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العربي يطالب «االنتقالية» بمستحقاته.. وخيطان يرفع األمر إلى اللجنة األولمبية

عبداهللا العنزي
طالبت الهيئة العامة للشباب 
والرياضــــة اللجنــــة االنتقالية 
املكلفة بــــإدارة احتاد الكرة بأن 
تأخذ التزاماتها املالية من األندية 
لكي توفر ميزانيــــة للمنتخب 
األول في معسكره الذي سيقام 
بالقاهرة في ٣٠ سبتمبر اجلاري، 
وهو ما دفــــع اللجنة االنتقالية 
إلنذار األندية بعدم املشاركة في 
مسابقات املواسم املقبلة من خالل 
عدم صــــرف البطاقات اخلاصة 
لالعبيها ما لم تدفع االلتزامات 

املالية عليها.
ومن املقرر ان يقوم وفد من 
الهيئة بالكشـــف عـــن ميزانية 
والتزامات احتاد الكرة املالية األحد 
املقبل، قبل ان يرفع تقريرا مفصال 
الى مدير الهيئة فيصل اجلزاف 
باحلالة املالية الحتاد الكرة وهذا 
االجراء ســـيتم اتباعه في بقية 

االحتادات األخرى.
من جانبـــه أكد رئيس جلنة 

املسابقات في احتاد الكرة عماد 
الغربللي ان اللجنة لن تســـمح 
لألندية باملشاركة في مسابقات 
املواسم املقبلة ما لم تدفع التزاماتها 
أوال بأول فور انتهاء كل موسم.

موضحا ان هـــذه االلتزامات 
تشـــمل الغرامـــات املالية خالل 
املواسم الســـابقة وكذلك رسوم 
االشتراك في املسابقات التي تبلغ 

٧٥٠ دينارا.
واشار الى ان قرار عدم مشاركة 
األندية التي لم تسدد التزاماتها 
املالية اتخـــذ باالجماع من قبل 
أعضاء اللجنة االنتقالية وبالتالي 
على األندية ان تلتزم بهذا األمر، 
مضيفا ان التحصيالت املالية على 
أحد األندية جتاوزت ٦ آالف دينار 

وهذا مبلغ كبير.
وبني الغربللي ان احتاد الكرة 
عليه أيضا التزامات مالية البد ان 
يفي بها وبالتالي فعملية حتصيل 
األمـــوال من األندية وســـدادها 
للجهات االخرى أمر البد ان يسير 

بسالسة.
من جانبه طالب أمني سر النادي 
العربي عبدالرزاق املضف اللجنة 
االنتقالية بتحديـــد املبلغ الذي 
يطالب به العربي احتاد الكرة وهو 
نتيجة النقل التلفزيوني للمباريات 
وعائدات تذاكر دخول امللعب، وان 
ادارة النادي بعثت بأكثر من كتاب 

الى اللجنة االنتقالية بهذا الشأن 
ولكـــن األخيرة لم ترد على هذه 
الكتب، مضيفا ان العربي طالب 
مبعرفة مبالغه املالية مع خصم 
التزاماته من غرامات وتســـديد 
اشتراكات ومن ثم ارجاع الباقي 
للنادي. وبني ان العربي تســـلم 
بطاقات العبيه للموسم املقبل أمس 

وسيشارك في جميع املسابقات 
وليس هناك أي مشاكل ولكن من 
باب االلتزامات املالية ان يعرف 
النادي ما له وما عليه مع احتاد 

الكرة.
ومن جهته اكد امني سر نادي 
خيطان ناصر العجمي ان ناديه 
ســـدد التزاماته املالية مع احتاد 
الكرة وتســـلم بطاقات العبيه 
ولكنه سيقوم برفع شكوى الى 
اللجنة االوملبيـــة الكويتية ألن 
االنتقالية خالفت قرار اجلمــــعية 
العمومية الحتـــــاد الكرة خالل 
اجتماعها ٢٠٠٧/٩/٢٦ والذي نص 
على تقليص رسوم االشتراك في 
املسابقـــات الى ١٥٠ دينارا بدال 
مـــن ٧٥٠ وقد قامــــــت ٦ أندية 
بالتصويت على القرار من أصل 

١٠ شاركت في االجتماع.
الى ذلك أكـــد عضو مجلس 
ادارة القادسية محمد البناي ان 
ناديه ســـلم أمـــس األول احتاد 
الكرة شـــيكا باملبلغ املســـتحق 

عليه وتسلم بطاقات العبيه، مع 
حتفظ النادي على الطريقة التي 
قامت بها اللجنة االنتقالية بطلب 
االشتراكات، مضيفا ان القادسية 
ملتزم ماليا مع احتاد الكرة بدليل 
عدم اثارة مثل هذه املواضيع في 

