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»الكراتيه« ينهي استعداداته لبطولة ولي العهد 

البحري نظم بطولة تنشيطية للسباحة 

دعوة كولينا لحضور دورة »الروضان«

»القوى« يوّزع المكافآت على أبطال الخليج

وّزع احتاد العاب القوى املكافآت املالية التي منحها 
ابناء الش����هيد فهد االحمد، لالعبي منتخب الشباب 
ال����ذي حقق بطولة اخلليج ال����� 12 التي اختتمت 9 
ابريل املاضي في الكويت، وتوجت الكويت باللقب 

بعد غياب 21 عاما.
وقام نائب رئيس االحتاد محمد خلفان بتوزيع 
املكافآت على الالعبني، بحضور امني س����ر االحتاد 
بالوكالة سيف الدوسري، وعدد من اعضاء مجلس ادارة 

االحتاد واجلهازين الفني واالداري للمنتخب.
من جهته، اعرب خلفان عن عميق شكره وتقديره 

البناء الش����هيد فهد االحمد على مبادرتهم الطيبة، 
بتكرمي منتخب العاب الق����وى، وهذا التكرمي ليس 
غريبا على اصحاب الكرم واجل����ود، وهم دائما ما 
يكونون السباقني في تكرمي ابنائهم الرياضيني في 

جميع االستحقاقات.
وفي ذات السياق، ش����كر سيف الدوسري ابناء 
الشهيد على مبادرتهم وتكرميهم للمنتخب، مؤكدا 
ان هذا التكرمي سيعطي الالعبني دفعة معنوية لالمام 
من اجل حتقيق املزيد من النتائج، ورفع علم الكويت 

في احملافل الدولية.

اليوسف يكرم أبطال المعاقين
أعرب أمني سر نادي املعاقني شافي الهاجري عن 
تقديره العميق للشيخ خالد اليوسف ملبادرته الطيبة 
جتاه النادي وقيامه بتكرمي أبطال املعاقني الذين حققوا 
بطولة الكوي����ت الدولية االولى أللعاب القوى التي 
استضافها النادي بنجاح مؤخرا، مشيرا الى ان هذا 
االهتمام والدعم ليس غريبا على الشيخ خالد اليوسف 

وحرصه على دعم مسيرة النادي والعبيه والعباته 
بعد كل بطولة. وقال الهاجري: باس����مي ونيابة عن 
جميع العاملني بالنادي وعن اعضاء مجلس االدارة 
أتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ خالد اليوسف 
والشيخة بيبي اليوسف التي ستنوب عن اليوسف 

بتقدمي مكافآت تقديرية في احلفل.

من جانب���ه، أوضح املدير 
الفني في احتاد الكراتيه محمد 
السلطان إن البطولة ستشمل 
كل األوزان لفئتي الناشئني حتت 
16 سنة والشباب حتت 18 سنة، 
ولكل فئة )5( أوزان باإلضافة 
الف���ردي )القتال  الكات���ا  إلى 
الوهمي(، والكات���ا اجلماعي 
)فئتان في فريق واحد(، والقتال 

اجلماعي.
وأوضح ان العبي منتخبي 
الش���باب والناش���ئني سيتم 
استدعاؤهم بعد ختام البطولة، 
للمشاركة في بطولة اخلليج في 
قطر يومي 16 و17 يوليو املقبل، 
وبطولة آس���يا في أغسطس 

املقبل في هونغ كونغ.

وان جمي���ع اللج���ان العاملة 
جاهزة إلخ���راج البطولة في 

أبهى صورة.

الس����باحني حم����د عبدالعزي����ز 
الهولي وجزاع أحمد علي ومحمد 
عبدالرسول أبل وبدر فيصل جراغ 
وعلي جابر مندني وعبدالوهاب 

الدورة، في إطار حرص اللجنة 
املنظمة على استقدام مشاهير 
الكرة العاملي���ة والنجوم الذين 
تركوا بصمات في تاريخ اللعبة. 
وترى اللجنة املنظمة ان تواجد 
هؤالء املشاهير يلعب دورا كبيرا 

جمال اجليماز باملراكز األولى.
وفي اخلتام، قام راعي البطولة 
الفهد بتوزيع اجلوائز على الالعبني 

الفائزين، 

ف���ي تعريفه���م بطبيعة عادات 
وتقاليد الشعب الكويتي. 

اللجن����ة املنظمة قد   وكانت 
بادرت في النسخة املاضية بدعوة 
رئيس نادي برشلونة االسباني 

خوان البورتا.

