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 اليوسف لـ «األنباء»: دعوة التكتل باطلة لعدم وجود نظام أساسي معمول به 

العمومية غيــــر العادية االحد ١٥ 
نوفمبر املقبل بنادي القادسية في 
السادسة والنصف مساء النتخاب 
الكرة  ادارة جديد الحتاد  مجلس 
من ٥ اعضاء حسبما تنص املادة 

٣٢ من النظام االساسي.
  من جهته، نفى أمني سر نادي 
القادسية رضا معرفي في تصريح 
وزع أمس ان تكون اندية االغلبية 
قد خالفت الرغبة االميرية السامية 
إدارة االحتاد  بأن يتكون مجلس 
من ١٤ عضوا بحيث يضم عضوا 
من كل ناد حيث قال: اعلنا مرارا 
وتكرارا من قبل ان الرغبات االميرية 
السامية مبثابة اوامر تطاع وتنفذ 

  ومن جهة اخــــرى أخطر ثلثا 
اعضاء اجلمعية العمومية الحتاد 
الكــــرة وهــــي اندية «القادســــية 
وخيطان والشــــباب والفحيحيل 
واليرمــــوك والســــاحل والنصر 
والتضامن والصليبخات واجلهراء 
فيما يعرف بأندية األغلبية، اللجنة 
االنتقالية بتحديد الزمان واملكان 
لعقد اجلمعية العمومية غير العادية 
الحتاد الكرة وانتخاب مجلس ادارة، 
وسيكون جدول اعمال العمومية 
غير العادية من بندين هما انتخاب 
مجلــــس ادارة جديد لالحتاد وما 
يســــتجد من اعمال.  وحددت ما 
تعرف بأنديــــة «األغلبية» موعد 

املشجعني الكويتيني التي غادرت الى 
البحرين هيثم رمضان اجلهود التي 
بذلتها سفارتنا في البحرين والهيئة 
العامة للشباب والرياضة من اجل 
مســــاندة االشــــقاء في البحرين. 
واضاف ان االحمــــر البحريني ال 
ميثل نفسه فقط في هذا االستحقاق 
بل انه ميثل كل اخلليج والعرب 
بعد ان ودعــــت معظم املنتخبات 
العربيــــة التصفيات، ونتمنى ان 
البحريني في  املنتخــــب  يوفــــق 

حجز مــــكان للمنتخبات العربية 
في العرس العاملي الكبير.

  وأكد رمضان ان هذا التشجيع 
املشــــترك بني روابط املنتخبات 
اخلليجية لم يكن وليد هذه اللحظة 
بل كان هناك تشجيع مشترك بني 
اغلب الروابط اخلليجية في اكثر 
من مناسبة خصوصا اذا ما تعلق 

االمر بتصفيات كأس العالم.
  ووجه الشكر الى سفيرنا في 
البحرين الشيخ عزام الصباح والى 
جميع كوادر السفارة وكذلك الى 
نائب مدير الهيئة العامة للشباب 
والرياضة جاســــم يعقوب على 
اجلهود التي بذلوها من اجل ضم 
صوت الرابطة الكويتية مع اشقائها 
البحرين والتشجيع بصوت  في 

واحد للوصول الى كأس العالم.
  وكانت سفارتنا بالتنسيق مع 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
قامت بترتيب احلجوزات الالزمة 
الرسال ٢٥ شــــخصا من الرابطة 
الكويتية لتشجيع ومؤازرة منتخب 
البحرين في مباراته امام منتخب 

نيوزيلندا السبت املقبل.

