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خالد الفودري

سليمان العدساني

العب اليرموك احمد صفر مينع عبداهلل الشمري من التسجيل

السوري فراس اخلطيب مع اليابانيني كنيغو ناكامورا وياسو هيتو ايندو وأمامهم جائزة أفضل العب في آسيا  )أ.پ(

دعا إلى مواجهة »فيفا« بالقوة عبر المحكمة الرياضية الدولية

العدساني: قرار حّل األندية استند إلى صحيح القانون
مبارك الخالدي

أكد رئيس نادي كاظمة السابق سليمان العدساني ان قرار حل 
االندية العشرة الصادر مؤخرا قد استند الى صحيح القانون وقال 
العدساني لـ »األنباء« ان الهيئة العامة للشباب والرياضة ومبا لها 
من صالحيات باعتبارها أعلى سلطة رياضية في البالد قد مارست 
حقها الكامل واستنادا الى )املادة 12(، من قانون 78/42، بعد ان رأت 
انه البد من قرار حاســـم يعيد األمور الى نصابها بعد ان وضعت 

هيبة القانون على احملك.
وأضاف العدساني بالرغم من اننا كنا نتمنى ان تنتهي املشاكل 
الرياضية املتعلقة باحتاد القدم في اجلمعية العمومية األولى املقرر 

لها 12 اجلاري ولكن لألسف لم يحدث ذلك.
واستغرب العدساني من البعض الذي ينكر على الهيئة ممارسة 
حقها فـــي تطبيق القانون وقال ان نص املـــادة )12( موجود منذ 
30 عامـــا ولكن لم يعترض عليه احد وهناك العديد من االحتادات 

واالندية حلت مجالس إداراتها في السابق استنادا على نفس املادة 
فلماذا لم يحتج عليه ســـابقا؟ وملاذا الهجوم على النص القانوني 
اآلن؟ علما بأنه كان بامـــكان اجلميع مراجعة نص هذه املادة منذ 

سنوات ولكن لم يفعل احد ذلك دليال على االقتناع بها.
وشدد العدساني على ان االحتاد الدولي هو املتسبب فيما آلت اليه 
األوضاع حاليا وقال ان الكويت يجب ان تقف بقوه امام تصرفات 
فيفا والتي تســـعى من خاللها لضرب أبناء الكويت ببعضهم كما 
انه ليس لها احلق في التدخل في القوانني الســـيادية للدول اذ لم 
يحصل ان طلبت فيفا مـــن أي دولة في العالم تغيير قوانينها اال 

الكويت وهذا ما يدعو لألسف.
وأضـــاف ان ما يحكم العالقة بني االحتادات الوطنية وفيفا هو 
النظام األساســـي الذي يتعامل معه الرياضيون ولم نشاهد فيفا 

تتجاسر على الدول االخرى كما فعلت مع الكويت.
وتابع ان أي تدخل من »فيفا« اآلن هو تعميق جلراح الكويتيني 

ومن األجدر ان حتترم القوانني الصادرة داخل الدول ألنها من األمور 
السيادية لهذه الدول.

وطالب العدســـاني برفع قضية امام احملكمة الرياضية الدولية 
ضد فيفا وجلانها القانونية ألنها السبب فيما وصلت اليه األمور 
فـــي الكويت من تعقيدات وقال يجـــب ان نتعامل معهم بقوة ألنه 
لم يسبق لهم التعامل مع الدول األخرى كما يتعاملون معنا ولكن 
لألسف يبدو ان لديهم أجندة خاصة بشأن الكويت واال ما التفسير 
لالزدواجية بـــني قولها انها تتعامل مع احتـــادات وبنفس الوقت 

تستقبل الكتب من األندية وترد عليها؟
وطالب العدســـاني جميع األطراف باحتـــرام القوانني احمللية 
وقـــال اذا أردنا ان ينظر إلينا اآلخرون بعني االحترام فيجب علينا 
احتـــرام قوانيننا أوال ألنها صادرة من بيت الشـــعب علما بان أي 
مالحظات على هذه القوانني من املمكن ان يأخذ طريقه وفق القنوات 

الدستورية.