املواسم السابقة.
الى ذلك قال أمني ســـر نادي 
الفحيحيل حمد الشامخ ان مثل هذا 
املوقف من قبل اللجنة االنتقالية 
جيـــد لكي تلتـــزم األندية ماليا 
واداريـــا بعد ان كانت االحتادات 
السابقة تعاني من مثل هذه األمور، 
مضيفا ان قرار عدم لعب األندية 
في املسابقات اذا لم تسدد ليس 
معموال بـــه في الكويت فقط بل 
حتى في الدوريـــات األوروبية. 
وبني الشامخ ان هذا القرار سيعود 
بالفائدة على الالعبني لكي يلتزموا 
باألخالق الرياضية حتى ال توقع 
عليهم العقوبات وال يخصم من 
راتبهم االحترافي، واألمر نفسه 

ينطبق على االداريني.

«الهيئة» تراقب الذمم المالية لـ «الكرة».. واألندية تتحمل ميزانية األزرق

الصربي راتومير مدربًا جديدًا لـ «يد» الكويت
حامد العمران

أعلـــن مدير كرة اليد بنادي الكويت فوزي ابراهيم في تصريح 
لـ «األنباء» انه مت التعاقد مع املـــدرب الصربي ميودراغ راتومير 
(٤٢ عاما) لتدريب الفريق األول في النادي وسيصل إلى البالد في 

نهاية االسبوع املقبل بعد انهاء اجراءات الڤيز.
واوضح ابراهيم ان ادارة الكويت استأنست برأي مدرب املنتخب 
الوطني الصربي زوران الذي عرض عدة اسماء على طاولة املباحثات 
الى ان مت االتفاق على راتومير الذي ســـبق له ان درب في فرنسا 
الى جانب مشاركته كالعب في الدوري الفرنسي وعاد إلى صربيا 
مدربا عام ٢٠٠٣ الى العام احلالي، مشـــيرا الى ان قوة شخصيته 

من أهم مميزاته الى جانب فكره التدريبي اجليد.
واشار الى ان الوقت ضيق للغاية وال يسع املدرب للتعرف جيدا 
على امكانيات الالعبني الســـيما ان الدوري سينطلق في ٧ اكتوبر 
املقبل مما يعني ان املدرب سيتولى املهمة اسبوعا واحدا فقط قبل 
انطالق اول مباراة مما سيجعله يعتمد بشكل كبير على املعلومات 
التي سيوفرها له اجلهاز االداري الى جانب الالعب املخضرم وليد 
احلجرف الذي تسلم مهام التدريب في بداية اغسطس املاضي الى 
ان انضم له املدرب الوطني خالد انس الذي تســـلم مهام التدريب 

قبل اسبوعني.
ومتنى إبراهيم ان يتجـــاوب الالعبون مع املدرب اجلديد الذي 
ســـيدرب في اخلليج للمرة األولى، مشـــيرا الى ان راتومير تلقى 

عرضا من احد االنديـــة القطرية اال انه فضل تدريب الكويت بناء 
على توصيات مدرب املنتخب زوران.

واكد ان نادي الكويت لن يبخل على االندية احمللية التي متثل 
الكويت في اخلارج بأي العب ومن هذا املنطلق لم يعارض مجلس 
ادارة النادي طلب نـــادي الصليبخات اعارة الالعب الدولي محمد 
الغربللي ليشارك مع الصليبخات في البطولة اآلسيوية لالندية ابطال 
الدوري التي تقام في االردن في نوفمبر املقبل متمنيا للصليبخات 
ان يوفق ويعود بكأس البطولـــة ويحقق اجنازا جديدا لكرة اليد 
الكويتية، مشـــيرا الى ان مجلـــس االدارة وافق على جتديد اعارة 
الالعب يعقوب عيســـى للصليبخات ليلعب للموسم الثاني على 

التوالي مع الفريق.
وكشف ابراهيم عن نية ادارة اللعبة اقامة معسكر خارجي في 
شـــهر فبراير املقبل استعدادا ملباريات املرحلة الثانية في الدوري 
اثناء توقف الدوري الستعداد املنتخب االول للبطولة االسيوية الفتا 
الى ان االبيض سيلعب ثالث مباريات فقط في املرحلة األولى من 
الدوري على ان يلعب في بطولة االحتاد دون الالعبني الدوليني وهذه 
فرصة ليتعرف املدرب اجلديد على االمكانيات الفنية جلميع الالعبني 
علـــى ان تكون املرحلة الثانية هي نقطة التحول في اداء االبيض، 
السيما ان النظام اجلديد لبطولة الدوري هو تأهيل الفرق صاحبة 
املراكز الستة األولى لتلعب على بطولة الدوري وهذا النظام يعطي 

الكويت فرصة اكبر للتعويض والتأهل الى الدوري املمتاز.

