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إبراهيم: الحساوي يتكفل بعودة الخطيب والحسين من الصين
أكد أنه ليس بحاجة ألي محترف جديد وأن الالعبين باتوا يطبقون الخطة باإلشارة 

عبدالعزيز جاسم
اثنى مدرب القادسية محمد 
ابراهيم على الدور الكبير الذي 
يقوم به مدير الكرة الس���ابق 
ف���واز احلس���اوي بتوفير كل 
الفريق بالرغم من  احتياجات 
ابتعاده تسمية اال انه قريب من 
الفريق بصورة يومية وكان آخر 
ما قام به هو حجزه لتذاكر عودة 
على حسابه اخلاص للسوريني 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني 
من الصني اللذين سيشاركان مع 
منتخب بالدهما مع الصني في 
6 يناير املقبل ضمن التصفيات 
املؤهلة الى نهائيات آسيا لكي 
يتمكنا من االنضمام لالصفر 
بوقت كاف ليواجها الس���املية 
في 9 يناير املقبل ضمن اجلولة 

اخلامسة للدوري املمتاز. 
واش���ار ابراهيم الى انه في 
الوقت احلالي ال يحتاج الى اي 
محترف النه يود االكتفاء مبا 
لديه من محترفني بالرغم من 
ان احلساوي اخبره اذا اراد اي 
محترف وباي مركز سيوفره 
له في احلال، مش���يرا الى ان 
القادس���ية يعتبر من األندية 
احملسودة بتواجد الشيخ طالل 
الفهد واحلساوي اللذين ميثالن 
الفريق ويحرصان على  روح 

احلضور في كل مباراة. 
وعن س���ر تأل���ق األصفر 
خصوصا في الشوط الثاني أمام 
العربي بالدوري والتي انتهت 
القادس���ية 4-0، قال  لصالح 
ابراهيم انه جلس مع الالعبني 
بني الشوطني واوضح لهم بعض 
النقاط ولكن اكثر الكلمات كانت 
الت���ي قيلت بحق  تاثيرا تلك 
املهاجمني بانه سيقوم بتبديلهم 
خالل 10 دقائق ان لم يسجلوا 
هدفا او يلعبوا بطريقة يريدها 

واضاف ابراهيم انه في الوقت 
احلالي منح الالعبني اجازة ملدة 
أسبوع أوال للراحة وثانيا لعدم 
وج���ود اغل���ب الالعبني حيث 
يتواجد 10 مع األزرق األول و4 
مع االوملبي واخلطيب واحلسني 
مع منتخبهما وبالتالي لن تكون 
التدريبات مفيدة اال قبل مباراة 
الساملية بيوم واحد بعد انضمام 
جميع الالعبني الى التدريبات 
واض���اف إبراهيم انه ليس 
علينا ان نفرح كثيرا بنش���وة 
الفوز الن الطريق اليزال طويال 
عن التحدث من سيكون بطل 
الدوري وخير دليل املوس���م 
املاضي والذي كاد فيه الفريق 

حيث مينحون احلرية بالتحرك 
لصالح الشيخ وجهاد احلسني 
ما اثمر تس���جيل 3 اهداف في 

10 دقائق.
وبني ابراهيم ان لكل فريق 
اخطاء ولك���ن أخطاء األصفر 
قليل���ة مقارنة بباق���ي الفرق 
فالقادس���ية يتص���در الدوري 
بالنقاط واألهداف وكذلك بقوة 
الدفاع الذي لم يدخل مرماه اال 
هدف واحد الفتا الى ان الشيء 
املميز ف���ي الالعبني انهم باتوا 
يفهمون اخلطة او تغييرها داخل 
امللعب باإلشارة دون احلاجة الى 
احلديث إليهم وكذلك إجادتهم 

ألسلوب التدوير.