 اكد سفيرنا املعتمد لدى مملكة 
البحرين الشيخ عزام الصباح ان 
حضور ومشاركة رابطة املشجعني 
الكويتية ألشــــقائهم في البحرين 
الوطني لكرة  ملؤازرة منتخبهــــا 
القدم في اللقاء املرتقب امام منتخب 
نيوزيلندا في املرحلة االخيرة من 
تصفيات كأس العالم السبت املقبل 
هو «جتســــيد للروابط األخوية 

والتاريخية بني البلدين».
   وأضاف في تصريح لــ «كونا» 
أن هذا التآزر هو «واجب أخوي» 
موضحا ان تنظيم سفارة الكويت 
لدى مملكة البحرين لهذه الفعالية 
«يأتــــي انطالقا من عمق الروابط 
ووشائج القربى بني قيادة وشعب 

البلدين الشقيقني».
   ومتنــــى الصباح كل التوفيق 
والنجاح للمنتخب البحريني في 
مسيرته نحو التأهل لنهائيات كأس 
العالــــم للمرة االولى في تاريخه، 
مشــــيرا الى ان منتخب البحرين 
يستحق هذه املكانة بعد املستوى 

املتطور الذي قدمه اخيرا.
  من جهته شكر رئيس رابطة 

يعملون جميعــــا في اجتاه واحد 
يخدم مصلحة الكويت وسمعتها 
ومكانتها. وكانت اندية «األغلبية» 
قد ســــمت مرشحيها في ٦ يوليو 
الكرة  املاضي النتخابــــات احتاد 
واملرشــــحني هم «الشــــيخ طالل 
الفهد للرئاسة، ورفاعي الديحاني 
«القادســــية» سهو السهو وادهام 
الشمري «اجلهراء» ملنصب نائب 
الرئيس، هايف املطيري ومناور 
املطيــــري «النصر» ملنصب نائب 
الرئيــــس، عبداللطيــــف الدواس 
«الصليبخــــات» مانــــع احليــــان 
«خيطان» طالل املعصب «التضامن» 

أعضاء.
  وقد استندت اندية «األغلبية» 
في عقدها للعمومية غير العادية 
دون الرجوع الى اللجنة االنتقالية 
الى املادة ٢٨/٢ والتي تتيح لالندية 
عقد جمعيــــة عمومية غير عادية 
دون الرجوع الى احتاد الكرة اذا 
ما لم يعقد احتــــاد الكرة جمعية 
عمومية خالل ٣ اشهر من تاريخ 
طلب العمومية، وبذلك يكون االثنني 
املاضـــي هو مـــوعد انتــهاء مهلة 
الـ ٣ اشهر لعقد اللجنة االنتقالية 
العمومية غير  وانعقاد اجلمعية 
العادية الن ثلثي االندية ارسلت 

الطلب في ٦ يوليو املاضي. 

احمللية.
  وناشد معرفي االندية االربعة 
االخرى لالنضمام الى اندية االغلبية 
وتأييدهــــا في هــــذه اخلطوة من 
خالل حضــــور االجتماع املذكور 
واملشــــاركة في االنتخابات وقال 
نتمنــــى من اخواننا فــــي االندية 
االربعة االنضمام لنا ومشاركتنا 
هذه اخلطوة االنتقالية على االقل 
حتى نبرهن للجميع على ان ابناء 
الكويت جميعا ومهما اختلفوا في 
الرأي فإنهم متماسكون ويعملون 
يدا واحدة في القضايا املصيرية 

التي تهم مصلحة بلدهم.
  وأضاف معرفي نرجو أال تفسر 
هذه اخلطوة بأنها حتد للحكومة 
او مجلس األمة بل نأمل من السادة 
اعضاء  احلكومة وممثلي الشعب 
في مجلس األمة تفهم وجهة نظرنا 
ودعمنا خالل هذه املرحلة االنتقالية 
الستعادة قيادة االحتاد محليا بال 
اي تدخالت خارجية كان لها تأثير 
سلبي مباشــــر ايضا على ايجاد 
احللول املناسبة والكفيلة بإنهاء 
الرياضية  القوانني  ازمة تعارض 
القواعــــد واللوائح  مــــع  احمللية 
الدولية، مؤكدا في الوقت ذاته ان 
اجلميع كأعضاء حكومة او نواب 
في مجلس األمة او االندية الرياضية 

