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الكويت يحتاج إلى التعادل للتأهل بعد 4 جوالت من كأس االتحاد اآلسيوي

القادسية في مكانه الطبيعي وكاظمة لم يكن في يومه

فيصل اجلزاف مترئسا وفد الكويت في االجتماععمر يدعو الرومي ملهرجان اعتزاله

اجتماع تنسيقي بين »االنتقالية« 
واألندية استعدادًا للموسم الجديد

عقلة: الكرة في ملعب األبيض

العازمي: مازلنا في مرحلة التقييم 

عمر يدعو الرومي
لحضور مهرجان تكريمه

وفد الهيئة إلى أذربيجان

دعت اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد كرة القدم األندية 
الى اجتماع تنس����يقي يعقد في السادسة والنصف مساء الثالثاء 20 

ابريل اجلاري مبقر االحتاد بالعديلية استعدادا للموسم اجلديد.
واوضحت اللجنة أن هذا االجتماع التنسيقي امنا جاء لالتفاق على 
كيفية اعداد وآلية تنفيذ برنامج املس����ابقات احمللية للموسم القادم، 
مؤكدة ان اس����تمرار التعاون بني جميع اطراف النشاط الكروي امنا 
يهدف الى تضافر اجلهود والتش����اور وتبادل اآلراء واألفكار لتعزيز 
االيجابيات وتالفي الس����لبيات والعمل معا إلجناح املوسم الرياضي 
وحتقيق األهداف املتوخاة. وأشارت الى ان جلنة املسابقات وشؤون 
الالعبني التي ستمثل االحتاد في هذا االجتماع قد اعدت مقترحا لشكل 
واس����لوب وآلية برنامج املسابقات والية تنفيذه آخذة بعني االعتبار 
املشاركات اخلارجية للمنتخبات الوطنية واألندية وارسال هذا املقترح 
لألندية لالطالع عليه وابداء الرأي فيه ملناقشته في االجتماع املذكور. 
وحرصا على التزام اجلميع مبا يتم االتفاق والتوصل اليه حول اسس 
واطار ومضمون وآلية وضع وتنفيذ برنامج املس����ابقات فقد شددت 
جلنة املسابقات وشؤون الالعبني على ضرورة تسمية ممثل النادي 
حلضور االجتماع املذكور مصطحبا معه كتاب التكليف مقرونا مبحضر 
اجتماع مجلس ادارة النادي املتضمن ترشيحه وتفويضه لهذا االمر 
فضال عن ضرورة ان يزود ممثل الن����ادي بوجهة النظر ومقترحات 
النادي ان وجدت على املقترحات املرس����لة من قبل جلنة املسابقات. 
ويأتي حرص جلنة املس����ابقات على االلت����زام باإلجراءات وضرورة 
مناقشة املقترحات من قبل األندية اختصارا للوقت وملزيد من الفائدة 
بهدف الوصول الى برنامج متكامل يحقق االهداف والطموحات واآلمال 

التي يتطلع إليها اجلميع.

مبارك الخالدي
اش����اد مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقلة بأداء فريقه واعتالئه 
صدارة الدوري املمتاز بعد تعادله مع النصر اول من امس بدون اهداف 
في املباراة املؤجلة م����ن اجلولة ال�15، مؤكدا ان العبي االبيض قدموا 
مباراة جيدة امام خصم ال يستهان به وميتلك الدافع واحلماس ويضم 
العبني مؤثرين واس����تطاع اغالق كافة املنافذ امام العبينا بذكاء ومع 
ذلك فالنتيجة تصب ف����ي مصلحتنا. واضاف عقلة ان الكرة اآلن في 
ملعبنا والبد من مزيد م����ن احلماس من العبينا في املباريات املقبلة 
فالثق����ة بالنفس وحدها ال تكفي، كما ان احللول الفردية واملهارات قد 
ال تكون مجدية في بع����ض احلاالت ولكن اللعب بنفس واحد وروح 
عالية هو الكفيل بتعويض اي نقص فاألبيض معروف بعمله كفريق 
واحد س����واء الالعبون او االداريون. واشار الى ان الكويت سيعتمد 
في مبارياته املقبلة على ادائ����ه وعطاء العبيه، الفتا اال ان االحتفاظ 
بالصدارة حتى املوعد اخلتامي للبطولة بيد الالعبني ولن نلتفت الى 
نتائج املباريات االخرى علما بان كل شيء مؤثر في كرة القدم ونتائج 
املباريات تخدم بعضها وهذا من طبيعة منافسات الكرة ولكن االبيض 

لن ينظر الى هذا املعيار.

