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)هاني الشمري(مهاجم القادسية بدر املطوع يتسلم جائزة أفضل العب في مباراة السوبر العب األبيض وليد علي تهور في املباراة أمام القادسية وعاقبه احلكم وليد الشطي بطرده

مدرب العربي الكرواتي دراغان سكوسيتش يبحث عن محترف

المكيمي أكد أن العبي القادسية مخلصون للفانيلة الصفراء.. واإلدارة تدرس إعارة الشمالي والمشعان إلى السالمية

عبداهلل: العبو األبيض كانوا في حالة »توهان« ووليد لم ينضج فكريًا

عبدالرزاق: القناة الثالثة تمتلك حقوق اإلنتاج والنقل
اكد مدير عام القن��اة الثالثة الرياضية في تلفزيون الكويت حافظ 
عبدالرزاق انه على الرغم من احقية احتاد كرة القدم في منح حق عرض 
مباريات املسابقات احمللية الى اي من القنوات اال ان حق احلصول على 
التسهيالت الفنية لنقل اإلشارة التلفزيونية هو من اختصاص القناة 
الثالث��ة الرياضية بتلفزيون الكويت التي متتلك حقوق اإلنتاج والنقل 
املباش��ر لتلك املباريات حيث ان هناك تكاليف مالية يجب تس��ديدها 

مقابل هذه التسهيالت الفنية.
واش��ار الى ان احت��اد الكرة ليس طرفا ف��ي اخلالف حيث يبدي 

مسؤولوه كل التعاون مع القناة بينما يبقى اخلالف مع مسؤولي بعض 
القنوات اخلاصة الذين ال يخاطبون تلفزيون الكويت عند حصولهم على 
حقوق النقل من االحتاد حيث يفترض ان يقوم مسؤولو تلك القنوات 
بالتفاوض مع القناة الثالثة الرياضية للحصول على حقوق التسهيالت 
الفنية كخطوة تعقب احلصول على حق العرض من قبل االحتاد حيث 
يتحمل التلفزيون تكلفة انتاج املباريات خالل النقل تش��مل سيارات 
النقل واالطقم الفنية والتقنية العاملة على النقل باالضافة الى احلصول 

على اشارات االقمار الصناعية لبث اشارة احلدث املنقول مباشرة.

أكد أن »الهيئة« ال تحابي العربي على حساب القوانين

الكاظمي: سكوسيتش غادر إلى التشيك 
لالتفاق مع برازيلي تمهيداً لتجربته

العنزي ثّمن دور دابس

النائب عسكر العنزي  ثمن 
الدور الذي قام به العب الفريق 
القدم ف���ي نادي  االول لك���رة 
التضام���ن فهد داب���س خالل 

مشواره الرياضي مع ناديه.
ج���اء ذلك خالل اس���تقبال 
العن���زي لداب���س ف���ي مكتبه 

مبجلس االمة، حيث تلقى دعوة 
حلضور مهرجان تكرمي دابس 
الذي سيقام على هامش مباراة 
التضامن مع القادس���ية في 10 

ديسمبر املقبل.
وفي ختام اللقاء قدم دابس 

درعا تذكارية الى العنزي.

الحريص يشيد برئيس الشباب المعّين
قال عضو اجلمعية العمومية في نادي الشباب طالل احلريص ان

تعيني د.حمود الفضلي رئيسا لنادي الشباب كان خطوة موفقة 
من قبل الهيئة العامة للش���باب والرياض���ة التي اختارت الرجل 
املناسب في املكان املناس���ب، فهو من افضل الكفاءات التي عملت 
س���ابقا بالنادي ويحظى بحب اغلب اعض���اء اجلمعية العمومية 
والالعبني واملدربني. وبني احلريص ان بوادر التحسن بالنادي بدأت 
تظهر منذ اليوم االول لتسلم زمام االمور حيث عاد معظم الالعبني 
الذين سبق ابعادهم من االدارة السابقة الى ناديهم االصلي، متوقعا 
ان تؤدي فرق النادي هذا املوس���م مستويات اكثر من جيدة وان 
حتقق نتائج ايجابية اذا ما اس���تمر الفضلي وزمالؤه في االدارة.

