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الطريجي: اللجنة الخماسية خاطبت الدائرة القانونية بـ »فيفا« وننتظر مطالبها

مشيرا الى ان احلكومة واملجلس 
اصبحا أش���به مبن يلعب لعبة 
القط والفأر، وعلى عاتقهم تقع اي 
عقوبات وتبعات تتعلق بالرياضة 
وعليهم بذل���ك ان يتقوا اهلل في 

الكويت وشبابها.
وأكد ذياب ان اللجنة االوملبية 
الدولية ال ميكن لها باي حال من 
األحوال ان تأخذ بخاطر )فالن او 

عالن( من األشخاص.

او ان تتركه���ا للمصير احملتوم 
لتكون املش���اركة على املستوى 
احمللي فقط وال يتوقف األمر عند 
احلكومة بل يتعداها ليصل الى 
مجلس األمة الذي يجب ان يضع 
مصلحة الكويت فوق كل اعتبار 
اللجنة االوملبية  بتنفيذ مطالب 
التي ج���اءت خطاباتها  الدولية 
واضحة وصريحة إضافة الى كتاب 
االحتاد الدول���ي للكرة الطائرة، 

لألندية العشرة املنحلة من قبل 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
مع حتديد نهاية العام احلالي مهلة 

أخيرة لتنفيذ متطلباتها.
بدوره أبدى رئيس احتاد اليد 
بدر ذياب أسفه الشديد للحال التي 
متر به���ا رياضة الكويت. ولفت 
ذياب الى ان احلكومة باتت متر 
مبنعطف خطير يتوجب عليها 
من خالله ان تنقذ رياضة الكويت 

في 17 اجل���اري يفيد بان األخير 
سيدعم قرارات اللجنة االوملبية 
الدولي���ة بخص���وص املش���كلة 
املتعلقة برياضة الكويت مطالبا 
باستقالل احلركة الرياضية حسب 
املواثيق االوملبية الدولية، وكانت 
اللجنة االوملبية الدولية قد وجهت 
كتابا ف���ي 9 و21 اجلاري طالبت 
الرياضية  القوانني  فيه بتعديل 
إضافة إلى إعادة املجالس الشرعية 

انه لم تعد على املهلة احملددة سوى 
أيام قالئل. وأشار الظفيري الى ان 
احت����اد املالكمة ورفع األثقال عقد 
اجتماعا مساء امس االول ملناقشة 
محتوى الكتاب والعمل على تنفيذ 

ما تضمنه.

تهديد »دولي اليد«

كما تلقى احتاد كرة اليد كتابا 
مماثال من االحتاد الدولي للعبة 

فيه بتعدي����ل القوانني إضافة إلى 
إعادة املجالس الشرعية لألندية 
العش����رة املنحلة من قبل الهيئة 
العامة للشباب والرياضة مع حتديد 
نهاية الع����ام احلالي مهلة أخيرة 

لتنفيذ متطلباتها.
بدوره ناش����د أمني السر العام 
في احتاد املالكم����ة ورفع األثقال 
التدخل  الظفيري احلكومة  نايف 
السريع واخذ األمر بجدية خاصة 

وجه في 26 من الش����هر اجلاري 
كتابا الى وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي يفيد بأنه 
س����يدعم قرارات اللجنة االوملبية 
الدولية بخصوص املشكلة املتعلقة 
برياضة الكويت مطالبا باستقالل 
احلركة الرياضية حسب املواثيق 
اللجنة  الدولية. وكانت  االوملبية 
االوملبية الدولية قد وجهت كتابا 
في 9 و21 من الشهر اجلاري طالبت 

