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اليوسف يجتمع مع الرؤساء المعينين.. و»التكتل« يعقد لقاءات مع النواب 

عبداهلل العنزي 
علمت »االنباء« من مصادر 
اللجنة االنتقالية املكلفة  في 
بادارة شؤون احتاد كرة القدم، 
ان رئيس اللجنة الشيخ احمد 
اليوسف طلب االجتماع مع 
رؤساء االندية الـ 10 املعينني 
من اجل التشاور معهم حول 
خطة العمل في املرحلة املقبلة، 
خصوصا انه يريد استغالل 
النموذجي  النظام االساسي 
لالندية املعتمد في 2007 من 
قبل الهيئة العامة للشـــباب 
والرياضـــة، والـــذي يتيح 
ملجلـــس االدارة املعني القيام 
مبهام مجلس االدارة املنتخب، 
أي ان اليوســـف يريد وضع 
آلية عمل مع رؤساء االندية 
املعينـــني واالنديـــة االخرى 
لتحقيق امرين، اولهما جمع 
تواقيع االندية الـ 14 املوافقة 
علـــى تعديل املـــادة 32 من 
النظـــام االساســـي لالحتاد، 
والتي ترفع عدد مجلس االدارة 
مـــن 5 اعضاء الى 14 عضوا، 
والذهاب بها الى االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« مع استغالل 

العالقـــة اجليدة التي تربطه 
برئيس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم محمد بن همام العتمادها 
كتعديـــل رســـمي للنظـــام 
االساســـي من جميع اعضاء 
اجلمعية العمومية، والدعوة 
الى انتخابـــات الحتاد الكرة 
على هذا االساس، خصوصا ان 
االوضاع التي تشهدها الرياضة 
البالد قد تسمح بتجاوز  في 
هذا االمـــر، واذا لم تتم هذه 
اخلطوة فإن اليوسف سيدعو 
اجلمعية العمومية الى اجتماع 
غير عادي، بعد شهر لتعديل 
النظام االساسي رسميا وفق 

لوائح االحتاد.
مـــن جهة اخرى، تشـــهد 
اروقة جلنة الطواريء واللجنة 
القانونية في »فيفا« ضغطا 
شديدا ميارسه بن همام عبر 
نفوذه من اجـــل عدم مترير 
اعتمـــاد ومحضـــر اجلمعية 
العمومية يـــوم 15 اجلاري، 
انتخبت  اثرهـــا  والتي على 
العمومية الحتاد  اجلمعيـــة 
الكرة الشـــيخ طـــالل الفهد 
رئيسا لالحتاد، ونائبه هايف 

املطيري واالعضاء مانع احليان 
وعبداللطيف الدواس وطالل 
املعصب، وعلى الرغم من ان 
عمومية 15 اجلاري اتت منفذة 
وبشـــكل كامل وفق رغبات 
وطلبات »فيفـــا« وبحضور 
ممثليه، اال ان بن همام ميارس 
دورا كبيرا لعدم االعتراف بها، 
خصوصـــا ان هناك مجالس 

ادارات اندية جديدة.
وبالرغـــم مـــن تأكيدات 
بعض املسؤولني في »فيفا« 
أن ملف الكويت نوقش نهاية 
االسبوع املاضي، من قبل جلنة 
الطوارئ واللجنة القانونية، 
النهائي حول  القـــرار  ان  اال 
الكرة الكويتية، اليزال غامضا 
حتى اآلن الن االمر يحتاج الى 
رؤية موقف اللجنة االوملبية 
الدولية من حل االندية، وهل 
هي معترفة مبجالس االدارات 
املعينة ام انها تعتبر املجالس 
السابقة »املنتخبة« هي اجلهة 
القانونية؟ وعلى ضوء ذلك 
ســـيتم حتديد موقف »فيفا« 
من اعتماد محضر االجتماع او 
االبقاء على اللجنة االنتقالية 

احلاليـــة. وكانـــت اللجنـــة 
الدولية قد ارسلت  االوملبية 
في وقت سابق من االسبوع 
الكويت  الى  املاضي، حتذيرا 
بشأن ضرورة اعادة الوضع 
الى سابق عهده وعودة مجالس 
ادارات االندية املنتخبة وعدم 

