعايير ومحاكم، فنحن الكبار نتفهم هذه 
املش����اكل ونعلم »خوافيها« وم����ا تخبئه األنفس أما هؤالء 
الصغار فهم يري����دون كرة نقية من املش����اكل، فما ذنبهم 
ان كرتهم معلقة بني االس����تمرارية واإليقاف؟ فالقدساوية 
منهم على س����بيل املثال يحبون الشيخ طالل الفهد وفواز 
احلساوي وبدر املطوع واحمد عجب ونواف اخلالدي وحسني 
فاضل ومساعد ندا ومحمد ابراهيم واملشجع هيثم رمضان، 
فاتركوهم يشجعون فريقهم بسالم، لِم نحرمهم حقهم بداعي 

»تكتل ومعايير«؟
ها هو منتخبنا األزرق تأهل بعزمية كويتية الى نهائيات 
كأس آسيا املقررة في الدوحة يناير 2011، ويتحدث البعض 
»تو الناس« عن البطولة، ال.. فاأليام متضي سريعا ومن ثم 
سنجد املنتخبات تتوافد على الدوحة، واذا لم نحسم أمورنا 
مبكرا فمن املمكن ان جن����د منتخبنا خارج النهائيات، ألن 
احتاده لم يلتزم باللوائح الدولية، ويكفينا جلان انتقالية 
فلسنا بحاجة الى رئيس االحتاد اآلسيوي محمد بن همام 
لكي يكون وصيا على احتادنا، واذا لم نختر نحن ممثلينا 
ورئيسنا الش����رعي عبر االنتخاب فال خير فينا وليستمر 
عبدالرحمن ورفاقه بسؤالهم »هل أنت تكتل أم معايير؟«.

أخيرا سيقول متحذلقون ملاذا لم جتب انت مع من؟ وجوابي 
ملن ال يتقن القراءة بني السطور أنا مع »التكتل« في انتخاباته 
وجمعيته العمومية والتزامه باملواثيق الدولية، والتمسك 
بتعاليم االحتاد الدولي »فيفا« واتباع قوانينه ومع »املعايير« 
في التطوير واستنباط لوائح جديدة واحلرص على إيصال 

»املرشح« املناسب للكرسي املناسب. وسالمتكم.
ناصر العنزي

)عادل يعقوب(أحمد عجب يحاول اللحاق بالكرة خلف مدافعي الصليبخات

مساعد ندا تعرض لإلصابة في العضلة اخللفية

 فشل المفاوضات العرباوية بتزكية قائمة موحدة
عبداهلل العنزي 

فش���لت املفاوضات العرباوية في تزكية قائمة 
موحدة خلوض االنتخابات املقبلة بعد ان وصلت 
الى طريق مسدود بني مؤيد الستمرار الشيخ سلمان 
احلمود رئيس اللجنة املؤقتة احلالي برئاسة النادي 
في الفترة املقبلة والطرف اآلخر الذي يرى في سمير 
سعيد الرئيس املقبل، وبهذا االمر أصبح من املؤكد 
ان تكون هناك قائمتان في االنتخابات املقبلة للعربي 
التي س���تجرى قبل 21 مايو املقبل على ابعد تقدير 
كون اللجنة املؤقتة احلالية مكلفة بإدارة ش���ؤون 
النادي ملدة 3 أش���هر فقط وعليها خالل هذه الفترة 

إجراء االنتخابات التكميلية للنادي.
ففي اجلهة املؤيدة الستمرار احلمود والتي تضم 
عبدالرحمن الدولة وجاسم عاشور وجاسم السبتي 
وياسر ابل اتفقوا على توزيع أعضاء القائمة املقبلة 
لهم، بحيث تضم أسامة حسني وفؤاد املزيدي ورائد 
الزعابي ومهند املال وبدر الدريع كأس���ماء خاضت 
االنتخابات الس���ابقة وش���كلت ثقال في اجلمعية 
العمومية، هذا باالضافة الى تزكية جاسم عاشور 
لثالثة أش���خاص واختيار الشيخ سلمان احلمود 

لعضو من اللجنة املؤقتة احلالي لالستمرار بالعمل 
معه، هذا باإلضافة الى العضو املستقيل ياسر ابل 
الذي قبلت الهيئة العامة للشاب والرياضة استقالته 
املسببة االسبوع املاضي، وبالتالي يحق له املشاركة 