دون نقــــاش او تردد وهو موقف 
سنظل كأندية كويتية متمسكني به 
دائما وابدا، وسبق لنا ان تعهدنا 
بتطبيقه خالل اجتماع اجلمعية 
العمومية غير العادية املنعقد يوم 
١٦ ابريل املاضي، واجتماع اجلمعية 
العمومية غير العادية املنعقد ٢١ 
مايو املاضي ولكننا نواجه عائقا 
يحول دون امتام هذا التطبيق في 
الوقت احلالي يتمثل بتعارض في 
مبادئ وآليات كثيرة بني القوانني 
الدولية  مــــع نظيراتهــــا  احمللية 
واألوملبية لذلك فإننا طلبنا تعديل 
القوانني احمللية حتى يتسنى لنا 
حتقيق الرغبــــة األميرية فعال ال 

مجرد قول.
  واملح معرفي الى ان حتقيق هذه 
الرغبة السامية سيكون على رأس 
أولويات مجلس اإلدارة اجلديد في 
االحتاد الكويتي لكرة القدم ومبجرد 
تعديل القوانني احمللية، مشيرا في 
الوقت ذاته الى ان املجلس اجلديد 
ســــيكون مبثابة مجلس انتقالي 
منتخب مــــن اجلمعية العمومية، 
مؤكدا ان جميع االندية العشــــرة 
تتطلع ألن تكــــون فترة عمل هذا 
املجلس قصيرة جدا وتتركز على 
إنهاء التعديالت على اللوائح بعد 
االنتهاء من طي ملف تعديل القوانني 

مبوافقته الصريحة والواضحة على 
تشكيل مجلس إدارة االحتاد املقبل 
من ١٤ عضوا على ان ميثل كل ناد 
عضو منتخب بشكل دميوقراطي 
من قبل ناديه. واضاف الطاهر في 
البيان الصحافي الذي عممه أمس 
على وسائل االعالم دون ان يرسل 
الكتاب املرسل من «فيفا» ان ازمة 
احتاد الكرة انتهت مع «فيفا» بشكل 
جذري وذلك فيما يخص تعارض 
لوائح ونظم االحتاد الدولي مع اي 
امور اخرى، مشيرا إلى ان اللجنة 
اليوم  االنتقالية ستعقد اجتماعا 
لتحدد اإلجراءات التي ستتبع في 
املرحلة املقبلة، ولتحدد موعد عقد 
اجلمعية العمومية للمصادقة على 
التعديل الذي وافق عليه االحتاد 

الدولي (املادة ٣٢).
   كما اضاف الطاهــــر انه عند 
موافقة اجلمعيــــة العمومية على 
هــــذا التعديل فذلــــك يعني تفهم 
املقبلة  االندية ملتطلبات املرحلة 
مبا ينســــجم مع الرغبة السامية 
لصاحب السمو االمير وإلبعاد شبح 
االيقاف او التجميد نهائيا عن كرة 
القدم الكويتية، السيما بعد ما قطع 
االحتاد الدولي شــــوطا كبيرا في 
املوافقة على التعديل الذي ينسجم 

مع مصلحة الرياضة الكويتية.

االدارة من ٥ الى ١٤ عضوا ومن ثم 
انتخابات الختيار مجلس  اجراء 
ادارة االحتاد. وأكد اليوســــف لـ 
«األنباء» فــــور وصوله أن كتاب 
الفيفا وصل للجنة االنتقالية اول 
من امس وقد كلف به نائب رئيس 
االحتاد الدولي جونسون داسابي 
للحضور واإلشراف على انتخابات 
احتــــاد الكــــرة. ونفى اليوســــف 
علمه بكتاب أندية التكتل املوجه 
لالنتقالية والذي حدد فيه موعد 
اجلمعيــــة العمومية غير العادية 
إلجراء انتخابات مجلس ادارة احتاد 
جديد وفق املــــادة ٣٢ من النظام، 
ومضى قائــــال: انه ال يوجد نظام 
أساسي أصال في احتاد الكرة وغير 
شــــرعية أي دعوة من هذا القبيل 
واذا كان هناك نظام اساســــي في 
االحتاد فلماذا لم تتم االنتخابات 
الى اآلن؟ وبني اليوسف ان مهمة 
اللجنة االنتقالية هي حتديد نظام 
اساسي لالحتاد وإجراء انتخابات 
مجلس ادارة االحتاد والتي لن تكون 

إال في مبنى االحتاد.

