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أعضاء نادي االحتاد مع بعض األهالي في مقر النادي املؤقت

تعادل »يد« الصليبخات مع اإلنتاج الحربي

»االتحاد« يناشد »الهيئة« االستعجال في إشهار النادي

حامد العمران
تعادل فري���ق الصليبخات لكرة اليد مع فريق 
اإلنتاج احلربي املصري 25 � 25 في اللقاء الودي الذي 
جرى أمس األول في القاهرة، حيث يقيم الصليبخات 
معسكرا تدريبيا استعدادا للبطولة اآلسيوية الثالثة 
عشرة لألندية التي ستقام في األردن من 7 إلى 23 
نوفمبر املقبل. وقّدم الصليبخات مس���توى جيدا 
خالل املباراة واستطاع ان يحول تأخره بفارق 6 
أهداف الى تع���ادل بعد القراءة اجليدة من املدرب 
الوطني خالد غلوم الذي حّول دفاعه من 6 � 0 إلى 
3 � 3 ليفاجئ العبي االنتاج احلربي الى جانب تألق 
احلارس تركي نافع الذي ذاد عن مرماه ببس���الة، 
اضافة الى جن���اح محمد الغربللي في تصويباته 

القوية التي أزعجت احلارس املصري.
وكان الالعب يعقوب عيسى قد حصل على البطاقة 
احلمراء مع نهاية الش���وط األول بسبب اعتراضه 
على قرارات الطاقم التحكيمي، وهذا كان الس���بب 

الرئيس���ي في حتويل الطريقة الدفاعية الى 3 � 3 
بتقدم الثالثي جاسم حمود وحامد الصليلي وحسني 

جابر، وفي بعض األحيان أحمد الكندري.
من جانبه، أبدى املدرب الوطني خالد غلوم رضاه 
عن أداء الفريق، مشيرا الى ان فيصل صيوان لم 
يش���ارك اال آخر 10 دقائق اللتحاقه املتأخر بالوفد 
الى جانب وصول مشاري طه أمس األول، فيما لم 
يلتحق حتى اآلن م���ع الوفد العب الدائرة الدولي 
سامح الهاجري، وهذا قد يؤثر على جهوزية الفريق 
في البطولة لعدم اكتمال الفريق، متمنيا ان يتجاوب 
الثالثي املتأخر مع التدريبات للوصول مع انطالق 
البطولة الى مستوى فني وبدني يكفل لهم املشاركة 
مع الفريق األساس���ي. وأوضح غلوم ان الثنائي 
الدولي حس���ني صيوان ومحمد الغربللي تعرضا 
لكدمات بس���يطة أثناء املباريات، وأرتأى اجلهاز 
الفني اعطاءهما راحة اجبارية يوما كامال لعالجهما 

وضمان عودتهما الى التدريب.

ناشد أعضاء مجلس ادارة نادي االحتاد 
الرياضي، الهيئة العامة للشباب والرياضة 
مخاطب���ة مجلس الوزراء الس���تعجال 
اش���هار النادي الذي من املقرر أن يكون 
مق���ره في ضاحية علي صباح الس���الم 
»أم الهيمان«، وذلك بعد أن قدم األعضاء 
جميع املستندات املطلوبة ومت استيفاء 
كل الشروط الالزمة إلشهار النادي. واتفق 
األعضاء خ���الل االجتماع الذي عقد في 
املقر املؤقت للنادي في ديوان أمني السر 
همالن الهمالن، وحضره عدد من األهالي 
الرياضي على حاجة  واملهتمني بالشأن 
املنطقة لهذا النادي االجتماعي الرياضي 
الثقافي خصوصا أن ضاحية علي صباح 
السالم تخلو من األماكن الترفيهية، في 
الوقت الذي يقع فيه أقرب ناد على بعد 

20 كيلومترا في منطقة الفحيحيل.
ووجه عضو مجلس اإلدارة ش���افي 
العجمي شكره إلى صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد على املبادرة الكرمية 
لسموه بتكفله بعالج رئيس النادي حمد 
العجمي باخل���ارج، مؤكدا أن ذلك ليس 
غريبا عل���ى القيادة احلكيمة التي تهتم 

بأحوال مواطنيها.
وأضاف أن ادارة النادي قررت اطالق 
اسم صاحب الس���مو األمير على ستاد 
النادي عند موافقة مجلس الوزراء على 
إش���هاره، مبديا ثقته املطلقة في حرص 
احلكومة على دعم الش���باب الرياضي، 
وعدم توانيها في إقرار كل ما يساعد على 

