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الجزاف: نأمل تعاون األندية مع قرار االتحاد الدولي

سيكون لكل حادث حديث. 
من جانبه أعرب رئيس مجلس 
ادارة الهيئ���ة العامة للش���باب 
والرياضة فيصل اجلزاف عن 
أمله في ان يكون هناك جتاوب 
من األندية لقرار االحتاد الدولي 
القاضي بعدم تعارض القوانني 

احمللية مع قوانني »فيفا«.
ق���رار  ان  وق���ال اجل���زاف 
االحتاد الدولي سيسمح بإجراء 
االنتخابات وفق���ا لنظام ال� 14 
موضحا انه بقرار »فيفا« فإننا 
بذلك قطعنا شوطا كبيرا في حل 
املش���اكل التي تواجه الرياضة 
الكويتي���ة وبانتظ���ار حلحلة 

القضايا األخرى«.
واضاف انه في السابق كان 
هناك خالف عل���ى نظام ال� 14 
وجاء االحتاد الدولي اليوم لينهي 
هذا اخلالف بتأكيده ان القوانني 
الرياضية الكويتية تتفق متاما 
مع القوانني الدولية، داعيا اجلميع 
الى العمل ملصلحة الكويت تفاديا 
ألي تعليق لألنشطة الرياضية 

في املستقبل.
وردا على سؤال عن اللجنة 
املشكلة من وزير الشؤون للنظر 
في تعديل القوانني الرياضية قال 
ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا 
في االس���تماع جلميع وجهات 
الى ان  النظر املختلفة، مشيرا 
»هناك توافقا كبيرا في النقاط 

التي طرحت«.
واعرب اجلزاف عن تفاؤله 
بشأن املرحلة املقبلة مبساعدة 

وتفهم األسرة الرياضية كلها.

 )هاني الشمري(الشيخ أحمد اليوسف متوسطا أسد تقي وعماد الغربللي أثناء املؤمتر الصحافي

عبد العزيز املشعان انتظم في تدريبات القادسية

أحمد النواف

العبو املنتخب الوطني أثناء أحد التدريبات في القاهرة

اال ان الشارع الرياضي سيعلم 
حقيقة م���ا يجري في الرياضة 
الكويتية، مشيرا الى ان االنتقالية 
ستقوم بإخطار االحتادين الدولي 
واآلسيوي برغبة اعضاء اجلمعية 
العمومية، مشددا على انه سيعمل 
مع أي مجلس ادارة منتخب من 
14 عض���وا لتعديل أي مواد في 
النظام االساسي مستغال عالقاته 
مع مسؤولي »فيفا« واآلسيوي 

في هذا الصدد.
وعن ترش���يح نفس���ه في 
املجلس املقبل، قال اليوس���ف: 
اآلن نحن في مهمة إنهاء األزمة 
وطي ملف الكويت نهائيا وبعدها 

العمومية غير العادية، مضيفا 
ان »التكتل«ارسلت امس كتابها 
الذي حددت في���ه موعد اجراء 
العمومية الى االحتادين الدولي 

واآلسيوي.
اذا ما كانت رغبة  وبسؤاله 
اغلبية االندية في اجراء انتخابات 
الختي���ار مجل���س ادارة من 5 
اعضاء، قال اليوسف انه يأمل ان 
تكون رغبة »االغلبية« قد حصلت 
قبل وصول كتاب »فيفا« الذي 
يتيح لنا اختيار مجلس ادارة من 
14 عضوا واذا ما استمرت رغبة 
»التكتل« فنحن ال منلك اال احترام 
وجهة نظر ورأي اغلبية األندية 

يناير املقبل على ابعد تقدير الن 
»االنتقالية« حتتاج الى 45 يوما 
وهي الفترة القانونية لكي يتم 

اجراء االنتخابات فيها.