  األزمة مع «فيفا» انتهت

  من جانبه أكد سكرتير اللجنة 
االنتقالية ناصر الطاهر ان اللجنة 
تلقت امس كتابا من «فيفا» يفيد 

 عبداهللا العنزي 
  تســــارعت األحداث في احتاد 
الكرة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية 
حيــــث عممت اللجنــــة االنتقالية 
املكلفة بادارة شؤون االحتاد بيانا 
صحافيا باسم سكرتيرها ناصر 
الطاهر يفيد مبوافقة االحتاد الدولي 
(فيفا) على تشكيل مجلس ادارة 
االحتاد املقبل من ١٤ عضوا وذلك 
تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب 
السمو االمير.وحسب ما يتوافق مع 
قانون ٢٠٠٧/٥. وعلى الطرف االخر 
حددت اغلبية االندية االعضاء في 
عمومية احتــــاد الكرة ١٥ نوفمبر 
املقبل موعدا لعقد جمعية عمومية 
غير عادية وانتخاب مجلس ادارة 
جديد الحتاد الكرة من «٥» أعضاء 
حسبما تنص عليه املادة ٣٢ من 

النظام االساسي الحتاد الكرة.
  وكان رئيس اللجنة االنتقالية 
الشيخ احمد اليوسف قد عاد الى 
البالد مساء امس من القاهرة بعد ان 
ترأس وفد االزرق في معسكره املقام 
مبصر، حلضور اجتماع مهم للجنة 
االنتقالية اليوم لتحديد موعد عقد 
اجلمعيــــة العمومية غير العادية 
للمصادقة على تعديل املادة ٣٢ من 
النظام االساسي لالحتاد التي على 
اساسها يزيد عدد اعضاء مجلس 

 ناصر الطاهر  الشيخ أحمد اليوسف 

 عزام الصباح

 جماهير الكويت تؤازر منتخب البحرين في مباراته مع نيوزيلندا 

 احلسرة تبدو على العبي مصر بعد الهزمية امام كوستاريكا           (رويترز)

 رابطة مشجعي الكويت تنضم إلى رابطة «األحمر» في المنامة

 عزام الصباح: مؤازرة البحرين أمام نيوزيلندا تجسيد للروابط األخوية والتاريخية 

 «العنابي» يلتقي كرواتيا اليوم

 أم صالل و العربي في كأس النجوم

 قطر تدعم تود لرئاسة «دولي السيارات» 

 يخوض املنتخب القطري لكرة القـــدم مباراة دولية ودية مع 
نظيـــره الكرواتي في زغرب اليوم في اولى جتاربه ضمن جولته 
االوروبية اســـتعدادا الستضافته نهائيات كأس اسيا املقررة على 

ارضه مطلع عام ٢٠١١.
   وتلتقي قطر ايضا مع مقدونيا في ســـكوبيا في ١١ من الشهر 

اجلاري، ومع الكونغو في باريس في ١٤ منه.
   تضم قائمة املنتخب القطري ٢٣ العبا هم: سعد الشيب وطالل 
البلوشي ومسعد احلمد وماجد محمد وعلي عفيف وابراهيم ماجد 
وطاهـــر زكريا وناصر نبيل ومحمد عبدالرب وحســـن الهيدوس 
(السد) وسعود الهاجري وعادل المي ومحمد ياسر ومشعل مبارك 
(الريان) وابراهيم الغامن وأحمد فارس وبالل محمد وقاسم برهان 
(الغرافة) وسيبستيان سوريا وخالد الزكيبا وفضل عمر ويوسف 

أحمد (قطر) ووحيد محمد (السيلية).