مبارك الخالدي
قال رئيس مجلس ادارة نادي الصليبخات املعني سعد العازمي ان 
االدارة بصدد عقد اجتماع قريب لبحث عدد من امللفات املتعلقة بكيفية 
تسيير االمور في النادي للمرحلة املقبلة، مشيرا الى ان االدارة التزال 
ف���ي مرحلة تقييم كافة االمور االدارية والفنية قبل االنطالق والتفكير 
ملعاجلتها. واضاف انه من املبكر احلديث عن اوضاع االجهزة الفنية للفرق 
املنضوية حتت لواء النادي خصوصا ان اللجنة املكلفة بإدارة النادي 
محددة لفترة زمنية وملهمة تتعلق بدعوة الجراء االنتخابات وفق النظام 
االساسي. ولفت العازمي الى انه قد استقبل خالل اليومني املاضيني عددا 
من العاملني في النادي وذلك للتعارف واستطالع الرأي حول االوضاع 

الراهنة، ولم نتطرق الى اوضاع الفريق االول لكرة القدم.

دع���ا العب كرة القدم بالنادي العربي علي عمر النائب عبداهلل 
الرومي نائب رئيس مجلس االمة حلضور مهرجان تكرميه الذي 
س���يقام علي هامش لقاء العربي مع القادسية في اطار منافسات 
الدوري املمتاز لكرة القدم غدا على ستاد الصداقة والسالم بنادي 
كاظمة حت���ت رعاية رجل االعمال بدر محمد العتيبي، حيث اثنى 
الرومي على مشوار الالعب وما قدمه لناديه طوال الفترة املاضية 
ومساهماته في تتويج االخضر بالعديد من البطوالت وقدم علي 

درعا تذكارية للرومي بهذه املناسبة.

افتتحت امس الدورة ال� 33 ملجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 
في بيروت حتت رعاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان ممثال بوزير 
الشباب والرياضة علي عبداهلل ومبشاركة وفد من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة برئاسة رئيس مجلس اإلدارة املدير العام فيصل اجلزاف. 
وفي بداية االفتتاح تسلم الوزير عبداهلل رئاسة الدورة احلالية ملجلس 
وزراء الش����باب والرياضة العرب من رئيس الدورة السابقة املصري 
مفيد شهاب. وأكد عبداهلل في كلمته االفتتاحية أهمية العمل العربي 
املشترك في ميداني الشباب والرياضة، مشددا على ضرورة »جتاوز 
عناصر الفرقة واالختالف واحلساسيات«. ويرافق اجلزاف وفد إداري 
وإعالمي. وسيقوم الوفد بزيارة للعاصمة األذربيجانية باكو األسبوع 
املقبل. وقال القائم بأعمال س����فارة الكويت لدى جمهورية أذربيجان 
املستشار فايز اجلاسم ان وفد الهيئة سيصل الى باكو 12 اجلاري في 
زيارة تس����تغرق 5 أيام. ورحب اجلاسم بزيارة الوفد، مشيرا الى ان 
الوفد سيجري سلسلة من املباحثات مع وزير الرياضة األذربيجاني 
عزت رحيموف. وان اجلانبني س����يوقعان ف����ي ختام املباحثات على 
اتفاقي����ة ثنائية حول التعاون في املجالني الش����بابي والرياضي بني 

الكويت وأذربيجان.

سيف: عدم صرف رواتب الالعبين.. صدفة أم مقصود؟

 إبراهيم يتلقى عرضًا مغريًا لتدريب أحد األندية اإلماراتية

)هاني الشمري(نادي القادسية ينتظر صرف رواتب العبيه

كاظمة فشل في انتزاع الفوز على ناساف وإعالن تأهله                  )عادل يعقوب(

عبدالعزيز جاسم 
علمت »األنباء« من مصادر 
موثوقة ان مدرب القادسية محمد 
ابراهيم تلقى عرضا مغريا من 
احد االندية الكبيرة في اإلمارات، 
ورفض املصدر الكش���ف عنه 
لسرية املفاوضات بني النادي 
واملدرب، اال ان املصادر أكدت ان 
ابراهيم رفض التحدث في االمر 
التأجيل نظرا الرتباطه  ورأى 
بعقد حتى نهاية املوس���م مع 
القادسية، وبالتالي لن يتمكن من 
الرد على النادي االماراتي قبل 
انتهاء تعاقده مع االصفر الذي 
لم يجدد املفاوضات معه، كما ان 
اداريي االصفر وابراهيم نفسه 
رفضوا االفصاح عن االمر ملرور 
الفريق في الوقت احلالي بوضع 
حرج، حيث ينافس الفريق على 
اكثر من جبهة محليا وآسيويا 
او  ابراهيم  واحلديث عن عقد 
جتديد عقده سيؤثر على أداء 