نهضتهم وتطوير مواهبهم.
من جانبه، قدم الهمالن ش���كره إلى 
وزير الش���ؤون االجت��ماعية والع���مل 
د.محمد العفاسي وإلى مدي���ر الهي���ئة 
فيصل اجلزاف على جتاوبهما مع النادي، 
وسرعة اجناز املعامالت، ومتنى من الهيئة 
االستعجال في مخاطبة مجلس الوزراء من 

اجل اشهار النادي بأسرع وقت ممكن.

صراع رباعي في »طائرة االتحاد«
طالل المحطب

تقام في السابعة مساء اليوم 5 مباريات ضمن منافسات اجلولة 
اخلامسة لطائرة االحتاد، حيث يستضيف القادسية العربي على 
صالة فجحان هالل املطيرى برصيد )8 نقاط( لكليهما، ويلتقي 
الس���احل )6 نقاط( الفحيحيل )4 نقاط( على صالة الس���احل، 
ويواجه الصليبخ���ات )5 نقاط( اليرموك )4 نقاط( على صالة 
الصليبخات، فيما يحل الس���املية ضيفا على اجلهراء ولكليهما 
)3 نقاط(، واللق���اء األخير يجمع كاظمة والكويت ولكليهما )6 

نقاط( على صالة يوسف الشاهني بكاظمة.
ستشهد هذه اجلولة تنافسا قويا حلسم املراكز لفرق املجموعتني، 
فالقادسية يسعى للصدارة على حساب العربي املتعثر االستعداد 
على خلفية إضراب الالعبني املطالبني بتغيير اجلهازين االداري 
والفني، وعاد الالعبون للتدري���ب بعد أن تدخل عضو مجلس 
االدارة ياسر ابل حلسم اخلالف، فيما يدخل القادسية متسلحا 
بكامل جنومه، إال أن القادسية لم يخض مباراة تظهر املستوى 
الفني لالعبني، وذات احلال ينطب���ق على العربي، وعلى ضوء 
ذلك سيظهر املس���توى الفني احلقيقي للطائرة الكويتية خالل 
اللقاء الذي يجمع الغرميني القادسية والعربي. وفى املقابل تشهد 
صالة يوس���ف الشاهني لقاء ال يقل قوة وندية عن لقاء االصفر 
واالخضر، حيث يس���عى كاظمة للظهور املشرف بقيادة املدرب 

الصربي ألكسندر ومساعده الوطني خالد البحوة. 

الدوسري مع األخضر العربي في صدارة »اليد«
واف��ق ن��ادي اليرم��وك على طلب 
العرب��ي بإعارة الالع��ب الدولي مطلق 
الدوس��ري لالنضم��ام ال��ى صفوف 
األخض��ر خ��الل البطولة اآلس��يوية 

لألندية.
حيث إن العربي ل��م يتعاقد مع اي 
العب محترف بسبب الظروف املادية 
وعدم وجود ميزانية تس��مح بالتعاقد 
ما دفع إدارة الفريق لطلب الدوس��ري 
الذي يش��غل مرك��ز صان��ع األلعاب 
وأيضا يجيد اللع��ب في جميع مراكز 

اخلط اخللفي.

ش��ارك العربي فريق الفحيحيل في 
صدارة دوري الدمج لكرة اليد بعد فوزه 
على اجله��راء 30 - 25 )الش��وط االول 
15 - 11( ف��ي اللقاء املؤجل من االس��بوع 
الثان��ي والذي ج��رى اول من امس على 

صالة الشهيد فهد االحمد بالدعية.
وبذل��ك، رفع العرب��ي رصيده الى 6 
نقاط فيما بقي اجلهراء دون رصيد من 

النقاط وله لقاء مؤجل مع الصليبخات.
وعل��ى الرغم من خس��ارة اجلهراء، 
اال ان الالعب��ن قدموا مس��توى جيدا، 

خصوصا في الشوط االول.

