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الغانم: أقول لمن وضع ثقته بالقضاء الكويتي لماذا يلجأ إلى المحاكم الدولية؟
الم�ال: التعديالت الت�ي اقترحناها تأكيد على الت�زام الكويت بالميثاق األولمبي الدول�ي ولن ننحاز إال للقانون ومن يعبث س�نواجهه بكل قوة

الصرعاوي: الرياضة أصبحت »كيكة« يسعى البعض للحصول على الحصة األكبر منهاجوهر: األزم�ة تتفاقم والضحي�ة أواًل وأخيرًا هي الحركة الش�بابية 

مرزوق زكي من الركائز األساسية في هجوم الساحل

أمير سعيود استقبل بالورود

مرزوق الغامن وحسن جوهر وعادل الصرعاوي وصالح املال خالل الندوة

حفرة اكبر، والصمت احلالي لم يكن 
شعورا منا بالضعف والهوان. 

حروب ضد القوانين

النائب حس����ن جوهر قال انه 
يتشرف بأن يكون احد املتقدمني 
مبقترح القانون الذي واجه والدة 
عسيرة وحتديات كثيرة، ولألسف 
الشديد احلركة الرياضية أصبحت 
م����ن الهوان مب����كان وهناك حالة 
من االحباط والش����عور باليأس 
عن����د الش����باب الرياض����ي تزداد 
والضرر يتفاق����م، والضحية أوال 
وأخيرا احلركة الشبابية، وهناك 
حروب متارس ضد القوانني على 
مس����تويني: االول حرب القرارات 
اإلدارية واحلكومة واجلهات املعنية 
واملسؤولة عن هذا الوضع ولدينا 
مجموعة م����ن القوانني الرياضية 
التي صدرت من اجل االصالح الن 
احلركة الرياضية يجب ان تفعل 
على جميع املستويات خصوصا 
في هذه املس����يرة، وانا أؤيد قرار 
حل األندية ال����� 10 ألنهم خالفوا 
القانون ولكنن����ي معترض على 

تعيني خصومهم بدال منهم. 
ام����ا احلرب الثانية فهي حرب 
القضاء التي عقدت املسألة كثيرا 
بتضارب إص����دار األحكام وأحمل 
احلكومة مسؤولية تقييد امللف. 

واش����ار الى ان احلكم الصادر 
إلدارتي ناديي الشباب والفحيحيل 
حكم نافذ وليس نهائيا وفي النهاية 
مت تطبي����ق القوانني ضد اإلدارات 
التي لم تذعن للقوانني، وما حدث 
في عموميتي 12و15 نوفمبر املاضي 
نتج����ت عنه مخالفة صريحة الن 
احده����م صرح بأنه����م رفضوا ما 
جاء في العمومية االولى وستعقد 
الثانية لتطبيق النظام األساسي، 
وكانوا يري����دون ان يوقعونا في 

موقف اللجنة االوملبية الكويتية 
ومن الرسائل التي جتهز في الكويت 
وتوقع في اللجنة االوملبية الدولية 
ورمبا اجزم بأنه����ا توقع هنا في 

الكويت.

االلتزام بالميثاق األولمبي

وقال النائب صالح املال هناك 
من حمل جلنة الشباب والرياضة 
مسؤولية تأخير التعديالت، ولكن 
احلقيقة ان التأخر جاء بسبب تأخر 

النائب عادل الصرعاوي أصبحت 
البعض  الرياضة »كيكة« يسعى 
للحصول على احلصة الكبرى منها 
وعندما نقول ان هناك فسادا في 
هذا املجال يرد علينا البعض بأن 
ذلك خالف شخصي، واآلن نقول 
اذا كان لإلصالح جولة فللفس����اد 
جوالت، والعالج بدأ يصيب أولئك 
املفسدين ليصل الى العظم، وانا 
على ثقة ب����أن العنصر احلكومي 
الذي بدأ مرحلة العالج قادر على 

