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بعد أن خسر لقب أفضل العب في آسيا لصالح الياباني ياسوهيتو ايندو

 الخطيب لـ »األنباء«: فوز »األصفر« بلقب »السوبر« أعاد الروح إليَّ 
عبدالعزيز جاسم 

اكد مهاجم نادي القادسية واملنتخب السوري 
فراس اخلطيب فور عودته من العاصمة املاليزية 
كواالملبور ان مجرد تواجده بني اخلمسة االوائل 
هو اجناز في حد ذاته لكن يبقى ان كل العب 
يريد ان يحرز املركز االول على اس���يا، مؤكدا 
ان املرك���ز الرابع الذي حصل عليه يعتبر من 
اغلى االلقاب على قلبه وسيعطيه دافعا لتقدمي 
مس���توى مميز ميكنه من احلصول على لقب 
افضل العب في اسيا باملواسم املقبلة خصوصا 

انه مازال في بداية الطريق.
واضاف اخلطيب في حديث خاص ل� »االنباء« 
ان الوصول الى كواالملبور ليس باالمر السهل 
بل يأتي بعد االجماع من جميع اطياف القارة 
االس���يوية، كما انه ميكنك من االلتقاء بكبار 
الشخصيات بالقارة وتستمع الى نصائحهم 
وتعليماته���م خصوصا ان اغلبهم العبو كرة 

قدم سابقني.
وبني اخلطيب انه شاهد اهداف مباراة االصفر 
مع الكويت في كأس السوبر عن طريق االنترنت 
وانه فرح لهذا الفوز الذي اعاد الروح فيه بعد 
ان خسر في املنافسة على افضل العب بآسيا 
ما جعله يتناسى خيبة االمل التي جاءته بعد 
اعالن اجلوائز، مبينا ان القادسية هذا املوسم 
قادم بقوة ومن الصع���ب ايقافه اال ان الفرق 
االخرى قوية ايضا كالكويت والعربي وتريد 
ايضا احلصول على البطوالت ويجب ان نبقى 

في املستوى.
واضاف اخلطي���ب ان االصفر وجماهيره 
الترضى اال بالبطوالت وزيادة على ذلك تريده 
مع املستوى فهو جمهور »ذواق« ويساند الفريق 
في جميع املناسبات لذلك يجب ان نكون عند 

حسن ظنه ونرد له الدين.
ولفت اخلطيب الى ان من واجبه العمل جاهدا 
لكي يحافظ على مكانه في التشكيلة االساسية 

كون االصفر يزخر بالنجوم امثال احمد عجب 
وبدر املطوع وخلف السالمة وحمد العنزي وهم 
مهاجمون مثلو االزرق والزاال، اضافة الى وجود 
عدد كبير من الالعبني الشباب املوهوبني الذي 
يسعون جاهدين لفرض انفسهم في التشكيلة 
االساسية لذلك املنافسة معهم ستكون ممتعة 
ومفيدة بنفس الوقت النها سترفع من مستوى 

اي العب وليس اخلطيب نفسه.
وب���ارك اخلطيب ال���ى كل الكويت بالعيد 
ووع���د جماهير االصفر ب���ان تكون عيديتهم 

هي البطوالت.
وفي نفس السياق على مستوى املنتخب أكد 
اخلطيب أن منتخب سورية يجب أن يستعد 

جيدا لنهائيات اسيا 2011 في الدوحة.
 واضاف قائال: أنا أتطلع لبلوغ الدور نصف 
النهائ���ي في بطولة كأس اس���يا القادمة النه 
سيكون من الصعب الفوز بلقب البطولة ولكن 
بلوغ نصف النهائي سيكون أمرا جيدا بالنسبة 
لسورية، مضيفا ان اجلماهير السورية يجب 
أن تقوم مبساندتنا دائما خاصة في نهائيات 
كأس آسيا حيث س���نحتاج لدعم كبير منهم 
خاصة اننا نعود للمشاركة بعد غياب طويل 
عن املشاركة في البطولة الكبرى على مستوى 

القارة للمنتخبات.
وحول دوره كقائد للمنتخب السوري أوضح 
اخلطيب ان حمل ش���ارة القيادة في املنتخب 
السوري ليس باألمر السهل لكن نحن منتلك 
قاعدة جماهيرية تتجاوز 20 مليون مش���جع 
ويج���ب أن نقلل األخطاء ونحافظ على األداء 

اجليد من أجل إسعاد جماهيرنا.
وكش���ف ان على عاتقه مس���ؤولية كبيرة 
ألنه يج���ب أن يكون املث���ال جلميع الالعبني 
الشباب، خاصة أن الالعبني الشباب يقلدون 
بعض الالعبني، ونحن ال نريد لهم أن يرتكبوا 

السوري فراس اخلطيب وإلى جانبه أفضل العب في آسيا الياباني ياسوهيتو ايندواألخطاء.

