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لمواجهة الرفاع الثالثاء في البطولة الخليجية

الكويت يغادر إلى المنامة

وعند »فيفا« الخبر اليقين

الجزاف: استضافة بطولة العالم 
لإلسكواش حدث غير مسبوق 

وفد »التعارض« يعود اليوم

أزرق الناشئين في مواجهة السعودية

مبارك الخالدي
تغادر في الساعة الـ 2 ظهر اليوم، بعثة فريق الكويت الى العاصمة 
البحرينية املنامة اســــتعدادا ملواجهة فريق الرفاع الثالثاء املقبل في 
منافســــات املجموعة الرابعة للبطولة اخلليجية الـ 25 لالندية ابطال 
الدوري لكرة القدم. ويرأس البعثة املكونة من 30 العبا واداريا، رئيس 
النادي عبدالعزيز املرزوق، وتضم اجلهاز االداري املؤلف من عادل عقلة 
مدير الكرة ومحمد الهاجري مشــــرف الفريق، واجلهاز الفني بقيادة 
الوطني محمد عبداهلل، ومساعده راشد بديح، ومدرب اللياقة البدنية 
البرازيلي ايتون فريزن، والالعبني: خالد الفضلي ومصعب الكندري 
وبدر العازمي وفهد عوض وعبداهلل املرزوقي وسامر املرطة ويعقوب 
الطاهر ووليد علي وناصر القحطاني وجراح العتيقي وحسني حاكم 
واالنغولي اندريه ماكينغا والعماني اســــماعيل العجمي والبرازيلي 
وخالد عجب وعبداهلل نهار وفهد حمود وعبداهلل الرفاعي وعبدالهادي 

خميس واحمد الصبيح وابراهيم شهاب وعبدالرحمن العوضي.

غير مقبول اطالقا مخالفة تعاليم االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( واال ســــنتعرض لعقوبات مغلظة، فاالخير 
عندمــــا رمى كرته في ملعب االندية لم يكن من اجل زيد 
على حساب عبيد، امنا الميانه بأن اجلمعيات العمومية 
سيدة قراراتها وفق نظام االنتخاب، وجاء خطاب االحتاد 
الدولي االخير حازما بشأن تنظيم االندية ذات االغلبية، 
انتخابات الختيار مجلس ادارة من 5 اعضاء حسب املادة 
32 من النظام االساسي املعتمد من »فيفا«، وبذلك يكون 
قد انهى اجلــــدل القائم بني املتنازعــــني، وما مييز كتاب 
االحتــــاد الدولي انه اعطى احلق الندية االغلبية وعددها 
10 )القادسية واليرموك والشباب واجلهراء والصليبخات 
وخيطان والساحل والتضامن والفحيحيل والنصر( في 
تنظيم اجلمعية العمومية في 15 نوفمبر املقبل وانتخاب 5 
اعضاء حتى لو قاطعت حضورها اللجنة االنتقالية احلالية 
املكلفة بادارة شؤون احتاد كرة القدم والتي هي كما يقيمها 
االحتاد الدولي مجرد اداة لتسيير شؤون اللعبة، وال متلك 

احلق في االشراف على تنظيم االنتخابات من عدمه.
وكنا من اشد املطالبني باالحتكام الى القانون والدساتير 
الدولية بعدما طالت املعارك اجلانبية، مما اصاب كرتنا 
بالصداع طيلة مدة االزمة، فكل االحتادات الوطنية تدير 
شؤونها بنفسها وفق نظام االنتخاب، وهذا هو ديدن الدول 
التــــي متارس الدميوقراطية، فدعونا اوال نخرج من هذه 
االزمة الطاحنة في 15 نوفمبر ومن ثم نعمل على تعديل 
املادة 32 ورفــــع عدد االعضاء الى 14 عضوا، وبالطبع ال 
يتأتى ذلك اال بالتعاون الصادق بني االندية، وتأكدوا ان 
الفائز االول واالخير هو كرتنا، فقد مللنا اخلالفات وسئمنا 
الصراعات، فلم يعد مقبوال من القيمني على شؤون كرتنا 
افســــاح املجال لآلخرين للتدخل فــــي امورنا بعدما كنا 