  وفي الدقائق االولى النطالق 
التشيكي  الثاني أجرى  الشوط 
ميروسالف سكوب املدير الفني 
للمنتخـــب املصـــري تغييرين 
دفعة واحدة حيث أشرك أحمد 
فتحي «بوجي» بدال من حســـام 
عرفات وعفروتو بدال من أحمد 

شكري.
املنتخـــب  يســـمح    ولـــم 
الكوستاريكي لنظيره املصري 
بتشكيل خطورة كبيرة على مرمى 
ألفارادو، كما افتقد الفريق املصري 
التمريرات  التركيز واملهارة في 

وسرعة اتخاذ القرار.
  وفي الدقيقة ٧٦ أجرى سكوب 
تغييره الثالـــث ودفع بالالعب 
مصطفى جالل بدال من هشـــام 

محمد.
  ومع علو هتافات اجلماهير 
املصريـــة ومؤازرتها للمنتخب 
صاحـــب األرض كاد مصطفى 
جالل أن يســـجل هدف التعادل 
في الدقيقة ٧٨ عندما تلقى الكرة 
من ضربة ركنية سددها عفروتو 
وحولها برأسه لكنها مرت بجوار 

القائم مباشرة.
  ولم يفقـــد املنتخب املصري 
األمل وواصل محاوالته اجلدية 
وكاد عفروتو أن يدرك التعادل 
في الدقيقة ٨٤ حيث سدد ضربة 
حرة مبهارة شديدة لتمر الكرة 
فوق احلائط البشري لكن ألفارادو 
واصـــل تألقه وتصـــدى للكرة 

بصعوبة.
  ولكن فـــي الدقيقة ٨٨ قضى 
ماركـــوس أورينـــا علـــى أمال 
اجلماهير املصرية متاما وأضاف 
الهدف الثاني لكوستاريكا مستغال 
غفلة دفاعية من جانب الفريق 

املصري. 

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
  أفسد العبو املنتخب املصري 
ومدربهم التشيكى سكوب على 
اجلماهير املصرية فرحتم ببطولة 
العالم للشباب واحالمهم  كأس 
في التأهل الى املربع الذهبي، بعد 
ان خسر شـــباب الفراعنة امام 
كوستاريكا ٠-٢ في مباراة دور 
الـ ١٦، ليكون ثاني فريق احتل 
صدارة مجموعته في الدور األول، 
يخرج بالضربة القاضية من دور 

الـ ١٦ بعد املنتخب االسباني.
   وانقطعت بذلك مسيرة جيل 
جديد من العبي الكرة في مصر، 
والذين لم يكن يعرفهم أحد قبل 
هذه البطولة، ووضح انه جيل 
يفتقد ثقافة الكرة احلديثة واللعب 
اجلماعي، وانه فريق يعانى من 
فقدان التواصل مع اجليل االقدم 
وبطوالته، كمـــا يفتقد الترابط 

مع مدربيه. 
  وفي الدور نفسه جنح منتخب 
غانا امللقب بالنجوم السوداء ان 
يحول هزميته امام جنوب افريقيا 
الى فوز ٢-١ ولكـــن بعد وقت 
اضافى، كما جنح منتخب املجر 
في ان يطيح بالفريق التشيكي 
بضربات الترجيـــح ٤ -٣ بعد 
التعادل ٢-٢ في الوقتني االصلي 
واالضافي للمباراة، ليتلقى مدرب 
منتخب سكوب لطمتني في ليلة 
واحدة بخسارته مع املصريني، ثم 
خروج منتخب بالده «التشيك» 

والذي كان يدربه في السابق.
  وحطم املنتخب الكوستاريكي 
أمال اجلماهير املصرية في إحراز 
اللقب العاملي في البطولة التي 
تستضيفها مصر، وحقق فوزا 
صعبـــا على منتخب الشـــباب 
إلى دور  ليتأهل على حســـابه 

