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فالكه لميرو: ال يمكن لنا اتخاذ أي عقوبات إال بعد قرار »كاس«

»األولمبية الدولية«: عدم شرعية »عمومية« االتحادات
عبداهلل العنزي

اللجنة  ان  علمت »األنباء« 
االوملبي����ة الدولي����ة أرس����لت 
تطمينات الى االحتادات احمللية 
بأن اللجنة »اخلماسية« التي مت 
تشكيلها مؤخرا من قبل األندية ال 
تعنيهم بشيء وليس بالضرورة 
التعاون معها خصوصا فيما 
العموميات غير  يتعلق بعقد 
العادية والتعديالت في األنظمة 
األساسية، وان أي دعوة تطلبها 
»اخلماس����ية« او األندية غير 
ملزمة لالحتادات احمللية لكون 
هذه األندية ليس����ت اجلمعية 
العمومية الشرعية لالحتادات 
التي  العمومية الشرعية  وان 
تعترف بها هي املجالس املنتخبة 
في اكتوبر 2008 والتي مت حلها. 
وتعتزم االوملبية الدولية إرسال 
كت����اب بهذا اخلص����وص الى 
اللجنة االوملبية الكويتية خالل 
االسبوع اجلاري لتوضيح رأيها 
في هذا اجلانب بعد ان شكلت 
االندية جلنة خماسية للتحقيق 

مع االحتادات الرياضية.
ويأتي قرار االوملبية الدولية 

لق����رار احملكمة  ه����ذا مطابقا 
الرياضي����ة الدولي����ة »كاس« 
التي كانت قد طلبت من االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« جتميد 
أي شيء له عالقة باالنتخابات او 
تعديل النظام االساسي الحتاد 
القضية  البت في  الكرة حلني 
املرفوعة ضد »فيف����ا«، لذلك 
الدولية ستمنع  فان االوملبية 
ايضا أي تعام����الت لها عالقة 
باالنتخابات او تعديالت النظام 
االساسي بني االندية واالحتادات 
الرياضية حلني عودة املجالس 

السابقة املنحلة.
من جهة اخرى ارسل امني 
ل�  العام جيرومي فالكه  السر 
»فيف����ا« كتابا الى بيري ميرو 
اللجن����ة االوملبية  س����كرتير 
الدولية يفي����ده بان »فيفا« ال 
ميكنه اتخاذ أي اجراءات عقابية 
سواء بالتعليق او االيقاف على 
احتاد الكرة اال بعد قرار احملكمة 
الرياضية »كاس« في شأن هذا 
االحتاد. وجاء نص الرسالة التي 
ارسلت في 7 اجلاري ما يلي: 
بيري ميرو � اللجنة االوملبية 

الدولي����ة بخص����وص تعليق 
اللجن����ة االوملبي����ة الكويتية  
تلقين����ا رس����التكم بتاريخ 4 
يناير 2010 التي أبلغتمونا فيها 
بقرار املكتب التنفيذي للجنة 
االوملبية الدولية بشأن تعليق 
الكويتية قد  اللجنة االوملبية 
دخل حيز التنفي����ذ بتاريخ 1 
يناير 2010. وقد طلبتم منا في 
هذه الرسالة اتخاذ ما يلزم من 
ازاء االحتاد  اجراءات مناسبة 

الوطني.
وفي هذا السياق نؤكد لكم 
أن االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« يتفهم االسلوب املتخذ 
الدولية  من قب����ل االوملبي����ة 
للحفاظ على استقاللي��ة احلركة 

االوملبي��ة.
وحالي����ا وبس����بب وجود 
قضي����ة ض����د »فيف����ا« والتي 
وصلت الى احملكمة الرياضية 
الدولي����ة »كاس« حول وضع 
االحتاد الكويت����ي لكرة القدم 
فإن »فيفا« ال يستطيع النظر 
في أي اجراء الى ان يتم البت 

في هذه القضية.