»نصدر« افضل النظم في االنتخابات الى غيرنا.
< ونحن نعيش هذه املشاحنات بني االندية من جانب 
واللجنة االنتقالية من جانب آخر، جاءنا تأهل الكويت الى 
نهائي كأس االحتاد اآلسيوي كاملطر قبل موسمه ليؤكد ان 
الكرة الكويتية مازالت متعافية، ولم يكن لهذا الفوز ان 
يتحقق لوال اجلهود االدارية التي اهلت االبيض لالقتراب 
من اللقب ممثلة في املشرف العام على الكرة النائب مرزوق 
الغامن والرئيس عبدالعزيز املرزوق ونائبه خالد الغامن 
ومدير الفريق عادل عقلــــة واجلهاز الفني بقيادة محمد 
عبداهلل الى جانب جنوم الفريق الذين اسعدونا بروحهم 
القتالية املمزوجة بثقافة الفوز، ولكل افراد الفريق االبيض 

نقول »بيض اهلل وجوهكم«.
ناصر العنزي

أكد املدير العام رئيس مجلس اإلدارة للهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف ان الهيئة ال تألو جهدا في سبيل دعم بطولة سمو األمير 
الوالد املغفور له الشــــيخ سعد العبداهلل )بطولة العالم لالسكواش( 

التي تستضيفها الكويت من 1 الى 7 نوفمبر املقبل.
وأضاف اجلزاف أن ســــمو األمير الوالد كانت له مناقب وبصمات 
واضحة على الرياضة الكويتية، كان لها اكبر االثر في تقدمها وازدهارها 
وتسجيل اكبر االجنازات. وأوضح ان الهيئة تدعم كل جهد او مبادرات 
تخلــــد رجاالت الدولة من منطلق مبــــادئ الوفاء والتقدير التي جبل 
عليها اهل الكويت. ولفت إلى ان تنظيم بطولة العالم لالسكواش في 
الكويت، يعد حدثا غير مســــبوق في مجال هذا اللون من الرياضات، 
التي بدأت تأخذ مكانتها على خارطة االهتمام العاملي مما يجعل الكويت 
محط أنظار العالم.  وشدد اجلزاف على ضرورة ان يستفيد الشباب 
الرياضــــي الكويتي من اقامة هذا احلــــدث الكبير فنيا وتنظيميا، من 

خالل االحتكاك واملتابعة البطال العالم في االسكواش.

يعود الى البالد الساعة 6 مساء اليوم وفد الهيئة العامة للشباب 
والرياضة برئاســــة املدير العام فيصل اجلزاف قادما من جنيڤ بعد 
اجتماعه مع مســــؤولي اللجنــــة االوملبية الدولية بشــــأن االجراءات 
واخلطوات اخلاصة بالتوافق بني القوانني الرياضية الكويتية واللوائح 
والنظم الدولية وامليثاق االوملبي. وسيعقد اجلزاف مؤمترا صحافيا 
لدى وصوله يتناول اهم النتائج التي متخضت عنها اجتماعات اللجنة 
مع مسؤولي اللجنة االوملبية والذي مت فيه طرح ومناقشة التعديالت 
واالجراءات اخلاصة بالتوافق بني القوانني الرياضية الكويتية واللوائح 

والنظم وامليثاق االوملبي.

يواجه أزرق الناشــــئني نظيره الســــعودي في الرابعة عصر 
اليوم، ضمن اجلولة الثالثة للمجموعة الثالثة لتصفيات التمهيدية 
اآلســــيوية.ويدخل االزرق وفي جعبته ثالث نقاط حصل عليها 
من فوزه على باكســــتان بهدف وحيد بينما تعرض خلسارة من 
أوزبكستان بثالثة اهداف في املباراة االولى. أما املنتخب السعودي 
في رصيده ســــت نقاط جمعها من فوزين على باكســــتان 2 - 0 

وافغانستان بنتيجة 3 - 0.

