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ولكني ال أتوقع..
بس����بب األح����داث املتتالية في احتاد ك����رة القدم 
ومراسالت اللجنة االنتقالية من جانب وأندية االغلبية 
من جانب آخر الى االحتاد الدولي »فيفا« كدنا ننسى 
ان لدينا منتخبا ازرق مقبال على استحقاقات خارجية، 
ولوال مباراته التجريبية االخيرة مع سورية الختلطت 
علينا االسماء وااللوان لكنه كان في حالة تبعث على 
االطمئنان قبل مواجهته اندونيس����يا في الكويت 14 
نوفمبر اجلاري، فشاهدناه ينقل كراته باتقان ويصل 
بيسر الى مرمى اخلصم وان تأخر هدف الفوز كثيرا 
بعدما انحرفت كرات املهاجمني عن مسارها الطبيعي 
للمرم����ى، فمثل هذه اللق����اءات الودية متنحك الوقت 
الكافي الس����تخالص العيوب ومعاجلتها فإن خسرت 
فال يضرك وان فزت فال بأس، وقد الحظنا ان منتخبنا 
يقطع مسافات طويلة كي يدخل كرته الى منطقة جزاء 
اخلصم وهذا من شأنه ان يصيب الالعبني بتقطع في 
االنفاس فاملتعارف عليه في النهج الهجومي ان تصل 
بكرتك الى حالة اخلطورة في حدود 9 الى 10 متريرات 
كيال تعطي الفرصة للفريق اآلخر ترتيب اوراقه فما 
الفائدة عندما يتناقل الالعبون الكرة مينة ويسره، طوال 

وعرضا ثم تعود ادراجها الى حارس مرماهم؟!
يحت����اج منتخبنا الى صانع ألعاب باس����تطاعته 
»احتواء« منطقة املناورات والتنويع في اللعب ومساندة 
املهاجمني، ال ان يقف في وسط امللعب ويطلب من زمالئه 
خدمته ومده بالكرات كي يوصلها من ملسة واحدة الى 
املهاجمني كما كان يفعل صّناع اللعب س����ابقا فالكرة 
اآلن بحاج����ة الى العب بثالث مه����ام على اقل تقدير، 
واملالحظة األهم التي خرجنا بها بعد مباراة سورية 
ان املدرب الصربي غوران توڤاريتش يعتمد اعتمادا 
كليا على بدر املطوع في كل ش����يء، نعم فهو مطالب 
بأن يبدأ الهجم����ة وينهيها ايضا وهذا ما يفوق قدرة 
الالعب اللياقية والعضلية، ورغم اننا لسنا مع اقامة 
املعس����كر احلالي في القاهرة كما ذكرنا ذلك في مقال 
س����ابق فكل ما نتمناه ان يكون ذا فائدة قبل مواجهة 
اندونيسيا املقبلة والتي تتطلب من املدرب ان يهاجم 

ويهاجم ويهاجم.
< من منك����م يعرف محمد الفهد ون����ادر العنزي 
ومحمد القبندي ومتعب الشمري ونواف جديد )ابن 
اخ الالعب السابق نواف جديد( وزمالءهم اآلخرين، 
هؤالء هم صغارنا الذين تأهلوا الى نهائيات كأس آسيا 
للناشئني في الصني 2010 عن جدارة باشراف املدرب 
عبدالعزي����ز الهاجري الذي اكد حس����ن قيادته ألزرق 
الناش����ئني، ولكن ماذا بعد مشاركتهم في االستحقاق 
اآلسيوي املقبل؟ األكيد انهم سيالقون االهمال نفسه 
ملنتخبات املراحل السنية السابقة ولو كنا منلك خططا 
مس����تقبلية فإن هذا املنتخب لو وجد الرعاية الكاملة 
فسيكون أزرق كبيرا يخدم كرتنا الكويتية لسنوات 