النائب مرزوق الغامن يتسلم درعا تذكارية من طالل النمالن 

جاسم يعقوب يتسلم درعا تذكارية من حكيم طراد

الشيخ سلمان احلمود مستقبال الشيخ سعود بن عبدالرحمن والوفد املرافق

أمني الصندوق عبدالكرمي املطوع مع العبي فريق الدراجات الهوائية

المطوع والنصف يتألقان في البطولة الرابعة للقفز

 العدساني حضر اجتماع اللجنة واستمر 3 ساعات

أمين عام اللجنة األولمبية القطرية
يزور مجمع الميادين األولمبي للرماية

الفهد: بطولة الكويت الدولية تنطلق في مارس

فضية وبرونزية لفارسات الكويت في أبوظبي

العلي: »ثورة« في الصليبخات

تألقت الفارس����ة الذهبية جميلة املطوع في 
بطولة نادي الصيد والفروس����ية الرابعة للقفز 
على احلواجز وقدمت مستوى متطورا في اجلولة 
الرابعة على ارتفاع 120 � 125 سم، وجنحت وحدها 
في تخطي احلواجز دون اخطاء باجلواد نورويك 
بزم����ن 30.63 ث وعلى ارتفاع 110 � 115 س����م في 
جولتني واصلت املطوع تألقها باجلواد فالكانا مع 
شقيقتها الذهبية نادية املطوع باجلواد باليتي، 
لكن الفارس عدي النصف جنح في اقتناص املركز 
االول باجلواد مورأورن دي كافني بزمن 36.11 ث 
وجاءت املطوع في املركز الثاني بزمن 36.22 ث 
ونادية املطوع في املركز الثالث بزمن 39.95 ث 
والفارسة الصاعدة ليلى حنبلي باجلواد كاتالنا 
في املركز الرابع بزمن 41.19 ث دون اخطاء وجاء 

محمد النعمة باجلواد باسيفيك في املركز اخلامس 
دون اخطاء.

من ناحية اخرى، عقد الش����يخ ضاري الفهد 
اجتماعا مع اللجان العاملة ببطولة الكويت الدولية 
للمجموعة العربية الس����ابعة املؤهلة الى كأس 
العال����م واك د حتديد موعد البطولة من 4 الى 6 
مارس املقبل، وطالب اجلميع باالستعداد اجلدي 
للبطولة الظهار وجه الكويت املشرف في التنظيم 

واالدارة وحتديد اوجه النقص من اآلن.
وقال مدير نادي الصيد والفروسية عبداهلل 
في����روز ان الفهد ابدى حرص����ه على اجناح هذا 
احلدث وتعاون كل اللجان من اجل التمثيل املشرف 
للكويت وان عمل اللجان بدأ بالفعل الكتشاف اوجه 

النقص والسلبيات لعالجها قبل البطولة.

متكنت فارسات الكويت من حتقيق ميداليتني 
إحداهما فضية و األخرى برونزية في منافس���ات 
الناش���ئني في بطولة ابوظبي الدولية لفروس���ية 

قفز املوانع.
وقالت الفارسة واملدربة نوف العيسى في اتصال 

هاتفي مع »كونا« من ابوظبي ان الفارسة الواعدة داليا 
الزاحم متكنت من اقتناص املركز الثاني على اجلواد 
»نيلس���ون« في فئة الناشئني على ارتفاع حواجز 
120 سنتيمترا واضافت ان الفارسة عائشة القعود 

حصلت على املركز الثالث في نفس الفئة.

صرح رئيس نادي الصليبخات ناصر العلي 
بان النادي مقبل على عصر جديد من التطور 
والتقدم واالزدهار، وأضاف مبناسبة انضمام 
لعبتي هوكي اجلليد والدراجات الهوائية ألسرة 
النادي إن النادي يشهد »ثورة« شاملة في جميع 
املرافق واملنشآت واأللعاب وسنستمر على هذا 
النه����ج من التطور، مؤك����دا أن مجلس اإلدارة 
اجلديد واملعني من قبل الهيئة العامة للشباب 
والرياضة لن يتلفت إلى اخللف ولكنه سينظر 