يفقد اللقب، مضيفا ان األصفر 
ليس بالفري���ق املثالي ولكنه 
افضل الس���يئني بالكويت الن 
الرياضة كلها س���يئة مقارنة 

بباقي الدول في املنطقة.
ولفت الى انه لم يعد يشرك 
احم���د عجب كالعب أساس���ي 
بس���بب أوال تأل���ق املهاجمني 
احلالي���ني، وثاني���ا الن عجب 
يحت���اج الى وقت الس���تعادة 
الثقة مبستواه املعهود والذي 
س���يعود مع األيام بكل تأكيد 
وبالتالي مش���اركة الالعب من 
عدمها تبقى بيد الالعب نفسه 
واجتهاده وهو من يفرض نفسه 

عليه من خالل األداء.

صورة من كتاب االحتاد الدولي لكرة السلة خليل إبراهيم

احلكم ثامر العنزي خرج في حماية رجال األمن بعد مباراة العربي والقادسية

محمد إبراهيم في تدريب سابق للقادسية حديث بني الشيخ أحمد اليوسف وأسد تقي وعماد الغربللي خالل االجتماع

»السلة« يدعو الحكومة والمجلس 
لالستعجال باتخاذ القرارات المناسبة 

الكاظمي: سنقدم عرضاً لضم بشار

أول تدريب ألزرق الناشئين اليوم

الكويت لحسم دوري الشباب

عبدالعزيز جاسم
أعلن رئيس الن������ادي الع�ربي جمال الكاظ����مي ان االخضر 
سيقدم عرضا رسميا لضم املهاجم بشار عبداهلل من الس���املية، 
مؤك���دا وجود اتص���االت المتام التعاقد مش�����يرا الى ان ع���ددا 
من احملترفني س���يتم التعاقد معهم خ���الل فت���رة االنتق���االت 

الشتوية.
وبني الكاظمي ان اجتماعا لالدارة سيعقد خالل اليومني املقبلني 
ملناقش���ة موضوع احملترفني احلاليني الكرواتيني ايغور وداريو 
داباك لالبق���اء عليهما او انهاء التعاقد معهم���ا مبينا في الوقت 
ذات���ه ان االدارة لم جتتمع حتى االن للبت في اس���تقالة العضو 

ياسر ابل.
وفي السياق نفسه، اكد مدير الفريق االول بنادي الساملية علي 
عبدالرضا ان ادارة الفريق لن تقف حجر عثرة امام النجم بشار 
عبداهلل في حال رغب باالنتقال الى اي ناد ان كان العرض يليق 
باسمه وس���معته عن التعريف فإن االدارة لن تتوانى عن دعمه 
والسماح بانتقاله، مشيرا الى ان اجلهاز االداري ومجلس االدارة 
لم يتدخل في قرارات امل���درب البلجيكي وليام توماس الذي لم 
يقل انه ال يريد بشار ولكن امكانية اشراكه من عدمها بيد املدرب 
وحده والذي ال نحاسبه على اشراك اي العب او عدم اشراك آخر 
ألن ذلك يعتبر تدخال في صميم عمله لكننا نحاسبه على سوء 
النتائج وفقا لألرقام، الفتا الى ان من يقول ان ابتعاد بشار سببه 
التدخل االداري، فاملدرب موجود وميكن سؤاله ولديه الشجاعة 

لالجابة عن جميع التساؤالت.
وقال عبدالرضا ان بش���ار موجود مع الفريق حاليا ويتدرب 
بش���كل يومي ولم يغب عن التدريبات وال صحة عن رحيله او 
عدم حضوره فبشار كما كان معروف عنه األداء املثالي فأخالقه 
ال تقل ش���أنا عن ادئه فهو مثال يحتذى لكل الالعبني خصوصا 

في االلتزام بالتدريبات.

