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مبارك الخالدي
اعلن رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
للهيئة العامة للش����باب والرياضة فيصل 
اجلزاف ان الهيئة اعادت اعتماد مجالس ادارات 
االندية املعينة حتى االنتهاء من املهمة املنوطة 
بهم، وكشف ان اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة 
شؤون احتاد كرة القدم ستطلب من االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( متديد فترة عملها 
حتى انتخاب احتاد جديد من مجالس ادارات 
االندية املنتخبة وليس����ت املعينة. وترأس 
اجلزاف امس اجتماع مجلس ادارة الهيئة 
الذي استمر ملدة 3 ساعات بحضور اعضاء 
مجالس االدارة، وقد تغيب عن احلضور كل 
من دعيج الدعيج ود.نايف احلجرف والشيخ 

احمد النواف ود.محمد الثويني.
واعلن اجلزاف بعد االجتماع ان النقاش 
قد تناول تفعيل منطوق وحيثيات احلكم 
الصادر من احملكمة الكلية على خلفية قرار 

الهيئة بحل مجالس ادارات االندية ال� 10.
واوضح ان الهيئة اعادت اعتماد مجالس 

ادارات االندية املعينة السابقة حتى االنتهاء 
م����ن املهمة املنوطة به����ا، كما جاء في حكم 
احملكمة وتفاديا للخطأ االجرائي كما نص 
احلكم، وقال ان االجتماع كان مثمرا وايجابيا 
وناقش����نا تفاصيل احلكم، وبهذه املناسبة 
نتوجه الى القضاء بالش����كر، ونحن نهدف 
للمصلحة العامة اوال واخيرا، وهذا مبعث 
فخرنا بالقضاء الكويتي، كما نشكر هيئة 
الفتوى والتشريع على كل ما قامت به جتاه 

القضية.
واضاف اجلزاف ان املجلس اعتمد سرعة 
انهاء متطلبات احلكم والتي على ضوئها 
مت قرار احلل، كما قرر املجلس الس���رعة 
في اعتماد املادة 32 من النظام االساسي 
الحتاد كرة القدم حسب اجراءاتها واملدة 
املطلوبة، وستتم دعوة االندية لالنتخابات 
لنكون قد اسدلنا الستار على هذه املشكلة، 
ونأمل ان نضع باعتبارنا اننا معنيون في 
القانون بكل املسائل وقوانيننا يجب ان 
نحترمها وهي صادرة من جهات تشريعية، 

وما قمن���ا به ليس موجها ضد احد وكنا 
ملزمني به، ولم يكن مستحبا لدينا، لكن 
لالسف لم يكن امامنا خيارات والقضاء 

صادق على ذلك.
ولم يحدد مدي����ر الهيئة الفترة الزمنية 
لعم����ل ادارات االندية املعينة حتى االنتهاء 
من عملها، وهو تعديل املادة 32 ثم توجيه 
الدعوة لالندية الجراء االنتخابات، وبالتنسيق 
بني اللجنة االنتقالية واالحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، حتى لو كلف االمر طلب مهلة 
متديد عمل االنتقالية حلني االنتهاء من عملها 
ويتم انتخاب احتاد الكرة اجلديد من االندية 

املنتخبة وليست املعينة.
واكد اجلزاف ان االعتذارات املقدمة من 

عدد من اعضاء اللجان املعينة محدودة.
ونفى التراجع ع����ن قرار احلل وارجاع 
االندية املنحلة، وقال: نحن ملتزمون بالقرار 
الصادر باحلل والذي حاز قبول ومصادقة 

هيئة احملكمة.
وعن االتفاق مع اللجنة االوملبية الدولية 

وانتهاء املدة املقررة في 31 اجلاري لتعديل 
القوان����ني الرياضية، قال اجلزاف: ليطمئن 
اجلميع نحن متفائلون باالتفاق مع اللجنة 
االوملبية الدولي����ة، وقد مت رفع التعديالت 
الالزمة لهم عبر وزير الشؤون، مشيرا الى 
تعامل الهيئة مع القانون احمللي، وان اللجنة 
االوملبية يعنيها التأكيد على دور اجلمعيات 

العمومية وهو ما مت اخذه في االعتبار.

الجزاف اجتمع مع اليوسف

هذا وعقد اجل����زاف اجتماعا مع رئيس 
اللجنة االنتقالية الشيخ احمد اليوسف ملدة 
نصف س����اعة مت خالله مناقشة االجراءات 
الالحقة على نتائج اجتماع اليوم )امس(، 
اذ من املتوق����ع ان توجه االنتقالية الدعوة 
لالندية لعقد جمعي����ة عمومية غير عادية 
الجراء التعديل عل����ى املادة 32 من النظام 
االساس����ي كخط����وة اولى قب����ل فتح باب 
الترشيح لالنتخابات املقررة مبدئيا في 2 

فبراير املقبل.