الكويت األقل من حيث الجوائز والمركز الثالث في عمان أعلى أجرا من األول في دورينا 

ال عزاء للدوري الممتاز بين الدوريات الخليجية
»الوطني« يكافئ 

أبطال سباق »الكارتنغ«

نظم بنك الكويت الوطن���ي مؤخرا رحلة خاصة إلى مملكة 
البحرين ملجموعة مختارة من موظفي البنك املتميزين ونخبة 
مميزة من موظفي وكاالت السيارات، وذلك للمشاركة في سابق 
»الكارتنغ« الذي أقيم على حلبة البحرين الدولية، وذلك تشجيعا 
له���م على كفاءتهم وأدائهم املتمي���ز وتفانيهم في خدمة عمالء 
البنك. وكان البنك قد كافأ عددا من موظفيه املميزين ومجموعة 
من موظفي وكاالت الس���يارات التي يتعامل معها البنك، وذلك 
تكرميا لهم على مجهودهم خالل الفترة الس���ابقة، وضم الوفد 
عددا من موظفي إدارة املبيعات املباشرة بالبنك باإلضافة إلى 
ممثلي وكاالت الس���يارات. وقد استمتع اجلميع بأجواء سباق 
الكارتيغ، كما استمتعوا بقيادة هذا النوع من السيارات حيث 
مت في نهاية املسابقة توزيع كؤوس على الفائزين، كما أمضى 
اجلميع يوم���ا ممتعًا في ربوع البحرين مم���ا ترك في نفوس 

املشاركني أطيب األثر.

خالص العزاء لفواز عبدالرحيم
 يتق���دم القس���م الرياضي بخالص العزاء م���ن العب املنتخب 
الوطني للسباحة ناصر عبد الرحيم ووالده العب املنتخب الوطني 
لهوكي اجلليد ف���واز عبدالرحيم لوفاة والدته، تغمد اهلل الفقيدة 
بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته والهم اهلها وذويها الصبر 

والسلوان، »انا هلل وانا اليه راجعون«.

خالل السنوات املاضية والتي 
تعتبر من اضع���ف الدوريات 
باخلليج ويحصل بطلها على 
ال����فا والوصيف على 20   25
الف����ا والثالث على 15 الفا، اي 
ان املركز الثالث بعمان يحصل 
على عائد مادي اكثر من بطل 
الدوري املمتاز في الكويت، وهذا 

ما يضحك.
 واذا كان هن���اك م���ن قرار 
لزيادة ورفع مستوى الدوري 
فيجب العم���ل على ايجاد راع 
للبطولة بعقد طويل االمد وليس 
ملدة موسمني وان لم يوجد فان 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
مطالبة بتقدمي رؤيتها لرعاية 
الدوري وحتفيز الشركات على 
التقدم للرعاية الن قوة الدوريات 
تتطلب متويال ماديا قويا لكي 
تظهر بالصورة املطلوبة، كما 
ان االندية والالعبني واداراتهم 
اليطالبون احتاد الكرة بان تكون 
اجلوائز كما هي في السعودية 
وقطر واالمارات بل تصل الى 
مستوى البحرين مبدئيا، ومن 
ثم نصعد من مرحلة الى اخرى 
الدول  حتى نكون في مصاف 
املتقدمة، ما يعود بالفائدة على 

منتخبنا.
اللجنة   وقد اش���ار عضو 
االنتقالية املكلفة بادارة شؤون 
احتاد الكرة عماد الغربللي سابقا 
الى انه ال يوجد احد يريد رعاية 
ال���كل خائف من  الدوري الن 
الرياضي والتغييرات  الوضع 
التي تطرأ على احتاد الكرة من 

حلظة الى اخرى. 

عبدالعزيز جاسم
 العزاء للدوري الكويتي بني 
باقي الدوريات اخلليجية بعد ان 
تعذر احلال بوجود راع للبطولة 
االقوى واحملك الرئيس���ي الي 
دولة، فم���ن الغريب ان تكون 
جائزة كأس الس���وبر بقيمة 8 
االف دينار وهي مباراة واحدة، 
في حني يحصل فريق اخر يلعب 
21 مباراة مقسمة على 3 مراحل 
على 5 االف دينار فقط ال تكفي 
عالج العب ان تعرض الصابة. 
ال���ى جوائز باقي  واذا نظرنا 
الدوريات اخلليجية سنجد ان 
دورينا هو االضعف من حيث 
اجلوائز ففي السعودية وقعت 
شركة »زين« عقدا بقيمة 318 
مليون ريال س���عودي ملدة 5 
سنوات اي بواقع 63 مليون ريال 
للموسم الواحد، حيث يحصل 
الدوري على 2.5 مليون  بطل 
ريال والثاني عل���ى مليونني 