سمو الشيخ محمد بن راشد

الشيخ أحمد الفهد وسعد كميل في حفل تكرمي سابق 

األبيض تدرب في المنامة استعداداً للقاء الرفاع في بطولة األندية الخليجية

»أزمة مهاجمين« تضع العربي في مأزق قبل لقاء المحرق
عبداهلل العنزي  ـ مبارك الخالدي

واصل العربي حتضيراته ملباراة احملرق 
البحريني التي ستقام غدا ضمن اجلولة 
الثالث����ة للمجموعة االولى بدوري ابطال 
اخلليج، ويعاني االخضر حاليا من ازمة 
في صفوف املهاجم����ني جراء غياب خالد 
خلف وحسني املوسوي وخالد عبدالقدوس 
وجراح الزهي����ر لالصابة الى جانب عدم 
قيد حمد احلربي ف����ي القائمة اخلليجية 
مما سبب »صداعا« في رأس اجلهاز الفني 
بقيادة الكرواتي دراغان سكوسيتش حيث 
ان قائمة العبي العربي للمباراة ال يوجد 
بها اي رأس حربة صريح، وتبدو خيارات 
سكوسيتش في خط املقدمة محصورة في 
الثنائي فهد باشا وعلي اشكناني مع مساندة 
العبي خط الوسط كمحمد جراغ والكرواتي 

ايغور في الثلث االخير من امللعب.
ومن املتوقع ان يعتمد سكوس����يتش 

على تكتيك مغاير في هذه املباراة نظرا الى 
الظروف التي تصيب الفريق حيث سيعتمد 
على الهجمات املرتدة والسريعة مع االعتماد 
على اغالق املنطقة اخللفية امام حتركات 
العبي احملرق وذلك الن سكوسيتش يعلم 
مدى جاهزية الفريق اخلصم الذي لعب 
4 جوالت في بطولة الدوري، فيما خاض 
العربي مسابقة كأس االحتاد في ظل غياب 
الالعبني الدوليني. من جانبه اكد مدير الكرة 
احمد الناصر ان معنويات الفريق مرتفعة 
جدا والكل عاقد العزم على حتقيق الفوز 
امام احملرق على الرغم من درايتنا الكبيرة 
بقوته والظروف التي تصيب فريقنا جراء 
غيابات باجلمل����ة اال ان العربي لن يتأثر 

وسيقدم مباراة تليق بسمعته.
وبني ان اجلهاز الفني س����يعمل على 
حل ازمة املهاجمني من خالل تنوع االدوار 
فاملدرب يحمل فكرا تكتيكيا راقيا ميكنه 

ان يتج����اوز به اي ازم����ة فنية قد تواجه 
الفريق.

وناش����د الناصر اجلماهير العرباوية 
بالوقوف خلف الفري����ق في مباراة الغد 
وذلك لتحقيق الفوز ومواصلة املسيرة في 
البطولة اخلليجية بعد ان خرج االخضر 

من كأس االحتاد اآلسيوي مؤخرا.
من جانب اخر يؤدي احملرق اليوم تدريبه 
الرئيسي على ستاد صباح السالم بعد ان 
كان قد تدرب امس على ملعب القادسية، 
ويرأس وفد احملرق الذي وصل الى البالد 
ظهر امس عضو مجلس االدارة ورئيس 
جهاز كرة القدم بالنادي عبدالرحمن جمعة 
ويضم مدي����ر الفريق فهد جالل واإلداري 
محمد الشمالن واجلهاز الفني املكون من 
مساعد املدرب عيسى السعدون ومدرب 
اللياقة البرازيل����ي فالدميير، وأخصائي 
العالج الطبيعي ياسر عباس، باإلضافة 

إلى 22 العبا، وغاب عن احلضور مدرب 
الفريق الوطني س����لمان الشريدة بسبب 
املرض ويقيم الوفد بفندق كراون بالزا. 
وقال مدي����ر الفريق فهد جالل إن احملرق 
واصل تدريباته وحتضيراته للمباراة في 
املنامة امس االول، مشيرا الى أن الالعبني 
الذين شاركوا في املباراة خضعوا جللسة 
»مساج« السترجاع نشاطهم وحيويتهم 
بأسرع وقت. من جانب آخر وصلت بعثة 
فريق الكويت ال����ى العاصمة البحرينية 
املنامة مساء امس ملالقاة فريق الرفاع غدا 
في اجلولة االخيرة من مرحلة الذهاب في 

املجموعة الرابعة.
وقد توجهت البعثة فور وصولها الى 
مقر اقامتها بفندق املوفينبيك القريب من 
املطار، واجرى الفريق مرانا خفيفا على 
ستاد نادي احملرق بعراد بدال من املالعب 
اخلارجية التابعة الحتاد الكرة البحريني 