لإلمام وملستقبل النادي وأبنائه الرياضيني.
وتابع العلي: إن انضمام لعبتي هوكي اجلليد 
والدراجات الهوائي����ة لباقي العاب النادي هو 
بداية ملواكبة التطور احلاصل بالعالم في جميع 
األلعاب، وأكد أن هناك خطة لزيادة دعم الفرق 
وكذلك حتفيز الالعبني على االرتقاء باملستوى مع 
مشاركتهم جلميع املشاكل التي تواجههم والعمل 
على تذليلها س����واء كانت مشاكل دراسية أو 
اجتماعية أو في العمل، قائال إن الهدف األساسي 
من إنشاء األندية ليس ممارسة األلعاب فقط بل 

غرس االنتماء للنادي والبلد في نفوس أبنائنا 
من خالل الوقوف معهم في السراء والضراء.

وأكد اهتم����ام مجلس إدارة النادي في عمل 
صيانة ش����املة ملرافق الن����ادي وبناء مرافق 
أخرى عاملية تخدم الرياضة الكويتية وأبناء 
الصليبخات، وقال س����نقيم ستادا لكرة القدم 
جديدًا يضاهي املالعب العاملية ويواكب التطور 
احلاصل في املنشآت الرياضية من حيث الشكل 
واملساحة ومفخرة للكويت ورياضتها، وأوضح 
أن هناك مشاريع عمالقة ستقام في النادي منها 
صالة عاملية اوملبية م����ن )5( ادوار ومتعددة 
األغراض منها ملعبان لليد ومثلهما للس����لة 
والطائرة واجل����ودو واملبارزة وكرة الطاولة، 
باإلضافة إلى فندق 5 جنوم غير الفندق احلالي 
والذي مت بناؤه إلقام����ة محترفي النادي فيه 
والذي يضم صال����ة خاصة لتدريباتهم، كذلك 
سننشئ حمام سباحة اوملبيًا وديوانية للرعيل 
األول وأبناء النادي الس����ابقني واحلاليني دون 

استثناء.

»الخماسية« طالبت االتحادات
بالضغط على اللجنة األولمبية

استقبل رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي 
للرماية الشيخ س���لمان احلمود أمني عام اللجنة 
االوملبية القطرية الش���يخ سعود بن عبدالرحمن 
آل ثاني وبرفقته وفد رفيع املس���توى، وبحضور 
أعضاء مجلس اإلدارة واألجهزة الفنية واإلدارية 
يتقدمهم رئيس االحتاد العربي للعبة ونائب رئيس 
احتاد الرماية دعيج العتيبي وعبيد العصيمي أمني 
السر واألمني العام لالحتاد العربي للرماية، وعدنان 
االبراهيم أمني الصندوق املساعد، ود.نضال السيد 

عمر ومحمد كرم عضوا مجلس اإلدارة.
وقد اصطحب احلم���ود الضيف ومرافقيه في 
جولة استطالعية لزيارة ميادين أسلحة الرصاص 
واخلرطوش األوملبية واملنشآت واملرافق احليوية 
التي يحتويها مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 

االوملبي للرماية، وقد أبدى الضيوف إعجابهم الشديد 
ملا شاهدوه من تطور كبير لرياضة الرماية الكويتية، 
مثنني على ما تقدمه القيادة السياسية الكويتية من 
دعم للشباب الكويتي، وقد مارس ضيوف النادي 
الرماية على أس���لحة اخلرطوش وكذلك أس���لحة 
الرصاص، وبع���د انتهاء اجلولة التفقدية تباحث 
اجلانبان ف���ي جميع ما يتعلق بش���ؤون الرماية 
العربية وتطوير ودعم التعاون الثنائي القائم بني 
الدولتني الشقيقتني فيما يتعلق برياضة الرماية 
والذي اخذ أبعادًا كبيرة منذ فترة طويلة تخللها 
تبادل الزيارات واخلبرات واملشاركة في املعسكرات 
التدريبية والدورات الفنية للحكام واملدربني بني 
اجلانبني وهي اجلهود التي أثمرت بروز العديد من 

األبطال في رياضة الرماية الكويتية.

