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)هاني الشمري(معيوف متوسطا عددا من الالعبني السابقني

هل يعود محمد إبراهيم عن قراره ويقود القادسية؟

عبداهلل معيوف متحدثا في املؤمتر الصحافي

معيوف: إدارة كاظمة خالفت القوانين و»الهيئة« تعاملت بسلبية

وليس العكس ما يعني اما ان 
أو ان عمليات  الهيئة مخطئة 
التسجيل في االندية االخرى 
باطل����ة. وأكد ان����ه قابل وزير 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
شارحا له أبعاد املوقف، واننا 
ف����ي حل من الن����ادي والهيئة 
واحلكوم����ة، وان القضاء هو 
الفيص����ل بيننا إلعادة حقوق 

العبينا.

بضرورة إحضار الشهادة ولم 
تتشدد في هذا الشأن بالرغم من 
شدة التنافس االنتخابي الندية 
مثل الكويت والشباب والساملية 
وهم يشكرون على ذلك، ولكن 
عندما قلنا لهم ان ادارة كاظمة 
تلزم العبينا بهذه الشهادة لم 
حترك س����اكنا، بل دخلت مع 
ف����ي مفاوضات وكأن  النادي 
النادي هو من يس����ير الهيئة 

ولكن عندما يع�����تزل الالعب ما 
الدليل على انتمائه للنادي ان 
لم يكن مقيدا كع���ضو جمعية 

عمومية؟

موقف الهيئة

واستغرب معيوف من تعامل 
الهيئة مع احلدث قائال: ان االمور 
جتري في كل االندية ال� 13 بكل 
سالس����ة، والهيئة لم تلزمهم 

مع مجلس االدارة احلالي في 
مواقفهم جتاه االصالح الرياضي 
الرياضي����ة، لكن  والقوان����ن 
خالفنا معه����م حول املنهجية 
في التعامل مع عملية التسجيل 
وعليهم االبتع����اد عن نظرية 
الشك واملؤامرة والشخصانية 
في التعامل. مبينا ان التاريخ 
الطويل لالع�����بن هو الهوية 
املتعارف عليها امام اجل����ميع، 

اجلنائية للمتق����دم. وأضاف 
املعيوف: انن����ا دخلنا النادي 
وكان مغمورا ويتذيل الترتيب 
الع����ام للفرق، ولك����ن احلال 
تغير في فت����رة الثمانينيات، 
حيث ظهر هؤالء النجوم وهم 
ميثلون العصر الذهبي للنادي 
وأصحاب التاريخ واالجنازات.
ونفى ان يكون ه����ذا التجمع 
دعاية انتخ���ابية، وقال: نحن 

املزعومة غير ملزمة للمتقدمن 
وهي غير واردة ضمن شروط 
التقدم لنيل العضوية، كما ان 
املتعارف عليه ان الداخلية ال 
تصرف هذه الشهادات لوزارة 
أو االندي����ة فلماذا  الش����ؤون 
اإلصرار عليها في ظل تعميم 
الهيئة على االندية بتاريخ 7 
اجلاري بعدم التدقيق في هذا 
الطلب وافتراض حسن احلالة 

مبارك الخالدي
اعتب����ر عض����و اجلمعية 
العمومية لنادي كاظمة النجم 
ان  الس����ابق عبداهلل معيوف 
وقوفه مع الالعبن املشطوبن 
الذين مت رفض قيدهم بالنادي 
إمنا يأتي من منطلق رفع الظلم 
عنهم وتقديرا لتاريخهم الطويل، 
نافيا ان يكون وراء هذا التجمع 

أي توجهات انتخابية.
وقال معي����وف في املؤمتر 
الصحافي الذي عقده في ديوانه 
ظهر أمس على خلفية الشكوى 
املقدمة من ع����دد من الالعبن 
ادارة  الس����ابقن ضد مجلس 
النادي بعد رفض األخير إعادة 
قيده����م أو جتديد عضوياتهم 
اال بعد إحضار ش����هادة حسن 
سير وسلوك من وزارة الداخلية 
ممثلة ب����االدارة العامة لالدلة 
اجلنائي����ة، ان مجلس االدارة 
احلالي خال����ف قوانن الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، حيث 
لم يلتزم بفتح باب التسجيل 
منذ االول من فبراير اجلاري 
ومل����دة 16 يوم����ا متصلة، ولم 
يسمح بالتس����جيل اال بعد ان 
تقدم الالعبون بشكواهم للهيئة، 
اذ بدأت االدارة بتقبل أوراقهم 

اعتبارا من امس.
واس����تنكر اشتراط النادي 
إحضار ش����هادة حسن السير 
والس����لوك وقال ان الشهادة 

في مؤتمر صحافي دعمًا لالعبين المشطوبين

تدّخالت خارجية تحاول ثني إبراهيم عن قراره

تركه الفريق في الوقت احلالي، 
وفي حال رفضه واصراره فإن 
املهمة ستسند الى البوركيني 
سيدو تراوري ومدرب اللياقة 
البدنية الصربي غوران الى حن 
التعاقد مع مدرب بديل والذي 
تتجه الني���ة الى ان يكون من 
الكوي���ت واغالق ملف  خارج 

املدربن احمللين.