الثمانية.
  وافتتح املنتخب الكوستاريكي 
الدقيقة ٢١ بهدف  التسجيل في 
املنتخب خوسيه  ســـجله قائد 
مينا، ثم دعم ماركوس أورينا فوز 

الفريق بالهدف الثاني (٨٨).
  وبدأت املباراة حماســـية من 
جانـــب الفريقني وكان املنتخب 
املصري األكثر سيطرة على الكرة 
وعلى وسط امللعب في الدقائق 
األولى التي لم تشـــهد خطورة 

قبل نهاية الشوط األول وكاد أن 
يرد بهدف في الدقيقة ٤٠ عندما 
مرر شهاب أحمد كرة عرضية إلى 
أحمد حجازي الذي سددها برأسه 

لكنها في يد احلارس.
  وأنقذ احلـــارس علي لطفي 
املنتخـــب املصري من هدف في 
الثوانـــي األخيرة من الشـــوط 
األول حيث تصدى لكرة رأسية 
خطيرة سددها ماركوس أورينا 

إثر متريرة عرضية.

٢١ بهدف سجله القائد خوسيه 
مينا من ضربة برأسه إثر ضربة 

حرة.
  وجاء الهدف ليشعل حماس 
الذين كثفوا  العبي كوستاريكا 
محاوالتهم لتدعيم تقدمهم بهدف 
آخر، بينما ظل املنتخب املصري 
متأثرا بالصدمة لدقائق ولم يكن 

له رد فعل سريع.
  وكثف املنتخب املصري ضغطه 
التعادل  الهجومي سعيا إلدراك 

على املرميني.
املنتخـــب املصري أن    وكاد 
يتقدم في الدقيقة ١٩ عندما مرر 
إسالم رمضان طولية إلى محمد 
طلعت الذي ســـدد كرة خطيرة 
برأسه لكن احلارس الكوستاريكي 
اســـتيبان ألفارادو كان متيقظا 

وتصدى لها.
  وفاجأ املنتخب الكوستاريكي 
منافســـه املصـــري واجلماهير 
املصرية عندما تقدم في الدقيقة 

 تنطلق اليوم بطولة كأس جنوم قطر التي اســـتحدثها االحتاد 
القطري لكرة القدم للمرة االولى هذا املوسم مبشاركة فرق الدرجة 
االولـــى فقط التاحة الفرصة امامها لزيـــادة االحتكاك خالل فترة 

توقف الدوري.
  ووزع االحتاد الفرق الى مجموعتني ضمت االولى السد وقطر 
والعربي وام صالل والسيلية والشمال، والثانية الغرافة والريان 

والوكرة واخلور واالهلي واخلريطيات.
  وتقام املباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل اول 
وثاني كل مجموعة الى نصف النهائي في ٣٠ ديســـمبر، على ان 

تقام املباراة النهائية في الثالث من يناير ٢٠١٠.
  يلتقي اليوم في اجلولة االولى السد مع الشمال والعربي مع ام 

صالل وقطر مع السيلية في املجموعة االولى. 

 أعلن االحتاد القطري للسيارات والدراجات النارية دعمه للفرنسي 
جان تود في انتخابات االحتاد الدولي للســـيارات ٢٣ اجلاري في 
فرنسا. وقال رئيس االحتاد القطري ناصر العطية في اتصال مع 
وكالة «فرانس برس» «اننا كاحتاد قطري ندعم ترشيح الفرنسي جان 

تود الى منصب رئيس االحتاد الدولي في االنتخابات املقبلة».
  ويتنافس تود في االنتخابات مع بطل العالم السابق للراليات 
وعضو البرملان االوروبي احلالـــي الفنلندي آري فاتنن الذي كان 

سبق تود باسبوع في اعالن ترشيحه.  

 تأهل المجر وغانا على حساب التشيك وجنوب أفريقيا إلى دور الثمانية 

 كوستاريكا ُتْجهض أحالم مصر في كأس العالم للشباب