وذلك بعد محاوالت اجراها اجلهاز االداري 
الستبدال ملعب التدريب السيما ان احملرق 
قد وصل الى الكويت ملواجهة العربي ما 
يعني ان ملعبه شاغر ابان تواجد االبيض 
في البحرين، فيما سيتدرب االبيض اليوم 
على الس����تاد الوطني الذي ستقام عليه 
املب����اراة. وفي اجلهة املقابلة دخل الرفاع 
معسكرا داخليا بناء على طلب جهازه الفني 
بقيادة البرتغالي جاريدو ومساعده عادل 
املرزوقي وهو شقيق العب الرفاع السابق 
والكويت حاليا احملترف عبداهلل املرزوقي. 
وقال جاريدو انني مل����م بفريق الكويت 
بصورة جيدة وأعلم مكامن القوة والضعف 
في خطوط الفريق بعد الفترة التي قضيتها 
في الكويت وقد تابعت االبيض من خالل 
مبارياته في البطولة اآلسيوية وادرك انه 
االن في قمة النشوة بعد تأهله الى نهائي 

مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي.

كميل حصل على جائزة اإلداري العربي المبدع

جائزة محمد بن راشد تختار الفهد أفضل شخصية رياضية عربية
اختير رئيس اللجنة االوملبية 
الش���يخ احم���د الفه���د افضل 
ش���خصية رياضية عربية في 
الدورة االول���ى جلائزة محمد 
بن راش���د آل مكت���وم لالبداع 
الرياضي، كم���ا حصل احلكم 
سعد كميل على جائزة االداري 

العربي املبدع.
وكان مجل���س امناء جائزة 
محمد بن راش���د قد اعلن عن 
الفائزين بجوائز الدورة االولى 
من اجلائزة التي تعد االعلى في 
العالم من حيث قيمة اجلوائز 
املمنوحة وعدد الفئات املشمولة، 
وذلك في مؤمتر صحافي عقد 
امس في دبي بحضور رئيس 
مجل���س امن���اء اجلائزة مطر 

الطاير وعضو مجلس االمناء 
رئيس جلنة التحكيم د.عاطف 
عضيبات واالمني العام للجائزة 
د.احمد الشريف وعضو مجلس 
االمناء ونائ���ب رئيس جلنة 
التحكيم د.خليفة الشعالي وعدد 
من الشخصيات الرياضية في 

االمارات.
ومت االعالن ع���ن 20 فائزا 
بجوائز الدورة االولى من الفئات 
الثالث: االبداع الرياضي الفردي 
)رياضي، مدرب واداري(، جائزة 
االبداع الرياضي الفرقي وجائزة 
االب���داع الرياضي املؤسس���ي 
باالضافة الى عدد من اجلوائز 

اخلاصة.
ويتب���وأ الفه���د ع���ددًا من 

رئيس احتاد اللجان االوملبية 
الوطني���ة ورئي���س اللجن���ة 
الكويتي���ة ورئيس  االوملبية 
االحتاد اآلس���يوي لك���رة اليد 
الدولي  ونائب رئيس االحتاد 
لكرة اليد وعضو جلنة الرياضة 

الدولية للجميع.
اما بالنسبة الى كميل، فقد 
سبق له ان اختير افضل حكم 
عربي لعام 2008، واحتل املركز 
الثاني كأفضل حكم آس���يوي، 
وش���ارك في قيادة العديد من 
املهمة على الصعيد  املباريات 
اآلسيوي، كما شارك في كأس 
العالم 2002 في كوريا اجلنوبية 
واليابان اضافة الى العديد من 
البطوالت اخلليجية والعربية 

املناصب الرياضية، فهو عضو 
اللجنة االوملبية الدولية ورئيس 
املجلس االوملبي اآلسيوي ونائب 

واآلسيوية.
واختير رئيس نادي العني 
الش���يخ ه���زاع بن  االماراتي 
زايد افضل شخصية رياضية 
اماراتية، والس���باح التونسي 
اسامة امللولي الفائز بالذهبية 
في اوملبياد بكني 2008 الرياضي 
العربي املبدع واملدرب املصري 
حس���ن ش���حاته الفائ���ز مع 
»الفراعنة« بلقب كأس افريقيا 
2008 امل���درب العرب���ي املبدع 
واملنتخب العماني بطل اخلليج 
الفريق العربي االول والفارس 
االماراتي احمد الكتبي الرياضي 

احمللي املبدع.
وسيقام حفل تكرمي الفائزين 

في ديسمبر املقبل.