احلكم على مستوى أي العب 
وإمكاناته بهذا العدد القليل من 

املشاركات.

العربي وبقية  امام  ٢٠ دقيقة 
املباريـــات كانت فـــي آخر ٥ 
دقائق، مشيرا الى انه من الظلم 

يشارك املوسم املاضي اال في 
٣ مباريـــات بالـــدوري كانت 
الكويت والساملية وآخر  امام 

عبدالعزيز املشعان عاد ولم يشارك في تدريبات األصفر

محمد البنايعبدالرزاق املضف

مرزوق الغامن

عبدالعزيز جاسم
القادسية  اكد العب وسط 
عبدالعزيز املشعان بعد عودته 
من اجازته انه لم يحترف في اي 
ناد اسباني او ايطالي وانه كان 
يقضي اجازته في اجنلترا، مبينا 
ان االندية العاملية كااليطالية 
واالسبانية ال ميكن لها ان تضم 
العبا او تسجله في صفوفها اال 
بعد ان تخطر احتاد دولته خوفا 
من العقوبات، وهذا لم يحدث 
ابدا، لذلك فإن كل االشاعات التي 
ذكرت اخيرا ليس لها اساس من 
الصحة، مؤكدا انه تأثر نفسيا 
الذي  املوســـم املاضي للظلم 
تعرض له بعدم مشاركته في 
املباريات بصفة اساسية رغم 
انه كان ال يغيب عن التدريبات 
ويجتهد فيهـــا بصفة يومية، 
لذلك فضل االبتعاد والســـفر 

الى اجنلترا.
وبّني املشعان في تصريح 
لــــ «االنباء» ان كل ما قيل في 
الفتـــرة االخيـــرة عن غضبه 
الرتداء السوري فراس اخلطيب 
القميص رقم ١٠ (نفس الرقم 
الذي يرتديه املشـــعان) غير 
صحيح، قائال «أنا لست العبا 
صغيرا في الســـن حتى ازعل 
بسبب مثل هذه االمور، كما ان 
اخلطيب العب كبير ويستاهل»، 
مبينا انه يسعى لكل ما يصب 
في مصلحة االصفر ألنه اوال 

واخيرا ابن النادي.
واضاف انه ســـيجتمع مع 
مدير الكرة فواز احلساوي في 
الفترة املقبلة لكي يوضح له 
كل االمور فيما اذا كان ضمن 
خطة الفريق في املوسم املقبل، 
وللتأكد من صحة ايقافه، مضيفا 
انه يريد ان يشـــارك بصورة 
اكبر مع االصفر حتى يتمكن 
من العودة الى صفوف االزرق 
مرة اخرى بعد ان كان ضمن 
صفوفه في منتخبي الناشئني 

والشباب واالوملبي.
ولفت املشـــعان الى انه لم 

المشعان: لم أحترف خارجيًا 
ولم أغضب من ارتداء الخطيب رقم ١٠

راشد يعود إلى تدريبات األصفر
عبدالعزيز جاسم 

عاد مدافع القادسية محمد 
راشد الى تـــــدريبات األصفر 
بعد غيابه ملـــدة ٢٠ يوما عن 
التدريبـــات بســـبب اصابته 
بالركبـــة فـــي مبـــاراة العني 
الدورة  االماراتـــي ضــــمـــن 
الودية التـــي اقيمت بــمدينة 
العني والتي شارك فيها االصفر 
فــــــــي اغســـطس املاضـــي، 
وبذلك يكـــون اجلهاز الفــني 
لـــالزرق اطمأن علـــى اصابة 
راشد وبات بإمكانه السفر مع 

الوفد الى معسكر القاهرة ٣٠ 
اجلاري.

وقد غاب عدد كبير من العبي 
االصفر عن اول يوم تدريب بعد 
اجازة عيد الفطر ومنهم خلف 
السالمة وفهد االنصاري وبدر 
املطـــوع واحمد عجب ونواف 
اخلالدي وجهاد احلسني وفراس 
الذي  اخلطيب والعاجي كيتا 
الى  غادر باالمس مـــن بالده 
اسبانيا خلوض جتربة هناك 
ملدة ١٠ ايام قبـــل العودة الى 

الكويت مرة اخرى.

القادسية ملباراة  ويستعد 
اليرموك الودية غدا قبل الدخول 
في منافســـات كأس االحتاد ٢ 
اكتوبر املقبل من دون العبيه 
الدوليني املنضمني خالل هذه 
الفترة ملعسكر االزرق بالقاهرة، 
ولم يسمح لهم باللعب في كأس 

االحتاد.