سباقات ناسكار تطرق باب الخليج
تعيش فورموال واحد وناسكار في عاملني مختلفني متاما خصوصا 
ان طبيعة كل من الرياضتني امليكانيكيتني تختلف عن االخرى بصورة 
قد تكون تامة. البعض توقع ان تستغل ناسكار فرصة اقصاء سباق 
جائزة الواليات املتحدة الكبرى في انديانابوليس من رزنامة بطولة 
العالم للفئة االولى، وان تبحث عن اسواق جديدة خارجية رغم كونها 
اميركية الهوية، مستفيدة في الوقت نفسه من االزمة االقتصادية العاملية 
التي زعزعت اركان فورموال واحد، غير ان اي بادرة من هذا القبيل لم 
تكتسب صفة »اجلدية«. بيد ان نية ناسكار في »التوسع« واخلروج 
من اجللباب االميركي ما فتئت تتأكد يوما بعد يوم، ويبدو ان ش����يئا 
ما يجري رسمه على هذا الصعيد ليالمس الواقع في السنوات القليلة 
املقبلة على »االرض اخلصبة« اي منطقة اخلليج العربي التي تشهد 

عصر ازدهار ال سابق له على جبهة الرياضة امليكانيكية.

عسكر العنزي يتسلم درعا تذكارية من فهد دابس

مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
ارجع م���درب الكويت محمد 
عبداهلل  اخلسارة القاسية التي 
مني بها امام القادسية في كأس 
السوبر 1-4 التي اقيمت اول من 
امس الى سوء حالة الالعبني والى 
ال���ذي يصاحب الالعب  التهور 
وليد علي ف���ي بعض املباريات 
مما يؤثر سلبا الى درجة كبيرة 

على الفريق.
واضاف عبداهلل في تصريح 
ل� »األنب���اء« ان االبيض اصيب 
بحالة انهيار كامل غير مبررة فلم 
نكن نعاني من اي مشاكل فنية 
او بدني���ة او نقص في الالعبني 
ولكن لالسف كان الكل في حالة 
من التوهان وعدم املباالة وفقدان 

التركيز.
ولفت الى ان ما يؤس���ف له 
ايضا احلالة الس���يئة التي ظهر 
بها الالعبون الدوليون فلم نستفد 
منهم وكان االجدر بهم مساعدة 

الفريق واالرتقاء بأدائه خصوصا 
انهم جاهزون من الناحية الفنية 
من خ���الل مباراتي املنتخب في 
التصفيات اآلس���يوية، ولكن ما 
قدموه كان عبئا على الفريق حيث 
تركت مساحات امللعب بالكامل 
للفريق اخلصم الذي كان يصول 
ويجول وكأننا غير متواجدين 

في املباراة.
واوضح عب���داهلل ان ما زاد 
االم���ور تعقي���دا حال���ة الطرد 
املستحقة لوليد علي الذي عليه 
مراجعة نفسه كثيرا قبل ان يضع 
فريقه ف���ي هذا املوقف فالالعب 
وصل الى مرحل���ة متقدمة من 
الناحية الفنية ولكن لالسف لم 
يقابلها نضج من الناحية الفكرية 
وعليه ان يعلم ان التهور جانب 

سلبي في تاريخ أي العب.
ونفى ان يكون السبب في هذا 
االداء املتواضع اداريا، مؤكدا ان 
االمر على العكس متاما فاالدارة 

املس���توى الرائع الذي ظهر به 
في كأس السوبر، مشيرا الى ان 
اثبتوا للجميع  القادسية  رجال 
انهم ابطال وعلى قدر املسؤولية 
وردوا على جميع املشككني في 
امللعب واثبتوا انهم يعش���قون 
القلعة الصفراء ال االش���خاص 
الذين هم جزء من القلعة ولكن 
يبقى االساس القادسية وهو ما 

يتفق عليه اجلميع.
واض���اف املكيم���ي ان ادارة 
االصفر وفرت كل سبل النجاح 
للجهاز الفني واالداري والالعبني 
ول���م تقم بتغيير اي ش���يء بل 
جعلت االمور على حالها حتى 
استقالة مدير الكرة السابق فواز 
احلساوي كانت رسمية ولكنه 
ال يفارق الالعبني في التدريبات 
املباري���ات ويحرص على  وفي 
دعمهم طوال الوقت الن هناك مبدأ 
يجب ان تعرفه جماهير القادسية 
وهو ان النادي للجميع واالبواب 

مفتوحة ملن اراد ان يدعم االصفر. 
وعن وجود اي مشاكل واجهت 
االدارة اجلديدة، قال املكيمي انه 
لم يواجه اي مشكلة بل بالعكس 
اجلميع متعاون ويحرص على 
خدمة االصفر حتى االشخاص 
ابتعدوا رحلوا  الذين  القليلون 
دون اي مشاكل، مبينا ان رواتب 
احملترفني قد س���ددت وال توجد 
اي اعاقات بل كانت املشكلة في 
تسديد رواتب الالعبني احملليني 
وكان تأخيرها من الهيئة وليس 

من ادارة النادي.
وبني املكيمي ان كتاب نادي 
الساملية اخلاص باعارة الالعبني 
علي الشمالي وعبدالعزيز املشعان 
الى السماوي قد مت حتويله الى 
مدير الكرة ابراهيم املسعود للبت 
فيه، مؤك���دا ان االدارة لن تقف 
حجر عثرة امام مصلحة اي العب 
بشرط اال تتعارض مع مصلحة 

النادي.