في االنتخابات.
أما الفريق اآلخر وهم املؤيدون لسمير سعيد فإن 
اغلبيتهم من احملسوبني على الرئيس السابق جمال 
الكاظمي وهو من قام بتسديد اشتراكاتهم مؤخرا، 
وبالتالي فإن ترشيح سعيد يحظى بدعم ال محدود 
من الكاظمي هو األمر حاول سعيد عدم إظهاره طوال 
الفترة املاضية حتسبا لنجاح املفاوضات التي كانت 

جترى من اجل القائمة املوحدة.
ويعكف سمير حاليا على دراسة االسماء املطروحة 
على الس���احة العرباوية من اجل اختيار االفضل 
للمرحلة املقبلة، ويسعى س���عيد الختيار قائمته 
بعناية فائقة على ان تكون خليطا من رجال االعمال 

ورجاالت النادي والالعبني القدامى والشباب.
ومن ابرز االسماء التي ستخوض االنتخابات املقبلة 
مع سمير هو مؤيد شهاب بعد ان تأكد عدم خوض 

شقيقه ابراهيم الشهاب االنتخابات املقبلة.

ناصر العنزي ـ يحيى حميدان
عاد القادس���ية الى الصدارة 
مرة اخرى ورفع رصيده الى 32 
نقطة في اجلولة ال� 15 للدوري 
املمت���از لكرة الق���دم بعد فوزه 
السهل على الصليبخات 5 - 0 
في مباراة تسيدها »االصفر« منذ 
بدايتها الى نهايتها، وبقي اخلاسر 
في املرك���ز االخير بثالث نقاط، 
وسجل االهداف فراس اخلطيب 
)44( وخلف السالمة )46( وحمد 
العنزي )63( ومدافع الصليبخات 
خالد املويزري )74 خطأ في مرمى 

فريقه( وفايز بندر )81(.
وس���جل كاظمة ايضا فوزا 
مستحقا على التضامن بنتيجة 
3 - 1 ورفع رصيده الى 28 نقطة 
وللتضام���ن 5 نقاط، وس���جل 
االهداف نواف احلميدان )19( وفهد 
العن���زي )55 و81(، وللتضامن 
صالح وليد )62(. وجنح كاظمة 
في استغالل فرصه، وكان الطرف 
االفضل بعدما احسن مدربه في 
توزيع العبي���ه الذين كانوا في 

حالة جيدة.
ادار املباراة احلكم يوس���ف 
الكيني محمد  الثويني وان���ذر 

جمال من كاظمة.

القادسية اكتسح الصليبخات

م����ارس القادس����ية ضغطا 

االول عن طريق فراس اخلطيب 
اثر تس����ديدة قوية من مسافة 
بعيدة س����كنت املقص مباشرة 
)44(، واضاف خلف الس����المة 
الهدف الثاني من تسديدة قوية 
ايضا من خارج املنطقة ذهبت 
الكرة مباشرة على ميني احلارس 

علي طالب )46(.
لعب مدرب القادسية محمد 

الهولي  املدافع جاسم  واحسن 
في الدفاع عن مرماه لكن خبرة 
العبي »االصفر« مكنتهم من كسر 

احلاجز الدفاعي.
وكانت البداية للصليبخات 
جيدة، ووصل الى مرمى خصمه 
القادسية مرتني شكلتا خطورة 
عل����ى مرمى ن����واف اخلالدي، 
واحتاج الصليبخات الى التنظيم 

هائال على منافسه الصليبخات 
في الش����وط االول، ووصل الى 
مرماه من شتى الطرق، وردت 
ل����ه العارض����ة كرة م����ن رأس 
السالمة وتصدى حارسه علي 
طالب لكرات مسددة بقوة، لكن 
»كثرة الدق يفك اللحام«، فتمكن 
»االصفر« من تس����جيل هدفني 
جميلني ف����ي الدقائق االخيرة، 

ابراهيم بتشكيلة هجومية بحتة 
ضمت ف����راس اخلطيب واحمد 
عجب وخلف السالمة وخلفهم 
جهاد احلسني، وشكلوا ضغطا 
هجوميا على اخلصم، وكثرت 
الكرات القدس����اوية في منطقة 
اخلط����ر وحال تواج����د العبي 
الصليبخات املكثف للدفاع عن 
مرماهم دون تسجيل هدف مبكر، 

الوس����ط، فكانت  في خ����ط 
هجماته عبارة عن اجتهادات 
فردية قام به����ا خالد مجحم 