الالعبني ونفسياتهم.
م���ن جان���ب آخ���ر، أعرب 
املنس���ق الع���ام للفريق االول 

القادسية حسن سيف  بنادي 
عن دهش���ته من املعاملة التي 
يلقاها االصفر من الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، خصوصا 
ما يتعل���ق برواتب االحتراف 
اجلزئي لالعبني التي لم تصرف 
حتى اآلن، متسائال: هل االمر 
مقصود ام جاء بالصدفة؟ وهل 
يعقل ان يضيع الكتاب املوجه 
من القادس���ية الى الهيئة قبل 
ش���هر بس���بب خطأ منهم ثم 
يطلبون منا كتابا جديدا ونقوم 
املبالغ  به وعندما نريد تسلم 
يقول���ون ان امليزانية انتهت؟ 
فكي���ف مليزاني���ة مخصصة 
العلم  لالعبني ان تنته���ي مع 
ان العبي االصفر لم يتسلموا 
رواتب االحت���راف اجلزئي اال 
اش���هر اغسطس وس���بتمبر 
واكتوبر فقط، واملتبقي حتى 
اآلن نوفمبر وديسمبر ويناير، 
وما ذنب الالعبني فيما يحدث من 
اخطاء؟ ان كل هذه االمور القصد 

منها تدمير القلعة الصفراء.
انه ال يلوم  وأضاف سيف 

اعضاء مجل���س االدارة اجلدد 
ألنهم تس���لموا مناصبهم منذ 
يوم���ني، كما انه���م في االصل 
الهيئة وبالتالي  موظفون من 
لن يستطيعوا التحدث او لوم 
جهة مسؤولة عنهم، مشيرا الى 
ان علينا االنتظار حتى نعرف 
قرار الهيئة بشأن الرواتب، حيث 
ابلغونا ان علينا انتظار امليزانية 
اجلديدة وهو امر مستحيل ليس 
فقط للعبة كرة القدم، بل في 8 
العاب اخرى تعاني من نفس 
املش���كلة، ما يعني ان املشكلة 
تفوق قدرات ميزانية النادي.

وبني سيف ان الشيخ طالل 
الفهد ونائ���ب رئيس مجلس 
االدارة السابق فواز احلساوي 
لم ولن يقصرا مع القادس���ية 
ودائما مستعدان ملساعدة النادي 
في اي مش���كلة، لكن مشكلة 
الرواتب ليست من النادي بل 
من اخلارج، وبالتالي ال ميكن 
حتميلهما مبالغ تفوق 100 ألف 
دينار، وهو اقل مبلغ ملجموع 
مبالغ االحتراف اجلزئي اخلاص 

برواتب احتراف الالعبني، مبينا 
انه حاول بشتى الطرق حتصيل 
املبالغ من الهيئة لكن حتى اآلن 
لم يجد اجابة شافية بالرغم من 
ان اخلط���أ خطأ الهيئة وليس 
خطأ ادارة القادسية، الفتا الى 
ان هناك بندا نصت عليه الهيئة 
يقول انه ال ميكن ترحيل مبالغ 
االحتراف من فترة الى اخرى 
فكيف رحل���ت مبالغ االصفر؟ 
وفي نفس السياق تطل مشكلة 
اخرى وهي عدم جتديد جميع 
عقود االجهزة الفنية واالدارية 
والطبية ل���كل االلعاب وليس 
القدم فقط، ففي السابق كانت 
جتهز قائمة في مثل هذا الشهر 
م���ن كل عام توض���ح حاجات 
املقبل مع  الن���ادي للموس���م 
جتديد العقود ملن يرغب منهم، 
والتوصية بالتعاقد مع آخرين، 
لذلك سيقع القادسية في مطب 
كبير ورمبا نشاهد رحيل ركائز 
عن االلعاب ال���ى اندية اخرى 
في ح���ال جاءتهم عروض من 

اندية اخرى.
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عبدالعزيز جاسم
باتت فرقنا احمللية على بعد خطوة واحدة 
من اعالن التأهل رس���ميا الى الدور الثاني 
من كأس االحتاد اآلسيوي، فكاظمة بات في 
حاجة الى نقطة واحدة ورمبا ال يحتاج في 
ح���ال تعادل ناس���اف االوزبكي مع اجليش 
الس���وري، اما القادسية فإن حقق الفوز في 
مباراته املقبلة امام النجمة اللبناني فسيتأهل 
رس���ميا، كما ان الكويت الذي لم يشارك في 
اجلولتني املاضيتني اصبح هو اآلخر في حاجة 
الى نقطة واحدة من الهالل الساحلي اليمني 