الشركات »تتهّرب« من رعاية الدوري الممتاز

العربي يواصل استعداداته وإصابة غير مقلقة للرشيدي

ستكون مبثابة الطفرة للمسابقة، 
ملا ستقدمه الشركة الراعية من 
خدمات حتيي الدوري، كما هو 
حاصل مع البطوالت في املنطقة، 
فالدوريات في السعودية وقطر 
واالمـــارات تقام حتـــت رعاية 
الشركات التي تقدم احلوافز املالية 
واجلوائز التقديرية، وتخلق جوا 

تنافسيا كبيرا بني االندية.
يذكر ان قانون 2007/5 الزم 
االحتاد بفتح مزايدة سنوية على 
بطولة الدوري احمللي، بعد ان قام 
بإلغاء مسمى دوري الشهيد فهد 
االحمد عن املسابقة. وقام سكرتير 
اللجنــــة االنتقالية األولى وائل 
سليمان بفتح باب املزايدة على 
بطولة الدوري للموسم املاضي، 
الذي شهد ســــحب أحد البنوك 
لكراسة عرضه على املزايدة، بعد 
ان وافقت االنتقالية على رعايته 

للبطولة.

احمللية اخلاصة، ال متلك التقنية 
الالزمة لشــــراء حقوق الدوري 
النها ال تســــتطيع بث أكثر من 
مباراة في االسبوع، اال اذا تعاونت 

مع وزارة اإلعالم.
واشار الى ان رعاية الدوري 

الذي  للــــدوري احمللــــي،  جيدا 
يعاني من سوء التنظيم والنقل 
التلفزيوني، فنحن نتحدث عن 
كاميرات ابتدائية جدا في عملية 
نقل املباريات، بالنظر إلى التقنية 
التلفزيوني  املتوافرة لالخراج 

عبداهلل العنزي
يواصل العربي تدريباته اليومية على ستاد 
صباح السالم استعدادا ملالقاة احملرق البحريني 
الثالثاء املقبل ضمن اجلولة الثالثة للمجموعة 
االولى، والتي تضم فضال عن العربي واحملرق 
الشباب اإلماراتي، ويتصدر األخضر املجموعة 
برصيـــد 3 نقاط بفارق هدف عن احملرق بعد 
ان كان قد فاز على مستضيفه الشباب بهدفني 
نظيفني في اجلولـــة االولى، فيما فاز احملرق 

على ضيفه الشباب 1 ـ 0.
وكان العربي قد دخل امس معسكرا تدريبيا 

في فندق »هوليداي إن« بالساملية.
وأكثر ما يقلق اجلهاز الفني لألخضر بقيادة 
املدرب الكرواتي دراغان سكوستيش هو الشح 
في عـــدد مهاجمي الفريق بعد إصابة الرباعي 
خالد خلف وحسني املوسوي وجراح الزهير 
وخالد عبدالقدوس، فيما لن يشارك حمد احلربي 
لعدم قيده في القائمة اخلليجية، وهذا األمر قد 
يفتح الباب امام الكرواتي ايغور نوفاكوفيتش 

وعلي اشكناني للمشاركة كرأس حربة.
وكانت التدريبات االخيرة للفريق قد شهدت 
تعرض املدافع احمد الرشيدي إلصابة خفيفة، لن 
حتول دون مشاركته في املباراة، بعد ان فضل 
اجلهاز الفني عدم إشراكه في التدريبات التي 
تتطلب التحاما بني الالعبني، واكتفى الرشيدي 
بالركض حول امللعب ومتارين اللياقة، حتى 

ال تتفاقم إصابته.

ال تأثر باإلصابات

من جانبه، أكد مدير الكرة في العربي احمد 
الناصر ان األخضر فريق كبير وال يتأثر بإصابة 
اي العب بعينه، وقال: نحن نعول كثيرا على 
الالعبني اجلاهزين لتحقيق نتيجة ايجابية تدفع 

الفريق خطوة الـــى اإلمام نحو انتزاع بطاقة 
املجموعة والتأهل الى الدور الثاني للبطولة، 
مضيفا ان اخليارات الهجومية للجهاز الفني 
عديدة على الرغم مـــن إصابة اغلب مهاجمي 