دعوة باطلة

اندية  ان  اليوس���ف  وب���نينّ 
االغلبي���ة »التكت���ل« ال يح���ق 
له���ا اجراء االنتخاب���ات في 15 
املقب���ل ألن دعوتهم  نوفمب���ر 
لهذه االنتخاب���ات باطلة لعدم 
القانونية كما  املدة  استيفائهم 
في النظام األساسي الذي ينص 
على وجوب مرور 45 يوما من 
تاريخ توجيه الدعوة قبل عقد 

عبداهلل العنزي 
أكد رئيس اللجنة االنتقالية 
املكلفة بإدارة شؤون احتاد كرة 
القدم الشيخ احمد اليوسف انه 
الى  تقدم بطلب صب���اح امس 
الديوان األميري لتحديد موعد 
اللجنة االنتقالية للتشرف بلقاء 
صاحب السمو االمير كي تقدم 
الدولي  لس���موه كتاب االحتاد 
»فيفا« الذي يحمل املوافقة على 
تشكيل مجلس ادارة احتاد الكرة 
من 14 عضوا موافقة لرغبة سموه، 
مضيفا ان االنتقالية عملت منذ 
اليوم االول لها على تنفيذ رغبة 
صاحب السمو األمير التي هي 
الرياضيني  مطلب أساسي لكل 
وجناحن���ا في ذل���ك نهديه الى 

الشارع الرياضي.
وأضاف اليوسف خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده امس في 
مبنى احتاد الكرة بالعديلية ان 
اللجنة االنتقالية ارسلت دعوات 
العمومية غير  عقد اجلمعي���ة 
العادية املقرر اقامتها في 12 من 
نوفمبر املقبل وذلك لتعديل املادة 
32 من النظام االساسي لالحتاد 
لزيادة عدد اعضاء مجلس االدارة 
م���ن 5 الى 14 عضوا، مناش���دا 
االندية ال� 14 باستغالل الفرصة 
الذهبية التي اتيحت ملجتمع الكرة 
الكويتي م���ن اجل انهاء االزمة 
التي تعيشها الكرة الكويتية منذ 
اكثر من سنتني، مشيرا الى ان 
احتاد الكرة سيكون له مجلس 
ادارة منتخب من 14 عضوا وفقا 
لرغبة صاحب السمو االمير في 

الغانم: قرار »فيفا« ليس بجديداليوسف: »األغلبية« ال تملك حق إجراء االنتخابات 

المطوع: االستقرار بال تعارض

الرومي: كشف المسرحية

أك����د النائب مرزوق الغامن ان قرار االحتاد 
الدولي لي����س بجديد، بل كان متوقعا ويثبت 
املقولة ان القوانني احمللية ال تتعارض مع اللوائح 
الدولية، موضحا ان هذه فرصة ذهبية للخروج 
من املأزق الرياضي وانهاء شبح التأزمي، داعيا 
كل االطراف الرياضية الكويتية الى التعاون 
وتطبيق القوانني. وق����ال الغامن في تصريح 
للصحافيني امس ان هناك »جمعية عمومية« 
س����تدعى ومن واجب جميع االندية احلضور 
واملصادقة على النظام االساسي، وبالتالي نخرج 
من هذا املأزق وذلك النفق. واضاف الغامن انه 

يجب ان تكون هناك نهاية لهذا املأزق.
مستدركا: االمر واضح منذ البداية وهو عدم 
وجود تعارض مع املواثيق الدولية واليوم أتى 
هذا القرار ليؤكد ما قلناه منذ ثالث س����نوات. 
وشدد على ضرورة تطبيق القانون، مبينا ان 
هناك كتابا واضحا من »الفيفا« يؤكد ان اللوائح 
والقوانني الدستورية احمللية تتوافق مع اللوائح 

الدولية، وبالتالي ليست هناك حجة أو عذر، 
مؤكدا ان تنفيذ رغبة صاحب الس����مو األمير 
أمر ضروري وواجب على كل مواطن كويتي، 
وينعك����س هذا االمر عل����ى االندية الرياضية 
وكل املؤسسات. وأبدى تفاؤله بالتزام االندية 
الرياضية، مؤكدا انه ال يوجد اي مواطن كويتي 
يقبل مبخالفة رغبة صاحب السمو األمير أو 
يقبل بإعادة املش����كلة الى املربع االول، فضال 
عن ان الش����عب الكويتي مل من هذه املشكلة. 
واضاف: بعد حضور االندية اجتماع اجلمعية 
العمومية واملصادقة على النظام االساس����ي 
س����تجرى انتخابات بعدها ب� 45 يوما ويتم 
انتخاب كل ممثل داخل ناديه ليصبح 14 ممثال 
لالندية ثم انتخ����اب الرئيس ونائب الرئيس 
في اجلمعي����ة العمومية ومن ثم االغلبية هي 
التي تتسلم االحتاد ومن ثم محاسبة مجلس 
االدارة الذي سيتحمل مسؤولية ادارة االحتاد 

عن عمله.