التدخل احلكومي.
وكانـــت مصادر في اندية 
»التكتل« املنحلـة قد اكـــدت 
لـ »األنباء« انها عقدت اجتماعا 
موسعا مع النواب في الدائرتني 
الرابعة واخلامسة على وجهة 
اخلصوص، من اجل تشكيل 
فريق مضـــاد داخل املجلس 

لتعديل القانون 2007/5 .
واشـــارت املصادر الى ان 
االجتماعات ستكون في املرحلة 
املقبلة مع بقية النواب، وان 
هذه االجتماعات مدعمة بالكتب 
التي تؤكد ســـالمة موقفهم، 
خصوصا كتاب رئيس اللجنة 
االوملبيـــة الدولية البلجيكي 
جاك روغ املوجه الى ســـمو 
رئيس مجلس الوزراء، والذي 
يؤكد على مطالبهم وتعهدات 

احلكومة بتعديل القانون.

بن همام يواصل ضغوطه على »فيفا« لعدم اعتماد عمومية 15 الجاري

الصليبخات يواجه السد اللبناني في نهائي بطولة آسيا لليدبوسكندر: استضافة برشلونة تفتح آفاقًا جديدة للرياضة الكويتية
اليوم  يخوض الصليبخات 
مواجهــــة صعبــــة امام الســــد 
اللبنانــــي في نهائــــي بطولة 
االندية االســــيوية الـ 12 لكرة 
العاصمــــة االردنية  فــــي  اليد 
عمان، وجاء تأهل الصليبخات 
لنهائي البطولة بعد فوزه على 
اصفهــــان االيرانــــي في نصف 
النهائي بعد تصدره املجموعة 
الثانيــــة في الدور ربع النهائي 
باربع نقاط وبفارق االهداف عن 
السد القطري الذي تساوى معه 
الرصيد ذاته ومن خلفهما  في 
الوصل والنصر االماراتيان في 
املركزيــــن الثالث والرابع على 

التوالي بنقطتني.
 واستطاع الصليبخات جتاوز 
الــــدور التمهيدي عــــن جدارة 
واستحقاق بتصدره املجموعة 
الثالثة بست نقاط عقب فوزه 
في جميع مبارياته امام الســــد 
اللبناني الذي حل في الوصافة 
باربع نقــــاط واالهلي االردني 
)نقطتان( واجليش العراقي الذي 
جاء فــــي املركز الرابع واالخير 

بدون رصيد من النقاط.
 وفي املقابل جاء تأهل السد 
الســــد  اللبنانــــي بفوزه على 
القطري في الدور نصف النهائي 
قبل تصدره املجموعة االولى في 
الدور ربع النهائي برصيد 4 نقاط 
وبفارق االهــــداف عن اصفهان 
الذي جتاوز ايضا بفارق االهداف 
االهلي السعودي )حامل اللقب( 
وجاء فريق باربار البحريني في 
املركز الرابــــع بدون أي نقطة. 
البطولة  وسيسبق لقاء ختام 
مباراة اخرى بني اصفهان والسد 
القطري لتحديد املركزين الثالث 

والرابع. 
 وكان الصليبخــــات حــــل 
وصيفا للســــد القطري مرتني 
االولى في النسخة الثالثة لهذه 
البطولة التي استضافتها الكويت 
عام 2000 واالخرى في النسخة 
الثامنة التي اقيمت في االردن 
2005، كما حل وصيفا للقادسية 
في النسخة العاشرة 2008 في 

الكويت.
 وقال رئيس الوفد سعد عناد 

تلقى القسم الرياضي بيانا من 
مساعد مدرب املنتخب الوطني 
لالسكواش صالح الشمالي ردا 
على ما نشر في »األنباء« السبت 
املاضــــي 20 اجلــــاري جاء فيه: 
»تطرق املقال الذي جاء بعنوان 
»مجاملة خان أضاعت اسكواش 
الكويت في بطولة اخلليج«، الى 
املدرب صالح الشمالي الذي بدأ 
اللعبة منذ كان عمره 11 سنة، وهو 
مدرب عاملي ودولي قضى حياته 
ـ ما يقارب الـ 50 سنةـ  في لعبة 
االسكواش، ومن افضل املدربني في 
العالم، وكان مدربا ألفضل العب 
اسكواش عرفته اللعبة حتى اآلن 
وهو الباكستاني جاهنجير خان، 
واقول لألخ كاتب املقال اين كنت 
يوم حصل املنتخب على املركز 
اخلامس عشر على العالم وألول 
مرة في تاريخ الكويت، وقد اشاد 
االحتاد الدولي بهذا املركز وقال ان 
الكويت ونيوزيلندا هما مفاجأة 