احلكومة في تقدمي التعديالت، وانا 
ال ألوم احلكومة وال الهيئة العامة 
للشباب والرياضة على ذلك، الفتا 
الى ان التعديالت التي اقترحت ما 
هي اال تأكيد على التزام الكويت 
بامليثاق االوملبي ولسنا مع طرف 
ضد آخر ولن ننحاز اال الى القانون 
فق����ط، ونحن مع الرج����ال الذين 
يطبقونه ولن نتخلى عنهم، الن 
من يعبث ويضغط سنواجهه بكل 

قوة وسندعم الرجال باإلصرار.

اكمال العملية، واقول بشكل واضح 
مهما صنعت تلك الفئة من طاقة 
فالكويت طاقته����ا اكبر. وأضاف: 
اعلم جيدا ان هناك ضغوطا متارس 
على احلكوم����ة حتى تتراجع عن 
بعض قراراتها ولكنها اكبر من ذلك 
بكثير الن التراجع عن اي خطوة 
قامت بها احلكومة بناء على قرار 
جلنة الشباب والرياضة والهيئة 
العامة للشباب يعتبر تراجعا مللف 
اإلصالح، معربا عن استغرابه من 

لذا بدأت تلجأ الى جميع الس����بل 
املشروعة وغيرها من اجل عرقلة 
اإلصالح ليس اال، كما انني اعلم ان 
هناك ضغوطا كبيرة متارس على 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
لثني احلكومة عن قرارها، وهناك 
من يبث شائعات خرجت مؤخرا 
النظام األساس����ي  مفادها تغيير 
بالس����ماح ملجالس ادارات األندية 
ال����� 10 التي حلت للترش����ح مرة 
اخرى لالنتخابات. من جانبه قال 

عبداهلل العنزي
أكد النائب م����رزوق الغامن ان 
الكويت من اكث����ر الدول احتراما 
للميثاق االوملبي والقوانني الدولية، 
ألننا ال ميكن ان نغرد خارج السرب 
البعض، وألننا وقعنا  كما يدعي 
على امليثاق منذ عام 1966 واكدنا 
عليه بقان����ون 1978، الفتا الى ان 
الهدف  التعديالت االخي����رة كان 
منه����ا اقامة احلج����ة على اللجنة 
االوملبية الدولية، كما اننا نطرح 
سؤاال: ملاذا الكويت فقط تتعرض 
لهذه الضغوط؟ هناك احتادات دول 
مجلس التعاون اخلليجي، وكذلك 
احلال بالنسبة لالحتادين السوداني 
والسوري فلماذا الكويت بالذات؟

ج����اء ذلك خالل الن����دوة التي 
عقدت في اخليمة العرباوية مبنطقة 
مشرف حتت عنوان »زمن الوصايا 
الغائبة« حول حاضر  واحلقائق 
ومستقبل الرياضة الكويتية وما 
متر به من ازمة، حتدث فيها النواب 
صال����ح املال وع����ادل الصرعاوي 
ود.حسن جوهر وحضرها مجموعة 
من الرياضيني من مختلف األندية. 
وأضاف الغامن: أقول ملن وضع ثقته 
بالقض����اء الكويتي ملاذا يلجأ الى 
احملاكم الدولية؟ فاملجموعة التي 
حتارب قوانني اإلصالح أحست بأن 
البساط سيسحب من حتت اقدامها 

الشباب وخيطان يستضيفان الجهراء والفحيحيل الكاظمي إلى دبي للتفاوض مع العب بوليڤي

الساحل يواجه اليرموك في »األولى« سعيود: فضلت العربي على العروض األخرى
مبارك الخالدي