والثالث مليون.
 وفي االمارات يحصل بطل 
الدوري عل���ى 6 ماليني درهم 
والثاني 4 مالي���ني والثالث 3 
ماليني وهي ايضا نسبة عالية 
ترفع من مستوى الدوري، كما 
جند قطر والتي احدثت طفرة 
في االونة االخيرة على مستوى 
الرياضة ككل لم تبخس االندية 
حقها فوزعت اجلوائز بق�����يم 
البطوالت  ابطال  خيالية على 
جميع���ا وكان نصي���ب بطل 
ال���دوري منه���ا مليونا و200 
الف ري���ال قط����ري، والثاني 
750 الفا والثالث 450 الفا ولم 

عل���ى 30 الف دين���ار والثاني 
25 الفا والثالث 20 الفا، حتى 
ان عمان س���بقتنا في اجلوائز 

البحرين فانها  الكويت مث���ل 
ايض���ا اكبر في نس���بة اجور 
االبطال حي���ث يحصل البطل 

مرتفعة. 
واذا نظرن���ا الى الدوريات 
التي تعتبر اقل مس���توى من 

تكتف احتاداتها بهذا بل اضافت 
جوائز افض���ل العب وافضل 
حارس والهداف وبقيم مالية 

بطل الدوري ملوسم 2008-2009 مثال على قلة اجلوائز املمنوحة له أسوة بالدوريات اخلليجية

موظفو »الوطني« في حلبة البحرين الدولية

»فيفا« يعد مصر بدراسة أحداث السودان
وعد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بدراس����ة األحداث التي 
صاحبت املباراة الفاصلة بني مصر واجلزائر في السودان بصورة 

شاملة وحيادية التخاذ قرار نهائي بشأنها.
وانتقل رئيس احتاد الكرة املصري سمير زاهر مع نائبه هاني 
أبو ريدة لزيورخ في وفد رسمي، واجتمع امس االول مع سكرتير 

االحتاد الدولي للعبة جيرومي فالكه. 
وذكر االحتاد املصري عبر موقعه الرس����مي أن االجتماع شهد 
مناقش����ة أحداث مباراتي مصر واجلزائر يوم����ي 14 و18 احلالي 

باخلرطوم واالثار التي ترتبت على اللقائءن.
وق����ام الوفد املصري بعرض مقتطفات م����ن امللف الذي قدمه 
للجنة النظام بالفيفا، بهدف معاقبة اجلزائر على أحداث الشغب 
التي الزمت املباراة. وأكد فالكه أنه س����يتم عرض امللفني املصري 
واجلزائري وسيتم استدعاء كال اجلانبني لتقدمي وجهتي نظرهما، 

مشيرا إلى أن القرار سيتم اتخاذه بعد دراسة كافة الوقائع.
من جانبه، صرح السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم أن »فيفا« يتوخى الدقة والعدالة من خالل التحقيقات 
الالزم����ة قبل اتخاذ أي قرار. ومن جهة اخرى، تغيب محمود عبد 
الرازق »شيكاباال« عن تدريبات الزمالك امس االول دون احلصول 
عل����ى إذن من اجلهاز الفني، وذلك في أعقاب دخوله في مش����ادة 

كالمية مع جماهير فريقه بعد اخلسارة أمام غزل احمللة.
وقال حس���ني عبد املنعم املدي���ر اإلداري للزمالك إن غياب 

شيكاباال يعرضه للغرامة وفقا لالئحة الداخلية للفريق.

رئاسة األولمبية اللبنانية بين شارتييه وهمام
بيروت ـ ناجي شربل

تدخ����ل انتخابات اللجن����ة االوملبية اللبنانية 
املعلقة منذ نهاية العام املاضي، العد التنازلي في 
الساعات القليلة املقبلة، بانعقاد اجلمعية العمومية 
لالحتادات الرياضية اللبنانية، بعد ظهر االثنني 
في مق����ر اللجنة االوملبي����ة اللبنانية باحلازمية، 
بدعوة من اللجنة الرباعية املكلفة بادارة شؤون 
اللجنة من قبل اللجنة االوملبية الدولية واملجلس 
االوملبي اآلس����يوي.وعلى جدول اعمال االجتماع، 
بند وحيد، يتضمن اق����رار تعديالت على النظام 
االساس����ي للجنة، متهيدا لتحويل التعديالت الى 
اللجنة االوملبية الدولية عن طريق املجلس االوملبي 
اآلسيوي، وحتديدا عبر املوفد املكلف من املجلس 