مبارك الخالدي
اكد رئيس اللجنة اخلماس����ية 
الرياضية  املكلفة م����ن االندي����ة 
محكم����ة عل����ى حك����م   بال����رد 
ال����� »كاس« الرياضية د.عبداهلل 
الطريجي ان اللجنة انتهت من اعداد 
وصياغة بيانها املوجه للش����ارع 
الرياضي مساء امس االول وسلمته 
الى اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة 
شؤون احتاد الكره لتقوم األخيرة 
مبراجعته ونشره إلطالع جميع 
اجلماهير الرياضية ومتابعي الشأن 
الرياضي على ما جرى عمال مببدأ 
الشفافية مع جماهيرنا الرياضية 
الت����ي من حقها معرف����ة ما حدث 
املترتب����ة عليه. وأضاف  واآلثار 
الطريجي ان »اخلماسية« بالتعاون 
مع رئيس وأعضاء اللجنة االنتقالية 
قد خاطبت الدائ����رة القانونية ب� 
»فيفا« وسألت عن الوثائق املطلوبة 
متهيدا إلعداد مذكرة دفاعها للجلسة 
املقبلة، وعليه فإننا نتوقع ان تطلب 
منا الدائرة القانونية مجموعة من 
الطلبات تتضمن عددا من الوثائق 
منها صورة احلك����م الصادر من 
احملكمة االدارية واملتضمن التأكيد 
على قرار حل االندية املؤرخ في 14 
نوفمبر املاضي، مشيرا الى ان جميع 
الوثائق سترسل مترجمة بالشكل 
الرسمي املعتمد تفاديا ألي حالة 
طعن عليها. وب����ني الطريجي ان 
اللجنة اخلماسية تعتبر نفسها في 
حالة انعقاد دائم حتى يتم الفصل 
بشكل نهائي في الدعوى املنظورة 

امام محكمة »كاس«.

»رفع األثقال الدولي«

وكان االحتاد الدولي لرفع االثقال 

»رفع األثقال الدولي« يطالب بالتوافق مع المواثيق األولمبية.. واالتحاد الدولي لليد يهدد

.. وصورة مماثلة باللغتني العربية واالجنليزية من االحتاد الدولي لرفع األثقال صورة ضوئية من كتاب االحتاد الدولي لليد

البرتقالي يقهر األصفر بجدارة في المربع الذهبي للطائرة
طالل المحطب

حقق كاظمة فوزا مستحقا على القادسية حامل اللقب 
بنس���خته األخيرة بنتيجة 3 � 2 وذلك ضمن منافس���ات 
املربع الذهبي لطائرة االحتاد في اللقاء الذي أقيم أول من 
أمس على صالة يوسف الشاهني بكاظمة، وجاءت األشواط 
25 � 21، 25 � 21، 15 � 25، 21 � 25، 15 � 12 وبذل���ك تص���در 
كاظمة صدارة الف���رق في اجلولة الثانية برصيد 4 نقاط 

والقادسية 3 نقاط. 
أدار اللقاء احلكم الدولي علي ابل وساعده الدولي علي 
العلوي وقد متيزا بقراراتهما اجليدة والتي قادت املباراة 
إلى بر األم���ان وكان لتميزهما دور فاعل في جناح اللقاء 

اجليد فنيا بني الفريقني.
دخل جنوم البرتقالي اللقاء عاقدين العزم إلكرام ضيفهم 
وكان لهم ما أرادوا حيث تفنن احملترف الس���عودي أحمد 
بخيت وزمالءه ناصر الرفاعي، أحمد املال، مشعل العمر، 
محمد اسحق بالضرب الس���احق من جميع املراكز وذلك 
بفضل متيز املعد العائد موسى بحروه وتوزيعه الكرات 
على زمالئه مما أربك حوائط الصد القدساوية التي بدت 
متهالكة في الشوطني األول والثاني، وكان مركز 4 مصدر 
خطورة على األصفر ونقطة ضعفه لتميز العبي البرتقالي 

