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براينت أسقط ساكرامنتو في الثانية 
»NBA« األخيرة من الـ

بيرهوف:هدفنا إحراز 
لقب مونديال 2010

ذّكر مدير املنتخب االملاني لكرة 
القدم اوليفر بيرهوف العبيه بأن 
»الهدف هو اللقب بالنس����بة لبلد 
مثل بلدنا« في مونديال 2010 الذي 
تستضيفه جنوب افريقيا من  11 

يونيو الى 11 يوليو 2010.
وقال بيرهوف في تصريحات 
اوردتها الصحاف����ة احمللية امس 
»الهدف االدنى هو دائما بلوغ ربع 
النهائي، لكن حلمنا هو بالطبع ان 
نصبح ابطال العالم، في مونديال 
2006 وفي كأس اوروبا 2008، لم 

نكن بعيدين عن احراز اللقب«.
واضاف الدولي االملاني السابق 
»يتع����ن على بلد مث����ل بلدنا ان 
يخوض البطولة وهو يسعى الى 

احراز اللقب«.

توتي ينتظر
أكد قائد فريق روما االيطالي 
لكرة القدم فرانشيسكو توتي انه 
سيشارك مع منتخب بالده في 
مونديال 2010 في جنوب أفريقيا 
من 11 يونيو ال���ى 11 يوليو، اذا 
استدعاه املدرب مارتشيلو ليبي. 
وقال توتي في تصريحات أوردتها 
صحيفة »ريبوبليكا« امس »اذا 
استدعاني ليبي وكنت في صحة 

جيدة، فسأذهب بالتأكيد«.

موليناري مع أتلتيكو
أعل���ن العمالق املتعثر نادي 
أتلتيكو مدريد االس���باني لكرة 
القدم امس أنه ضم الظهير األيسر 
كريستيان موليناري من نادي  
يوڤنتوس اإليطالي ملدة س���تة 

أشهر، على سبيل اإلعارة.
ول���م يلع���ب  موليناري مع 
يوڤنتوس سوى في  مناسبات  

نادرة هذا املوسم.

جنم ليكرز كوبي براينت يصوب إلحراز النقطة الثمينة في الثانية األخيرة في سلة ساكرامنتو           )أ.پ(

احتمال عدم اّطالع روغ على كتاب العفاسي وارد.. واجتماعات مستقلة لجميع األطراف

 اتفاق على أهمية رفع اإليقاف وليس البحث عن المتسبب
مبارك الخالدي

انش����غلت األطراف الرياضية 
التنفيذي  املكت����ب  املعنية بقرار 
للجن����ة االوملبية الدولية اول من 
ام����س، واملتضمن تفعي����ل قرار 
السابق  الدولية  اللجنة االوملبية 
بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي 
اعتبارا من االول من يناير اجلاري، 
واملبرر بعدم التعاون احلكومي مع 
متطلبات اللجنة الدولية ازاء اجراء 
التعديالت املطلوبة على القوانن 
الرياضية احمللية، مبا يكفل عدم 
تعارضه����ا مع امليث����اق االوملبي 
الدول����ي. وتنادت جميع االطراف 
املعني����ة بدءا من الهيئ����ة العامة 
للشباب والرياضة، واعضاء جلنة 
الشباب والرياضة في مجلس االمة، 
واندية االغلبية لعقد اجتماعات 
مستقلة بهدف الوصول الى صيغة 
تكفل رفع قرار اإليقاف بالسرعة 
املمكنة، جتنبا لوقوع االحتادات 
الرياضي����ة املنضوية حتت لواء 
اللجنة االوملبية الدولية والعبينا 
حتت تأثير االثار السلبية للقرار 
وحرمانهم من املشاركات الدولية 

املدرجة في اجندة كل منهم.

روغ لم يطلع على الرسالة

وفي خضم تداعيات االحداث، 
يبق����ى احلديث عن ع����دم اطالع 
رئيس اللجن����ة االوملبية الدولية 
البلجيكي جاك روغ على رس����الة 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي التي بعثها له، 
بعيد انتهاء مجلس االمة من مداولته 
االولى، واق����راره التعديالت على 
بعض القوانن الرياضية بأغلبية 
40 صوتا ورفض 12 صوتا، لتتوافق 
مع امليثاق االوملبي، على ان يستكمل 
املجلس بقية التعديالت في املداولة 

الثانية في 7 اجلاري. 
ويعود سبب عدم اطالع روغ 
على الرسالة لتزامن وصولها مع 
العطلة الرسمية للجنة االوملبية 
الدولية مبناسبة العام اجلديد، وان 
صح هذا االحتمال فإن االمل مازال 
موجودا الطالع اجلهة الدولية على 
ما مت اجنازه في مجلس االمة وفاء 
لاللتزامات مع املنظمة الدولية االمر 
الذي قد يجبر االوملبية الدولية على 
الغاء قرار ايقاف النشاط الرياضي 

في الكويت.