مبارك الخالدي
عاد الى البالد مساء امس وفد 
جلنة التعارض بني القوانني احمللية 
وميثاق اللجنة االوملبية الدولية 
برئاسة مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
وعضوية نائب مدير عام الهيئة 
عبدالوهاب البناي وعضو مجلس 
ادارة الهيئة د.جواد خلف ومدير 
املجلس االوملبي اآلسيوي حسني 
املسلم بعد ان عقد اجتماعات في 
لوزان مع اللجنة االوملبية الدولية 
هي اس����تمرار الجتماعهما االول 
ال����ذي عقد في ال����� 15 من يوليو 

املاضي.
وأعلن اجل����زاف ان اجلانب 
االوملب����ي قد اظه����ر تفهما كبيرا 
الكويتية  القانوني����ة  لألوضاع 
وقد اتفق اجلانبان على استمرار 
العمل بالقانون احمللي حتى بعد 
اوملبياد لندن 2012 على ان يتخلل 
ذلك اجراء بعض اإلضافات على 
القانون احمللي سترفعها الهيئة 
الى اجله����ات املختصة لترفعها 
بدورها ال����ى احلكومة واملجلس 
للنظر فيها واتخاذ الالزم حيالها 
املواد  الكشف عن ماهية  رافضا 

املطلوب تعديلها.
وقال اجلزاف ان االجتماع كان 
ايجابي����ا للغاية ووجهات النظر 
متقاربة جدا وان اللجنة االوملبية 
الدولية متفهمة لوضع الرياضة 
في الكويت وكان هناك توافق كبير 
فيما طرحوه وتفهموا ما تنص 
عليه قوانيننا السيما ان اجتماع 

وش����كر اجل����زاف املجل����س 
االوملبي اآلسيوي ممثال مبديره 
حسني املس����لم ودوره االيجابي 
في النقاش����ات التي دارت. وقال 
اجل����زاف ان جمي����ع التهديدات 
لالحتادات الكويتية باإليقاف قد 
انتهت وستقوم اللجنة االوملبية 
بإخطار االحتادات املنضوية حتت 
لوائها باستمرار عملها من دون 

اي مساس بها.
ورفض اجلزاف احلديث عن 
انتخابات احت����اد الكرة وقال ان 
املوض����وع مختل����ف ويتعلق ب� 
»فيفا« ولي����س اللجنة االوملبية 

الدولية.

احمللي مس����تمر وان اي اضافات 
عليه لن تطب����ق اال بعد الدورة 
االوملبية في لندن 2012 شريطة 
إب����الغ اجلانب االوملب����ي قبل 31 
ديس����مبر املقبل باتخاذ خطوات 
فعليه في هذا اجلانب وستكون 
ب����ني اجلانبني  هناك اج����راءات 
وسنرفع التعديالت الى احلكومة 

عبر القنوات الدستورية.
وعبر اجلزاف عن تفاؤله الى 
ما ستؤول اليه النتائج من اجلانب 
الدستوري، مشيرا الى اخلطوات 
التي ستقوم بها الهيئة االسبوع 
اجلاري اس����تكماال ملا مت االتفاق 

عليه في جنيڤ.

كوبنهاغن قد دعم توجه احلكومات 
في دعم الرياضة وهذا امر طيب، 
مشيرا الى انه ال يوجد تعارض 
وامنا هناك بعض األمور حتتاج 
الى اضاف����ات بالقانون وأعطت 
اللجنة االوملبية احلق للحكومة 
في املراقبة واحملاس����بة كما هو 

موجود في القانون.
واضاف اجلزاف ان اجلانبني 
اتفقا من خالل مسودة عمل على 
ما مت بحثه في االجتماع مع التأكيد 
على استمرار جلنة التعارض في 
عملها الى حني االنتهاء من هذه 

املشكلة بشكل نهائي.
واكد اجلزاف ان العمل بالقانون 

فوز الصليبخات
على التضامن

القادسية يتجاوز 
الحدود وديًا

أزرق الناشئين
تخطى السعودية

فهد الدوسري
فاز الصليبخات عل�ى الت�ض�امن 
2 - 1 بينما تعادل الساحل مع خيطان 
2 - 2 في اطار اجلولة الرابعة من 
كأس االحتاد، وتقدم الصليبخات 
للمركز الثالث في املجموعة الثانية 
برصيد 6 نقاط، فيما تراجع التضامن 
للمركز السادس ب� 3 نقاط، سجل 
هدفي الصليبخ���ات حمد العازمي 
)90( ومش���عل ذياب )94(، بينما 
احرز ه���دف التضامن الوحيد دي 

سيلڤا )57(.