مبتابعة امللف اللبناني حيدر فرمن.
واذا ما سارت االمور دون عراقيل، فإن اجلمعية 
العمومية للجنة االوملبية اللبنانية مدعوة لالنعقاد 
في 28 الشهر املقبل النتخاب جلنة تنفيذية جديدة 
من 14 عضوا، يضاف اليهم عضو اللجنة االوملبية 

الدولية طوني خوري.
واستعادت احلمى االنتخابية زخمها من قبل 
السياس����يتني  التابعني للجهتني  الن����زاع  فريقي 

املتناحرتني في البلد: فريقيي 14 آذار و8 منه.
ويبدو منصب الرئيس محصورا بني رئيسي 
احتادي الرقص الرياضي انطوان شارتييه ورئيس 
احتاد الكرة الطائرة جان همام، وهما يحظيان بدعم 

املعارضة، في غياب مرشح جدي للمواالة، .
 وبدا ان تسوية ستعقد بني حركة »أمل« و»تيار 
املستقبل«، تتضمن سحب االولى مرشحها ملنصب 
االمانة العامة مازن رمضان الفائز بجائزة افضل 
مراقب كروي في آس����يا لسنة 2009، افساحا في 
املجال لع����ودة االمني العام الس����ابق للجنة عزة 
قريطم. ويظهر ميزان القوى تفوقا لقوى املعارضة، 
ميكنها من نيل املقاعد ال� 14 في اللجنة التنفيذية. 
اال ان التوازنات اللبنانية، تلعب دورها املعتاد في 

فرض تسويات ترضي اجلميع.
الى ذلك ترى اوساط فاعلة في همام الرئيس 
العتيد للجنة االوملبية، نتيجة تس����وية ترضي 
»املس����تقبل« باستبعاد ش����ارتييه، ما لم يحصل 
توافق انتخابي رياضي بني »املستقبل« و»التيار 
الوطني احلر« يؤمن وصول ش����ارتييه وقريطم 
الى االمانة العامة، مع تدس����يم حصة املجموعة 

الشيعية داخل اللجنة التنفيذية.

عالميةمتفرقات

 قال نادي اشبيلية االسباني انه وافق 
على اعارة مهاجمه ايرنستو شيفانتون وهو 
م����ن اوروغواي الى ن����ادي اتالنتا االيطالي 
ابتداء من يناير املقبل وحتى يونيو من العام 

املقبل. 
 قال نادي هامبورغ االملاني ان العب خط 
وسطه البرازيلي زي روبرتو سيغيب عن صفوفه 
مدة اربعة اسابيع على اقل تقدير بعد خضوعه 

لعملية جراحية الصالح اصابة في الكاحل. 
 قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم 
إنها قررت تأجيل مباراة اوملبيك مرس����يليا 
مع سوشو في دوري الدرجة االولى احمللي 
ملساعدة مرسيليا على االستعداد للقاء احلاسم 
أمام ريال مدريد االس����باني في دوري أبطال 

اوروبا. 
 قال نادي بايرن ميونيخ االملاني ان شركة 
اودي االملانية لصناعة السيارات اشترت حصة 
تبلغ 9.09% من اسهم النادي الباڤاري في صفقة 
بلغ��ت قيمتها 90 مليون ي��ورو )135.8 مليون 

دوالر(. 
 طلب نادي ليفسكي صوفيا بطل الدوري 
البلغاري االول لكرة القدم عقد اجتماع غير 
عادي للجمعية العمومية لالحتاد البلغاري 
للعبة في يناير املقبل قائال انه يعتقد بوجود 
حتيز حتكيمي خ����الل مباراته امام ليتكس 

لوفيتش متصدر املسابقة. 
 خسر اتالنتا االيطالي على أرضه بهدف 
مقابل ال شيء أمام جاره لوميزاني املنتمي لدوري 
الدرج��ة الثالثة ليودع بطول��ة كأس ايطاليا من 

الدور الرابع. 
 تأه����ل السويس����ري روجي����ه فيدرر 
واالرجنتيني خوان مارت����ن دل بوترو الى 
ال����دور نصف النهائي من بطولة املاس����ترز 
في التنس املقامة حاليا في لندن، وذلك بعد 
خسارة االول امام الثاني 6-2 و7-6 )7-5( 
و6-3 في اليوم األخير من تصفيات املجموعة 
األول����ى، والتي كان البريطاني اندي موراي 

أكبر اخلاسرين فيها.