الزمالك إلعارة زكي إلى هال
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس بشكل مبدئي 
على احتراف مهاجم الفريق الدولي عمرو زكى باالنضمام إلى فريق هال 
س���يتي اإلجنليزي على س���بيل اإلعارة ملدة 4 شهور، دون االتفاق على 
التفاصيل املادية للصفقة، حل���ني انتهاء الالعب من االختبارات الطبية 
والتي س���يخضع لها الالعب ملدة يوم���ني، ومن املقرر أن يتوجه الالعب 
فجر اليوم إلى إجنلترا للخضوع لالختبارات الطبية. وسعيا من جانبه 
الحتواء أزمته مع ناديه وافق زكي على حتمل قيمة الغرامة املالية التي 
وقعها عليه مسؤولو الزمالك وتقدر ب� 150 ألف جنيه، نظرا لتغيبه عن 
التدريبات ملدة أسبوعني دون إذن النادي. من جانبه طالب املدير الفني 
للفريق االول لكرة القدم بالزمالك حسام حسن من ادارة النادي األبيض 
توفير البديل املناسب لعمرو زكي كمهاجم للفريق قبل املوافقة رسميا علي 
انتقاله، وذلك الن املهاجم االول بالفريق أحمد حسام )ميدو( معار ايضا 
من نادي ميدلزبره االجنليزي، وسيعود إلى ناديه عقب نهاية اإلعارة. 
من جانب آخر، انتظم النيجيري هنري أكيلي مهاجم بترول أسيوط في 

تدريبات اجلونة بعد انضمامه لصفوف الفريق ملدة 3 سنوات.

الغانم أشاد بدور النمالن

طراد يدعو يعقوب العتزاله

استقبل النائب مرزوق الغامن رئيس جلنة الشباب والرياضة 
مبجلس االمة مبكتبه الع���ب الفريق االول لكرة القدم بنادي 
القادس���ية طالل النمالن حيث اشاد الغامن بالنمالن وما قدمه 
لناديه طوال مش���واره الرياضي وطالبه باملزيد خالل الفترة 
املقبلة من اجل خدمة الرياض���ة الكويتية وعدم االبتعاد عن 

املجال الرياضي واالجتاه الى العمل االداري او الفني.
ووج���ه النمالن الدعوة للغامن حلض���ور مهرجان اعتزاله 
الذي س���يقام في الثالث من فبراي���ر املقبل على هامش اللقاء 
الذي يجمع القادس���ية مع العربي في اطار منافسات الدوري 
املمتاز في ستاد محمد احلمد برعاية رئيس اللجنة االوملبية 
الشيخ احمد الفهد، وفي نهاية اللقاء اهدى النمالن للغامن درعا 

تذكارية لهذه املناسبة.

 وج����ه العب الفري����ق األول لكرة القدم في ن����ادي النصر 
والع����ب املنتخ����ب الوطني الس����ابق حكي����م ط����راد الدعوة 
الى نائب املدير العام لش����ؤون الش����باب ف����ي الهيئة العامة 
للشباب والرياضة جاس����م يعقوب حلضور مهرجان اعتزاله 
الذي س����يقام ف����ي 29 اجلاري على هامش مب����اراة النصر مع 
القادسي����ة في ال���دوري املمت����از على ملع��ب األول حت���ت 
رعاي����ة محافظ اجله���راء الش����ي����خ مب��������ارك احلم����ود، 
 وفي نهاية اللق��اء، قدم ط������راد درعا تذكاري��ة الى يعق��وب.