بطولة لكأس رئيس االتحاد اآلسيوي 

سجل أفضل العب 

اتخذت جلنة املســــابقات في االحتاد اآلسيوي برئاسة 
السريالنكي فرناندو مانيالل سلسلة قرارات خالل اجتماعها 

في مقر االحتاد في العاصمة املاليزية كواالملبور.
وجرى خالل االجتماع بحث العديد من القضايا املتعلقة 
باملسابقات والبطولة التابعة لالحتاد، حيث تقررت إقامة 
بطولــــة كأس رئيس االحتاد اآلســــيوي عامي 2011 و2012 
مبشاركة 12 فريقا توزع على 3 مجموعات في الدور التمهيدي 
على أن يتأهل أول فريقني من كل مجموعة للنهائيات التي 
تضم 6 فرق. وأقرت اللجنة كذلك تعديل تعليمات بطوالت 
األندية اآلســــيوية، بحيث انه في حال انسحاب أي ناد من 
البطوالت الثالث لألندية التي يقوم االحتاد اآلسيوي لكرة 
القــــدم بتنظيمهــــا أو في حالة تغيبه عــــن أي مباراة، يتم 
استبعاده من النسختني التاليتني من البطولة، إلى جانب 
منح املكتــــب التنفيذي في االحتاد صالحيــــة زيادة فترة 

اإليقاف إلى 3 سنوات.
وسيقوم االحتاد اآلسيوي بدراسة الطلبات التي تقدم 
بها 12 احتادا وطنيا في القارة اآلسيوية من أجل السماح لها 

باملشاركة في دوري أبطال آسيا اعتبارا من عام 2012.
واعتمدت اللجنة تعديل نظام سحب قرعة األدوار النهائية 
في دوري أبطال آسيا 2010، بحيث يتم جتنيب األندية من 
الدولة ذاتها املواجهة في الدور ربع النهائي في حالة تأهل 

فريقني منها، وفيما عدا ذلك ستبقى القرعة مفتوحة.

1994: السعودي سعيد العويران، 1995: الياباني ماسامي 
ايهارا، 1996: االيراني خـــوداداد عزيزي، 1997: الياباني 
هيديتوشـــي ناكاتا، 1998: الياباني هيديتوشي ناكاتا، 
1999: االيراني علي دائي، 2000: السعودي نواف التمياط، 
2001: الصينـــي فان زهي هي، 2002: الياباني شـــينجي 
اونو، 2003: االيراني مهدي مهداوي، 2004: االيراني علي 
كرميي، 2005: السعودي حمد املنتشري، 2006: القطري 
خلفان ابراهيم، 2007: السعودي ياسر القحطاني، 2008: 

االوزبكستاني سيرفر دجيباروف، 2009...؟

القارة الصفراء تختار »عريسها« اليوم

الخطيب والكويت ينافسان على جوائز األفضل في آسيا
كأس آسيا )ينال ايضا 25 نقطة(، 
ومباريات دوري ابطال آسيا )ينال 
15 نقطة(، ومباريات كأس االحتاد 

اآلسيوي )ينال 10 نقاط(.
تضم فئة افضل العب شاب اسم 
االماراتي احمد خليل الذي تألق في 
صفوف منتخب بالده في بطولة 
العالم للشــــباب التي أقيمت في 
مصر في سبتمبر املاضي، ينافسه 
على اللقب الكوريان كي ســــونغ 
يونغ وكيم مــــني وو اللذان تألقا 

في البطولة ذاتها ايضا.
ويتنافس احتاد جدة السعودي 
والكويــــت ايضا على لقب افضل 
ناد في آســــيا الى جانب بوهانغ 
ســــتيلرز الكوري اجلنوبي بطل 

دوري ابطال آسيا.
وينحصــــر الصراع على لقب 
افضل منتخب آسيوي بني كوريا 
الشــــمالية وكوريــــا اجلنوبيــــة 
وأستراليا التي جنحت في حجز 
مقاعدها في نهائيات كأس العالم 
املقررة في جنوب افريقيا الصيف 

املقبل.
وانحصر التنافس على جائزة 
أفضــــل احتاد وطني فــــي القارة 
الصفــــراء بني العــــراق واليابان 
وايران واإلمــــارات وذلك لنجاح 
هذه االحتادات في تطوير نشاط 
اللعبة في بلدانها. وتوزع ايضا 
جوائز في اللعب النظيف واملاسة 
الذهبية، وأفضــــل حكم وأفضل 

مساعد وأفضل مراقب مباريات.

تاريخه.
اربع  وحدد االحتاد اآلسيوي 
منافسات ميكن لالعبني جمع النقاط 
فيها للحصــــول على لقب افضل 
العب في العام وهي تصفيات كأس 
العالم )ينال افضل العب في كل 
مباراة فيها 25 نقطة(، وتصفيات 

اوقيانيا، لكنه اخفق في اهم حلظة 
في مسيرته حني تصدى لتنفيذ 
ركلة جزاء في اياب امللحق اال انه 
أرســــل الكرة ضعيفة على ميني 
احلارس النيوزيلندي مباشــــرة، 
اذ كان هدفــــه ســــيقود البحرين 
للمــــرة االولى في  الى املونديال 

في قطر، وســــبق له ان لعب في 
النادي العربي.