محافظ حولي يسلم فاضل املوسوي كأس املركز األول

جانب من تدريبات األزرق

أحمد سرحان قوة ضاربة

مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عقد اجتماعا مهما أمس

كشف أن اللجنة االنتقالية ستطلب من »فيفا« تمديد فترة عملها النتخاب اتحاد جديد من األندية المنتخبة

الجزاف: إعادة اعتماد مجالس إدارات األندية المعينة حتى االنتهاء من مهمتها

حامد العمران
تشهد صالة الشهيد فهد األحمد 
بالدعية اليوم 3 مواجهات قوية 
في األسبوع الثامن لدوري الدمج 
لكرة اليد، حيث يلتقي في املباراة 
األول���ى اجلريحان الصليبخات 
)9 نقاط( مع النصر )5 نقاط( 
ف���ي الرابع���ة والنص���ف، فيما 
يتقابل الفحيحيل املتصدر )14( 
مع القادس���ية )8( في اخلامسة 
املباراة  ف���ي  والنصف ويلتقي 
الثالثة الش���باب )8 نقاط( مع 

اليرموك )5 نقاط(.
ال���ذي يجمع  اللق���اء األول 
العنابي مع الصليبخات يعتبر 
مهما للغاية للفريقني الس���يما 
ان الصليبخات خس���ر 3 نقاط 
بهزميته امام الشباب )36-35( 
وقبل ذلك تعادل���ه مع اجلهراء 
وهذا يعني أن مستوى الفريق في 
هبوط ويتطلع مدرب الفريق خالد 
غلوم النتشال الفريق معنويا ثم 
يأتي املس���توى الفني تدريجيا 
وقد تكون اليوم عودة االنطالقة 
للصليبخات بعد ان اعاد اجلهاز 

الفني حساباته جيدا.
أما العنابي فحالته يرثى لها 
خاصة بعد اصابة قوته الضاربة 
فيصل واصل الذي لم يشارك في 
اللقاء األخير امام العربي وهذا 
ما سيدفع اجلهاز الفني إليجاد 
البديل في ح����ال عدم جهوزية 
العازمي  واصل واألقرب محمد 

الشباب يلتقي اليرموك في الجولة الثامنة لدوري الدمج

»يد« القادسية يصطدم بالفحيحيل والصليبخات لعودة »النصر«

الذي ميلك مهارات جيدة متكنه 
من سد الفراغ اذا استغل جيدا 
مع التعويض في اجلانب الدفاعي 
ومحاول����ة تنفيذ الهجوم املرتد 
الس����ريع للوص����ول الى مرمى 

الصليبخات بأقصر الطرق.
وفي اللقاء الثاني س����يدخل 
القادسية رافعا شعار ال بديل عن 
الفوز ألن خسارته ستضعه في 
موقف محرج ولكن املنافس اليوم 
هو الفحيحيل املتكامل في صفوفه 

بجميع املراكز الى جانب التألق 
الصريح ف����ي اجلانب الدفاعي، 
وميتاز مدرب الفحيحيل سعيد 
حجازي بالق����راءة الصحيحة 
ملجري����ات املب����اراة، فيم����ا بدأ 
القادسية يعود الى مستواه بعد 
عودة عبداهلل احلداد واحلارس 
الدولي حمد الرشيدي واستعادة 
صانع األلع����اب صالح اجليماز 
ملستواه الفني وهذا ما سيجعل 
االصفر حاض����را بقوة في لقاء 

اليوم.
وفي اللق����اء الثالث يختلف 
اليوم خاصة  الش����باب  طموح 
بعد فوزه في اللقاء االخير على 
الصليبخات حيث بدأ الالعبون 
يفكرون ف����ي كيفية التأهل الى 
الدوري املمت����از بخطف احدى 
البطاق����ات الس����تة املؤهلة الى 
دوري الكب����ار وه����ذا ممكن في 
ظل العروض القوية التي قدمها 
الفريق في آخر مبارياته بقيادة 

العم����الق عبدالرزاق  احلارس 
البلوشي وتألق صانع األلعاب 
علي البلوشي وسعد عبدالقادر 
املنضم حديثا للمنتخب األول 
ومبارك الزيد ويوسف الشاهني 

ومشعل املطيري.
اليرم����وك فيأمل عرقلة  أما 
الشباب السيما ان الفريق ميلك 
املميزين  الالعبني  مجموعة من 
امثال مطلق الدوسري وصالح 

املوسوي ومحمد العوض.