الفريق.
وبني ان الفريق يقدم مستويات فنية جيدة 
مؤخرا وهذا األمر يعطينا ثقة كبيرة بالعمل 
اجليد الذي يقوم به املدرب سكوستيش، فهو 
اثبت انه صاحب فكر تكتيكي راق بشـــهادة 
اجلميع، ونحن نتوسم به خيرا في منافسات 
املوسم، الن الطموح العربي الكبير يبقى في 
إحراز لقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق 

منذ فترة طويلة.
وطالـــب الناصـــر اجلماهيـــر العرباوية 
بالوقوف خلف الفريق في مباراة احملرق، من 
اجل الفوز الذي ســـيحدد مسار بطاقة التأهل 

في املجموعة.
هذا، ويصل الـــى البالد اليوم وفد احملرق 
ويقيم في فندق »كروان بالزا«، وســـيتدرب 
على ملعب القادسية اليوم وغدا على العربي، 
وقد يتخلف عن مرافقة الفريق مدربه الوطني 
سلمان الشريدة بسبب مرضه، وقد يحل مساعده 

عيسى السعدون مكانه.
وكان احملرق قد حقق يوم اجلمعة املاضي 
فـــوزه الرابع على التوالي في بطولة الدوري 
البحريني على حساب املنامة بهدفني للبرازيلي 
ريكو ومحمود عبدالرحمـــن »رينغو«، وهو 

يتصدر الترتيب مشاركة مع الرفاع.
ويضم احملرق في صفوفه عددا من الالعبني 
الدوليني واحملترفني أمثال سيد محمد جعفر 
وعلي حســـن وراشد الدوسري وحسني علي 
»بيليه« ورينغو والبرازيلي ريكو والبرازيلي 

جوليانو دي باوال وابراهيم املشخص.

للدوريات األخرى في املنطقة، 
مشيرا إلى أنه لن يستغرب لو 
الثانية لعملية  الفتــــرة  انتهت 
املزايدة على بطولة الدوري، من 

دون ان تتقدم اي شركة.
وذكــــر الغربللي ان القنوات 

عبداهلل العنزي
أقفل باب املزايدة على رعاية 
الدوري للموسم املقبل، من دون 
تقدم أي شــــركة بالرعاية على 
الرغم من ان فتــــح باب التقدم 
ايام،  بالعروض استمر ملدة 10 
ومن املقــــرر ان جتتمع اللجنة 
االنتقالية اليــــوم لبحث إعالن 
فتح الباب مرة أخرى االسبوع 
املقبل، بعد احلصول على املوافقة 
مــــن الهيئــــة العامة للشــــباب 

والرياضة.
واكد عضو اللجنة االنتقالية 
فـــي تصريح  الغربللي  عمـــاد 
لــــ »األنبـــاء« ان اللجنة تلقت 
استفسارات شفوية من قبل بعض 
الشركات احمللية واخلليجية، على 
شـــروط الرعاية دون تقدمي أي 
عرض رسمي عبر التقدم بشراء 
كراسة املشاركة باملزاد، وهذا األمر 
يجعلنا نتفـــاءل بإمكانية تقدم 

إحدى هذه الشركات بعرض رسمي 
مع فتح الباب مرة أخرى.

وبني أن قيمــــة املزايدة على 
الدوري ال تقل عن 70 ألف دوالر، 
ولكننا نطمح ألن تصل إلى مليون 
دوالر، وهذا األمر يتطلب تسويقا 

الغربللي: إعادة فتح باب المزايدة على البطولة األسبوع المقبل

المحرق يصل اليوم والسعدون قد يقود الفريق بداًل من الشريدة

اللجنة االنتقالية تبحث عن شركة راعية للدوري

مدافع العربي أحمد الرشيدي تعرض لإلصابة خالل التدريب

 اجتماع مهم لـ »االنتقالية« اليوم
مبارك الخالدي

تعقـــد اللجنة االنتقالية الحتاد كرة القدم في الـ 6 مســـاء 
اليـــوم، اجتماعا مهما لبحث عدد مـــن املواضيع املدرجة على 
جدول االعمال، في مقدمتها املســـتجدات بشأن عقد اجلمعية 
العمومية لالحتاد املقررة 12 نوفمبر املقبل، واضافة الى اجلمعية 
العمومية التي دعت اليها االندية في 15 منه، وما ورد من االحتاد 
الدولـــي »فيفا« من تأكيدات على صحة انعقادها، وينتظر ان 