عبدالعزيز جاسم
فاز فريق القادسية لكرة القدم 
على نظيره احلدود العراقي 2 - 1 في 
مباراة ودية مساء امس على ستاد 
محمد احلمد بنادي القادسية. سجل 
بدر بوحمد )60( وفايز بندر )71( 
القادسية، فيما احرز هدف  هدفي 
احل���دود الوحيد حيدر جنا )54(. 
املباراة،  القادس���ية على  وسيطر 
بينما اعتمد احلدود على الهجمات 
املرتدة، وفي احداها استغل حيدر 
جنا س���قوط الكرة من يد حارس 
القادس���ية علي العيس���ى ليحرز 
هدف التقدم للحدود )54(، وتعادل 
القادسية عن طريق بدر بوحمد بعد 
استغالله لتمريرة خلف السالمة 
ليسددها على يسار حارس احلدود 
حامت حميد )60(، وجنح فايز بندر 

في تسجيل هدف الفوز.

تخط����ى املنتخ����ب الوطن����ي 
للناش����ئني لك����رة الق����دم نظيره 
الس����عودي بصعوب����ة 1-0 ف����ي 
املباراة التي أقيمت أمس على ستاد 
كواالملبور ضمن اجلولة الثالثة من 
تصفيات املجموعة الثالثة املؤهلة 
لكأس آس����يا 2010 ليرتفع رصيد 
األزرق الى 6 نقاط ويحتل املركز 
الثاني بالرصيد نفسه مع األخضر 
بينما يتربع املنتخب االوزبكي على 

الصدارة.
وس����جل نادر العنزي الهدف 
الوحيد في الدقيقة 47 وبهذا الفوز 
الناشئني من  اقترب أزرق  الثمني 
التأهل الى النهائيات. وعرف جنوم 
األزرق الصغير كيفية التعامل مع 
اللعب وقدموا مستوى  مجريات 
جيدا وبذلوا اجلهد والعطاء منذ 
انطالقة صافرة احلكم القطري مولى 

محمد وحتى نهاية املباراة.

اتفق مع اللجنة األولمبية الدولية على استمرار العمل بالقانون المحلي حتى 2012 

 الجزاف: سنرفع التعديالت المطلوبة إلى الحكومة

اجلزاف متحدثا لوسائل االعالم

»االنتقالية«: رعاية الدوري بـ 500 ألف دوالر

السوبر في 24 نوفمبر

عبداهلل العنزي
مددت اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة ش��ؤون احتاد الكرة 
موعد غلق ب��اب املزايدة على رعاية الدوري املمتاز للموس��م 
املقب��ل 2009-2010 مل��دة أس��بوع بحيث تنته��ي املهلة يوم 3 
نوفمب��ر املقبل، كما خفضت مبلغ رعاية الدوري من 700 ألف 
دوالر ال��ى 500 أل��ف دوالر. من جانب آخر، أرس��لت اللجنة 
االنتقالي��ة كتابا الى األمانة العامة لتنظيم البطوالت في مجلس 
التع��اون اخلليجي من أجل تأجيل مب��اراة الكويت مع الوصل 

اإلماراتي.

مبارك الخالدي
أقرت جلنة املس��ابقات باللجن��ة االنتقالية املكلفة بإدارة 
ش��ؤون احتاد الكرة 24 نوفمب��ر املقبل موعدا ملباراة كأس 
الس��وبر والتي جتمع بطل كأس سمو االمير وبطل الدوري 
املمتاز وهما فريقا الكويت والقادس��ية. وكان من املقرر ان 
يفتتح املوس��م الرياض��ي 2010/2009 بإقامة املباراة في 24 
س��بتمبر املاضي اال ان ظروف مش��اركة نادي الكويت في 
بطولتي كأس االحتاد اآلسيوي ودوري ابطال اخلليج حالت 

دون ذلك ما استلزم تأجيله الى املوعد اجلديد.