الخوف على االصفر

من جهته، قال اداري الفريق 
جمـــال مبـــارك ان األصفر ال 
يتأثر بغيـــاب أي من العبيه، 

الن القاعدة موجودة واملواهب 
متوافرة، كما انه ال خوف على 
الفريق في كأس االحتاد رغم 
انضمـــام ١٠ العبني لصفوف 
األزرق لتواجد عنـــاصر اخلبرة 
الكبيـــرة املتمثلـــة في خلف 
السالمة ونهير الشمري وعلي 
النمش باإلضافة الى السوريني 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني، 
املتواجدين  الالعبـــني  ان  كما 
حاليا ســـيكونون ايضا نواة 
للمنتخب فـــي الفترة املقبلة 

ملهاراتهم العالية.

الحربان في «ذاكرة األهداف» الليلة السالمية يلتقي إنبي اليوم 
في حلقة مثيرة ومميزة التخلو من املفاجآت واالســـرار 
التي يعترف بها للمشـــاهدين يتحدث املعلق الشـــهير خالد 
احلربـــان للمرة االولى عن افضل االهـــداف التي علق عليها 
طوال مشواره الذي استمر اكثر من ٤٠ عاما كمعلق رياضي 
وعن اجمل االهداف التي التزال عالقة في ذاكرته كأنها سجلت 

اليوم وعن ابطالها ورموزها وشخصيات ارتبطت بها. 
كل هذا واكثر في حلقة الليلة من برنامج «ذاكرة االهداف» 
الذي يبث مباشرة في الـ ١١ مساء ويستمر احلوار ساعة ونصف 
الساعة. البرنامج من اعداد وتقدمي جابر نصار واخراج خالد 

السيف ومحمد عبدالرسول.

 عبدالعزيز جاسم
يخوض اليوم الساملية اولى 
الودية في معســــكر  مبارياته 
القاهرة امام فريــــق انبي احد 
فرق الــــدوري املمتاز في مصر 
على ملعب درمي الند في مدينة 
٦ اكتوبر في الـ ٣ عصرا بتوقيت 
الكويت.  وتعتبر هذه املباراة 
االولى للسماوي بعد ان خاض 
سلســــلة من املباريات الودية 

كانت اغلب نتائجها ايجابية.
الفريــــق علي  واكد مديــــر 
عبدالرضا ان املدرب البلجيكي 
وليام توماس اســــتبدل مباراة 
الترســــانة التــــي كانت مقررة 
غدا بفريق االتصاالت املصرية 
متصدر دوري الدرجة االولى، 
مؤكدا ان رفضه جاء بسبب املركز 
املتوسط الذي يحتله الترسانة 

في دوري الدرجة االولى.
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الغانم يتكفل بطائرة خاصة لنقل الفريق ألربيل

إقالة مدرب األبيض أورتيغا
عبدالعزيز جاسم

أكــــد مدير الكــــرة بنادي 
إقالة  الكويت عــــادل عقلــــة 
مدرب الفريق األول لكرة القدم 
األرجنتيني نيستور أورتيغا 
وتعيني املدرب الوطني محمد 
عبداهللا خلفا له ويســــاعده 
املدرب الوطني راشــــد بديح، 
وأوضح عقلــــة في حديثه لـ 
«األنباء» أن قرار إقالة أورتيغا 
جاء بعد النتائج املتردية التي 
ظهر عليها األبيض في بطولتي 
كأس االحتاد اآلسيوي واألندية 

اخلليجية.
 حيــــث تعادل مــــع أربيل 
العراقي بالكويت ١-١ وخسر 
على أرضه ايضا أمام الوصل 
اإلماراتــــي ١-٢، واشــــار الى 
أن مســــؤولية اخفاق الفريق 
يتحملها املــــدرب والالعبون 
آثرنا ايجاد  مناصفة ولكننا 
املكابرة  احلل السريع وعدم 
بإقالة املــــدرب الذي لم يكن 
مبســــتوى الطموح، مشيرا 
الــــى ان احلديــــث عن تعيني 
مدرب أجنبي ســــابق ألوانه 

كون اجلميع يســــعى إلعادة 
األبيض ملكانتــــه الطبيعية 
وجتاوز هذه «املطبة الهوائية»، 
وفي االجتاه ذاته تكفل النائب 
ورئيــــس اجلهــــاز الفني في 
الغامن  الكويت مرزوق  نادي 
بتخصيص طائــــرة خاصة 
لنقل الفريق الى مدينة أربيل 
العراقية ملواجهة فريقها في 
٣٠ اجلاري ضمن إياب بطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي.