لم تقصر مع الفريق وهذه حقيقة 
انكارها،  واضحة للكل ال ميكن 
فاالبيض يتمتع باس���تقرار من 
الناحية االدارية قلما جنده في 

الفرق االخرى.
واشار عبداهلل الى ان االجهاد 

الذي تعرض له الفريق مؤخرا قد 
يكون من اسباب اخلسارة فالكل 
يعلم ان االبيض بدأ املوسم مبكرا 
من خالل مباريات كأس االحتاد 
اآلسيوي ومباريات كأس االحتاد 
خصوصا ان الكويت لعب في آخر 

مباراتني من بطولة كأس االحتاد 
باشواط اضافية زادت احلمل على 
الالعبني ولم يكن هناك متسع من 
الوقت العطائهم الراحة الكافية 
لكنه في النهاية ليس مبررا لهذه 
املقبولة وقد تكون  احلالة غير 

اخلسارة مفيدة في هذه املرحلة 
ليفيق الالعبون من حالة السبات 

التي الزمتهم.
في املقابل، قال امني سر نادي 
القادس���ية محمد املكيمي انه لم 
يشاهد االصفر منذ سنوات بهذا 

فهد الدوسري
العربي  ن���ادي  اكد رئيس 
جمال الكاظمي ان الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة لن حتل 
مجلس ادارة ناديه على خلفية 
عدم اعتماد التقريرين االداري 
واملالي في جمعيتني عموميتني 
لم يكتمل نصابهما بفعل بعض 
افراد املعارضة وهم قلة، مشيرا 
الى ان محاسبي الهيئة بالنادي 
لم يسجلوا على مجلس االدارة 
اي مالحظات تذكر تكون سببا 
في ايق���اع عقوبة احلل، الفتا 
الى ان ه���ؤالء القلة هم فقط 
من يروج ملثل هذه االشاعات 
وحتديدا في ه���ذا الوقت بعد 
الى  حتول املوض���وع برمته 
الهيئة، موضحا ان  مسؤولي 
النادي يس���ير وفق���ا للنظام 
االساسي لتنظيم العمل باالندية 
وال يوج���د عليه اي مخالفات 
االمر الذي يشعرنا باالرتياح 

جتاه هذه القضية.
ونفى الكاظمي في حديثه ل� 
»األنباء« ان تكون الهيئة حتابي 
ناديه على حساب قوانني الدولة، 
مشددا على ان امور النادي كلها 
سليمة وال حتتاج محاباة فنحن 
عملنا وفقا للقانون وما تقتضيه 
مصلحة النادي، الننا مسؤولون 
عن ه���ذه القلعة اخلضراء التي 
يعت���ز كل ش���خص ينتمي لها 
بالعمل لصالح ابنائها االوفياء. 
موضحا ان مجلس االدارة يعمل 
بإخالص وتفان بعيدا عن شبح 
احل���ل الذي ال نتوقع���ه اطالقا 
تطبيق���ا للمثل القائل »ال تبوق 
وال تخ���اف«، مطالب���ا جماهير 
النادي بعدم االلتفات لالصوات 
النشاز التي تنادي بحل مجلس 

االدارة.

عدم صرف الرواتب

واش����ار ال����ى ان الهيئة لم 
تصرف رواتب العاملني بالنادي 
خالل الشهرين املاضيني ما ينفى 
جملة وتفصيال ما يثار حولها 
مبحاباتها للعربي دون غيره من 
االندية، متمنيا ان يتم صرف 

الرواتب ملستحقيها بعد  تلك 
تراجع ميزانية االندية اثر الغاء 
الدعم االضافي والبالغ 180 الف 
دينار بدءا من املوسم اجلديد 
وهو بال شك مبلغ كبير ويؤثر 

في امليزانية العامة لالندية.
وعن مس����توى احملترفني 
االجانب في الفريق قال الكاظمي 
ان القرار يعود للجهاز الفني 
بقيادة املدرب الكرواتي دراغان 

سكوس����يتش واللجنة الفنية 
النهما اجلهتان املخولتان من 
مجل����س االدارة باتخاذ ما هو 
مناسب. مشيرا الى ان املدرب 
غادر مؤخرا الى التشيك المتام 
االتفاق املبدئي مع احد الالعبني 
البرازيليني هناك على ان يتم 
اخضاع الالعب لتجربة فعلية 
بالكويت قبل التوقيع معه بشكل 
رسمي، مضيفا ان الالعب من 