»الهيئة« تجتمع غدا

وألن الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة هي أعلى سلطة رياضية 
في البالد بحكم القانون، فقد بادرت 
الى استدعاء اعضاء مجلس االدارة 
لالجتماع غدا االثنن لالطالع على 
كتاب اللجن����ة االوملبية الدولية، 
وبحث اخلطوات املطلوب تفعيلها 
على ضوء االتصاالت السابقة مع 
روغ واعضاء مكتبه، واطالع اعضاء 
مجلس االدارة عل����ى الدور الذي 

قامت به الهيئة في االشهر اخلمسة 
املاضية، لالعالن بوضوح انها لم 
تقصر في تعاطيها مع االزمة، وان 
الوقت لم يخدمها بسبب الروتن 
االداري اوال، والعطلة الرس����مية 
التش����ريعية الصيف  للمؤسسة 

املاضي ثانيا. 
ومن املتوقع، ان يعلن مجلس 
ادارة الهيئة عن مناشدته ألعضاء 
السلطة التشريعية بسرعة االنتهاء 
من اجراء التعديالت املطلوبة والتي 

قد تصل الى 65 بندا مستخلصة 
من القوان����ن الثالثة وهي 78/42 
و93/43و2007/5 والتصويت عليها 
في املداولة الثانية، متهيدا القرارها 

لطي ملف االزمة نهائيا.
الى ذلك، تواصل جلنة الشباب 
ف����ي مجل����س االمة  والرياض����ة 
التعديالت  اس����تعداداتها إلجراء 
املطلوب����ة متهي����دا لعرضها على 
املجلس في مداولته الثانية إلقرارها. 
وتس����تأنس اللجنة برأي اللجنة 

االوملبية برئاس����ة الش����يخ احمد 
الفهد ومديرها العام حسن املسلم، 
وبعدد من املستشارين القانونين 
ضمانا لسالمة القانون احمللي وعدم 
املس����اس به، وتنفي����ذا ملتطلبات 

اللجنة االوملبية الدولية.
وعلى خ���ط مت���واز، تراقب 
اندية االغلبية االحداث اجلارية 
بدقة مبدية من خالل اجتماعاتها 
النوايا للمس���اعدة للخروج من 
اآلثار السلبية لألزمة ولكن دون 
خسائر، فاالغلبية ترفض االتهامات 
املوجهة اليها بأنها وراء ما حدث، 
ومؤكدة ان جلوءها الى املنظمات 
ان االخيرة  الدولي���ة، باعتب���ار 
اليها  اللجوء  أتاحت للمتض���رر 

وفق القانون.
وأشارت تصريحات صادرة من 
بعض اعضاء االغلبية، الى ان املهم 
في هذه املرحلة هو رفع االيقاف 

وليس البحث عن املتسبب فيه.

رئيس اللجنة األوملبية الدولية جاك روغ بات طرفا في أزمة الرياضة الكويتية

 كأس العالم للمبارزة في مهب الريح
مبارك الخالدي

باتت اس����تضافة الكويت لبطولة العالم 
للمبارزة في الشهر اجلاري في مهب الريح، بعد 
قرار اللجنة االوملبية الدولية بإيقاف النشاط 
الرياضي الكويت����ي. وعبر رئيس االحتادين 
العربي والكويتي للمبارزة عبدالرحيم السعيد 
عن استيائه البالغ ملا آلت اليه االوضاع، وقال 
في تصريح ل� »األنباء«: ان احتاد املبارزة هو اول 
املتضررين من القرار، وذلك بسبب استعداداتنا 
لتنظيم بطولة العال����م كأس التحدي في 15 
و16 و17 اجلاري مبشاركة اكثر من 30 دولة، 
خصوصا اننا قد التزمنا بعقود مع جهات عديدة 
لرعاية هذا احلدث العاملي، تش����مل حجوزات 
الطيران والفنادق لضيوف الكويت والفريق 