اما سيد محمد عدنان فيلعب 
في نادي اخلور القطري وتألق في 
صفوف منتخب بالده في تصفيات 
كأس العالــــم حيث بلــــغ امللحق 
الذي خسره امام نيوزيلندا بطلة 

البقاء  العالم، وجنحوا في  كأس 
ضمن املنافسة بفضل عدد املرات 
التي حصلوا خاللها على جائزة 

أفضل العب في هذه املباريات.
برز اخلطيب مع القادسية وفي 
صفوف منتخب بالده وساهم في 
بلوغه نهائيات كأس آســــيا 2011 

تختار القارة اآلسيوية اليوم 
»عريسها« في جائزة افضل العب 
لعــــام 2009 في حفــــل اجلوائز 
الســــنوي الذي يقيمــــه االحتاد 
اآلســــيوي للعبة في هذه الفترة 
من السنة في مقره في العاصمة 
املاليزية كواالملبور، وسيتم في 
هذا احلفل تسليم 18 جائزة للرجال 

والسيدات.
والســــؤال الذي يطرح نفسه 
هذا العام، هل سيتمكن الالعبان 
الســــباق  الباقيان في  العربيان 
اللقب الذي ذهب  من اســــتعادة 
لالوزبكستاني سيرفر دجيباروف 
في العــــام املاضي بعد ان فاز به 
العب عربي في السنوات الثالث 
قبل املاضية وحتديدا السعودي 
عبداهلل املنتشري )2005( والقطري 
خلفان ابراهيم خلفان )2006( ثم 
الســــعودي ياسر القحطاني عام 

.2007
ويتنافــــس خمســــة العبــــني 
على لقب افضل العب في آســــيا 
وهم الســــوري فــــارس اخلطيب 
والبحريني ســــيد محمد عدنان، 
ويلقيان منافســــة من اليابانيني 
كينغو ناكامورا وياسوهيتو ايندو 

واإليراني هادي عقيلي.
تألق املرشــــحون اخلمســــة 
خالل املباريات التي خاضوها مع 
منتخباتهم الوطنية وأنديتهم خالل 
مباريات مسابقات االحتاد اآلسيوي 
إلى تصفيات  املختلفة باإلضافة 

فوز الجهراء والنصر في الجولة الثالثة للدوري

اليرموك يسقط في »سلة« الساحل
حسين: محاوالت لخوض األزرق مباريات

ودية مع منتخبات أوروبية

الكويت تستعد الستضافة »خليجية الشراع«

الهاجري والخضر لدورة محاضرين في »القوى«
اعرب مدرب نادي الكويت اللعاب القوى علي 
الهاجري عن سعادته للتأهل الى دورة احملاضرين 
التي تقـــام العام املقبل في االحتاد الدولي للعبة 
بعد ان اجتـــاز وزميله زياد اخلضر الدورة التي 
اقيمت في مركز التنمية االقليمي في القاهرة حتت 
اشراف االحتاد الدولي خالل الفترة من 6 الى 21 

اجلاري مبشـــاركة مدربني مـــن 17 دولة عربية، 
مشـــيرا الى انه واخلضر ناال اشادات واسعة من 
قبل املشرفني على الدورة اللتزامهم بالتعليمات 
وتفوقهم على بقية املشاركني العرب وهذا االمر 
يدل على املســـتوى املميز للمدرب الكويتي في 

»ام االلعاب«.

اعتمدت اللجنة التنظيمية للشراع بدول مجلس التعاون اخلليجي 
إقامة البطولة اخلليجية األولى للشـــراع في الكويت خالل الفترة 
من 3 إلى 5 ديســـمبر املقبل مبشاركة السعودية والبحرين وقطر 
واإلمـــارات وعمان باإلضافة إلى الكويت بعـــد أن اعتمدت اللجنة 
التنظيمية الشعار املقترح للبطولة من الكويت، كما أقرت الالئحة 
املقترحة للنظام العام لالحتاد اخلليجي وأقرت بنودها واعتمادها 
كالئحة تخدم لعبة الشراع. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعها األول 
في مقر االحتاد البحريني للرياضات البحرية خالل يونيو املاضي 

على هامش إقامة بطولة البارح الدولية.
وثمن رئيس جلنة الشـــراع والتجديف خالـــد الفودري الدور 
الكبير الذي يقوم به املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف لدعم االنشطة البحرية في النادي البحري، خصوصا 

استضافة أول بطولة خليجية في بطولة الشراع األولى.