اختيار املدرب بعد ان وصفه ب� 
»السوبر«، متمنيا ان يكون عند 
حسن الظن به وعلى مستوى 
الطموح الرض����اء جماهيرنا 
العرباوية املتعطشة، امال في 
حتقي����ق عدد م����ن البطوالت 
احمللية لكي يستعيد االخضر 
مكانته بني الفرق التي تتنافس 
البطوالت احمللية ومنها  على 

الى االقليمية والدولية.

حجز دعاوى حل إدارات الفحيحيل  والجهراء 
والشباب والصليبخات واليرموك للحكم

»األولمبي« يبحث عن مباريات خليجية
مبارك الخالدي

خاطبت اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة ش���ؤون احتاد الكرة 
االحتادات اخلليجية بش���أن اقامة عدد م���ن املباريات الودية مع 
املنتخب الوطني االوملبي خالل شهر يناير املقبل ضمن البرنامج 
االعدادي للمنتخب للبطولة الثانية للمنتخبات االوملبية اخلليجية 
املزم���ع انطالقها يونيو املقبل في مملكة البحرين. وكان املنتخب 
العماني قد اعتذر عن عدم مواجهة االزرق في وقت سابق لتعارض 
برنامجه التدريبي مع املوع���د املقترح للمباراة علما أن منتخبنا 
سيلتقي نظيره اللبناني 14 ديسمبر املقبل في بيروت كما سيواجه 

االردن 28 فبراير.

مؤمن المصري
حج����زت الدائ����رة اإلداري����ة 
املستعجلة باحملكمة الكلية أمس 
برئاسة املستشار أحمد الديهان 
وأمانة سر مجدي العدوي خمس 
قضايا مرفوعة من مجالس إدارات 
أندية الفحيحيل واجلهراء والشباب 
والصليبخات واليرموك للمطالبة 
بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بحل مجالس 
اإلدارات باألندية األربعة جللسة 

10 ديسمبر للحكم.
وحضر مع الشاكني عدد كبير 
م����ن احملامني منه����م )احلميدي 

السبيعي، شريان الشريان، حمود الهاجري، مبارك اخلشاب، جاسر 
اجلدعي، عبدالرحمن البراك، خالد الطني(.

وفجر احلميدي الس����بيعي مفاجأة عندما قرر أن محضر اجتماع 
مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة املنعقد بتاريخ 2009/11/13 
لم يحدد فترة احلل باملخالفة لنص املادة 12 من القانون رقم 1978/42، 

وبالتالي يعتبر هذا احملضر باطال بطالنا مطلقا.
ودفع السبيعي ببطالن قرار احلل الصادر من رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للش����باب والرياضة ألنه حدد سنة كاملة للحل عكس 
احملضر وهذا ما ال ميلكه،، مما يجعل هذا القرار منعدما، وصمم السبيعي 

على طلباته الواردة في املذكرة التي قدمها للمحكمة.
من جانبه تساءل احملامي حمود الهاجري عن األساس الذي مت بناء 
عليه اتخاذ قرار حل األندية، هل هو على أساس القانون رقم 5 لسنة 

2007 أم أنه على أساس القوانني الدولية التي تطبقها الفيفا؟
أما احملامي ش����ريان الش����ريان فقد قرر أن هذا القرار فيه إس����اءة 
استعمال السلطة وفيه جتاوز للصالحيات، فقد مت اتخاذ قرار احلل 
ضد عش����رة أندية دون األربعة األخرى. وتساءل الشريان: ما السبب 

في هذه االنتقائية؟
وأضاف الش����ريان أن قرار حل مجالس إدارات األندية العش����رة 
ال يخ����ص أعضاء مجالس إدارات األندية فق����ط وإمنا يخص 70 ألف 
مواطن صوتوا ألعضاء مجلس اإلدارة وأوصلوهم إلى مقاعد املجلس 

بانتخابات حرة نزيهة.
أما احملامي جاسر اجلدعي فقد شبه قرار حل األندية العشرة مبذبحة 
القضاة في مصر التي وقعت في منتصف القرن املاضي مؤكدا أن قرار 

احلل يعتبر مذبحة للرياضة في الكويت.
وطالب احملامي عبدالرحمن البراك بس����رعة وقف تنفيذ قرار حل 

األندية ملا فيه من ضرر عظيم على الرياضة الكويتية بشكل عام.

احملامي شريان الشريان