يتج����اوز عددهم 150 العب����ا وإداريا واالمور 
املترتبة عليها واخلاصة باالعاش����ة والنقل 
واللجان العاملة االخرى، كل ذلك وضعنا في 
مأزق. وأضاف: حتى هذه اللحظة لم يصلنا 
شيء رسمي من االحتاد الدولي للعبة، ولكن 
جرت العادة ان االحتاد الدولي لن يخرج عن 
طوع اللجنة االوملبي����ة الدولية في مثل هذه 
القرارات، وس����يوصي بإلغ����اء البطولة التي 

أصبحت بالفعل بحكم امللغاة.
واستدرك السعيد بالقول انه يبقى بصيص 
امل في الساعات القليلة املقبلة، اذا استجد ما 
يجعل اللجن����ة االوملبية الدولية تتراجع عن 
قراره����ا وإال فإن االعالن ع����ن الغاء البطولة 

أمر البد منه.

وعلى المتضرر اللجوء إلينا..

عبدالرحيم السعيد

اكد مدير املجلس االوملبي اآلسيوي حسني املسلم ان قرار اللجنة االوملبية 
الدولية بتعليق عضوية اللجنة االوملبية الكويتية في الفترة احلالية يشمل 
جمي��ع االحتادات واالندية الرياضية الكويتية في املش��اركات اخلارجية 

باستثناء االحتاد الكويتي لكرة القدم واالندية املنضوية حتت لوائه.
واوضح املسلم في تصريح ل� »كونا« ان النشاط الرياضي الحتاد الكرة 

مستمر حتى نهاية املهلة التي حددها له )فيفا( في 31 يناير اجلاري.

المسلم يؤكد استثناء اتحاد الكرة

لم يكن مس���تغربا قرار اللجنة األوملبية الدولي���ة بتعليق عضوية 
اللجنة االوملبية الكويتية الننا ماطلنا كثيرا في تعديل القوانن احمللية 
مبا يتواف���ق وامليثاق االوملبي الدولي، وكنا عل���ى قناعة بأن تطمينات 
احلكومة بعد جلس���ة االربعاء املاضي في مجل���س االمة لم تكن كافية 
لرفع ش���بح االيقاف او حتى تأخيره الى ما بع���د املداولة الثانية النهم 
ف���ي اللجنة االوملبية الدولية اعطونا مهلة طويلة جدا لتعديل القوانن، 
وصبروا علينا اكثر من صبر ايوب على بلواه، ولكن ماذا اس���تفدنا من 
كل هذا التأخير والتعديل والتناحر والصراع؟ ال ش���يء س���وى ايقاف 
ألعابنا االوملبية والبحث من جديد عن مخرج يرفع عنا االيقاف، ولسنا 
هنا في توجيه االتهامات للمتسببن في هذا القرار الننا جميعا متهمون 
باعتبار ان االيقاف موجه الى كل كويتي مهما كان موقعه، ورسالتنا اآلن 
ال���ى احلكومة ومجلس االمة »بس« كافي م���ا وصلنا اليه، ماذا تريدون 
اكثر من ذلك؟ فانتما املس���ؤوالن املباش���ران عن الرياضة وعليكما في 
املداول���ة الثانية تنفيذ تعليمات اللجنة االوملبي���ة الدولية بحذافيرها، 
ورئيس���ها جاك روغ يقول في خطابه وحتديدا في الفقرة االخيرة »اننا 
نأسف بشدة لهذا القرار والذي اجبرتنا احلكومة وهيئاتها على اتخاذه 
بالرغم من توافر النية اخلالص���ة لدينا والرغبة لتفادي هذه النتيجة« 
اي انه يحذركم من تدخل احلكومة في اس���تقاللية الرياضة وقوانينها 
اذ ان م���ن ابرز ما ينادي به امليثاق االوملبي هو انش���اء محكمة رياضية 
خاص���ة في النزاعات الرياضية، وأال يكون هناك تدخل من احلكومة في 
قرارات اجلمعية العمومية لالحتادات واالندية اي ان اجلمعية العمومية 
هي س���يدة قراراتها، وال نظن ان مثل هذه التعديالت س���تضر في مواد 
القانون احمللي فمن اجل رفع االيقاف تهون مثل هذه القوانن، ومن اجل 
مصلح���ة الكويت ال ضرر من التنازل ع���ن بعض ما نؤمن به فالهيئات 
العاملية تردد دائما لكم حرية التش���ريع ولكن ال تخرجوا عن دساتيرنا 
وميثاقنا االوملبي، ونتمنى ولو اننا نشك في الوصول الى صيغة توافقية 
بن االطراف املتنازعة ان تكون املداولة الثانية في مجلس االمة حاسمة 