شدد النائب عدنان املطوع على ضرورة اال 
يكون هناك تعارض بني قوانني الرياضة احمللية 
والقوان����ني الدولية حتى يكون هناك نوع من 

االستقرار للوضع الرياضي.

وقال املطوع في تصريح للصحافيني امس اذا 
كانت القوانني احمللية متوافقا عليها ومعتمدة من 
قبل الهيئات الدولية فهذا امر نباركه ونؤيده طاملا 

انه يعود بالنفع على الساحة الرياضية.

أكد رئي����س مجلس االمة 
باالناب����ة النائ����ب عب����داهلل 
الروم����ي ان ق����رار »فيفا« قد 
كشف املسرحية التي حدثت 
في السابق وكشف كذلك انه 
ال يوجد تعارض بني القوانني 

احمللي����ة وامليثاق الدولي وال 
توجد ضرورة لتعديل القوانني 
الرياضي����ة. وقال الرومي في 
تصريح للصحافيني والدليل 
على ذلك ان االحتاد الدولي هو 
نفسه من طرح ايقاف الكويت 

لتعارضها للقوانني وهو في 
الوقت نفسه الذي عدل قراره 
تاركا بذلك عالمة اس����تفهام 
كبيرة وتبقى كذلك مصداقية 
االحت����اد الدولي في التعاطي 

مع الدول.

إبراهيم: قلت للمشعان »أنا بره وأنت موجود«

المنتخب الوطني يواجه السعودية 29 ديسمبر

الحساوي: صفقة انتقال كيتا إلى صفوف 
ڤالنسيا لم تحسم حتى اآلن

غوران يضع اللمسات األخيرة على األزرق قبل مباراة األردن
القاهرة ـ حسين المطيري موفد جمعية الصحافيين

يختتم املنتخب الوطني األول لكرة القدم مس���اء اليوم تدريباته 
اليومية في معسكره اخلارجي الذي يقيمه حاليا بالقاهرة استعدادا 
للقاء منتخب اندونيس���يا 14 نوفمبر املقبل في التصفيات اآلسيوية 

املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2011 التي ستقام في قطر.
وم���ن املقرر أن يضع اجلهاز الفني ملس���اته األخيرة على الفريق 
قبل مالقاة منتخب األردن غدا في مباراته الودية الثانية واألخيرة له 

باملعسكر قبل العودة للكويت األحد املقبل.
وأدى العبو األزرق تدريباتهم املسائية بحماس ومعنويات عالية، 
وقد ركز اجلهاز الفني خاللها على التمارين التكتيكية، حيث مت تقسيم 
الالعبني إلى مجموعتني تقوم كل مجموعة بعمل متريرات قصيرة في 
مساحات ضيقة لكي يتعود الالعبون على التمرير الصحيح والضغط 
املستمر على حامل الكرة وهو التدريب الذي حرص عليه املدرب غوران 
ومساعده عبد العزيز حمادة لعالج أخطاء الالعبني سواء في التمرير 

أو التمركز خاصة في خطي الوسط  والدفاع.
وأوضح عبدالعزيز حم���ادة أن التدريب األخير لألزرق لن يكون 
كباقي التدريبات وإمنا كل ما هناك وضع اللمسات األخيرة قبل مباراة 
األردن غدا حيث ركزنا طوال اليومني املاضيني على عالج األخطاء التي 

وقعت في مباراة ليبيا السابقة.