تقام عصر اليوم اجلولة التاس���عة من دوري 
الدرجة األولى بإقامة 3 مباريات، حيث يس���عى 
الساحل )17 نقطة( الى مواصلة زحفه نحو صدارة 
الدوري عندما يستضيف اليرموك )9 نقاط( في 
5.50 بينم���ا يحل اجلهراء )13 نقطة( ضيفا على 
الش���باب )5 نقاط(، والفحيحيل )5 نقاط( على 

خيطان )12 نقطة( ويقام اللقاءان 3.20 عصرا.
ويعتبر لقاء الس���احل واليرموك مهما ألبناء 
ابوحليفة ملواصلة زحفهم الهادئ نحو الصدارة 
بعد ان قدموا سلسلة من العروض اإليجابية كشفت 

عن استقرار فني كبير وجتانس مثالي.
ويعتمد مدرب الس���احل الروماني تسيليو 
اوريال على خدمات عدد من الالعبني املميزين 
منهم مرزوق زكي ومحمد العازمي ومحمد فريح 
وعبيد منور والبرازيلي فابيو، وفي املقابل يتمنى 
اليرامك���ة التقدم خطوة عبر فوز مهم في هذه 
املرحلة من املنافسة بعد ان تعثر في اكثر من 
محطة، ومن املتوقع ان يشهد لقاء اليوم عودة 
قائد الفريق احمد هاني ليش���كل اضافة قوية 

للبرازيليني اليكس ساندرو واليكس كارفالهو 
ورودريغو.

الجهراء مطالب بالفوز

وفي اللقاء األخير يبدو ان مهمة اجلهراء ستكون 
صعبة ف���ي ظل التغيير الكبي���ر الذي طرأ على 
الشباب من الناحية النفسية والفنية ولن يستسلم 
بس���هولة أمام اجلهراء املطال���ب بالفوز أكثر من 
غيره بعد ان قامت اإلدارة بإس���ناد قيادة الفريق 
الى البوسني زيناد خلفا للوطني صالح العصفور 
واجلهراء دائما يؤدي بشكل أفضل خارج ملعبه 

إال ان مهمته اليوم قد تكون صعبة.
وفي اللقاء الثالث يأمل ابناء خيطان العودة 
الى سكة االنتصارات والبقاء في دائرة الضوء بعد 
تعادل وخس���ارة في اجلولتني املاضيتني أبعدتا 
الفريق عن املقدمة والفريق قادر على كسب نقاط 
مباراة اليوم بتواجد العبيه محمد عثمان ومحمد 
يوسف والبرازيلي لويس فيريرا، السيما ان حالة 
مستضيفه الفحيحيل الفنية ال تشكل خطرا في 

ظل عدم ظهوره مبستواه املعهود حتى اآلن.

عبداهلل العنزي
أكد محترف العربي اجلدي���د اجلزائري امير 
سعيود انه فضل التوقيع مع العربي على حساب 
عدد م���ن االندية العربية واالجنبية، حيث تلقى 
اكثر من عرض من املتعهدين إال ان اس���م العربي 
ورغبته باللعب في اخلليج أدت الى موافقته على 

االنضمام الى صفوفه.
ونفى س���عيود الذي وصل ال���ى البالد عصر 
امس قادما من القاهرة برفقة عضو مجلس االدارة 
سامي احلشاش، بعد ان كان قد وقع للعربي اول 
من امس مقابل 160 ال���ف دوالر، ان تكون هناك 
اي شخصية محلية قد تدخلت لتعطيل الصفقة، 
مضيف���ا ان تأخيره في التوقيع او احلضور الى 

الكويت كان ألسباب شخصية. متمنيا ان يوفق 
مع العربي في بقية املوسم.