لتعديل القوانن الى حيثما ترغب به اللجنة االوملبية الدولية. 
رسالتنا االخرى الى احلكومة اتركوا الشيخ احمد الفهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون االسكان 
يعمل حلل هذه املشكلة لثقل موقعه الرياضي املتمثل في رئاسته للمجلس 
االوملبي اآلسيوي، فهو قادر بالتنسيق مع مجلس األمة في انهاء االزمة، 
اما احلديث عن ان هناك اطرافا تس���ببت بقرار االيقاف بسبب شكواهم 
للجان الدولية فماذا تريدون منهم الستعادة حقهم املشروع في االنتخاب، 
فامليثاق االوملبي يدعو االحتادات الى ممارسة حقها الدميوقراطي وعلى 

املتضرر اللجوء الينا.
ناصر العنزي

كاظمة يلتقي الساحل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري اليوم

القادسية في مواجهة عصيبة مع الجهراء في »السلة«
يحيى حميدان

يحل القادس���ية اليوم ضيفا 
ثقيال على اجله���راء في صالته 
ضم���ن مباريات اجلول���ة ال� 14 
لدوري كرة السلة، والتي تشهد 
العيار  اليوم أيضا مواجهة من 
الثقيل جتمع كاظمة مع الساحل 
في صالة يوسف الشاهن بنادي 

كاظمة.
ويلعب اليوم أيضا، اليرموك 
مع الساملية، والنصر مع الشباب 
املباراتان في صالة  وتقام كلتا 
النادي املذكور أوال وتقام جميع 
املباريات في الس���اعة السابعة 

مساء.
يس���عى القادس���ية )الثاني 
برصي���د 14 نقط���ة من س���بع 
الى اس���تغالل حالة  مباريات( 
عدم الت���وازن التي يعاني منها 
اجله���راء )الرابع ب���� 13 نقطة 
من س���بع مباريات( والذي بات 
يقدم عروضا هزيلة ال تليق مبا 
كان يقدمه في املواسم السابقة 
وخاصة في املوسم املاضي الذي 
كان ينافس فيه حتى آخر حلظة 

على لقب الدوري.
وبالرغم من ذلك فعلى العبي 
القادسية احلذر كثيرا في املباراة 
خاص���ة ان اجلهراوين دائما ما 
يظهرون بص���ورة مغايرة امام 
القادسية بالذات حتى وان كانوا 

في أسوأ أحوالهم قبل املباراة.
ويضع املقدوني جوردانكو 
ديڤيدنكوف مدرب القادسية ثقته 
في مجموعة كبيرة من الالعبن 
أصحاب اخلب���رة واملهارة وفي 
مقدمتهم عبداهلل الصراف وفهاد 
السبيعي واحمد سعود والعائد 
من جديد صقر عبد الرضا، اضافة 
الى تواجد محترفن على مستوى 
عال هما األميركيان جويل بوكس 

ونيكوالس زاكري.
في املقابل ميني مدرب اجلهراء 

توفيق في كاظمة، وشايع مهنا 
واحمد فالح وعبداهلل الشمري 

وصالح يوسف في الساحل.
وفي مباراة اخ���رى، يدخل 
اليرموك )ال� 12 واألخير ب� 8 نقاط 
من 7 مباريات( في مواجهة سهلة 
امام الس���املية )ال� 11 ب� 10 نقاط 
من هزميته في جميع مبارياته 

ال� 10 التي لعبها(.
وكذلك احلال بالنسبة للنصر 
)التاسع ب� 10 نقاط من 7 مباريات( 
الذي يخوض هو اآلخر مواجهة 
سهلة امام الشباب )العاشر ب� 10 

نقاط من 9 مباريات(.