 

الزميع يدعم اعتزال الدويسان
قام الالعب عبداهلل الدويس����ان جنم املنتخب الوطني ونادي 
كاظمة لكرة القدم بزيارة إلى د.فهد الزميع من جامعة اخلليج، 
حيث قدم له دعوة رسمية حلضور مباراة اعتزاله التي ستقام 
امام القادس����ية ضمن بطولة ال����دوري املمتاز لكرة القدم في 15 
فبراير املقبل، وشكره على دعمه وحرصه الجناح هذه املباراة، 
وقدم الدويسان درعا تذكارية للزميع بهذه املناسبة وثمن جهوده 

الشخصية مع جميع الالعبني.
وق����د اثنى الزميع على مبادرة الالعب الدويس����ان واكد دعم 
املس����ؤولني له الخراج مباراة اعتزاله بالشكل الالئق واشاد مبا 
قدمه للكرة الكويتية سواء مع املنتخب او ناديه كاظمة وبأخالقه 
العالية، ومتيزه كمهاجم ناجح، معربا عن امله في ان يس����تمر 
الدويس����ان في املجال الرياضي او االداري بعد اعتزاله املالعب، 

متمنيا له النجاح والتوفيق.

الكويت تتصدر
الـ »دراغ ريس« بقطر

حقق���ت الف���رق الكويتية 
الى  اجن���ازا جديدا يض���اف 
اجنازات الكويت االقليمية في 
رياضة الس���يارات وذلك من 
خالل النتائج االيجابية والتي 
حققتها ضمن منافسات اجلولة 
الرابعة من بطولة قطر للدراغ 
ريس والتي اختتمت بالعاصمة 
القطرية الدوحة. واحرز فريق 
املسيلة بقيادة طارق القديري 
املركز االول ضمن منافسات فئة 
INDEX CLASS، وفيما يخص 
فئ���ة CYL SS 8 OUTLAW فقد 
حصل عبداهلل الش���طي على 
الثالثة  املركز االول وللم���رة 
التوال���ي. وفيما يتعلق  على 
النارية،  الدراجات  مبنافسات 
 PRO تصدر مشعل الصبر فئة
 SUPERSTREET واما فئة BIKE
BIK فكانت من نصيب محمد 
البداح، اما يعقوب احلسني فقد 
 STREET تربع على عرش فئة

.BIKE

اإلمارات تهزم الكويت 
في الكرة الشاطئية

فاز املنتخب االماراتي على 
منتخبنا الوطن���ي 11 - 1 في 
بطولة كأس اخلليج لكرة القدم 
الشاطئية واملقامة حتت رعاية 
ولي عهد دبي رئيس مجلس 
دبي الرياضي الشيخ حمدان بن 

محمد بن راشد آل مكتوم.
وقال مدير منتخب الشواطئ 
عيادة الشمري في تصريح ل� 
»كونا« ان كرة القدم الشاطئية 
في الكويت حديثة العهد، وان 
املنتخب ش���ارك في البطولة 
العربي���ة 2007 مبص���ر وفي 
االوملبياد اآلسيوي في عام 2009 

بجزيرة بالي االندونيسية.

عربيةمتفرقات

احتاج زين االردني وصيف بطل النسختني االخيرتني 
الى وقت اضافي ليتخطى عقبة النصر االماراتي 89 � 80 
في بداية مشواره ضمن املجموعة الثانية من منافسات 
النسخة احلادية والعشرين لدورة بطولة دبي الدولية 
في كرة السلة التي حتتضنها صالة النادي االهلي حتى 

24 احلالي.
انفرد الس��د مؤقتا بالصدارة بعد فوزه الكاس��ح على 
االهلي 6 � 2 ,في املرحلة الثالثة عشرة من الدوري القطري 
لكرة الق��دم. وواصل قطر انتصارات��ه وحقق فوزه الثالث 
عل��ى التوال�ي واوقف انتصارات العربي بعدما حول تخلفه 

1 � 2 الى فوز 3 � 2.
توج اجلزيرة بلقب بطل الشتاء بعد فوزه على ضيفه 
الوصل 2 - 1 في افتتاح اجلولة احلادية عش����رة االخيرة 
ذهابا من الدوري االماراتي لكرة القدم. وزاد الشباب من محن 

ضيفه عجمان عندما هزمه بثالثة اهداف نظيفة  3 - 0.
حسم السويق املتصدر مباراة القمة مع ضيفه النهضة 
الثاني 2 - 0 في ختام املرحلة العاشرة من الدوري العماني. وقفز 
مسقط الى املركز الثالث بعد تغلبه على السيب 2 � 0. وعمق 

نادي عمان من معاناة العروبة االخير وتغلب عليه 1 � 0. 
انتقل اجليش الى الصدارة بعد ان انزل اول خسارة 
مبضيفه الكرامة املتصدر السابق وحامل اللقب في املواسم 
االربع���ة املاضية 1 � 0 في حمص في املباراة املؤجلة من 

املرحلة اخلامسة من بطولة سورية لكرة القدم.