اما احلشاش فأكد ان رئيس النادي جمال الكاظمي 
اص���ر منذ البداية على التوقيع مع الالعب ودفع 
املبلغ كامال من جيبه اخلاص، وهذا دليل على انه 
يسعى لبناء فريق قوي. وطالب رجاالت النادي 
بالوق���وف خلف األخضر ودعمه حتى يعود الى 

سكة البطوالت بعد البداية السيئة في الدوري.
م���ن جانبه، وصل الكاظم���ي الى دبي إلجراء 
مفاوضات مع مهاجم بوليڤي، بعد تعذر وصوله 
الى البالد امس لعدم اس���تخراج التأشيرة، ومن 
املتوق���ع اال تتعدى القيمة املالية لالعب 160 الف 

دوالر.

»طائرة« كاظمة
تصطدم بالساحل

حق���ق العربي فوزا س���هال 
على اجلهراء 3 - 0 في افتتاح 
الثانية  مباري���ات املجموع���ة 
بدوري الكرة الطائرة، وجاءت 
االش���واط 25 - 15، 25 - 17 
و29 - 27، كما فاز الكويت على 
مستضيفه التضامن بالنتيجة 
ذاتها واالشواط 25 - 20 و25 
- 17 و25 - 14، ليحصل العربي 
والكويت على اول نقطتني في 
املسابقة مقابل نقطة واحدة لكل 

من اجلهراء والتضامن.
هذا وتقام اليوم 3 مباريات 
في الس���ابعة مس���اء باجلولة 
الثاني���ة للمجموع���ة االولى، 
فيلتقي اليرموك مع القادسية 
والفحيحيل م���ع الصليبخات 
والساحل مع كاظمة في مالعب 
االندي���ة املذك���ورة اوال. وتعد 
الس���احل وكاظمة هي  مباراة 

االه�م.

النصر يواجه الفحيحيل في »اليد«
حامد العمران

تقام اليوم 3 مباريات في اطار منافس����ات االسبوع قبل االخير 
للمجموعة االولى في الدورة التنشيطية لكرة اليد، حيث يلتقي على 
صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية الساحل )3 نقاط( مع الشباب 
في الرابعة والنصف في مباراة لتحسني املراكز بعد ان فقد الفريقان 
فرصة التأهل الى الدور نصف النهائي، فيما يلتقي النصر )7( مع 
الفحيحيل )6( في لقاء قوي الفائز فيه يقترب بنس����بة كبيرة من 
التأهل الى املربع الذهبي وذلك في السادسة مساء، وفي اللقاء االخير 
يطمح القادس����ية )8( العالن تأهله الرسمي مع االربعة الكبار عبر 
بوابة الصليبخات )2( الذي يلعب دون مجموعة كبيرة من العبيه 
االساس����يني، وهذا ما يجعل كفة القادس����ية االرجح لتحقيق الفوز 
والوصول الى النقطة العاش����رة التي تضمن له صدارة املجموعة 
دون منازع، ويقام اللقاء في الس����ابعة والنص����ف. ويعتبر اللقاء 
الثاني الذي يجمع النصر مع الفحيحيل هو االهم واالش����رس، ألن 
الفريقني يتنازعان على بطاقة التأهل، وفي حال خسارة الفحيحيل 
فإن »العنابي« سيعلن تأهله النهائي دون النظر الى اللقاء االخير 
والس����هل امام الس����احل، اما في حال فوز الفحيحيل فإنه سيكون 
االقرب وستكون مباراته النهائية امام الصليبخات هي الفيصل في 
اعالن التأهل، لذلك ال يوجد خيار في املباراة س����وى حتقيق الفوز 
سواء ل� »العنابي« او »االحمر« والفريقان يعتبران من افضل الفرق 
في الدورة التنشيطية الستقرار مستوييهما الفني والبدني، لكن قد 

يكون الفوز اليوم للفريق االكثر هدوءا.