عبدالعزيز جاسم
اجتمعت مســــاء اول من امس جلنــــة التدريب 
واملنتخبات الوطنية برئاسة مبارك النزال ورئيس 
جلنة التطوير د.بدر عبداجلليل مع مدير املنتخب 
اسامة حسني ومدرب املنتخب الوطني الصربي غوران 
توڤاريتش ومساعده عبدالعزيز حمادة لوضع آخر 
التصورات العداد االزرق للمرحلة املقبلة خصوصا 
مباراة اســــتراليا 6 يناير املقبل باجلولة اخلامسة 
في التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 2011 

في الدوحة.
وقــــد وضعت عدة خيارات مــــن اجلهاز االداري 
للمنتخب من ضمنها اقامة معسكر تدريبي اما في 
مدينة العني او الشارقة االماراتيني تتخلله مبارتان 
وديتان مع منتخبني اوروبيني يتشــــابه اســــلوب 
ادائهما مع منتخب استراليا بدنيا وفنيا مثل صربيا 

وسلوڤاكيا وايرلندا واسكوتلندا واملجر، لكن حتى 
اآلن لم يتم مراسلة اي منها حتى يتم التعرف على 
ارتباطاتهم. كما قدم اجلهاز االداري تقريرا مفصال عن 

مبارتي اندونيسيا ذهابا وايابا ضمن التصفيات.
من جانبه، قال مدير املنتخب اسامة حسني انه 
حتى اآلن لم يتخذ اي قرار بشــــأن توقيت املعسكر 
ولكنه بالتأكيد ســــيكون بعد اجلولــــة الرابعة من 
الدوري املمتاز التي تنتهي 25 ديسمبر املقبل، مشيرا 
الى ان قرار اللعب مع منتخبات اوروبية جاء برغبة 
من املدرب غوران ومساعده عبدالعزيز حمادة حتى 
يتعود الالعبون اكثر على طريقة واسلوب االستراليني 
السيما االحتكاك البدني. واشار حسني الى انه من 
خالل اجلوالت االربع بالدوري املمتاز سيكون هناك 
احتمال كبير بضم العبني جدد الى صفوف االزرق 

للمشاركة في مباراة استراليا.

وفي مبـــاراة اخرى، تغلب 
اجلهراء على ضــيفه الشـــباب 
74 – 45 وارتقى اجلهراء برصيده 
الى 4 نقاط من مباراتني، بينما 
الثالثة  الشـــباب نقطتـــه  نال 

بخسارته في لقاءاته الثالثة.

ومتكن النصر من حتقيق فوز 
في غاية السهولة على الساملية 
78 – 43، ليرفع العنابي رصيده 
الى 4 نقاط من مباراتني، في حني 
صار رصيد الساملية 3 نقاط من 

هزميته في ثالث مباريات.

يحيى حميدان
تخطى الساحل عقبة اليرموك 
بسهولة 83 – 68 في املباراة التي 
جمعتهما امس االول في صالة 
الســـاحل ضمن اجلولة  نادي 

الثالثة لدوري كرة السلة.
وكان الساحل الطرف املتقدم 
في النتيجة طوال املباراة، حيث 
انهى االرباع الثالثة االولى )23 
 ،)46 – 65( ،)27 – 42( ،)14 –
ليرفع رصيده الى 4 نقاط من 
مباراتني، فيمـــا اصبح رصيد 

اليرموك نقطتني من مباراتني.
البداية  وعلـــى الرغم مـــن 
اجليدة لليرموك فـــي املباراة، 
اال ان الساحل متكن من فرض 
التامة على مجريات  سيطرته 
املباراة، ما اجبر العبي اليرموك 
على ارتـــكاب اخطاء كثيرة في 
التمرير بعـــد ان مارس العبو 
الســـاحل الدفاع الضاغط على 
طـــول امللعب بفضـــل اللياقة 
البدنية العالية التي يتمتع بها 
ابناء ابو حليفة، االمر الذي لم 
اليرموك  يتعامل معه العبـــو 
بالشكل املطلوب وارتكبوا اخطاء 
كثيرة، ووصل عدد االخطاء في 
التمرير نسبة عالية لم نعتدها 

من فريق درجة اولى.
وسجل العب الساحل شايع 
النقاط  مهنا اعلى رصيـــد من 
لفريقه بتسجيله 22 نقطة، وجاء 
خلفه عبداهلل الشمري 15 نقطة 
وصالح يوسف 14 نقطة واحمد 
فالح 13 نقطـــة، وعلى اجلانب 
االخر، كان محتـــرف اليرموك 
النيجيري لويس ايدمي يسجل 
النقاط وحده حيث ســـجل 33 
نقطة، وجـــاء خلفه علي صفر 
17 نقطـــة.وادار املباراة احلكام 
العابر  عبداهلل السبتي وعابر 

ومحمد سبتي.
وعلى صالة يوسف الشاهني 
بنادي كاظمة، فاز كاظمة على 
التضامـــن 87 – 70، ليرفـــع 
الى 4 نقاط  البرتقالي رصيده 
من مباراتني، فيما اصبح رصيد 
التضامن نقطتني من مباراتني.