وأضاف حمادة أن نتائج املباريات الودية ليست مقياسا لالعبني 
فهم لم يتجمعوا منذ فترة طويلة وأتوقع منهم أداء مختلفا في املباراة 

الثانية خاصة من ناحية التفاهم والتجانس بامللعب.
وأشاد علي محمود مش���رف املنتخب بالتزام الالعبني بتعليمات 
اجلهازين الفني واإلداري خالل التدريبات اليومية ما يدل على حرصهم 
وإصرارهم على االس���تفادة من املعس���كر وحتقيق نتيجة جيدة في 

مباراتي الذهاب واإلياب أمام اندونيسيا.
وأضاف ان هاتني املباراتني مهمتان للغاية بالنسبة لنا فهما فرصة 
ال تعوض ويجب االستفادة منها فخروجنا بست نقاط سيكون دفعة 
معنوية كبيرة لنا في طريق التأهل.مشيرا إلي أن ذلك ال يعني التقليل 
من مستوى املنتخب االندونيسي فهو مهيأ جيدا وأدى مباريات قوية 
أمام عمان و استراليا خالل الفترة املاضية وإمنا ثقتنا كبيرة بالعبينا 

بعد هذه اجلهود الكبيرة التي تبذل طوال فترة املعسكر.
وأعرب محمود عن أمله في أن يوفق األزرق في استغالل الفرص 
وعدم االس���تعجال واللعب بحذر ومتني من اجلماهير مساندته في 
مباراة الذهاب التي س���تكون في الكويت على أرضنا وبني جماهيرنا 

الوفية.
ومن املقرر ان يخوض األزرق مباراة ودية أمام املنتخب السعودي 

29 ديسمبر قبل مواجهة استراليا في تصفيات كأس آسيا.

التعامل م����ع فريق كله جنوم 
جتد اغلبهم ضمن املنتخبات 
الوطنية وتستطيع احلفاظ على 
مستواهم وخصوصا الالعبني 
الش����بان الذين اجادوا تطبيق 
اخلطط التكتيكية وتغييراتها 
الى اخرى، متمنيا  من مباراة 
مواصلة ه����ذا االداء املميز في 

باقي املباريات.

ماديا وليس املشعان وحده ألنه 
يدرك ان الالعب احمللي مظلوم 
ماديا ويتمنى ان يس����تفيدوا 
جميعا من االحتراف سواء محليا 
او خارجيا لكن في النهاية القرار 
ليس بيده بل بيد مجلس االدارة  
وعن املستوى املميز الذي ظهر 
ف����ي كأس االحتاد  الفريق  به 
قال ابراهيم ان����ه من الصعب 

عبدالعزيز جاسم
أك����د مدي����ر الك����رة بنادي 
القادس����ية فواز احلساوي ان 
الالعب عبدالعزيز املش����عان 
موجود حالي����ا في التدريبات 
رغم العقوبة التي صدرت بحقه 
وانه ينتظر خالل االيام القليلة 
املقبلة تقرير اجلهاز الفني فيما 
يخص التزامه في التدريبات، 
ومن ثم التفكي����ر في إمكانية 
ارسال كتاب الى مجلس االدارة 
لرفع اإليقاف عنه، وهذا االمر 
يرجع اوال واخيرا الى مجلس 
االدارة، مؤكدا في الوقت ذاته 
انه ال توجد نية لالس����تغناء 
عن املشعان او اعارته الى احد 
االندية احمللية الن هذا القرار 
اوال واخيرا بيد املدرب محمد 
ابراهيم الذي يحدد مدى حاجته 

ألي العب.
وعن احتراف العاجي ابراهيما 
كيتا في ڤالنسيا االسباني قال 
احلساوي انه حتى هذه اللحظة 
لم يصل اي كتاب رس����مي من 
النادي اإلس����باني بخصوص 
التعاقد او القيمة املالية التي من 
احملتمل ان حتدد خالل اليومني 

املقبلني على اقصى تقدير.
من جانب����ه أش����ار مدرب 
االصفر محمد ابراهيم الى ان كل 
ما يقال في اآلونة االخيرة عن 
عدم رغبته في وجود املشعان 
عار ع����ن الصحة، وانه قال له 
باحلرف الواحد عندما اجتمع 
به قبل بدء التدريبات »انا بره 
ياملشعان وانت موجود النك ابن 
النادي وامامك مشوار طويل« 
لك����ن ال ميكن لي ان اضمن له 
مكانا اساسيا في التشكيلة الن 
لديه 30 العبا آخرين، مشيرا الى 
انه لن يقف في طريق اي العب 
يرغب في االحتراف واالستفادة 