شباب وناشئو سلة األصفر إلى الدمام

ندا يظهر مع الشباب أمام االتحاد

يحيى حميدان
يغادر اليوم فريقا الناش���ئني حتت 16 س���نة 
والشباب حتت 18 سنة لكرة السلة في القادسية 
الى الدمام في اململكة العربية الس���عودية إلقامة 
معسكر تدريبي ميتد حتى 11 الشهر املقبل خالل 
فترة اإلجازة الدراسية لالعبني وتوقف الدوري لكلتا 
املرحلتني. وسيكون الوفد الذي يضم 24 العبا في 
ضيافة نادي النهضة الذي تكفل بالتنسيق القامة 
املباريات للفريقني وتوفير صالة للتدريب عليها. 

ويأتي املعسكر للفريقني اللذين يتصدر كل منهما 
دوري فئته السنية لرغبة االدارة القدساوية في 
تطوير مستوى الالعبني واحملافظة على الصدارة 
واحراز احد ألقاب املراحل السنية التي ابتعدت عنها 
القلعة الصفراء ملواس���م طويلة. من جهة اخرى، 
قررت جلنة التدريب واملسابقات باحتاد السلة ايقاف 
النيجيري لويس ايدمي محترف اليرموك مباراتني 
وتغرميه 150 دينارا نظرا ملا بدر منه جتاه حكام 

مباراة فريقه مع الساحل االحد املاضي.

الرياض � خالد المصيبيح
يحتفل مساء اليوم أنصار الهالل بلقب الدوري 
السعودي حيث س���يتوج األمير سلطان بن فهد 
الفريق بدرع الدوري السعودي بعد نهاية مباراته 
امام االتفاق، بعد ان حسم الهالل اللقب قبل نهاية 

املسابقة بثالث جوالت.
وتشهد جدة الصراع على املركز الثاني الذي 
سيجمع فريقي االحتاد والشباب حيث تفصلهما 
حاليا نقطة واحدة فقط ملصلحة الشباب الثاني 
ولالحتاد لقاء مؤجل لذلك سيكون الفوز مطلبا 
مهما للفريقني فيما سيكون النصر اكثر املستفيدين 
لو انتهى اللقاء بينهما بالتعادل حيث يعتبر أقوى 

املنافسني لهما على املركز الثاني والثالث.

ويحاول الشباب الذي افتقد الفوز في آخر 6 
لقاءات العودة له اليوم ويش���ارك العبه اجلديد 
مساعد ندا الفريق للمرة األولى بعد عودته للدوري 
السعودي حيث شارك النصر عام 2007 ودفع فوز 
االحت���اد األخير على النصر العبي الفريق بروح 
معنوية عالية خاص���ة بعد تردي نتائجه ولقاء 
اليوم هو األول ملدرب الفريق اجلديد األرجنتيني 

انزو هيكتور الذي سيواجه فريقه السابق.
ويلتقي الوحدة مع الفت���ح في مكة وكالهما 
يحاول االس���تقرار في الترتي���ب ضمن الثمانية 
األوائل والتأهل لكأس امللك خاصة في ظل فقدانهما 
لعدد من النقاط في اجل���والت االخيرة ادت الى 

تراجعهما في الترتيب.

نهاية شهر العسل بين غوران واالنتقالية

الغربللي: نزّود »فيفا«
بالمستندات الرسمية

استبعاد الكويت من »آسيوية اليد«

العدواني مديرًا ل� »يد« األبيض

مبارك الخالدي
رفض مدرب االزرق الصربي غوران توڤاريش متديد عقده 
مع االزرق حس����ب إمالءات اللجنة االنتقالية التي أملتها عليه 
وذلك بعد االجتماع الذي عقد مس����اء امس بني غوران ورئيس 
اللجنة االنتقالية الشيخ احمد اليوسف ورئيس اللجنة الفنية 
والتطوير مبارك النزال، والتي من ضمنها اش����تراط فوز تأهل 
االزرق الى نهائيات كأس آس����يا، كم����ا ان االنتقالية لن تعطيه 
الضوء األخضر للتوقيع على عقد جديد بعد التأهل مباش����رة، 
حيث ستدرس األمر مع الهيئة العامة للشباب والرياضة وبإمكان 