بقائه، لك���ن يبدو ان الصورة 
في الوقت احلالي بالنسبة الى 
ابراهيم مشوشة وانه يحتاج 
الى وقت للتفكير قبل سحب 
كتاب اعفائه من مهامه والذي 
رفضه مجلس االدارة برئاسة 
محمود رزوقي شكال ومضمونا 
وسيجتمعون معه اليوم )امس( 
اليضاح االم���ور له وصعوبة 

كبيرة وهي ما جتعلنا متفائلن 
بالتأهل.  من جهة اخرى علمت 
»األنباء« ان هن���اك محاوالت 
حثيثة من بعض اعضاء مجلس 
ادارة القادسية السابقن لثني 
املدرب محمد ابراهيم عن قرار 
اس���تقالته، كما ين���وي ايضا 
عدد من الالعبن االجتماع مع 
ابراهيم والتحدث معه بضرورة 

ان يكون في الصدارة حتى يتمكن 
من التأهل الى الدور الثاني الذي 
سيكون بنظام املباراة الواحدة 
واللعب على أرضه ما يعطي 
الفريق  افضلية لألصفر على 
الذي سيلتقيه، مضيفا  اآلخر 
ان جميع املباريات صعبة وال 
يجب االس���تهانة بأي فريق، 
ولكن ثقتنا بالعبينا وامكاناتهم 

عبدالعزيز جاسم
قال مدير الفريق االول بنادي 
القادسية جمال مبارك ان فريق 
النجمة اللبناني س���يصل الى 
البالد 22 اجلاري ملالقاة االصفر 
في افتتاح مباريات املجموعة 
الرابعة بكأس االحتاد اآلسيوي 
والتي تضم ايضا ايست بنغال 
الهندي واالحتاد السوري، مشيرا 
الى انه في نفس يوم الوصول 
س���يدخل االصفر في معسكر 
داخلي اس���تعدادا للمواجهة.  
وبن مبارك ان القادسية استأنف 
تدريباته امس بعد توقف ليوم 
واحد، الفتا الى ان اجلهاز الفني 
يحاول جتهيز السوري فراس 
اخلطيب وعلي النمش ونهير 
الذي تبدو مشاركته  الشمري 
صعبة ولن تتحدد اال من خالل 
تدريبات اليوم او غدا على اقل 

تقدير. 
وأشار الى ان الفوز ال غنى 
عنه خصوصا ان املباراة على 
ارضن���ا وب���ن جماهيرنا كما 
انها بداي���ة االنطالقة لتحقيق 
نتائج ايجابية، مبينا ان النقص 
الكبير في صفوف الفريق بسبب 
انضم���ام اغل���ب الالعبن الى 
االزرق لن يثنيهم عن حتقيق 
الفوز لثقته الكاملة بالالعبن 
املوجودي���ن ول���ذكاء وحنكة 

املدرب محمد ابراهيم. 
وأضاف مبارك ان االصفر ال 
يسعى الى التأهل فقط بل يأمل 

مبارك: النجمة يصل اإلثنين والقادسية مستعد لمواجهته

الفهد يكّرم أشبال القادسية

»الهيئة« تنّظم سباق الماراثون مارس المقبل

الحداد في دورة حكام النخبة نصف نهائي تنشيطية »اليد« اليوم

كّرم رئيس نادي القادسية السابق الشيخ طالل الفهد فريق األشبال 
لكرة القدم حتت 15 سنة بعد الفوز الذي حققه اول من امس على العربي 
2-1 في اجلولة قبل األخيرة من بطولة الدوري، وتّوج بلقب البطولة، 
اذ رفع األصفر رصيده الى 31 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب املركز 
الثاني الكويت. ووعد الفهد الالعبن مبكافآت مجزية في ختام البطولة 
بعد غد، في اللقاء الذي س����يجمع األصفر مع األبيض، ويش����هد تتويج 
الفريق بكأس البطولة، مشيدا باجلهود التي بذلها الالعبون واجلهازان 

الفني واإلداري في إحراز اللقب.