سانتوس »طار« من السالمية

الزنكوي يحتفظ بذهبية المطرقة 

الجولة الثالثة لدوري 17 سنة اليوم

عبدالعزيز جاسم
أكد مدير الفريق االول لكرة القدم بنادي الساملية علي عبدالرضا ان 
صفقة املهاجم البرازيلي دوس سانتوس لم يكتب لها النجاح بسبب 
انتقال الالعب ال����ى ناد برازيلي آخر وكان من املفترض ان يصل الى 
الساملية السبت املاضي لكنه اعتذر في البداية وابلغنا قبل يومني انه 
تعاقد مع ناد اخر، مؤكدا ان اجلهازين االداري والفني شاهدا عددا من 
السير الذاتية ملهاجمني اخرين للتعاقد معهم وان الفريق غير متعجل 
ولديه الوقت الكافي الختيار االفضل. واشار عبدالرضا الى ان اخلسارة 
من النصر في كأس االحتاد 0-1 لم تكن س����وى كبوة سينهض منها 
الس����ماوي في اجلولة املقبلة امام اجلهراء وس����يظهر فيها مبستواه 
الطبيع����ي الذي قدمه امام القادس����ية باجلولة االول����ى والتي انتهت 
بالتعادل 3-3، مشيرا الى ان مستوى الفريق في تطور مستمر وهذا 
الذي يريده اجلهاز الفني قبل الدخول في منافس����ات الدوري املمتاز 

بأفضل حال كونه احملك احلقيقي لتقييم مستوى اي فريق.

شهد اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية ال� 16 أللعاب 
القوى التي تقام في دمشق صحوة مغربية واضحة وتراجعا مصريا 
الفتا وغياب عدد من عدائي الصف االول من مختلف اجلنس���يات 

رغم ورود أسمائهم على كشوف الوفود املشاركة.
وحافظت الكويت على تفوقها في رمي املطرقة، بعدما احتفظ 
علي الزنكوي بالذهبية )76.46 م(، وحصل املصري محسن عناني 
على الفضية )74.31 م(، والكويتي اآلخر محمد جاسم العبداهلل على 
البرونزي���ة )69.20 م(. وحصلت املغرب في يوم االربعاء املاضي 
على 4 ذهبيات و5 فضي���ات وبرونزية وتصدر الئحة امليداليات 
)4 + 5 + 3( مقابل ذهبية وفضية ملصر التي تراجعت الى املركز 
الثالث فيم���ا حافظت البحرين على املرك���ز الثاني بعد ان كانت 
صاحبة احلصة الثانية )2 ذهب و2 فضة و2 برونز( كما هي حال 

الدولة املضيفة سورية.

مبارك الخالدي 
تنطلق عصر اليوم اجلولة الثالثة لدوري حتت 17 سنة بإقامة 7 
لقاءات حيث يلتقي املتصدر الكويت مع الصليبخات، والشباب مع 
الساملية، والنصر مع الساحل، واليرموك مع كاظمة، والفحيحيل 
مع العربي، والقادسية مع التضامن، واجلهراء مع خيطان علما ان 

املباريات ستقام على املالعب رقم 2 للفرق الواردة اوال.
اجلدير بالذكر ان الفرق ستفتقد جهود العبيها املنضمني ملنتخب 
الناشئني الذي يجرى متارينه على مالعب نادي النصر استعدادا 

للمغادرة الى معسكره في ماليزيا منتصف ليل االحد املقبل.