أي احتاد جديد ان يرفض هذا التجديد.
بدوره وقف غوران على املس����افة نفس����ها التي وقف فيها 
املجتمعون معه واش����ترط التجديد الفوري وبراتب يصل الى 
400 الف دوالر سنويا، ما ادى الى انفضاض املجتمعني من دون 

التوصل الى شيء.
ومن املتوقع ان يشهد املعسكر التدريبي لالزرق في االمارات 
منتصف فبراير املفاوضات املباشرة والنهائية بني غوران واحد 

الفرق االماراتية لإلشراف عليها فيما تبقى من املوسم.

عبداهلل العنزي
قال عضو اللجنة االنتقالية الحت��اد الكرة عماد الغربللي 
ان اللجنة تواصل تزوي���د االحت���اد الدول�ي »فيفا« باألوراق 
واملستندات الرسمية التي س���تدعم ملف االخير في القضية 
املرفوعة ضد »في��فا« في محكمة التحكيم الرياضية الدولية 
»كاس« على خلفية قرار »فيفا« عدم االعتراف بش���رعية 
االحتاد املنتخب من اندية »التكتل« يوم 15 نوفمبر املاضي 
برئاسة الشيخ طالل الفهد. واضاف: ان دور اللجنة االنتقالية 
احلالي هو تزويد »فيفا« بكل ما يحتاجه من اج��ل كسب 
القضي���ة، ولكن اذا ما مت طلب دخول اللجنة في القضية 
سنوافق من اجل توضيح احلقائق التي ستساهم في تأييد 
قرار »فيفا« عدم االعتراف بش���رعية احتاد الفهد. واشار 
الغربلل���ي الى ان اللجنة تعمل االن على تعديل املادة 32 
من النظام االساسي، واجراء انتخابات ملجلس االدارة وفق 
القوانني احمللية، معربا عن اعتقاده بأن االزمة س���تنتهي 
قريبا جدا من خ���الل انتخاب مجلس ادارة جديد الحتاد 

الكرة من 14 عضوا.

قرر االحتاد اآلس���يوي لكرة اليد أمس استبعاد املنتخب 
الوطني من املشاركة في البطولة اآلسيوية ال� 14 )تصفيات 
كأس العال���م( املقررة في لبن���ان فبراير املقبل. وقال املدير 
التنفيذي لالحتاد د.أحمد أبوالليل ل� )كونا( إن قرار االستبعاد 
»جاء بناء على قرار اللجنة األوملبية الدولية واالحتاد الدولي 
لكرة اليد اخلاص بإيقاف كل املشاركات اخلارجية للنشاط 
الرياضي الكويتي«. واضاف أبوالليل ان االحتاد اآلس���يوي 
كان ينتظر رفع العقوية عن الكويت كون منتخبها الوطني 
يعد من أفضل املنتخبات اآلسيوية التي ستسهم مشاركته 
بالتأكيد في رفع املستوى الفني للبطولة. وأوضح ان »عدم 
اجراء الكويت تعديالت على قوانينها الرياضية لتتواءم مع 
امليثاق األوملبي الدولي أجبر االحتاد اآلسيوي لكرة اليد على 

استبعاد الكويت من املشاركة في البطولة«.

قرر مجلس إدارة الكويت تعيني قايد العدواني مديرا للعبة 
كرة اليد باالضافة الى عمله السابق كمدير لقطاع الناشئني 

بعد قبول استقالة مدير الفريق فوزي ابراهيم.
من جانبه، قال قايد العدواني ان أمر تكليفه بإدارة لعبة 
كرة اليد يعد مسؤولية جديدة تتطلب من اجلميع التكاتف 
والعمل بكل جد وإخالص للنادي، ويجب على جماهير ومحبي 

الفريق أن يصبروا في هذه املرحلة كونها مرحلة تغيير.

)أحمد باكير(جانب من احلضور