تستعد الهيئة العامة للشباب والرياضة لتنظيم سباق املاراثون السنوي 
للمشي املقرر في اخلامس من مارس املقبل حتت شعار »رياضتي مصدر 
سعادتي«. وقال نائب املدير العام للشؤون الرياضية في »الهيئة« حمود 
فليطح ان املاراثون يقام ضمن حملة شاملة للتوعية بأهمية الرياضة 
للصحة العامة جلميع الفئات العمرية. وأضاف فليطح ان السباق اصبح 
موعدا للتوعية الرياضي����ة والصحية والتنافس الرياضي ويهدف الى 
ممارسة الرياضة واالهتمام بالصحة ومكافحة كثير من األمراض واحلد 
منها. وأوضح ان السباق يشهد اقباال جماهيريا كل عام متوقعا مشاركة 

اعداد كبيرة من املتسابقن.

 يلتقي القادسية مع اليرموك في الساعة اخلامسة من مساء اليوم، 
والفحيحيل مع العربي في السادس���ة والنصف على صالة الشهيد 
فهد األحمد بالدعية ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة 
التنشيطية لكرة اليد، وسيلتقي الفائزان يوم االثنن املقبل في املباراة 

النهائية، فيما سيلعب اخلاسران على املركز الثالث.

شارك احلكم الدولي محمد احلداد في دورة حكام النخبة اآلسيوين 
لكرة القدم للصاالت التي اقيمت في ماليزيا مؤخرا حيث شارك فيها 18 

حكما آسيويا يعتبرون النخبة من بن حكام آسيا.
وقد اجتاز احلداد االختبارات العملية والنظرية بنجاح وحافظ على 
مستوى متميز في األداء واملمارسة العملية وفي احلوار الذي كان أساسا 

ضمن ورشة العمل حلكام النخبة اآلسيوين.

األخضر إلى معسكر القاهرة

العربي: األخضر أحوج ما يكون إلى لّم الشمل

عبداهلل العنزي
غادر وفد الفريق االول لكرة القدم في النادي 
العربي البالد صباح امس الى العاصمة املصرية 
)القاهرة( وذلك إلقامة معسكر تدريبي يستمر 
حتى 2 مارس املقبل يتخلله عدد من املباريات 
الودية مع فرق من الدرجة الثانية كالشرطة 
والشرقية للدخان على الرغم من مطالب مدرب 
االخضر الكرواتي دراغان سكوس����يتش بأن 

تكون املباريات مع فرق من الدرجة األولى.
ويرأس الوفد املغادر عضو مجلس االدارة 

سامي احلشاش ويضم مدير الفريق عبدالعزيز 
املطوع واملشرف عبدالنبي حافظ، هذا باالضافة 
الى اجلهاز الفني و26 العبا. هذا وتخلف عن 
السفر العب الوسط محمد جراغ وذلك الصابته 
في لقاء فريقه االخير امام النصر في الدوري 
املمتاز، واالصابة عبارة عن متزق عمقه 4سم 
بالعضلة اخللفية وقد يغيب جراغ عن االخضر 
لفترة طويلة هذا املوسم نتيجة هذه االصابة. 
وكان الالفت للنظر مغادرة كل من احمد موسى 
وخالد عبدالقدوس مع االخضر للمعسكر وهو 

ما يؤكد ق����رب عودتهما الى صفوف الفريق 
بعد ان كان موسى مبعدا بسبب خالفاته مع 
املدرب دراغان، اما عبدالقدوس فقد غاب طوال 
هذا املوسم بسبب االصابة. ومن املتوقع ان 
يقوم دراغان باعطاء الفرصة كاملة حملترفيه 
اجلدد البرازيلي فالكة والبوليفي فالكو وذلك 
للوق����وف على مس����تواهما نهائيا بعد ان مت 
التعاق����د معهما مؤخرا، ول����م يكون مبقدور 
دراغان ان يزج بهما مؤخرا بش����كل اساسي 

وذلك بحجة عدم معرفته ملستواهما.