مبارك الخالدي
يج���ري املنتخب الوطني للناش���ئني اول تدريب في ال� 4:30 
مس���اء اليوم على ملعب عبدالرحمن البكر في احتاد الكرة. ومن 
املقرر ان يحضر التدريب 31 العبا يشكلون القائمة االولية التي 
عكف على اعدادها اجله���از الفني لالزرق بقيادة املدرب الوطني 
عبدالعزيز الهاجري ومساعده محمد احمد ومدرب حراس املرمى 
شاكر الشطي. وسيراقب التدريب اليوم وغدا املدير الفني البرتغالي 
ادغار الفارو بورجيس، والذي س���يكون دوره محددا بالنواحي 
اخلططية والتكتيكية التي ستطبق في النهائيات اآلسيوية املقررة 
ف���ي نوفمبر املقبل. ومن املتوقع ان تت���م غربلة قائمة الالعبني 
وتقليصها خالل احلصص التدريبية قبل السفر الى الدوحة نهاية 
يناير املقبل، بناء على رأي اجلهاز الفني الذي يرغب في اضافة 
اس���ماء جديدة على القائمة التي خاضت التصفيات في ماليزيا 
في اكتوبر املاضي، والت���ي تأهل على اثرها االزرق الى نهائيات 

كأس آسيا 2010.

مبارك الخالدي
تقام عصر اليوم اجلولة العاشرة لدوري الشباب، وفي ابرزها 
يتقابل الكويت املتصدر ب� 27 نقطة مع اجلهراء )19( على ستاد 
محمد احلمد، ومطارده املباش���ر العربي )21( مع القادسية )14( 
على س���تاد نادي الكويت، اذ ان فوز االبيض وتعادل او خسارة 
العربي يعني ان اللقب سيذهب مباشرة الى كيفان، السيما قبل 

ثالث جوالت من انتهاء الدوري.
وفي اللقاءات االخرى، يلعب كاظمة )8( مع الشباب )9( على 
ستاد صباح السالم، والنصر )18( مع التضامن )16( على ستاد 
الصداقة والسالم، وخيطان )12( مع الصليبخات )1( على ملعب 
علي صباح السالم، والساملية )13( مع الفحيحيل )9( على ملعب 

الساحل، واليرموك )3( مع الساحل )8( على ستاد ثامر.

علي مشرفًا لكرة الجهراء

عرض من الشباب السعودي إلى نايف

مبارك الخالدي
أصدر مجلس ادارة نادي اجلهراء برئاس����ة د.الفي الظفيري، قرارا 
بإسناد مهمة االشراف على الفريق األول لكرة القدم الى الدولي السابق 
فه����د علي. ومن جهة أخرى، قرر اجلهاز الفني بقيادة صالح العصفور 
ومساعده احمد عبدالكرمي اقامة مباراتني وديتني مع الصليبخات والنصر 
5 و7 يناير املقبل، كما منح احملترفني البرازيليني توبانغو وويلس����ون 

واملغربيني ربيع هوبري ويونس قاسني راحة 5 ايام.

عبدالعزيز جاسم
اكد العب وس����ط منتخبنا الوطني ون����ادي النصر لكرة القدم طالل 
نايف املتواجد حاليا في معس����كر القاهرة م����ع االزرق ل� »األنباء« في 
اتصال هاتفي انه تلقى عرضا من نادي الش����باب الس����عودي من خالل 
احد املتعهدين والذي ابلغه ان الشباب ينوي ضمه لبقية املوسم احلالي 
بعد ان ش����اهد عددا من اش����رطة الڤيديو لالعب سواء مع االزرق او مع 
النصر في املوسمني املاضي واحلالي. وافاد نايف بأنه اجابهم باملوافقة 
في حال وافق النادي على هذا العرض والذي س����يقدم اليوم على ابعد 
تقدي����ر لكنه ال يعرف قيمة الصفقة حتى اآلن. وبني نايف ان االنضمام 
الحد اعرق االندية الس����عودية فرصة لكل العب لكي يتطور مس����تواه 
ويثب����ت امكاناته، مبينا انه يتمن����ى ان يعيش التجربة االحترافية من 
خالل بوابة االندية السعودية السباقة في تطبيق االحتراف.من جانبه، 
قال رئيس نادي النصر مساعد املطيري انه حتى يوم امس لم يتلق اي 
عرض رسمي بش����أن نايف من اي ناد سعودي، موضحا انه اذا وصل 
العرض فس����يتعامل معه بطريقة تخدم النادي ومصلحة النادي وفي 

النهاية فإن االدارة لن تقف امام طموحات اي العب.