طويلة ولكني ال أتوقع..
ناصر العنزي

محاوالت للعفو عن الطاهر.. والفضلي جاهز للمشاركة

مبارك الخالدي
تصاعدت وتيرة االس���تعداد ف���ي نادي الكويت 
خلوض املباراة النهائي لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم بعد غد الثالثاء على ستاد الكويت مبواجهة 

الكرامة السوري.
وانصب اهتمام ادارة األبيض على العمل إلخراج 
النهائي التاريخي بالشكل األمثل، من حيث الترتيبات 
اخلاص��ة باحلضور الرسمي للنهائي، اذ مت احلرص 
عل��ى توجي��ه الدع��وات لكب��ار املس���ؤولي��ن في 
البالد، وفي مقدمتهم س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد، والذي كان لدعمه الكبير من 
خالل توفير طائرة خاصة للفريق الى اربيل وهونغ 
كونغ، األث��ر البال��غ ف��ي املساهمة بتحق�ق نتائ��ج 
الفت��ة قادت الفريق الى النهائي للم��رة األول��ى ف��ي 

تاري��خ األندية الكويتية.
كما وجهت الدعوة الى رئيس االحتاد اآلسيوي 
محمد بن همام ونائبه يوس���ف الس���ركال اللذين 
س���يصالن في الس���اعة ال� 3 عصر غد، فيما وصل 

رئيس االحتاد السوري احمد احلربا امس.
الى ذلك، يعقد رئيس نادي الكويت عبدالعزيز 
املرزوق ورئيس جهاز الكرة النائب مرزوق الغامن 
مؤمترا صحافيا في الس���اعة ال���� 12:30 ظهر اليوم 
مبقر إدارة النادي، لتسليط الضوء على الترتيبات 
واالستعدادات اخلاصة باس���تضافة احلدث األبرز 

على الساحة احمللية.

االستعدادات الفنية لألبيض

وفي موازاة االستعدادات اإلدارية، واصل األبيض 

استعداداته الفنية للمباراة النهائية، واطمأن اجلهاز 
الفني للفريق بقيادة احملل���ي محمد عبداهلل، على 
س���المة احلارس الدولي خال���د الفضلي والذي من 
املقرر ان يخوض اللقاء لالستفادة من خبرته في مثل 
هذه اللقاءات املهمة، إضافة ملا ميثل تواجده من ثقل 
خلط الدفاع، الذي سيفتقد الى جهود يعقوب الطاهر 
املوقوف إداريا، اال اذا استجابت االدارة الى الضغوط 
اجلماهيرية التي طالبت برفع العقوبة عنه، واالكتفاء 

مبا شكله القرار من صدمة نفسية لالعب.
كم���ا قام اجلهاز الفني بالتركيز على اداء رباعي 
خط الظهر وتكثيف عالج س���امر املرطة ليش���غل 
مركز القلب، بج���وار البحريني عبداهلل املرزوقي، 
واملفاضلة بني احمد الصبيح وفهد حمود، في مركز 

الظهير األمين.

وقد اخذ التركيز على تنفيذ الكرات الثابتة جانبا 
كبيرا باعتباره���ا احد احللول الناجعة التي طبقها 

الالعبون في مباريات سابقة.
ومن املقرر ان يكون قد دخل الفريق معس���كرا 
داخليا مساء امس، مع بدء العد التنازلي للمباراة، 

ملا له من أهمية بالغة في هذا التوقيت.

وصول الكرامة

من جهة أخرى، وصلت بعثة فريق الكرامة الى 
البالد مساء امس، وضمت رئيس االحتاد السوري 
لكرة القدم و40 العبا وإداريا، وس���تقيم البعثة في 
فندق »جي دبليو ماريوت«. وقد أجرى الكرامة تدريبا 
على امللعب الفرعي لنادي الكويت، في ساعة متأخرة 

بناء على طلب مدربه محمد قويض.