تعقيبا من النادي العربي على 
حكم محكمة التمييز اول من امس 
بخصوص النزاع الدائر في النادي، 
اصدر مجلس ادارة النادي بيانا 
جاء فيه: »وجاءت الكلمة الفصل، 
كلمة احل����ق والعدالة، لتحتوي 
الكثير من اللغ����ط، وتضع حدا 
لالقاويل والتأويل، جاءت كلمة 
الفصل من قضاء شامخ وراسخ، 
ارسى مبادئ العدالة واملساواة، 
قض����اء كويتي نعتز ونفتخر به 
دائما واب����دا، ونلتجئ اليه لرفع 
الظلم وارس����اء احل����ق، ونعتز 

ايضا بدور الهيئة العامة للشباب 
والرياضة والقائم����ن عليها ملا 
لهم من دور محوري في ارس����اء 
القانون، ونقدر  العدل وتطبيق 
ونثمن رؤية مديرها العام ورويته 
القضاء  وتقديره املطلق الحكام 

الكويتي الشامخ«.
اننا ورغم معاناتنا من تأويل 
القضية وزحمة الفتاوى، وكثرة 
املشرعن من كل حدب وصوب في 
قضية لم نكن طرفا مباشرا فيها، 
اثرنا الصمت لثقتنا املطلقة في 
القضاء وعدالته وامياننا برجاالت 

الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
وتأكدنا من دعم ومؤازرة اجلمعية 
للن����ادي، وثقتنا في  العمومية 
انفس����نا وغيرتنا عل����ى القلعة 
اخلضراء من االختطاف من قلة 
غير مدركة حجم وثقل مسؤولية 
ادارة نادي بحجم النادي العربي 
الرياضي، ولكننا هنا ومنذ اللحظة 
نعاهد اهلل ونعاهد جماهيرنا بأننا 
ستكون لنا وقفة وموقف مع كل 
من تسول له نفسه محاولة النيل 
من النادي او ادارته، الن السيل بلغ 
الزبى، وجند لزاما في ذات الوقت 

ان ندعو كل محبي القلعة اخلضراء 
الى التوحد على قلب رجل واحد 
خلف مصلحة النادي العربي فقط، 
الن االمر اصبح في امس احلاجة 
الى لم الش����مل وتوحيد الصف 
واالبتعاد عن املهاترات وتغليب 
املصلحة العام����ة على املصلحة 
الش����خصية الت����ي تش����غل بال 
الكثيرين ممن لم يجدوا ضالتهم 
في النادي، اننا اذ نهنئ اجلماهير 
العرباوية على هذا احلكم الناصع 
الوضاء، نعدهم بتواصل املسيرة 

وتصحيح املسار.

مغادرة موسى وعبدالقدوس وتخّلف جراغ لإلصابة
كاظمة يختار 20 العبًا لمواجهة الجيش

عبدالعزيز جاسم 
اختارت ادارة نادي كاظمة القائمة املغادرة الى سورية 
22 اجلاري ملالقاة اجليش السوري في 24 منه في اجلولة 
االولى من املجموعة الثالثة بكأس االحتاد اآلسيوي ويضم 
الوفد رئيس النادي اس����عد البنوان رئيس����ا للوفد ومدير 
الفريق فواز بخيت واملش����رفن عبداهلل الدوسري وعصام 
سكن واملدرب الروماني ايلي بالتشي ومساعده جمال يعقوب 
وم����درب اللياقة البدنية الرومان����ي جوجو دويان ومدرب 
احلراس البرازيلي مارسيلو رودين باالضافة الى 20 العبا 
وهم خالد الشمري، عبداهلل الظفيري، احمد الفضلي، نواف 
احلميدان، ناصر الوهيب، سلطان صلبوخ، علي املشموم، 
حسن كنكوني، جراح الظفيري، طارق الشمري، البرازيلي 
ساندرو س����لفا، الكيني محمد جمال، والبوسني الكسندر 
اندش، عبداهلل دش����تي، فهد العنزي، يوس����ف ناصر، فهد 
الفهد، ناصر شافي، محمد عبد اللطيف، فواز الدوسري.  من 
جانبه قال عضو مجلس االدارة جهاد الغربللي ان يوسف 
ناصر وفهد العنزي املنضمن الى صفوف االزرق سيلتحقان 
بالوفد من معس����كر ابوظبي الذي يتواجدان فيه حاليا مع 
املنتخب بعد ان س����محت لهما اللجنة االنتقالية باملشاركة 

مع البرتقالي ثم العودة بعد انتهاء املباراة.

لقطات

 قال عب���داهلل معيوف انه 
يشرف بالعمل مع الشيوخ اذا 
كان ذلك يس���هم في اعادة قيد 
الالعبن، مشيرا الى انه ضد قرار 

الهيئة بحل االندية ال� 10.

 حضر املؤمتر احملامي عبداهلل 
املعت��وق متطوع��ا لتبّني قضية 
الالعبني معلنا انه سيتقدم بتظلم 

رسمي لدى الهيئة.

 حضر من الالعبن كل من 
يوسف س���ويد وناصر الغامن 
وعلي خليل وخالد الش���مري 
وعبداحلمي���د العسعوس���ي 
ومحم���د  عي���دي  وفيص���ل 
الوهيب  عبدالرحمن ويوسف 
اللقمان واملشرف  وعبدالكرمي 

السابق فهد بودي.