الكنــــدري هو ألول  عليها وان 
مرة يشارك مع املنتخب وخبرته 
قليلة او شــــبه معدومة فكيف 

اشركه في املباراة احلساسة.
وبخصوص ما ذكره االخ عن 
ان الالعبني كانوا غير جاهزين 
بدنيا فهل ميكن ألي مدرب في 
العالم وفــــي اي لعبة كانت أن 
يجهز الالعب بدنيا في 15 يوما 
والفترة التي تدرب فيها الالعبون 
27 يوما، علما ان الالعبني انضموا 
للمنتخــــب في اثناء مســــابقة 
الدوري العام، وانا أســــأل االخ 
كاتب املقال اين ناديه ومدربوه 
عن اللياقة البدنية وكيف يتكلم 
عن اللياقة البدنية ولم يحاسب 

مدربيه؟
وإليك هذه القائمة التي توضح 
حضور والتزام الالعبني وغيابهم 
من اصل 27 يوم تدريب: حسن 
عبداجلــــادر »حضور 14 يوما ـ 
غياب 13 يوما«، احمد الطواري 

احمد الطواري وتشرك عبداهلل 
الكندري امام قطر، فرد عليه: أنا 
شــــخصيا ال أثق في الكندري«، 
فأقول ان الــــرد كان من املدرب 
وهو ان الطــــواري خبرته اكبر 
الكندري ألنها مباراة قوية  من 
وحتتاج الى خبرة للســــيطرة 

البطولة، اين كنت من االجنازات 
العربية والقارية واخلليجية.

اما ما يخص املجامالت التي 
ذكرها فال اسمح لنفسي وكذلك 
املــــدرب العاملي رحمة خان بأن 
نضحــــي مبشــــوارنا الرياضي 
والسمعة الطيبة التي يشهد بها 
اجلميع فضال عن املتخصصني 
في اللعبة وال نســــمح ألنفسنا 
بأن جنامل او نقبل االمالءات في 
اختيار الالعبني كما تدعي، اما ما 
ذكر من ان املدربني يخافون على 
مصاحلهم الشخصية فاذكر لي اي 
مصلحة تقصد؟ فإذا كنت تقصد 
جتديد العقد فإجنازاتنا هي التي 
جتدد عقودنــــا، وهناك مجلس 
ادارة هو الذي يقرر ولست انا 
الذي يبحث عن تدريب منتخب 

او غيره.
اما مــــا ذكرته مــــن ان احد 
املســــؤولني فــــي االحتــــاد قال 
ألحد املدربني »ملاذا ال تســــحب 

»حضور 17 يوماـ  غياب 10 ايام«، 
عبداهلل الكندري »حضور 20 يوما 
ـ غياب 7 أيام«، علي عبداجلادر 
»حضور 10 ايامـ  غياب 17 يوما«، 
يوســــف نزار »حضور 16 يوما 
ـ غياب 3 أيام«، ناصر الراشــــد 
»حضور 18 يوماـ  غياب 9 ايام«، 
عقيل اشكناني »حضور 19 يوما 
ـ غياب 8 ايام«، فكيف تقول ان 
املدربني هم سبب االخفاق ونقص 
اللياقة البدنية، ولو كان اجلهاز 
الفني يجامل احدا جلاملنا املدرب 
ناصر زهران عندما اوقفنا الالعب 
التزامه  الطواري لعــــدم  محمد 
بالتدريــــب، اما ما ذكرته من ان 
الالعب يوسف نزار حقق املستوى 
الرائع فــــي البطولة اخلليجية 
بعيدا عن مدربي املنتخب فأين 

كان يتدرب؟
نتمنى ان يكون النقد بعيدا 
عن االتهامات والكالم املبني على 

الوهم واخليال«.