اصدر وكيل وزارة الداخلية 
الرجيب قرارا  الفريق احم���د 
يقضي باعادة تشكيل مجلس 
ادارة احتاد الشرطة الرياضي 
من 9 اعضاء برئاسة اللواء احمد 

النواف.
ويض������م املجلس اجلديد 
العقيد عبدالرح���من احلق����ان 
نائبا للرئيس واملقدم ولي����د 
العام  امين���ا للس���ر  الغ���امن 
واملق�������دم خالد بن س���المة 
واملق�����دم ركن نبيل الشطي 
واملقدم خال���د البحوه واملقدم 
وليد الشه������اب واملقدم سعد 
الهم����الن اعض�������اء ووليد 

الص����انع امين���ا للصندوق.
وعقد مجل���س ادارة احتاد 
الشرطة بعد تشكيله اجلديد 
اجتماعا تنسيقيا ناقش خالله 
العديد م���ن القضايا املتعلقة 
بخط���ة عم���ل االحت���اد خالل 
املوس���م املقبل وسبل تطوير 
األلعاب واملش���اركات احمللية 
واخلارجية باالضافة الى حتديد 
مديري الفرق لأللعاب الفردية 
واجلماعي���ة وترأس االجتماع 
الل���واء احمد الن���واف رئيس 
مجلس االدارة وحضره العقيد 
عبدالرحمن احلق���ان واملقدم 
ولي���د الغامن وولي���د الصانع 

الفرق الرياضية على ضرورة 
مواصل���ة التدريب واحملافظة 
على االجنازات السابقة وحتقيق 
افضل النتائج في املش���اركات 

املقبلة.
وتطرق االجتماع الى تشكيل 
جلنة تختص بتطوير وتنظيم 
املوافقة  الى  االحتاد باالضافة 
على املشاركة في بطولة الشرطة 
الثانية للس���باحة  العربي���ة 
التي تقام في الس���ودان يناير 

املقبل.
اللجنة االعالمية  وتشكيل 
برئاس���ة املقدم ولي���د الغامن 
وتك���رمي الرياضيني املميزين 
ومت توزيع مديري الفرق على 

النحو التالي:
العقيد عبدالرحمن احلقان 

� السباحة وكرة املاء
املقدم وليد الغامن � كراتيه � 

تايكوندو � جودو � مبارزة
املق���دم خالد بن س���المة � 

الرماية
املقدم خال���د البحوه � كرة 

الطائرة � كرة اليد
املقدم وليد الشهاب � ألعاب 
القوى � اسكواش � تنس � كرة 

طاولة � بولينغ
املقدم س���عد الهمالن � كرة 

القدم وكرة السلة.

امني الصن���دوق واملقدم خالد 
بن س���المة واملقدم ركن نبيل 
الش���طي واملقدم خالد البحوه 
واملقدم وليد الش���هاب واملقدم 

سعد الهمالن.
من جانبه، رحب اللواء احمد 
النواف باحلضور وهنأ اعضاء 
املجل���س اجلديد عل���ى الثقة 
الغالية التي اوالهم اياها وزير 
الداخلي���ة الفريق الركن جابر 
اخلالد ووكيل الوزارة الفريق 
الرجيب على اختيارهم  احمد 

لعضوية مجلس االدارة.
الن���واف االجهزة  وح���ث 
الفني���ة واالداري���ة والعب���ي 

إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الشرطة

»خليجي اإلسكواش« للناشئين 10 نوفمبر
حامد العمران

حددت اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون 
للعبة االسكواش املوعد اجلديد للبطولة اخلليجية 
اخلامسة عشرة للناش���ئني حتت 15 و19 سنة 
حيث تقام البطولة من 10 الى 14 نوفمبر املقبل 
وتستضيفها الكويت على مالعب مركز االحتاد 

في جنوب السرة.
وقد قررت جلنة التدريب بدء تدريب املنتخبني 
السبت املقبل على مالعب االحتاد وحذرت اللجنة 
من تغيب الالعبني وق���ررت أنه في حال غياب 

الالعب ثالثة ايام سيستبعد عن املنتخب وسيتم 
اس���تدعاء العب آخر بدال منه مع تنفيذ الئحة 
العقوبات على الالعبني املتخلفني عن التدريب.

من جانب آخر، قررت جلنة املس���ابقات في 
االحتاد نق���ل مباريات نادي خيطان من مالعب 
النادي الى مالعب االحتاد وذلك لعدم صالحية 

املالعب بالنادي.
يذكر ان مباري���ات ناديي التضامن والنصر 
تلعب عل���ى مالعب االحتاد وذل���ك ايضا لعدم 

صالحية املالعب فيهما.