مفاج���أة من العي���ار الثقيل 
املنتخ���ب  كان يعده���ا الع���ب 
الس���املية لكرة  الوطني ونادي 
الس���ابق علي عبدالرضا  القدم 
ملهرج���ان اعتزاله الذي يبدأ في 
الثالث���ة من عصر غ���د االربعاء 
على س���تاد نادي الكويت، لكن 
الظروف وحدها هي التي حالت 
دون حتقيقها. املفاجأة هي دعوة 
جنمي منتخبي مصر واجلزائر 
الزياني  أبوتريكة وكرمي  محمد 
على التوالي، ليكونا ضيفي شرف 
في يوم وداع عبدالرضا الرسمي 
للساحرة املستديرة في اللقاء الذي 
يجمع املنتخبني الشقيقني االزرق 
واالمارات في ال� 5:30 من مساء غد 
وهي الفقرة السادسة واالخيرة 

في مهرجان اعتزاله.
وقد تكتم عبد الرضا بش���دة 
على اع���الن رغبته ف���ي دعوة 
الكبيرين  العربي���ني  النجم���ني 
أبوتريكة والزياني، من اجل ان 
تكون فقرة وجودهما في الكويت 
هي االبرز في مهرجان اعتزاله، 
ونقطة انطالقة في التقريب بني 
العبي املنتخبني الشقيقني مصر 
أبوتريكة  واجلزائر، ملا ميثل���ه 
والزياني من قيمتني إنسانيتني 

كبيرتني خلقا ومهارة.
وس���عى عب���د الرض���ا عبر 
اتصاالت ش���خصية م���ع اقرب 
املقربني لالعبني، رئيس حترير 
جريدة »األهلي« الزميل ابراهيم 
املنيس، ورئيس القسم الرياضي 
في جريدة »اخلبر« اجلزائرية، 
بعد محاوالت جادة ومس���تمرة 
النجمني  من عبدالرضا حملادثة 
أبوتريكة والزياني اكثر من مرة 

لكنه لم يوفق.
اللحظات االخيرة تأكد  وفي 
عدم حضور ابوتريكة لصعوبة 

»اإلمارات« يصل اليوم ونجوم العرب العويران والجابر والقحطاني والضابط والعبيدلي غدًا

الظروف حالت دون حضور أبوتريكة والزياني اعتزال عبدالرضا

موقفه، كم���ا اعلن املنيس حيث 
سيسافر أبوتريكة غدا االربعاء 
)يوم مهرجان االعتزال( الى أملانيا 
من اجل عرض اصابته على اخلبير 

األملاني بيرهوف. 

اعتذار أبو تريكة والزياني

وقال املنيس لعبد الرضا: ان 
أبوتريكة ما كان ليتأخر بأي حال 
من االحوال ع���ن تلبية الدعوة 
وحضور مهرجان اعتزاله لوال 
سفره الى أملانيا غدا االربعاء، وان 
أبوتريكة يكن لكل الالعبني العرب 
تقديرا كبيرا، وهو حريص على مد 
جسور املودة والتواصل واحملبة 
معهم، وم���ع جماهير كرة القدم 
العربية من احمليط الى اخلليج«. 
كما تأكد عبدالرضا عبر اتصاالته 
ان الزياني � العب ڤولفسبورغ 

بطل أملانيا � كان س���يلبي دعوة 
حضور مهرج���ان االعتزال لوال 
ضيق الوقت، وتنقله بني أملانيا 
واجلزائر خالل هذه الفترة الذي 
يستعد فيها »سفير العرب« في 
مونديال جنوب افريقيا، لبطولة 
كأس االمم االفريقية والتي ستجري 

في انغوال الشهر املقبل.
ان���ه تكتم  وأوض���ح عل���ي 
اعالن هدفه من دعوة أبوتريكة 
والزياني حتى على املنيس، وان 
كان حضورهما سيضيف زخما 
للمهرج���ان مع جنوم كرة القدم 
أكدوا حضورهم  الذين  العربية 
غ���دا وه���م: ياس���ر القحطاني 
وسامي اجلابر وسعيد العويران 
)الس���عودية(، وعبدالناص���ر 
العبيدل���ي ومب���ارك مصطفى 
)قطر(، وطالل يوسف وحسني 