في تصريح لـ »كونا« ان العبيه 
اثبتوا علو كعبهم وقدرتهم على 
حتدي الصعاب بعد بلوغهم هذا 
االجناز وجتاوز املباراة احلاسمة 
التي اعتبرها »عنق الزجاجة« 
امام اصفهان االيراني الذي كان 
يعد من الفرق املرشحة للفوز 

باللقب. 
وأكــــد املدرب خالــــد غلوم 
استعداد الصليبخات للمواجهة 

املرتقبــــة امام الســــد اللبناني 
وان فريقه عــــازم على جتاوز 
»العقبة االخيرة واألصعب في 
هذه البطولة واحتضان كأسها 
التي استعصت عليه في االعوام 

الثمانية املاضية«. 
 واوضح ان املباراة بالنسبة 
للســــد تعتبر ثأرية وذلك بعد 
امام الصليبخات في  خسارته 
البطولة  التمهيدي لهذه  الدور 

اضافة الى انه يسعى الى حتقيق 
اجناز غير مســــبوق لكرة اليد 

اللبنانية. 
 واعرب العب الصليبخات 
واملنتخب الوطني فيصل صيوان 
عن االمل بان يتمكن وزمالؤه 
الالعبــــون من العــــودة بكأس 
البطولة بعد ان عاندهم احلظ 
في ضمها الى خزائن النادي في 

البطوالت السابقة.

أكد امني ســــر نادي كاظمة حسني بوسكندر ان زيارة برشلونة 
االســــباني للكويت 21 ديسمبر املقبل مبناسبة مرور 45 عاما على 
تأسيس نادي كاظمة واختياره ضمن افضل 100 ناد في آسيا تعتبر 
خطوة مهمة لدعــــم كرة القدم احمللية ومتثل فرصة ثرية وثمينة 

لالعبني احملليني لالحتكاك مع جنوم الكرة العاملية.
وقال بوسكندر ان استضافة كاظمة لفريق عريق مثل برشلونة 
يساهم في اكتساب اخلبرة وبعض املهارات ويربط الالعبني احملليني 
بالنجوم العامليني ويفتح افاقا جديدة للكرة والرياضة الكويتية.

 واضاف ان مشاهدة العبي املراحل السنية الصغار جنوم العالم 
وهم يلعبون على ارض الكويت ســــيمنحهم حافزا كبيرا لتطوير 
مهاراتهم والوصول الى النجومية، مشيرا الى ان استضافة برشلونة 

تعد هدية للجماهير الرياضية في الكويت.
واوضح بوسكندر ان كاظمة يجد ان استضافة احد الفرق العاملية 
سيلفت االنظار الى الكويت التي ستصبح قبلة انظار جميع محبي 
كرة القدم في العالم خالل اســــتضافتها جنوم اللعبة، وان النادي 
بذل كل ما في وســــعه لالستعداد للمباراة حتى تخرج في احسن 
صورة ممكنة من النواحي التنظيمية بينما تبقى النواحي الفنية 

في يد الالعبني داخل املستطيل االخضر.

وشكر نادي برشلونة على تلبية الدعوة للحضور بكامل جنومه 
مشيرا الى ان استضافة فريق عاملي في حجم برشلونة للقاء كاظمة 
وديا خير ما ميكن تقدميه في هذه املناســــبة وان استجابة النادي 
االسباني تستحق التقدير الفتا الى ان النادي سيسعى ايضا خالل 
االعوام املقبلة الى اســــتضافة فرق عاملية اخرى. وقال ان كاظمة 
حرص على اضافة ملســــة فنية على حفل التأســــيس لكي يخرج 

بالصورة التي تليق بسمعة كاظمة.
ويعمل كاظمة على اعداد برنامج الستقبال برشلونة مبا يليق 
باســــم النجوم االســــبان بعد تأكيدات بان الفريق سيلعب بكامل 
جنومه وعلى رأســــهم النجم األرجنتيني ليونيل ميسي وصانع 

األلعاب اكزافي.
وتعتبر زيارة برشلونة احدى الفرص النادرة جلماهير الكرة 
الكويتية التي قد ال تتكرر كثيرا ملشــــاهدة الكؤوس اخلمس التي 
حصل عليها برشلونة في العام املاضي بعد ان توج بطال للدوري 
وكأس امللعب والسوبر في اسبانيا ودوري األبطال والسوبر عن 
القارة األوروبية ورمبا يزيد العدد الى ست كؤوس في حال حصول 
برشــــلونة على لقب مونديال االندية الذي سيقام في ابوظبي في 

شهر ديسمبر املقبل.