دعوة رئيس الوزراء لحضور نهائي كأس االتحاد اآلسيوي.. وبن همام والسركال يصالن غدًا

نقاش حاد بني عضو اجلمعية العمومية في العربي جاسم عاشور وممثل الهيئة أحمد عايش خالل االجتماع في 15 يونيو املاضي

خالد الفضلي قد يعود حلراسة مرمى الكويت أمام الكرامة

تقي: لن نستضيف تصفياتجراغ وكنكوني التحقا باألخضر
كأس آسيا للشباب

العازمي يهنئ الفهد بالجائزةجنيدي: نتمسك بحقنا في هولدن

راشيم يلتحق بـ »سلة العربي«

عاشور يكّرم الالعبين المميزين

عبداهلل العنزي
يدخل العربي معس���كرا داخليا اليوم في فندق »هوليداي ان« 
استعدادا ملباراته مع الشباب االماراتي الثالثاء املقبل ضمن اجلولة 
الرابع���ة من املجموعة االولى للدوري ابطال اخلليج على س���تاد 

صباح السالم.
ويتصدر العربي املجموعة برصيد 6 نقاط، يليه احملرق البحريني 
ب�3 نقاط، والش���باب اخيرا من دون رصيد. ومن املقرر ان يدخل 
العبا االزرق محمد جراغ وشهاب كنكوني في معسكر االخضر بعد 
ان وصال الى البالد مساء امس، من معسكر االزرق في القاهرة. هذا 
ويواصل االخضر استعداداته للمباراة مبعنويات مرتفعة بعد ان 
اقترب من التأهل الى الدور نصف النهائي لكاس االحتاد اثر فوزه 
على الصليبخات، واحتفظ بصدارة املجموعة الثانية برصيد 10 نقاط 
مناصفة مع الكويت. ويغيب عن صفوف االخضر خالد عبدالقدوس 
الذي يحتاج الى عملية جراحية بالقدم، وحسني املوسوي، وخالد 
خلف، وجراح زهير، وفهد فرحان، مما يعني انه سيلعب مباراته 
الثاني���ة على التوالي في البطولة، وهو يعاني من ازمة مهاجمني. 
ومن املقرر ان يصل الى البالد غدا االثنني وفد نادي الشباب الذي 
فضل جه���ازه الفني احلضور قبل املباراة بيوم واحد فقط. وكان 
الشباب قد اقال مدربه البرازيلي تونينو سيريزو وعني بدال منه 
العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، بعد النتائج السلبية للفريق الذي 

يحتل املركز قبل االخير بدوري احملترفني االماراتي.

عبداهلل العنزي
أكد نائ���ب رئيس اللجنة االنتقالية املكلفة بادارة ش���ؤون 
احتاد الكرة أسد تقي ان استضافة الكويت تصفيات املجموعة 
الثالثة لك��أس آس���يا للشباب املقررة من 5 الى 15 اجلاري في 
مدينة أربي���ل العراقي��ة، صع��ب للغاية خصوصا بعد األنباء 
التي حتدثت عن إلغاء استضافة العراق للتصفيات، بسبب عدم 
تسليم احلكومة العراقية املبالغ املالية املخصصة الستضافة 

التصفيات.
وقال تقي ل� »األنباء« ان استضافة مثل هذا احلدث بحاجة 
الى مخاطبة عدد كبير من اجلهات والوزارات احلكومية، وجتهيز 
الفنادق إلقامة الوفود واملالعب التي س���تقام عليها املباريات، 
وتدري���ب املنتخبات وه���ذا األمر من املس���تحيل القيام به في 
غض���ون أيام قليلة فقط، لقصر الفت���رة التي تفصلنا عن بدء 

التصفيات.
وكان األمني املالي لالحت���اد العراقي لكرة القدم عبداخلالق 
مسعود قد هدد حكومة بالده بتقدمي اعتذار عن عدم استضافة 
التصفيات بس���بب عدم صرف املس���تحقات املالية الستضافة 

التصفيات.