تلقى احتاد كرة السلة كتابا من االحتاد الدولي للعبة في 18 اجلاري، 
يفيد بأن األخير سيدعم أي قرار للجنة األوملبية الدولية، بشأن خالفها 
م���ع احلكومة حول التعديالت في بعض القوانني الرياضية احمللية 

والتي يجب توافقها مع القوانني واملواثيق الدولية.
ويأتي هذا الكتاب على خلفية كتاب اللجنة االوملبية الدولية الصادر 
في 9 اجلاري، والذي طالبت فيه بتعديل القوانني، وإعادة املجالس 
الشرعية لألندية ال�10 املنحلة من الهيئة العامة للشباب والرياضة، 

مع حتديد نهاية العام احلالي مهلة أخيرة لتنفيذ متطلباتها.
بدوره، طالب نائب رئيس احتاد كرة السلة خليل ابراهيم، احلكومة 
ومجلس األمة باالستعجال في اتخاذ القرارات املناسبة التي ستحول 
بدورها بني الرياضة الكويتية واإليقاف، الذي ينتظرها خاصة وان 

املهلة املمنوحة لتفادي هذا اإليقاف لم يتبق منها إال بضعة أيام.
وأضاف: أن مجلس إدارة احتاد السلة سيتدارس الكتاب الصادر 
خالل االجتماع املقبل للنظر فيه، دون أن يبدي أي قرارات ستتخذ 
بهذا الش���أن، مش���يرا الى أن األمر ال يتعلق بكرة الس���لة فحسب، 
بل يطول جميع األلعاب األخرى، وهذا ما س���يضر بحركة التطور 

الرياضي في الكويت.

تلقى كتابًا من »الدولي« بدعم أي قرار لـ »األولمبية الدولية« العربي يطالب بعدم إسناد مبارياته للعنزيعبدالرضا أكد أن الالعب يتدرب ولن يقف أمام انتقاله

أصدر مجل����س إدارة النادي 
العربي بيان����ا طالب فيه اللجنة 
االنتقالية بعدم إسناد أي مباراة 
يكون األخضر طرفا فيها للحكم 
أدار لقاء  ال����ذي  العن����زي  ثامر 
القادس����ية والعربي  الغرمي����ني 
في اجلول����ة الرابعة من الدوري 
املمت����از، ومطالبا باالس����تعانة 
بحكام من الدول اخلليجية ملثل 
هذه اللقاءات احلساس����ة. وفيما 

يلي نص البيان:
باإلش����ارة الى األحداث التي 
صاحبت مباراة الفريق األول لكرة 
القدم بنادينا ونظيره القادسية 
الفريقني  املباريات بني  في أولى 
في بطولة الدوري العام للموسم 
الرياضي 2010/2009 التي اقيمت 
يوم اخلميس املوافق 2009/12/24 
على ستاد نادينا »ستاد صباح 
الس����الم«. نود اإلفادة بداية بأن 
حكم املباراة ثامر العنزي حكما 
للساحة، قد ظهر واضحا وجليا 
انه ضعيف املس����توى ومهزوز 
الش����خصية بش����كل صارخ وال 
يصلح إلدارة مثل هذه املباريات 
الكبيرة واجلماهيرية التي تفوق 
قدرت����ه التحكيمية مبراحل عدة 
الكثير والكثير من  تتطلب منه 
األعوام لدراسة األمور والفنيات 