واحملترف برونو.
وفي الشوط الثاني انهالت 
االهداف لل�قادس���ية، وسجل 
البديل حمد العنزي الذي لعب 
مكان احمد عجب الهدف الثالث 
اثر متري���رة متقنة من جهاد 
احلسني )63(، ثم سجل العب 
الصليبخ���ات خالد املويزري 
الهدف الراب��ع باخلطأ في مرماه 
بعد مشاركة من حمد العنزي 
املتقدم  املدافع  )74(، وسجل 
فايز بندر الهدف اخلامس بعد 
كرة ثابتة ارسلها عبدالعزيز 

املشعان )81(.
وس���يطر »االصفر« على 
املباراة متاما، ولو سجل من 
فرصه الضائعة لضاعف من 
نتيجة املب���اراة، في�ما اعتمد 
الصليبخات على الكرات املرتدة 

التي لم تش�كل اي خطورة.
ادار ال��مباراة ال�حكم حمد 
بوج��روة واح�سن في ادارتها 
آرثر من الصليبخات،  وانذر 
وعب��دالعزي��ز املشعان وعلي 
ال��قادس�����ي�ة،  النم���ش من 
انذارا وهو  والثاني تلق�����ى 
يجلس عل���ى مقاعد الب��دالء 

الحتجاجه.

الفحيحيل يواجه 
كاظمة في دوري 

الصاالت
تق���ام ف���ي الثامنة 
والنص���ف من مس���اء 
اليوم على صالة نادي 
اليرموك مباراة واحدة 
ضمن بطول���ة دوري 
القدم  الصاالت لك���رة 
الفحيحيل مع  وجتمع 
ف���ي املجموعة  كاظمة 

الثانية.
وهي املباراة األولى 
للفحيحي���ل والثانية 
ان  الذي سبق  لكاظمة 
فاز على الس���احل في 
اولى مبارياته وحصد 

اول نقطتني.

بطولة الحمد 
لليد تنطلق اليوم

تنطلق في العاشرة 
اليوم على  من صباح 
الش����هيد فهد  صال����ة 
الدعية  ف����ي  األحم����د 
بطولة المرحوم محمد 
الحمد لقطاعات وزارة 
الداخلية لكرة اليد التي 
ينظمها اتحاد الشرطة 
وتستمر حتى 17 الجاري 
11 قطاع����ا  بمش����اركة 
من منتس������بي وزارة 
الداخلية هم: الخدمات 
المس����اندة والمالي����ة 
واإلدارية واألمن العام 
المعاون����ة  واإلدارات 
الجنائي وأمن  واألمن 
والمؤسسات  الحدود 
اإلصالحي����ة والتعليم 

والتدريب.
وق�����د ق��س������م��ت 
الفرق المش����اركة الى 
مجموعت�ي����ن يصعد 
األول والثان����ي من كل 
الى نصف  مجموع����ة 

النهائي.

 يشارك في مباريات كأس خادم الحرمين

دورة رباعية يستضيفها 
ستاد جابر في أكتوبر

 ندا يغيب أمام الهالل

 اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم

 صالح ندا: لم أصفع جمال

الثويني والشمري إلى المنامة

بيان استنكار من العبي كاظمة السابقين
أصدر عدد م���ن الالعب���ني الس����ابق���ني ف��ي نادي 

كاظم��ة بيان���ا حم���ل تواقيعه���م جاء فيه:
نحن مجموعة من العبي نادي كاظمة السابقني نعتز 
مبجالس ادارات النادي املتعاقبة ونثمن دورها املميز 
في قيادة كاظمة بصفة خاصة ودورها الرائد في مسيرة 

احلركة الرياضية على وجه العموم.
ونؤكد انه منذ انتمائنا لهذا الصرح الكبير كالعبني 
وتدّرجنا ف����ي مختلف املراحل الس����نية وجدنا الدعم 
والرعاية والنصح والتوجيه من مجالس االدارات، مما 
كان له كبير االثر في مس����يرتنا الرياضية والعملية، 
وبفضل اجلهود املخلصة والتواصل واملتابعة بني االدارة 
والالعبني حصل نادي كاظمة على العديد من البطوالت 
احمللي����ة واخلارجية وفي مختل����ف االلعاب اجلماعية 
والفردية وأصبح لنادي كاظمة اسم في احملافل اخلليجية 
والعربية واآلس����يوية، بل اننا أصبحنا من العناص��ر 
املؤث�رة في منتخباتن����ا الوطنية. وعندما توقفنا عن 
ممارس����ة اللعب داخل ارض امللعب احتضنتا مجالس 
االدارات املتعاقبة على النادي وسلمتنا املسؤولية سواء 
من الناحية الفنية أو االدارية خلدمة نادينا، وهذه املهام 
بحاجة الى جهد واجتهاد ومثابرة، وإذا كان البعض منا 