والضرب الس���احق م���ن هذا املرك���ز دون ردع من العبي 
األصفر الذين كثرت أخطاؤهم في االس���تقبال والتغطية 
الدفاعية، وكان دور ليبرو كاظمة عبدالعزيز شاكر دورا 
جيدا في متابعة التغطية الدفاعية، وأن تراجع مس���توى 
العبي البرتقالي في الش���وطني الثالث والرابع مما أعطى 
املجال لالعبي القادسية لترتيب أوراقهم وحتقيق الفوز في 
الشوطني، إال أن عزمية البرتقالي وخبرة احملترف السعودي 
أعطتهم املجال واألفضل للعودة ألجواء املباراة وحتقيق 

الفوز في الشوط احلاسم وحصد نقطتي املباراة.
فيما ظهر تأثر العبي القادسية بغياب النجم سعد صالح 
عن املشاركة في اللقاء بسبب إصابته وكان واضحا األخطاء 

الكثيرة التي وقعوا فيها بالشوطني األول والثاني.
 وفى الش���وطني الثالث والراب���ع صحا العبو االصفر 
ليحسموا النتيجة لصاحلهم رغم املستوى الفني البعيد عن 
الوضع الطبيعي وباألخص احملترف التونسي نور الدين 
حفيظ، وأن كانت محاوالت يوسف البلوشي وزمالئه عامر 
السليم، حسني الشطي وخالد الدويسان، إال أن األصفر لم 
يقدم املستوى املتوقع منه وكان االستسالم اجلزئي بعض 
الشيء في العديد من النقاط وكانت االتكالية في متابعة 

الكرة في املنطقة اخللفية وتغطية حوائط الصد.

العربي مطالب بالتركيز والتسجيل في سلة النصر اليوم

مواجهة صعبة للعربي
أمام النصر في »السلة«

يحيى حميدان
تب���رز مباراة العرب���ي مع النصر 
اليوم كأكثر مباري���ات اجلولة ال 13 
لدوري كرة السلة اثارة وندية عندما 
يلتقي الفريقان في ال� 7 مساء في صالة 
عبدالعزيز اخلطيب بالنادي العربي.

ويلعب اليوم ايضا اليرموك مع الكويت، 
والصليبخات مع الساملية والتضامن 
مع الشباب وتقام جميع املباريات في 
صالة الفرق املذكورة اوال وفي نفس 

التوقيت.
ويدرك مدرب العربي فهمي اخلضرا 
صعوبة لقاء اليوم فحال اراد األخذ بيد 
فريقه الذي يحتل املركز السادس ب� 11 
نقطة الى بلوغ املربع الذهبي للدوري 
وذلك لقوة النصر )الثامن ب� 9 نقاط 
من 6 مباريات( والذي قدم مباراة كبيرة 
امام القادس���ية اجلمعة املاضية رغم 

خسارته لها بنتيجة 98 – 89.
وفي حال استمر أداء »سلة العنابي 
»على نفس الرمت الذي لعب به الفريق 
امام القادسية فإنه سيكون احد املرشحني 

للعب ادوار كبيرة في هذا املوسم.
ويبرز ف���ي صف���وف النصر بدر 
العتيبي ومنصور جلوي ويوس���ف 

عقاب، إضافة الى األميركيني براندون 
ميلسون وتشالز ريتشارد.

في املقاب���ل يعول اخلض���را على 
عناصره املعت���ادة وهم محمد محزم 
وفهد الرباح وعبداحملسن خليفة ومحمد 

صالح واالميركي مايكل مارشال.
الكويت سيكون  وفي صالة نادي 
األبيض املتصدر ب� 14 نقطة وبنفس 
الرصيد مع القادسية في مهمة سهلة 
نوعا ما عندما يس���تضيف اليرموك 
صاحب املركز ال� 12 األخير وبرصيد 
7 نق���اط، وذلك لوج���ود فوارق فنية 
كبيرة بني الفريقني والتي متيل جميعها 
الذي يتمتع العبوه  الكويت  ملصلحة 
بخبرة كبيرة ولديهم القدرة على إنهاء 
املب���اراة بأقل مجهود واحلصول على 

نقطتي املباراة.
وتتشابه الظروف فيما بني الفرق 
االربعة األخرى التي تواجه بعضها اليوم 
وكل طموحاتها هو حتقيق فوز معنوي 
ليس إال، حيث يلعب الصليبخات السابع 
ب� 10 نقاط مع الساملية احلادي عشر 
ب� 9 نقاط، ويحل الشباب )العاشر ب� 
9 نقاط( ضيفا على التضامن )التاسع 

ب� 9 نقاط(.