الذي سيلتقيه في مباراته املقبلة.
وقد جاءت نتائج اجلولة الثالثة جميعها 
في مصلحة فرقنا باستثناء كاظمة الذي أضاع 
التأهل املبكر بعد تعادله س���لبا مع ناساف 
االوزبكي اول من ام���س، ورمبا يكون اكبر 
املستفيدين القادسية الذي تصدر مجموعته 
الثانية منفردا ألول مرة وهو مكانه الطبيعي، 
بينم���ا خدمت النتائج الكوي���ت كثيرا بعد 
خس���ارة الهالل اليمني ووقف رصيده عند 
نقطة واحدة وبات تأهله مضمونا حتى ان 
خسر من الهالل في املباراة املقبلة الن لديه 
مباراة أخيرة على ارضه مع تشرشل الهندي 

في اجلولة األخيرة.

األصفر »مشت معاه«

لم يخطف األصفر صدارة املجموعة الثانية 
بيده فقط عندما فاز على ايست بنغال الهندي 
4-1 بل خدم���ه النجمة عندما هزم املتصدر 
السابق االحتاد 1-0، وبالتالي فالنتيجتان 
وضعتاه في موقف مريح حيث بات على بعد 
فوز واحد من التأهل، لذلك سيحرص املدرب 
محمد ابراهيم في اجلوالت املقبلة على الفوز 
لكي يتمكن من تصدر مجموعته التي تؤهله 
ال���ى لعب مباراة الذهاب في دور ال� 16 على 
ارضه، النه هذا الدور يقام من مباراة واحدة 
وستختلف احلسابات في املباراتني املقبلتني 
اللتني رمبا ستكونان مرهونتني بنتائج الفريق 
احمللية، حيث سيقاتل على جبهتي الدوري 
وكأس ولي العهد خالل االيام القليلة املقبلة 
وجميعها مراحل حساسة وبالتالي من احملتمل 
ان يخوض مب���اراة النجمة بالصف الثاني 

على ان يكون احلس���م هنا في الكويت امام 
االحتاد في حال س���اءت االمور، ولكن حتى 
اآلن لم يظهر االصفر ذاك الفريق القوي في 
آس���يا فبعد ان كان يصارع على لقب دوري 
األبطال اآلسيوي اصبح االن يقاتل من اجل 
التأهل الى ال���دور الثاني مع فرق تقل عنه 

كثيرا في املستوى.

لماذا لم يتأهل البرتقالي؟

بالرغم من ان كاظمة جمع 10 نقاط فانه لم 
يتأهل رسميا حتى اآلن، والتفسير معقد نوعا 
ما فهو منطقيا تأهل لكن حسابيا لم يتأهل، 
ففارق املواجهات مع ناساف لصاحله ولكن 
ان فاز ناساف على العهد اللبناني ووصل الى 
النقطة العاشرة وفاز اجليش على كاظمة وعلى 
ناساف ووصل الى النقطة العاشرة وخسر 
كاظمة مباراتيه األخيرتني فانه س���يتوقف 
ايضا عند نفس النقاط، عندئذ تتس���اوي 3 
فرق بنفس الرصيد من النقاط ومن املؤكد 
ان فارق األهداف ستكون له الكلمة العليا كما 
هو معمول ب���ه في جميع االحتادات وليس 

املواجهات في حال تساوي 3 فرق.
ورمبا يتحمل العبو كاظمة املس���ؤولية 
الكبيرة بعد ان فوت���وا الفرصة ليس فقط 
للتأهل الرسمي بل للتصدر األكيد حتى ان 
خسر في آخر مباراتني له ألن اداء الفريق لم 
يكن معقوال، فكل 5 دقائق جتده مبس���توى 
مغاير مرة فوق ومرة حتت، حتى انه اصبح 
يقوم باضاعة الوقت ف���ي الدقائق األخيرة 
وتراجع في وسط ملعبه وكاد يخسر املباراة 
لوال رعونة مهاجمي ناساف وتألق احلارس 

احمد الفضلي.

األبيض حان وقت الجد

أما الكويت فانه مطالب اآلن ليس بالتأهل 
فقط ولكن بتصدر املجموعة على االقل حتى 
يتجنب القادسية في الدور الثاني، وجميع 
األبواب مفتوحة امامه الن الفوز على الهالل 
اليمني ثم تشرشل الهندي سيمنحه الصدارة 
بفارق نقطة عن تشرشل املتصدر احلالي الذي 
تأهل رسميا الى الدور الثاني، والعبو االبيض 

قادرون على حتقيق الفوز والتأهل.