بابا )البحرين(، وهاني الضابط 
)عمان(، وماجد العويس ومحمد 
علي كوجاك )االم���ارات(، ومن 
املتوقع حضورهما مع منتخب 
االمارات في ال� 5 من مساء اليوم، 
ويتدرب على ستاد الكويت عقب 

وصوله بساعتني.
وقال عبدالرضا بانه كان يريد 
من تواجد أبوتريكة والزياني على 
ارض الكويت »بلد كل العرب« في 
مهرجان اعتزاله التأكيد على ان 
كرة الق���دم التي اعطاها 17 عاما 
من عمره تقرب وال تفرق، لكن 
قدر اهلل وما شاء فعل، ويكفيه 
احملاولة، ش���اكرا كل من حاول 
املس���اعدة إلمتام هذه اخلطوة 
الت���ي لو كان���ت اكتملت لكانت 
خطوة سباقة للكويت برمزيتها 

ومضمونها وهدفها.

)هاني الشمري(

الموسوي بطاًل لبولينغ عبداهلل عدس

احتفظ فاضل املوسوي بلقب بطولة املرحوم 
اللواء عبداهلل عدس للبولينغ التي نظمها احتاد 
الشرطة، حتت رعاية الفريق متقاعد محافظ حولي 
عبداهلل الفارس. وجاء ض���اري العميري العب 
احتاد الش���رطة في املركز الثان���ي، واحتل خالد 

القعود املركز الثالث.
وجاءت نتائج املجموعة الثانية التي خصصت 
للشباب والسيدات على النحو التالي: األول شاي 
لوتان، الثاني عبداهلل الفيلي، الثالث عقيل أحمد 
الفارس. وشارك العبو نادي الصم ألول مرة في 
البطولة، وجاءت نتائجهم عل���ى النحو التالي: 
األول عبدالعزيز الكندري، الثاني عيد س���ليمان 

العازمي، الثالث عبد الناصر جراق.
وحقق فاضل املوس���وي ويعقوب الش���طي 
أعلى شوط في املجموعة األولى، وأصيل الرومي 
وعبداهلل الفيلي أعلى مجموع وشوط في املجموعة 

الثانية.
وش���هد ختام البطولة الذي أقيم على صالة 
كوزمو مبنطقة كيفان حضورا أمنيا وجماهيريا 

كثيفا تقدمه راعي البطولة الفريق عبداهلل الفارس 
والعميد صالح العصفور مدير احتاد الش���رطة 
والعقيد عبدالرحمن احلقان نائب رئيس االحتاد 
والعقيد وليد الغامن أمني الس���ر ووليد الصانع 
أمني الصندوق وأعض���اء مجلس اإلدارة واملقدم 
امين عبداهلل عدس ممثل أسرة املرحوم عبداهلل 

عدس.
من جانبه، أشاد الفارس بحسن تنظيم البطولة 
وجهود رئيس وأعضاء احتاد الشرطة وأعضاء 
اللجنة املنظمة التي س���اهمت في جناحها. وأكد 
أن رعايت���ه للبطولة تأتي إحياء لذكرى املرحوم 
عبداهلل عدس وتقديرا لعطائه وإجنازاته التي لم 
تقتصر على اجلانب األمني بل امتدت إلى خدمة 
منتسبي وزارة الداخلية الرياضيني ورفع مستوى 

الرياضة الشرطية.
من ناحيته، أك���د العميد صالح العصفور أن 
املش���اركة الكبيرة تدل عل���ى أن بطولة املرحوم 
عبداهلل عدس، تش���هد تطورا م���ن عام إلى آخر 

فنيا واداريا.

مجلس إدارة جديد للساحل
فهد الدوسري

الهيئة  إدارة  أصدر مجل����س 
العامة للشباب والرياضة قرارا 
إدارة جديد  بتش����كيل مجل����س 
لنادي الساحل برئاسة حمد املري 
وناصر الروضان نائبا للرئيس 
أمينا للس����ر،  العجمي  وضاري 
ونايف القحطاني أمينا للصندوق، 
ومحسن الدوسري عضوا، وكان 
مجلس اإلدارة السابق املعني من 
الهيئة برئاسة بدر املجروب قد قدم 

استقالته صباح أمس ملجلس إدارة 
الهيئة محتجا على تقليص الفترة 
الزمنية لعمل املجلس، األمر الذي 
اعتبره األعضاء قد يخل ببرنامج 
وخطة عملهم. اجلدير بالذكر ان 
مجال����س إدارات األندية املعينة 
تنتهي مهمتها بعد تعديل املادة 
32 وفقا ملا جاء على لسان رئيس 
مجلس إدارة الهيئة فيصل اجلزاف 
أمس. من جانبه، قال بدر املجروب 
انه وبقية أعضاء مجلس اإلدارة 

أبدوا عدم رغبتهم في االستمرار 
بإدارة شؤون النادي في اجتماعهم 
الهيئة لشؤون  مع نائب رئيس 
الرياضة د.حمود فليطح صباح 
أول م����ن ام����س إذا كانت الفترة 
الزمنية لعمل املجلس أقل من 6 
أشهر، مشيرا الى ان هذا الدور ال 
يليق بنا كأبناء النادي، وبإمكان 
أي ش����خص من أبناء النادي أن 
يقوم بتصريف العاجل من األمور 

إذا كان هذا هو الهدف.