اليرموك يستضيف الكويت في الجولة الـ 13

أق��ال مجل��س إدارة الن��ادي العربي اجلهازي��ن الفني 
واإلداري للفري��ق األول للكرة الطائ��رة بقيادة عبدالكرمي 
جاولي وامل��درب عبدالرض��ا الوايلي، وذلك اثر سلس��لة 
النتائ��ج الس��لبية الت��ي حققه��ا الفريق خالل مش��واره 
ف��ي املربع الذهبي، وقد مت إس��ناد مهمة مدير ومش��رف 

الفري��ق ملدير الفريق الس��ابق أنور أس��د، فيما مت تكليف 
مدرب فريق حتت 19 س��نة للقي��ام بتدريب الفريق األول 
 ف��ي الفت��رة املقبلة، فيم��ا ق��ام مجل��س اإلدارة بعرض
منصب املدير الفني لقطاع الناشئني على املدرب عبدالرضا 

الوايلي.

إقالة الجهاز الفني للعربي

»اإلدارية« ترجئ النظر 
في طعن القادسية

مبارك الخالدي
أرجأت الدائرة املستأنفة 
مبحكمة االست�ئناف امس 
النظ��ر ف��ي الطع��ن ف��ي 
االس��تئناف املرف��وع من 
نادي  إدارة  مجلس  رئيس 
القادس��ية بصفته بش��أن 
قرار الهيئة العامة للشباب 
األندية  بح��ل  والرياض��ة 
إلى 5 يناي��ر املقبل كطلب 
لطاعنني لتقدمي املستندات، 
وكان��ت محكمة أول درجة 
ق��د أصدرت حكمها في 10 
اجلاري ف��ي أكثر القضايا 
مؤكدة  ج��دال  الرياضي��ة 
صح��ة ق��رار الهيئة بحل 
مجال��س إدارات 10 أندي��ة 
ومبطل��ة إج��راءات تعيني 
بديل��ة  إدارات  مجال��س 

عنها.

عامر السليم )7( لم يفلح في إيقاف العب كاظمة محسن اسحاق

شباب الكويت يهزم الجهراء
مبارك الخالدي

فاز الكويت على اجلهراء 2 � 1 في املباراة املؤجلة من املرحلة 
العاشرة لدوري الشباب والتي جرت على ستاد علي صباح السالم 
بنادي النصر مساء امس، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الكويت إلى 
30 نقطة بفارق 8 نقاط عن اقرب مطارديه العربي قبل 3 جوالت 
من ختام املسابقة مشددا على صدارته ومقتربا أكثر من حتقيق 
اللقب، فيما ظل رصيد اجلهراء عند 19 نقطة. وجاءت املباراة عامرة 
بالنواح����ي الفنية والتكتيكية وكان الكويت هو الطرف األفضل 
خالل الش����وط األول الذي انتهى ملصلحته بهدف أحرزه شريدة 
خالد )15(. وفي الشوط الثاني حتسن أداء اجلهراء واستطاع بدر 
مذكر ان يعيد املباراة ال����ى نقطة البداية بإحرازه هدف التعادل 
)60( وعندما كانت املباراة تلفظ أنفاسها استطاع جنم األبيض 

فهد بودريد ان يحرز هدف الفوز لفريقه )87(.