يحيى حميدان
أكد عضو مجلس ادارة نادي اجلهراء ومدير لعبة كرة الس���لة 
حسن جنيدي ان الفريق سيتمسك بحقه في عودة احملترف االميركي 
جمال هولدن الى الفريق حتى ولو كان على حس���اب جلوسه في 
مقاعد البدالء وعدم استفادة النادي منه بعد اخالل هولدن باتفاقه 
م���ع اجلهراء والتوجه الى البحرين للتوقيع مع نادي النويدرات، 
بعد ان ابلغهم الالعب مبعلومات خاطئة وأكد لهم عدم ارتباطه مع 
اي ناد على الرغم من توقيعه رس���ميا مع اجلهراء وحصوله على 

جميع حقوقه املالية باالضافة الى سيارة.
وبني جنيدي ان اخلطوة التي اقدم عليها هولدن لن متر مرور 
الكرام وس���تكون ملجلس ادارة النادي وقفة جاده لعدم تكرار هذا 
االمر مستقبال مع اي من احملترفني، حيث كان من املقرر ان يكون 
هولدن ضمن وفد الفريق الذي توجه لالسكندرية اخلميس املاضي 

القامة معسكر تدريبي استعدادا للموسم اجلديد.
هذا وتبني ان لهولدن س���وابق عديدة في الهروب من االندية، 
اذ اتضح انه مسجل في االحتادين الڤنزويلي وااليراني باالضافة 
الى توقيعه مع اجلهراء، ويقوم مس���ؤولو ن���ادي اجلهراء حاليا 
باتصاالت عديدة مع نادي النوي���درات لضمان عودة الالعب من 

جديد للفريق.

بشرى شعبان
اعرب رئيس نادي املعاقني مهدي العازمي عن فخر واعتزاز 
جموع املعاقني في الكويت بحصول نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة لش���ؤون التنمية ووزير 
الدولة لش���ؤون االسكان الشيخ احمد الفهد على جائزة محمد 
بن راشد آل مكتوم لالبداع الرياضي في دورتها االولى كأفضل 

شخصية رياضية عربية.
وقال العازمي ان فوز الفهد بهذا اللقب يعد تقديرا من مانحي 
اجلائزة ملجهوداته الكبيرة في خدمة الرياضة احمللية والعربية 
وحلنكته ودوره الكبير في املس���يرة الرياضية الناجحة التي 

تخطت احلدود ووصلت الى العاملية.

وصل الى البالد امس األول محترف الفريق األول لكرة السلة 
بالنادي العربي، األردني راشيم رايت لاللتحاق بصفوف األخضر 
رسميا وكان في استقباله كل من مدير اللعبة مؤيد شهاب ومدير 

الفريق عدنان عبدالعزيز.
وتعتبر صفقة راشيم ذي  األصول االميركية مع سلة االخضر 
هي األبرز على الصعيد احمللي ملا يتمتع به الالعب من سمعة بعد 

تألقه الالفت مع املنتخب األردني.

أقام عض���و اجلمعية العمومية في النادي العربي حس���ني 
عاش���ور، حفال تكرمييا لالعبني املميزين في ألعاب البولينغ 

والرماية والدراجات املائية واجلمباز.
وقال عاش���ور ان تكرمي الالعبني املميزين جاء بعد النتائج 
البارزة التي حققوها خ���الل الفترة املاضية، وترجمة ألهدافه 
في تقدمي جميع أوجه الدعم لالعبني الذين يساهمون في رفع 

علم الكويت في احملافل الدولية.
وأكد انه عازم على االستمرار في تكرمي الالعبني املميزين في 
مختلف األلعاب الفردية واجلماعية، مشيرا إلى أن ما يقوم به 
ناب���ع من حبه لتكرمي املبدعني من الرياضيني الذين يجتهدون 
في حتقيق االجنازات للتأكيد على أن في الكويت العبني قادرين 

على التتويج بالبطوالت.
ومتنى عاش���ور من رجال األعمال املبادرة في دعم وتكرمي 
الالعبني لتحفيزهم على املضي قدما في تطوير أنفسهم، وحصد 

االجناز تلو اآلخر.