حتدد اللجنة االنتقالية موقفها حيالها.
كما ستبحث اللجنة االستعدادت اخلاصة الستضافة نهائي 
كأس االحتاد اآلسيوي 3 نوفمبر بني الكويت والكرامة السوري، 
وتوجيه الدعوات اخلاصة حلضور كبار الزوار، واحتياجات نادي 
الكويت الستضافة هذا احلدث املهم، كما سيبحث املجتمعون 
البرنامج االعدادي لالزرق للمرحلة املقبلة، ومشاركات منتخبات 

املراحل السنية.

ميرزا: مباراة الكويت والوصل تأجلت تلقائيًا لتقام بين 10 و17 نوفمبر
 أكد أن اللجنة التنظيمية بصدد تطبيق قرار مشاركة العب أجنبي رابع شرط أن يكون آسيويًا

عبدالعزيز جاسم
اكد األمني العام املساعد للجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي لكرة القدم ميرزا احمد، ان اللجنة التنظيمية حددت منذ 
بداية بطولة األندية اخلليجية، موعدا آخر ملباراتي العربي والكويت، 
في الفترة من 10 الى 17 نوفمبر املقبل، في حال تأهلهما الى نهائي 
كأس االحتاد اآلسيوي في 3 نوفمبر، والذي يتزامن مع خوضهما 
مبـــاراة في اجلولة الثالثة من البطولـــة اخلليجية، وهذا املوعد 
محددا ال يحق ألي ناد سواء الكويت او الوصل االعتراض عليه، 
ولكن يحق لهما اختيار التوقيت املناسب للمباراة او اليوم، وهذا 
ما قامت به اللجنة، حيث خاطبت الوصل الختيار اليوم املناسب 
بني هذه الفترة احملددة، وبعد اختيار الوصل سنقوم بإرسال كتاب 

آخر للكويت للنظر في املوعد ومناسبته لألجندة احمللية.
وبني ميرزا في تصريح لـ »األنباء« ان اللجنة التنظيمية ستنظر 
املوسم املقبل في جميع املشاركات اخلارجية لالندية اخلليجية، 
وتقارنها مع املسابقات اآلسيوية لألندية واملنتخبات، فإن وجدت 
تعارضا تضع جدوال مناســـبا جلميع االطراف تفاديا للتضارب، 
مبينا ان العائق الوحيد في اختيار تاريخ مباراة الكويت والوصل، 
هو انه سيصادف يوم »فيفا« للمنتخبات، وبالتالي يجب اختيار 

املوعد بدقة حتى ال يتعارض معه.
وأشـــار الى ان اللجنة التنظيمية بصدد تطبيق قرار مشاركة 
العب اجنبي رابع بشـــرط ان يكون من آسيا، مشيرا الى ان هذا 
القرار ســـتتضح مالمحه غدا في اجتمـــاع امناء مجلس التعاون 

اخلليجي في السعودية.
وعما يخص البطـــوالت اخلليجية االخرى، قـــال ميرزا ان 
الهـــم الوحيد يكمن في انتظار قرار اللجنـــة االوملبية الدولية، 
فيما يتعلق بالتصفيات االوملبية هل ســـتكون حتت 21 عاما او 
23 عامـــا، الن بطولة املنتخبات اخلليجية االوملبية في الطائف 
شهر يوليو املقبل مرتبطة بالقرار، حيث ستكون ايضا مبثابة 
استعداد للمنتخبات اخلليجية للتصفيات املؤهلة الى اوملبياد 
لندن 2012، والتي ســـتقام في سبتمبر 2010، وبالتالي في حال 
تقرر مشاركة الالعبني دون 21 عاما، فإن اللجنة ستدمج بطولتي 
الشباب واالوملبي في بطولة واحدة، الن الفائدة من بطولة حتت 

23 عاما والشباب مشتركة.