»الهيئة« تراقب مخالفات األندية 
وإدارة الهيئات الرياضية تحت المجهر

مبارك الخالدي
انتهت الهيئة العامة للش����باب والرياضة مؤخ����را من إجراءات 
تعيني 5 مستش����ارين قانونيني من مصر، وذل����ك على بند املكافآت 
برات����ب ش����هري مقط����وع 1000 دينار ل����كل منهم، وق����د مت توزيع 
املستش����ارين على القطاع����ات املختلفة للهيئة ف����ي خطوة تهدف 
ال����ى تف����ادي الوقوع في أخط����اء قانونية قد تكل����ف الهيئة الكثير 
 ف����ي ظل تنام����ي عدد الدع����اوى القضائي����ة املرفوعة عل����ى الهيئة

من أفراد وهيئات رياضيه منضوية حتت لوائها في اآلونة األخيرة. 
كما متت االستعانة بعدد منهم لبحث ملف األزمة التي تعرضت لها 
الكويت مع اللجنة االوملبي����ة الدولية، اذ كان آلرائهم دور كبير في 
بلورة أوجه التعارض بني القوان����ني احمللية ومثيالتها الواردة في 
امليث����اق االوملبي الدولي. من جهة أخرى أث����ارت التقارير املرفوعة 
من رؤس����اء األندية املعينني الى مدير عام الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة تساؤالت عده حول دور إدارة الهيئات الرياضية بالهيئة 
ف����ي الرقابة والتفتيش على حس����ابات األندية في الفترات املاضية، 
األمر الذي جعل اإلدارة حتت مجهر مدير عام الهيئة ونائبه للشؤون 
الرياضية، على س����ند م����ن الق����ول ان دور ادارة الهيئات الرياضية 
يجب ان يكون اس����تباقيا وفاعال في حماي����ة األموال العامة وليس 
ردود افعال على ما يتم اكتش����افه عب����ر اإلدارات املتعاقبة لألندية 
واالحتادات. وجتري الهيئة حتقيقات واس����عة حول تلك املخالفات 
خصوص����ا أن اغلب اإلدارات املعينة قد اش����تكت م����ن العجز املالي 
 لديها خالل فترة تعيينها وهي ثالثة اشهر األمر الذي يضطر الهيئة
لدعم هذه املجالس كي تتمكن من تسيير أمورها خالل هذه الفترة.

عيّنت 5 مستشارين براتب 1000 دينار لكل منهم

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
وافق املدير الفني للفريق األول لكرة القدم باملنصورة محمد 
صالح على خوض مباراتني وديتني مع فريقي التضامن والعربي 
يومي اخلميس واالثنني املقبلني في امللعب الفرعي لستاد القاهرة 

ضمن برنامج إعداد الفريق خالل فترة التوقف احلالية.

المنصورة يلتقي التضامن والعربى

األخضر في تجربة فرنسية 3 يناير
مبارك الخالدي

يخوض فريق النادي العربي مباراة ودية امام احدى الفرق 
الفرنسية الزائرة التي ستزور املنطقة 3 يناير املقبل على ستاد 
صباح الس����الم. وتأتي املباراة املتفق عليها منذ وقت سابق في 
سياق املباريات االعدادية لألخضر في مشواره في بطولة الدوري 
املمتاز وهي فرصة مواتية لتجرب����ة العناصر املنضمة للفريق 
مؤخرا وخطوة الستعادة الثقة لالعبني بعد اخلسارة الثقيلة امام 
غرميه التقليدي القادسية 0- 4 في اجلولة الرابعة من الدوري. 
ومن جهة أخرى يعكف اجلهاز اإلداري على االنتهاء من األوراق 
اخلاصة باحملترف الس����وري اجلديد محمد زينو الذي يأمل ان 
يكون العالج الشافي ملشكلة خط الهجوم في الفريق ليتمكن من 

املشاركة مع االخضر في اقرب فرصه ممكنة.