بـ »العربي« الهيئة ال تملك رفض التقريرين المالي واإلداري!

عبداهلل العنزي 
جتاوز مجلس ادارة العربي 
ازمة طرح الثق���ة به من قبل 
اجلمعية العمومية للنادي، لعدم 
حضور ثلثي اعضاء اجلمعية 
العمومية ف���ي اجتماعها غير 
العادي يوم اخلميس املاضي، 
بعد ان كانت اجلمعية العمومية 
العادية ق���د صوتت بالرفض 
على التقريرين املالي واالداري 
وامليزانية املقترحة في يونيو 
املاض���ي، وتطل���ب االمر عقد 
جمعية عمومي���ة غير عادية 
لم تعقد لعدم اكتمال النصاب 

القانوني.
وتنص املادة 25 من النظام 
االساسي النموذجي لالندية »ال 
يكون اجتماع اجلمعية العمومية 
غير العادية صحيحا اال بحضور 
ثلثي االعضاء الذين يحق لهم 

بالدخول، وال تصدر قراراتها 
اال مبوافقة ثلثي احلاضرين، 
فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل 
االجتماع ملدة 15 يوما على ان 
يعلن عن موعده في صحيفة 
يومية محلية، واذا لم يكتمل 
ف���ي ه���ذا االجتماع  النصاب 
اختصت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باتخاذ القرار في هذا 

املوضوع«.
وتبدو االجراءات البروتوكولية 
في حتويل ما ترت��ب عل��ى ذلك 
الى الهيئة للنظر في التقريرين 
املالي واالداري، ما هي اال مسألة 
وقت ليس العتمادهما من الهيئة، 
الن االخيرة ال متلك احلق في حل 
مجلس ادارة العربي بأي شكل من 
االشكال من خالل عدم اعتمادها 
املال���ي واالداري الن  التقريرين 
هذا االمر قد يقودها الى القضاء، 

فالقانون 93/43 جعل الهيئة هي 
الرقيب املالي واالداري على االندية، 
وتقاريرها السنوية والشهرية، 
وكما هو معلوم للجميع فالهيئة 
تراقب وفقا للقانون عمل مجلس 
ادارة النادي ش���هريا سواء كان 
هذا العمل أداريا او ماليا، وعلى 
ضوء ذلك اعط���ت الهيئة براءة 
الذمة ملجل���س ادارة العربي في 
تقدمي التقريرين املالي واالداري 
للموسم 2008-2009 الى اجلمعية 

العمومية.
وم���ن غي���ر املعق���ول، ان 
تقع الهيئة ب���كل ما متلك من 
مستش���ارين ومحامني في فخ 
العمومية »العادية«  اجلمعية 
للعرب���ي، وترفض التقريرين 
املالي واالداري للنادي، فمثل هذا 
االجراء قد يقود اعضاء الهيئة 
واملسؤولني بها الى القضاء قبل 

اعض���اء مجلس ادارة العربي، 
النهم هم من اعتمدوا التقريرين، 
فالهيئة هي الرقيب على االندية، 
وليس اجلمعية العمومية التي 
متلك هذا احلق فقط اذا كانت 

غير عادية.
املعارضة في العربي فوتت 
فرصة ذهبية السقاط مجلس 
االدارة، بع���د ان فش���لت في 
الوصول الى ادارة النادي عبر 
االنتخابات التي جرت في اكتوبر 
املاضي، الن الفرصة اصبحت 
مواتية وهم ميلكون العدد االكبر 
من اعضاء اجلمعية العمومية، 
باالضافة الى ان احوال النادي 
في عدم احرازه أي بطولة في 
املوسم املاضي، جعل الفرصة 
مناسبة السقاط مجلس االدارة، 
ولكن ما عاب املعارضة هو عدم 

التنسيق مرة اخرى.

المعارضة فوتت فرصة ذهبية إلسقاط مجلس اإلدارة لغياب التنسيق بينها 