فوز »الناشئين« على السعودية
فاز منتخبنا الوطني لناش��ئي كرة الس��لة على السعودية
60 – 40 ف��ي اللقاء الذي جمعهم��ا صباح امس ضمن 
مباريات حتديد املراكز من 9 الى 16 في البطولة اآلس��يوية 

االولى للناشئني املقامة حاليا في ماليزيا.
ويالق��ي ازرق الناش��ئني الي��وم املنتخ��ب املالي��زي 
مس��تضيف البطولة 11 صباحا بتوقيت الكويت، وفي حالة 

فوزه فإنه سيضمن احد املراكز في وسط الترتيب.

الدوسري: وضع اللمسات األخيرة 
لبطولة ولي العهد للرماية

اكد االمني العام لالحتاد الدولي للشرطة الپولندي ولدز ميرزسياس 
ان ترشـــيح الكويت ملنصب رئاسة االحتاد الدولي للشرطة يعتبر 
مكســـبا كبيرا ودعما للرياضة الشـــرطية على املستويني العربي 

والدولي.
وقال ميرزسياس في تصريح صحافي عقب وصوله الى الكويت 
ان ترشيح رئيس مجلس ادارة احتاد الشرطة الرياضي اللواء الشيخ 
أحمد النواف ملنصب الرئاســـة باالحتاد الدولي يعد مكسبا حقيقيا 
ملا يتمتع به من امكانيات مهنية ورياضية، وملا ميتلكه من خبرات 
فـــي املجالني الرياضي واألمني، وملا لديه مـــن رؤية ثاقبة وقدرات 

قيادية متميزة.
وأضـــاف أن زيارته احلالية الى الكويت تكتســـب أهمية خاصة 
لوضع الترتيبـــات النهائية الجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد 
الدولي للشـــرطة املقرر عقدها في الكويت النتخاب الرئيس املقبل 

لالحتاد واملناصب التنفيذية لدورته املقبلة.
من جانبه، رحب مدير عام البطولة الدولية للرماية اللواء محمود 
الدوســـري بضيف الكويت ولدز ميرزســـياس، مشيرا الى ان هذه 
الزيارة تأتي بهدف وضع اللمسات االخيرة للبطولة واالطالع على 
آخر االســـتعدادات ومناقشة املوضوعات املدرجة على جدول أعمال 
اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي للشرطة الذي سيعقد في فبراير 

املقبل.

استقبل ســــفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود الوفد الكويتي 
املشارك في االجتماع التحضيري للرابطة الرياضية للمرأة العربية، وأكد 
لدى اســــتقباله الوفد املكون من عدلة مطر نائب رئيس الرابطة ومنى 
احلشاش عضو جلنة االنشطة الرياضية اهمية متثيل املرأة الكويتية 
لبلدها في احملافل العربية والدولية. وأشــــار الى الشوط الواسع الذي 
قطعتــــه املرأة الكويتية في مجال الرياضة والذي يعد مفخرة للكويت. 
كما توقف احلمود عنــــد الدور الذي لعبته احلركة الرياضية الكويتية 
في إبراز الوجه املشــــرق للكويت. وتقدم الوفد بالشــــكر على االهتمام 

والترحيب الذي لقيه من السفير احلمود وأعضاء السفارة.

تسحب اليوم قرعة بطولة شركة نفط الكويت العاشرة لكرة القدم 
للصاالت، التي تنظمها جلنة كرة القدم بشركة نفط الكويت على صالة 
املركز الرياضي مبدينة االحمدي في الفترة من 1 الى 8 ديســــمبر املقبل 
حتت رعاية رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب سامي الرشيد، وجترى 
القرعة في الـ 6:30 مساء باملركز الرياضي في مدينة األحمدي، ووجهت 
اللجنــــة املنظمة دعوة جلميع الفرق حلضور القرعة حتى يتمكنوا من 

تسلم اجلداول اخلاصة بهم، وكذلك استمارات وشروط الدورة.

الحمود يستقبل وفد »رابطة المرأة«

سحب قرعة »نفط الكويت« اليوم

)عادل يعقوب(