 اش��ار معيوف الى ان جلوء 
الالعب��ني لالعالم يع��ود لكونه 
صاح��ب الفضل في ش��هرتهم 
وتعّرف الناس عليهم وهم يأملون 
بوقوف االعالمي��ني معهم الخذ 

حقهم.

 قال الالعبان يوسف سويد 
وناص���ر الغ���امن ان ما حصل 
م���ن االدارة احلالية هو اهانة 
الرياض���ي الطويل  لتاريخنا 
ونح���ن أبناؤك���م وال نرضى 
اهتزاز صورتكم أمام التاريخ 
والرياضين على حد سواء، اذ 
ال يليق ان يطلب منا ش���هادة 

تثبت أخالقياتنا.

مشاركة البريكي وفاضل وعوض والعنزي 
في تدريبات األزرق بمعسكر أبوظبي

 اختيار 22 العبًا لتشكيلة سورية

عبداهلل العنزي
واص���ل األزرق تدريباته في معس���كره في 
ابوظبي استعدادا ملواجهة  العاصمة اإلماراتية 
املنتخب العماني في 3 مارس املقبل ضمن اجلولة 
احلاسمة لتصفيات كأس آسيا 2011 في قطر، وقد 
أدى االزرق تدريبه امس على امللعب الفرعي في 

مدينة الشيخ زايد الرياضية.
وعل���ى عكس تدريب أم���س األول الذي كان 
ترفيه����يا كان تدريب امس اكثر جدية من جانب 
اجلهاز الفني، ح����يث ش���مل عدة جوانب فنية 
وبدنية منها متارين السرعات بالركض او اجلري 
السريع ملدة محدودة، اما اجل����انب الفني فكان من 
خالل تدريبات االستحواذ على الكرة والتقسيمة 

والتسديد من خارج منطقة اجلزاء.

خط الهجوم

وقد اول���ى م���درب االزرق الصربي غوران 
توڤاريتش اهتماما كبيرا خلط الهجوم من خالل 
تدريبات خاصة ملدة قصيرة بعد التدريب اجلماعي 
لالعبن وش���ارك فيها حمد عجب وبدر املطوع 

ويوسف ناصر وحمد العنزي. 

وقد شارك في تدريب أمس الرباعي املصاب 
وهم عبداهلل البريكي وحسن فاضل وفهد عوض 

وحمد العنزي.
وقد مزج بينهم غوران في التدريبات البدنية 
فقط كاجلري من دون كرة بعد ان نصحه الطاقم 
الطبي بعدم اشراكهم في التدريبات الرئيسية 
لتجنبهم االحتكاك في هذه الفترة بعد التعافي 

من االصابة. 
وقاد الصربي مارسيلو توفانيش تدريب حراس 
املرمى الثالثة وهم نواف اخلالدي وشهاب كنكوني 
وحميد القالف وش���دد على أن اختيار احلارس 
األول حلماية عرين االزرق سيكون حسب العطاء 

في التدريبات واملباريات التجريبية.
وكان املنتخب السوري قد وصل الى ابوظبي 
صباح امس ملالقاة االزرق وديا غدا اجلمعة، وقد 
ادى تدريبه االول مساء على امللعب نفسه الذي 

تدرب عليه االزرق. 
الى ذلك وافقت الهيئة العامة للشباب والرياضة 
على التجديد ملدرب االزرق غوران ومس���اعديه 
بعد ان كانت اللجنة االنتقالية قد وقعت معهم 

عقود التجديد قبل املغادرة إلى ابوظبي.

 اختار مدرب سورية فجر 
ابراهيم تشكيلة من 22 العبا 
للمباراة الودية مع االزرق غدا 
اجلمعة، وهم: مصعب بلحوس 
وعاطف جنيات وبالل عبد الدامي 
وعبد الرزاق احلس���ن وعلي 
دياب ورض���وان االزهر ورجا 

راف���ع واديب ب���ركات ومحمد 
اسطمبلي ومحمود نزاع وبكري 
ط���راب وعدنان احلافظ وعمر 
حميدي ومعتز كيلوني ووائل 
عيان وعبد الفتاح االغا واحمد 

حاج محمد.
 وس���يضم اليه���م الثالثي 

احملت���رف ف���راس اس���ماعيل 
)دالي���ان الصين���ي( وجه���اد 
احلسن )القادس���ية( ومحمد 

زينو )العربي(.
ويغيب عن تشكيلة سورية 
هداف القادسية فراس اخلطيب 

بداعي االصابة.