الفريق���ان ان  وي���درك كال 
امر غير  املباراة  اخلس���ارة في 
مفض���ل ومرف���وض متاما وقد 
يقلص كثيرا م���ن فرص بلوغ 
إليه  الذي يتأهل  الذهبي  املربع 
الفرق األربعة االولى بعد ختام 
ال���دور التمهيدي ال���ذي يلعب 

بطريقة الذهاب واإلياب.
وينتظ���ر ان تش���هد املباراة 
اإلثارة والندية من  فواصل من 
اجلانبن، خاصة ان كليهما ميتلك 
مجموع���ة كبيرة م���ن الالعبن 
املميزين أمثال احمد البلوش���ي 
الربيعة وعبداهلل  وعبدالعزيز 

محزم العتيق النفس بأن يكون 
العبوه عبدالعزيز ضاري ونايف 
الصندلي واخلبرة محمد املطيري 
وحسن حاجية واألميركي انتوني 
كيو جونز ف���ي أفضل أحوالهم 
الي���وم ويدخلون املباراة بروح 
الفوز وإسقاط  قتالية لتحقيق 

القادسية حامل اللقب.
وفي صالة يوسف الشاهن، 
يخوض كاظمة )السابع ب� 11 نقطة 
من ست مباريات( مواجهة في 
غاي���ة الصعوبة امام الس���احل 
)الثال���ث ب� 13 نقطة من س���بع 

مباريات(.

احلذر سيكون شعار املواجهة النارية بني القادسية واجلهراء

سيدرك يعود 
لسلة الجهراء 

جنح���ت ادارة نادي
اجلهراء في استعادة 
الس���ابق  محترفه���ا 
االميركي جمال سيدرك 
بعد وصول املفاوضات 
ب���ن اجلانب���ن الى بر 
االم���ان وذل���ك لتدعيم 
صف���وف الفريق االول 

لكرة السلة بالنادي.
وينتظر ان يشارك 
س���يدرك الذي سبق له 
ان خاض املواسم الثالثة 
املاضية على التوالي مع 
اجلهراء في مباراة اليوم 
القادسية، بعد ان  امام 
الن���ادي  ادارة  قام���ت 
بارسال تذكرة الطيران 
اليومن  لس���يدرك في 

املاضين.

قاد النجم كوبي براينت فريقه لوس اجنيليس 
ليك����رز حامل اللقب الى ف����وز صعب على ضيفه 
س����اكرامنتو كينغز 109 � 108 في الثانية االخيرة 

ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفن.
والفوز هو السادس والعشرون لليكرز متصدر 
مجموعة اله����ادي الغربية والبطولة عموما مقابل 
6 هزائم، فيما تعرض س����اكرامنتو صاحب املركز 
الثالث في املجموعة ذاتها للهزمية الثامنة عشرة 

مقابل 14 انتصارا.
وتألق 4 من الالعبن اخلمس����ة االساسين هم 
اضاف����ة الى براينت كل من المار اودوم بديل رون 
ارتس����ت الغائب عن املب����ارة الرابعة على التوالي 
بداعي االصابة )20 نقطة و10 متابعات(واالسباني 
باو غاسول )17 نقطة و16 متابعة( واندرو بينوم 
)16 نقطة(، ووحده ديرك فيش����ر ش����ذ عن قاعدة 

االساسين بتسجيله 6 نقاط فقط.
وعزز اورالندو ماجيك موقعه في صدارة مجموعة 

اجلنوب الشرقي بعدما حقق فوزه الرابع والعشرين 
مقاب����ل 8 هزائم على حس����اب ضيفه مينيس����وتا 
متبروولف����ز متذيل مجموعة الش����مال الغربي )7 

انتصارات مقابل 27 خسارة( 106 � 94.
وحسم اورالندو النتيجة في الربعن الثاني )27 
� 19( واالخي����ر )33 � 23( بعد ان تخلف في االول 
)24 � 26( والثالث )22 � 26(، وذلك بفضل راشارد 
لويس )21 نقطة( ومات بارمز )17 نقطة و11 متابعة( 
وجامير نيلسون )16 نقطة و6 متريرات حاسمة( 

واالحتياطي راين اندرسون )16 نقطة(.
وفي مباراة ثالثة، هزم نيويورك نيكس مضيفه 
اتالنتا هوكس 112 � 108 بعد التمديد بفضل االحتياطي 
نيت روبنسون الذي س����جل 41 نقطة 11 منها من 
اصل 13 لفريقه في الوقت االضافي في اول مباراة 
يخوضها منذ االول من ديس����مبر كانت ردة فعله 
فيه����ا »عمالقة« على قرار مدرب����ه مايك دانطوني 

باستبعاده عن التشكيلة االساسية.