التحكيمية حتى يتمكن من إدارة 
مثل هذه املباريات إن أمكنه ذلك. 
حيث انه أفس����د حالوة املباراة 
ومتعته����ا عل����ى الالعبني وعلى 
اجلمهور مع����ا فلقد دخل احلكم 
الشوط الثاني وكأنه قد مت تغييره 
في االستراحة وبني الشوطني فظهر 
كله عزم وتصميم على حتطيم 
العربي  النادي  معنويات العبي 
واخراجهم عن شعورهم وبدأها 
بطرد مدراء الفريقني والذي يتمتع 
كل منهم بالكثي����ر من االحترام 
واخلبرة تفوق بكثير من املراحل 
ما يتمتع به هذا احلكم، وأكملها 
بإعطاء العبي العربي العديد من 
اإلنذارات غير املستحقة أدت الى 
طردهم دون وجه حق أو سبب 
قانوني باإلضافة الى احتس����ابه 
ضربات جزاء وهو بعيد عن موقع 
الكرة مبسافة كبيرة ال متكنه من 
رؤي����ة وجود خطأ من عدمه مما 
يدل على ضعف امكانياته وعدم 
وجود أي خب����رة لديه في إدارة 
مثل ه����ذه املباريات اجلماهيرية 
العالية املستوى.  واحلساس����ة 
وما يدعو لالس����تغراب انه كيف 
ميكن حلكم مثله أن يحمل شارة 
دولية في التحكيم فلقد اثبت فشال 
ذريعا في إدارة املباراة وحولها 

من أسهل مباراة حتكيمية نظرا 
ملا يتمتع به العبو الفريقني من 
خب����رة ومن الت����زام إلى أصعب 
مباراة بسبب ضعف شخصيته 
وإمكانياته املتواضعة باالضافة 
الى ما احتسبه من قرارات خانه 
التوفيق في الكثير منها وميكنكم 
العودة لش����ريط املباراة ورؤية 
كل م����ا صار من األح����داث ومن 
كان املتسبب فيها. ونحن نهيب 
بلجنتكم املوقرة الى عدم منحه 
فرصة لتحكيم مثل هذه املباريات 
الكبيرة رحمة بس����معة الكويت 
الرياضي����ة في املجال التحكيمي 
باالضافة الى عدم اسناد أي مباراة 
قادمة له يك����ون النادي العربي 
طرفا فيها وملن على شاكلته من 
احلكام الضعف����اء.. ومبا أننا ال 
منتلك الذخيرة الكافية من احلكام 
االكفاء إلدارة مثل هذه املباريات 
فنتمنى م����ن جلنتكم املوقرة أن 
تبحث عن حل آخر بدال من اسناد 
مثل هذه املباريات الكبيرة حلكام 
ضعفاء يحطمون الفرق ويقضون 
على جهودهم وس����عيهم طوال 
املوسم في التدريبات والتمرينات 
لكي ينالوا شرف املنافسة على 
البطول����ة بجهودهم وعرقهم في 
امللعب فيصطدمون مبثل هؤالء 

احلكام.. فلما ال نستعني ببعض 
احلكام اخلليجيني االكفاء إلدارة 
هذه املباريات القوية مثلنا في ذلك 
مثل العديد من الدول اخلليجية 

الكبرى.
وفي الوقت نفسه فنحن نهنئ 
القادسية على الفور في املباراة 
وتعزي����ز صدارتهم للدوري فما 
حدث ال يقل عن أنهم فريق قوي 
ويتمتع بوجود العديد من الالعبني 
اصحاب اخلبرة واملهارة العالية.. 
لذا آثرن����ا إحاطة احتادكم املوقر 
علما بعدم اسناد اي مباراة يكون 
أح����د طرفيها الفريق األول لكرة 
القدم بنادينا مس����تقبال للحكم 
املذكور أعاله.. وذلك جتنبا حلالة 
التي  العدائية  االحتقان والروح 
اشعلها احلكم بينه وبني جماهير 
العكسية وغير  نادينا بقراراته 
املوافقة باملرة والتي تنذر مبا ال 
حتمد عقباه في حالة اسناد أي من 
مبارياتنا القادمة إليه وعلى هذا 
فإن مجلس اإلدارة ليس مسؤوال 
عن سالمة احلكم في حالة اسناد 
أي مباراة له يكون النادي طرفا 
فيها أو على أرضه.. باإلضافة إلى 
اعالمكم بأن مجلس إدارة النادي 
قرر منعه من دخول النادي العربي 

مستقبال.