سليمان العدساني

صورة ضوئية من كتاب االحتاد الدولي »فيفا«

مبارك الخالدي
علم���ت »األنباء« من مصدر 
رفض الكش���ف عن اس���مه ان 
املنبثقة عن  اللجنة اخلماسية 
اجتماع رؤساء االندية الذي عقد 
العربي،  النادي  12 اجلاري في 
عقدت اجتماعا في مقر االخير 
اخلميس املاضي برئاس���ة امني 
السر العام في العربي عبدالرزاق 
املضف، وبحضور نائب رئيس 
القادسية راشد اخلالدي  نادي 
وممثل���ني ع���ن أندي���ة كاظمة 
والنصر والصليبخات، وبحثت 
في صياغة اخلطاب املوجه الى 
االحتادات الرياضية واملتضمن 
طلب عقد جمعيات عمومية غير 
عادية لالحتادات ملناقشة الكتب 
الواردة اليها من اللجنة االوملبية 
الدولية واالحتادات الدولية ذات 
العالقة وممارسة دورها الفعلي 
بالضغط على اللجنة االوملبية 
الكويتية للتحرك سريعا من اجل 
اخلروج م���ن االزمة الرياضية 

احلالية.
وقد حضر االجتماع رئيس 
نادي كاظمة الس���ابق سليمان 
العدس���اني بدعوة من رؤساء 
االندي���ة لالس���تئناس بآرائه 
ورؤيته كخبير في مجال القوانني 
الدولية واحد الكفاءات الوطنية 
التي تعاطت مع امللف الرياضي 
الكويتي منذ س���نوات طوال، 
وملما بالقوانني احمللية والدولية 
واألنظمة األساسية لالحتادات 

واللجنة االوملبية الدولية.
واس���تمر االجتم���اع ملدة 3 
ساعات متواصلة، خرج باالتفاق 
عل���ى صياغة الكت���ب التي مت 
إرسالها الى االحتادات الرياضية 

واملتضمنة الترتيب لدعوات عقد 
جمعيات عمومي���ة غير عادية 
لهذه االحت���ادات، لالطالع على 
اليها  الكتب الصادرة والواردة 
من املنظمات الدولية، بشأن قرار 
اللجنة االوملبية الدولية ايقاف 
النشاط الرياضي الكويتي اعتبارا 

من االول من الشهر اجلاري.
كم���ا تضمنت الكتب الطلب 
م���ن هذه اجلمعي���ات مخاطبة 
اللجنة االوملبية الكويتية، التخاذ 
اجراءاتها القانونية حيال االزمة 
الراهنة، بدءا بدعوة االحتادات 
الى اجتماع طارئ والبحث في 
كيفي���ة تفعي���ل دور االوملبية 
الكويتية، باعتبارها املعني االول 

بقرار نظيرتها الدولية وماهية 
االجراءات املزمع اتخاذها حيال 

ذلك.
وأضاف املصدر ان صياغة 
الكت���ب املرس���لة م���ن اللجنة 
اخلماسية الى االحتادات احمللية، 
ق���د اخ���ذت على محم���ل اجلد 
بضرورة القيام هذه االحتادات 
بدورها احلقيقي حيال الوضع 
الراه���ن، والتعام���ل مبا متليه 
املس���ؤولية الوطنية، اذ ان ما 
تتعرض له الرياضة الكويتية 
ال يحتمل التسويف واملماطلة، 
وإال فإن لالندية رأي آخر حول 
تش���كيل هذه االحت���ادات في 

االنتخابات املستقبلية.