عودة ندا والخالدي 
لتدريب األزرق

عبدالعزيز جاسم
عصر  االزرق  واص��ل 
امس تدريباته على س��تاد 
الكوي��ت اس��تعدادا ملباراة 
غ��دا،  الودي��ة  االم��ارات 
وش��ارك ف��ي التدريب��ات 
مساعد ندا ونواف اخلالدي 
بعد ان غابا عن اليوم االول 
لوجودهما خارج البالد، كما 
شارك شهاب كنكوني الذي 
حضر اول م��ن امس لكنه 
لم يتدرب بس��بب االصابة 
في كتف��ه. فيما حضر بدر 
املطوع ولم يتدرب الرتفاع 
حرارته، بينم��ا لم يحضر 
محم��د ج��راغ، فيم��ا أكد 
طبي��ب املنتخب عبداملجيد 
البناي انه يح��اول جتهيز 
خالد خل��ف ملباراة أرمينيا 
ف��ي 29 اجل��اري في حال 
ال��ى  األزرق  م��ع  غ��ادر 
معس��كر القاه��رة. وق��اد 
الصربي  املدرب  التدريبات 
غوران توڤاريتش. ويدخل 
االزرق اليوم في معس��كر 
داخل��ي بفن��دق الس��فير 
حتى يت��م جتميع الالعبني 
قبل املباراة بيوم في مكان 
االزرق  واحد، وس��يتدرب 
اليوم في ال� 3 عصرا على 
الكويت وس��يتبعه  س��تاد 
تدريب املنتخ��ب االماراتي 

الذي يصل اليوم.

البرازيلي ماوريسيو ساالس قد يبقى في كاظمة

الكيني محمد جمال وصل للتجربة 

استغناء كاظمة عن محترفيه »مسألة وقت«
عبدالعزيز جاسم

علمت »األنباء« ان مجلس ادارة نادي كاظمة بصدد 
االعالن عن االستغناء عن محترفيه البرازيليني تياغو 
سانتوس وارنس���تو فيريرا خالل اليومني املقبلني او 
االنتظار الى ما بعد مباراة برشلونة االسباني 21 اجلاري، 
ورمبا يبقي املدرب الروماني ايلي بالتشي على املهاجم 
البرازيلي اآلخر ماوريسيو ساالس الذي سيكون احتياطيا 
وليس اساسيا، في حال موافقة الالعب على هذا الشرط 
س���يبقى في صفوف البرتقالي، واذا رفض فسيجري 
معه تسوية ايضا.  وتأتي هذه اخلطوة املتوقعة، بعد 
التأكد من ان بالتش���ي ال يرغب في االبقاء على سيلفا 
وفيريرا، وقد ابقاهما مع س���االس ف���ي املدرجات في 
املباراة االخيرة امام العربي ضمن الدوري املمتاز. وفي 
السياق نفس���ه، ينوي كاظمة التعاقد مع 3 محترفني 
جدد في فترة االنتقاالت الش���توية ف���ي يناير املقبل، 
ب���دال من البرازيليني الثالثة. وقد وصل اول احملترفني 
الذي ستتم جتربته في التدريبات وهو الكيني محمد 
جم���ال، ويلعب في خط الوس���ط، واذا حظي بإعجاب 
بالتشي فسيكون اول احملترفني املسجلني في االنتقاالت 
الش���توية. من جهة اخرى، وافقت جلنة املسابقات في 
احتاد كرة القدم على تأجي���ل مباراة الكويت وكاظمة 
املق���ررة 21 اجلاري في الدوري املمتاز الى موعد يحدد 
الحقا. وكان البرتقالي قد طلب اقامة املباراة 19 اجلاري، 
ولكن جلنة املسابقات تريد إقامتها بعد 21 اجلاري، ألن 
الكويت سيلعب غدا امام مضيفه الوصل االماراتي في 

بطولة االندية اخلليجية ال�25.