اليوسف: الدائرة القانونية في »فيفا«
مستعدة للتصدي لقرار المحكمة الرياضية

تشكيل لجنة خماسية بعد اجتماع »االنتقالية« مع ممثلي األندية

بكتاب »فيفا« محل البحث.
واشار الطريجي الى أن اللجنة 
ستجتمع اليوم في مبنى االحتاد 
لعقد اول اجتماعاتها والتي تهدف 
من خاللها ال���ى تزويد االحتاد 
الق���دم وإدارته  الدولي لك���رة 
القانوني���ة بجميع ما يلزم من 
وثائق ومستندات لتعزيز موقفه 
ومبا يكفل سالمة اجراءات اللجنة 
االنتقالية في الفترة املاضية في 
القضية املرفوعة ضده من اندية 

التكتل.
الطريجي وقتا  ولم يح���دد 
محددا النتهاء اعمال اللجنة وربط 
ذلك بانتهاء القضية املنظورة امام 

احملكمة الرياضية الدولية.

للخروج بش���كل نهائي بحكم 
يغلب املصلحة العامة.

تشكيل لجنة خماسية

وبعد االجتماع أعلن رئيس 
نادي الساملية د.عبداهلل الطريجي 
أن املجتمعني قرروا تشكيل جلنة 
خماس���ية مكونة من���ه بجانب 
عضو مجلس ادارة نادي كاظمة 
جه���اد الغربللي ورئيس نادي 
اليرموك عيسى حمزة ورئيس 
نادي خيطان عبدالعزيز الهدبة 
ونائب رئيس نادي القادس���ية 
راش���د اخلالدي لدراسة وبحث 
جمي���ع اجلوان���ب القانوني���ة 
واإلداري���ة واإلعالمية املتصلة 

اخلطوات املزمع اتخاذها من 
اللجنة االنتقالية، مشيرا الى 
ان الكت���اب األخير من »فيفا« 
قد أعلمنا جميعا انه من غير 
املعقول ان نصل الى هذا احلد 
من التعذيب الذاتي لقضيتنا، 
مؤك���دا انه ورؤس���اء األندية 
الس���امية  الرغبة  مع حتقيق 
لصاحب الس���مو األمير برفع 
عدد أعضاء احتاد الكرة من 5 

إلى 14 عضوا.
من ناحيته، أش���ار عضو 
مجل���س إدارة ن���ادي كاظمة 
ج���هاد الغربللي الى اننا امام 
مواج���هة قانونية تستوجب 
تعام���ال محكم���ا وصحيح���ا 

مبارك الخالدي
اللجن���ة  كش���ف رئي���س 
االنتقالية الحت���اد كرة القدم 
الش���يخ أحمد اليوس���ف عن 
اتصاالت اجراها أول من أمس 
الدائرة  وأمس م���ع رئي���س 
الدولي  القانونية في االحتاد 
لكرة القدم )فيفا( حول فحوى 
الى  الوارد من »فيفا«  الكتاب 
اللجن���ة واملت���ضمن ط���لب 
األندية املنحل���ة بإيقاف عقد 
اجلمعية العمومية غير العادية 
املقررة 29 اجل���اري وإيقاف 
االنتخابات املقررة في 2 فبراير 

املقبل.
وقال اليوس���ف ان رئيس 
الدائرة القانونية أبدى تعاطفا 
مع اللجنة االنتقالية واستعداده 
التام للتصدي لقرار احملكمة 
الرياضي���ة الدولي���ة، إال انه 
اللجن���ة االنتقالية  طلب من 
بعض املطالب والوثائق التي 
تدعم موقفه وتدحض ما قدم 
من األندية من مس��تندات الى 
الدولية،  الرياضي���ة  احملكمة 
الدائرة  الى ان أعضاء  مشيرا 
القانونية في »فيفا« مقتنعني 
بس���المة إج���راءات اللجن���ة 

االنتقالية.
امام ممثلي  اليوسف  وأكد 
األندية خالل االجتماع مساء 
أمس مبق���ر االحتاد ان الهدف 
من هذا االجتماع هو اخلروج 
مبوقف موح���د إلظهار احلق 

الكويتي.
من جهته، أكد رئيس نادي 
انه  القادسية محمود رزوقي 
نيابة عن رؤساء األندية يبارك 