إنجازات اإلسكواش كثيرة ويعلمها الجميع

الشمالي: ال نسمح ألنفسنا بأن نجامل أو نقبل إمالءات من أحد
66 جوادًا وفرسًا 

في االجتماع الخامس لـ »الصيد«
»الفريد« اقتنص 

كأس الجابر للهجن
اقتنص الذلول الفريد حلشر بن 
ظفر الهاجري كأس ورثة املغفور 
له الشيخ أحمد اجلابر املخصصة 
للثنيان قعدان في السباق التاسع 
الذي جرى برعاية ورثة املغفور 
له الشــــيخ احمد اجلابر، تخليدا 
لذكــــراه بعد منافســــة مثيرة مع 
الذلول الســــنافي ملسفر العجمي 
النهاية، وجاء  البداية وحتى  من 
دسمان ملشعان العتيبي في املركز 
الثالث. وقــــام محمد علي العالج 
ممثل مكتب الورثة بتسليم الكأس 
الى حشر الهاجري، وهنأه بالفوز، 
وأشاد باجلهود املبذولة من رئيس 
االدارة بقيادة  واعضاء مجلــــس 
حسني الدواس، واكد استمرار دعم 
الورثة لرياضــــة التراث من اجل 
احلفاظ على رياضة اآلباء واالجداد. 
كما فازت الذلول بشــــاير لناصر 
العجمي بكأس النادي املخصصة 
للذلول الثنايا ابكار، وجاء الذلول 
املركز  الظفيري في  غنمه لتركي 
الثاني، ومرعوشة ملقبل العجمي في 
املركز الثالث، وقام ربيح العجمي 
وزباران العجمي بتسليم الكأس.

برعاية وزير الديوان االميري الشيخ ناصر صباح االحمد يشهد 
مضمار سباق اخليل في نادي الصيد والفروسية في الرابعة من بعد 
عصر اليوم االجتماع اخلامس لسباق اخليل الذي قيد فيه 66 جوادا 
وفرسا من مختلف الدرجات منها 12 جوادا وفرسا من الدرجة الثالثة 

تتنافس على كأس وزير الديوان االميري على مسافة 1200 متر.
كمــــا تتنافس جياد من الدرجة الثانيــــة على الكأس املقدمة من 
شركة تنظيفكو على مسافة 1600 متر وهي: متعمد للمطرقة وجبل 
علي لبورسلي وشواح لتركي هزاع وريبال وقسورة ملناحي ناصر 
املطيري وابن لعبــــون للنصف وعطا الغالي لســــعدون العتيبي 

وااللباني للعذاب ويستاهل خير للعرين.
 واعرب رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد عن 
شكره العميق لوزير الديوان االميري الشيخ ناصر صباح االحمد 
عميد اسطبل دسمان وأحد محبي رياضة اآلباء واالجداد على دعمه 

الكبير لرياضة الفروسية.
وفي بقية االشــــواط قيد في الشوط االول املخصص للمبتدئات 
على مســــافة 1000 متر 11 جوادا وفرسا والترشيحات لصالح برج 
اخلير للسفير وزاحف لدسمان وحشر للعرين والفيفا البناء الشهيد 
ولعيون دعيج لالبرق. وفي الشوط الثاني املخصص للدرجة الثالثة 

على مسافة 1800 متر، قيد 15 جوادا وفرسا.
والشــــوط الثالث املخصص لالفراس على مسافة 1200 متر قيد 
فيه 10 افراس.والشــــوط الرابع للدرجة األولى على مســــافة 1200 
متر، قيد فيه 9 جياد والترشيحات للصبر لالبرق وموليم للنشاما 

وغريب لبورسلي.

اجلماهير تنتظر زيارة برشلونة واالستمتاع مبهارات ميسى ورفاقه                    )رويترز(

تدخالت محمد بن همام مازالت مستمرة في الكرة الكويتية

الصليبخات يتطلع لتجاوز السد للمرة الثانية وإحراز اللقب

صالح الشمالي