لم يوفق لس����بب أو آلخر ولم يستمر في هذه املجاالت 
فهنا ال يعني الطعن مبجال����س االدارات والنيل منها، 
فمن يقوم بهذا التصرف امنا حتركه أهواؤه الشخصية 
على حساب مصلحة النادي. ونؤكد ان املجلس احلالي 
واملجالس السابقة تلتزم بالنظام االساسي للنادي، ونحن 
كالعبني عندما اعتزلنا اللعب وتقدمنا بطلب للعضوية 
العاملة بالنادي التزمنا مبا جاء في شروط واجراءات 
العضوية وقدمنا صحيفة احلالة اجلنائية ولم جند في 
ذلك غضاضة ألن النظام يطبق على اجلميع وتقدمينا 
لصحيفة احلالة اجلنائي����ة ال يقلل من قيمتنا وال من 
مكانتنا، بل نحن جزء من نسيج مجتمع كاظمة الذي 

يلتزم بالنظام كبيره قبل صغيره.
ونتساءل: هل االختالف في وجهات النظر بني بعض 
الالعبني القدامى )هذا ان وجدت( ومجلس االدارة يكون 
من خالل قيام هؤالء الالعبني بتسجيل أعداد باملئات إن لم 
تكن بااللوف؟ والذي سيكون أول ضحايا هذا التصرف 
هم الالعبني القدامى، ونحن بطبيعة احلال منهم، )وهذا 
ما ال نقبله( »حيث سنكون غرباء في نادينا، ولن يكون 
لنا رأي وال وجود مستقبال في ظل وجود اآلالف ممن 

ليس لهم ناقة وال جمل بنادي كاظمة«.

مبارك الخالدي
عاد إلى البالد ظهر امس احملترف في الشباب السعودي مساعد ندا، 
قادما من الرياض لقضاء اجازة، بعد ان أثبتت صور األشعة املقطعية 
إصابته في العضلة اخللفية التي ستحرمه من املشاركة في مباراة 

فريقه أمام الهالل اليوم في ختام منافسات الدوري السعودي.
ومن املتوقع ان يخضع ندا إلى برنامج تأهيلي مكثف ليتمكن من 

املشاركة في كأس خادم احلرمني الشريفني.
وكانت اإلصابة سببا رئيسيا في استبعاد ندا من قائمة الالعبني 
املشاركني في املباراة امام باختاكور االوزبكستاني في دوري أبطال 

آسيا والتي انتهت بفوز الشباب 3 � 1.

عبداهلل العنزي 
قررت اللجنة االنتقالي����ة الدارة احتاد الكرة بالتعاون 
مع الهيئة العامة للشباب والرياضة اقامة دورة رباعية في 
اكتوبر املقبل على ستاد جابر الدولي وذلك ضمن برنامج 
اعداد االزرق لنهائيات كأس اس����يا 2011 في قطر، وستكون 
هذه الدورة مبثابة االفتتاح الرسمي لستاد جابر، وقد طلب 
املس����ؤولون في الهيئة من »االنتقالي����ة« ان تضم الدورة 
بخالف االزرق منتخبا عامليا واحدا على االقل هذا باالضافة 
الى منتخب مصر ومنتخب آسيوي كبير، وذلك لكي تكون 
الفرق املشاركة في الدورة على قدر احلدث الرياضي الكبير 
والذي سيتمثل في افتتاح احدى اهم املنشآت الرياضية في 
البالد. وابلغ����ت »الهيئة« »االنتقالية« ضرورة اعداد طلب 
ميزانية مقترح لتنظيم هذه الدورة كون انها ستحقق اهدافا 
كثيرة للرياضة من خالل تأكيد القدرة على استضافة حدث 
رياضي مهم من خالل االستعداد الستضافة الفرق وتسهيل 
اماكن تدريباتهم واقامة املباريات على ملعب ذي مواصفات 
دولية وكل هذه العوامل ستساعد أي ملف استضافة تتقدم 

به الكويت في مجال الكرة.

مبارك الخالدي
يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للش����باب والرياضة اجتماعا مهما 
في الس����ابعة مساء اليوم، لبحث املواضيع املدرجة على جدول أعماله، 
وفي مقدمتها اوضاع مجالس إدارات األندية املعينة التي ستنتهي فترة 
تعيينها غدا، واالقتراحات املتعلقة بهذا الش����أن، إضافة الى مالحظات 
اعضاء جلنة الشباب والرياضة اثر الزيارة التي قاموا بها مؤخرا لستاد 
جابر الدولي، وقرار الهيئة املتعلق في افتت��اح الست�اد في ابريل املقبل 

واتخاذ الترتيبات الالزمة.

مبارك الخالدي
نفى قائد فريق اجلهراء صالح ندا صفع احملترف الكيني لفريق كاظمة 
محمد جمال في مباراة الفريقني التي انتهت بفوز األول 1 � 0 وتأهله الى 

الدور نصف النهائي من كاس سمو ولي العهد.
ندا في اتصال ب� »األنباء« ردا على ما ذكره مشرف الفريق البرتقالي 
عبداهلل الدوس����ري ل� »األنباء« في عددها الصادر اول من امس، والذي 
اعت����رض فيه على عدم قيام احلكم بطرد ندا، مكتفيا بإش����هار البطاقة 

الصفراء في وجهه، قائال: ان ندا قام بصفع الكيني جمال دون كرة. 
وق����ال ندا: ليس من أخالقي القيام مبثل هذه الس����لوكيات اخلارجة 
عن الروح الرياضية، خصوصا انني كابنت الفريق، وأدرك معنى شارة 
القيادة للفريق، وابرز سماتها عدم اخلروج عن إطار األخالق. وزاد: انني 
استغرب من قيام املشرف عبداهلل الدوسري بالزج باسمي في تصريحه 

عن اسباب خسارة فريقه.

يغادر البالد غدا احلكمان الدوليان يوس����ف الثويني وسليمان 
الشمري للمشاركة في ادارة مباراة الرفاع الغربي البحريني، والوحدات 
االردني والتي س����تقام الثالثاء املقبل ف����ي املنامة مبملكة البحرين 

الشقيقة ضمن بطولة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.

تحالف الحمود والدولة وأبل.. وعاشور يواجه الكاظمي وسمير 

األصفر استرد صدارته وكاظمة تخطى التضامن بالثالثة
في انطالقة الجولة الـ 15 للدوري الممتاز

)هاني الشمري(فهد العنزي سجل هدفني وهنا يستحوذ على الكرة وخلفه عبداهلل مشيلح 

العربي يواجه السالمية في صراع منطقة الدفء
فهد الدوسري

يحتضن ستاد محمد احلمد في نادي القادسية في الساعة 6:20 
ــاء اليوم مباراة العربي والساملية في اجلولة الـ 15 من الدوري  مس
ــر الرتباط األول مبباراته  ــاز بعد تأجيل لقاء الكويت والنص املمت
مع مضيفه اخوة تشرشل الهندي الثالثاء املقبل في كأس االحتاد 
اآلسيوي. ويدخل الفريقان املباراة برصيد متقارب من النقاط حيث 
ــماوي 17 نقطة،  ــن األخضر من جمع 18 نقطه فيما جمع الس متك
ــب املباراة أهمية خاصة، تقارب النقاط على اعتبار ان  ومما يكس
كليهما يشعر بأهمية احلصول على نقاط املباراة كاملة مع االقتراب 

من ختام املسابقة.
ــيما بعد ان متكن  ــبية للعربي والس وقد تكون األفضلية النس
الفريق من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد، 

ــلماوي بعد خروج  فيما ال تبدو األمور على ما يرام في البيت الس
ــة ذاتها فضال عن ابتعاده عن  ــق من الدور التمهيدي للبطول الفري
مستواه املعهود رغم انه يضم مجموعة مميزة من الالعبني سواء 
أبناء النادي او املستعان بخدماتهم من الفرق األخرى او احملترفون. 
وقد تكون مواجهة الليلة فرصة الستعادة الفريق ثقته بنفسه، اذا 

ما متكن من حتقيق نتيجة ايجابية، وخطف الفوز.
وقد تشهد املباراة عوده محترف العربي اجلزائري أمير سعيود 
ــوري محمد  من اإلصابة التي حلقت به ليمثل ثنائي خطير مع الس
زينو واملجتهد حسني املوسوي، مما قد يزيد من صعوبة األمر على 
دفاع الساملية الذي يعاني ضعفا واضحا من حيث قدرته على إيقاف 
االختراقات من اجلوانب او األطراف مما يتوجب الوقوف عليه من 

قبل اجلهاز الفني بقياده البلجيكي وليام توماس.