الكراتي���ه  أنه���ى احت���اد 
اس���تعداداته لتنظيم بطولة 
كأس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد للناشئني والشباب 
التي تنطلق يوم الثالثاء املقبل، 
وتختتم 12 اجلاري على صالة 
االحت���اد في نادي الس���املية، 
مبش���اركة أكثر من 350 العبا 

وهي مسك اخلتام للموسم.
وقال أمني سر االحتاد خلف 
السعيدي إن االحتاد حريص 
دائما على أن يختتم املوس���م 
ببطولة حتمل اسما عزيزا على 
قلوب أهل الكويت، وهو سمو 

ولي العهد.
وتاب���ع: ان االحت���اد أنهى 
االستعدادات لتنظيم البطولة، 

خلف السعيدي 

)محمد ماهر( السليم يتحدث للزميل يحيى حميدان

اللواء فهد الفهد يكرم البراعم الفائزين

بيار لويجي كولينا يتسلم الدعوة من عبداهلل الروضان

سيف الدوسري ومحمد خلفان مع الالعبني املكرمني

برعاية رئيس النادي البحري 
اللواء فه����د الفهد، نظمت اللجنة 
البطولة  الن����ادي  ف����ي  املائي����ة 
التنشيطية للس����باحة للصغار 
والبراعم، عل����ى مجمع أحواض 

السباحة االوملبي.
وحضر البطولة أمني الس����ر 
العام خالد الفودري، ومشرف عام 
السباحة حسني شعبان، ومدير 
الس����باحة حسن  مجمع حوض 
الدريع، ومق����رر اللجنة الثقافية 
واالجتماعية جاسم الدريع، ومدير 
إدارة العالقات اخلارجية في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة أحمد 

خزعل.
وأسفرت نتائج البطولة التي 
املدرب  أش����رف على تنظيمه����ا 
املخضرم س����يد جمعة، واملدرب 
الوطني فيص����ل أحمد، عن فوز 

اللجنة املنظمة لدورة  قدمت 
املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
الرمضانية لكرة الصاالت، الدعوة 
الى احلكم اإليطالي الشهير بيار 
لويجي كولينا حلضور منافسات 
النسخة ال� 31 للدورة التي ستنطلق 

في مطلع رمضان املقبل.
وقام عض����و اللجنة املنظمة 
عبداهلل الروضان بزيارة كولينا 
وتق����دمي الدع����وة ل����ه وتعريفه 
بالدورة وأهمية الدور الذي تلعبه 
لتقومي الش����باب وتنمية الروح 

الرياضية.
وقال����ت اللجن����ة املنظمة ان 
كولينا أبدى إعجابه بفكرة الدورة 
التنافس����ية، مبديا  وبأجوائه����ا 
ترحيبه الش����ديد بالتواصل مع 

جمهورها ليكون أحد ضيوفها.
ويعد كولينا من أشهر حكام 
ك���رة القدم ف���ي التاريخ، ومن 
الشخصيات العاملية البارزة في 
مجال ك���رة القدم. وتأتي دعوة 
كولين���ا ليكون ضيف ش���رف 

الجزاف يبحث التعاون مع الصين

»المجموعة العربية« تدعم المصالحة 
 بين اإلعالم الرياضي المصري والجزائري

 أعضاء في »الطائرة« يستغربون صدور 
 بيان حول »التنظيمية« دون علمهم

اجتمع رئي����س مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة للش����باب 
والرياضة، فيصل اجلزاف والوفد املرافق له ضمن زيارته الرسمية الى 
الصني، بوزير الش����باب والرياضة ومت بحث تفعيل التعاون الرياضي 
والشبابي بني البلدين الصديقني، في مجال إنشاء الستادات واملدن الرياضية 

ذات الطابع االوملبي والدولي لالستفادة من التجربة الصينية.
كما ناقش اجلانبان التنس����يق في تبادل اآلراء واملواقف املش����تركة 
قاريا ودوليا من خالل األفكار التي طرحت لإلس����هام في رفع مستوى 

الرياضة اآلسيوية.

اتفق����ت املجموعة العربية للصحافة الرياضي����ة على تعزيز ودعم 
مبادرة عربية أطلقها االحتاد العربي للصحافة الرياضية للمصاحلة بني 
اإلعالم الرياضي في مصر واجلزائر في أعقاب مباراة منتخبي البلدين 
في تصفيات التأهل لنهائيات كاس العالم لكرة القدم في جنوب أفريقيا 
2010.  وأكدت املجموعة العربية في اجتماعها االس����تثنائي الذي عقدته 
أمس على هامش مشاركتها في اجتماعات املؤمتر الرياضي الدولي ال� 73 
في مدينة أنطاليا التركية، أهمية تكريس اجلهود واملواقف العربية لدعم 

املبادرة العربية وتعزيز دور اإلعالم العربي في توجيه الرأي العام.
 وتعقد اجتماعات املؤمتر الرياضي برئاس����ة رئيس االحتاد العربي 
للصحافة الرياضية محمد عبدالقادر وحضور ممثلي وفد الكويت املكون 
من نائب رئيس االحت����اد الدولي للصحاف����ة الرياضية ونائب رئيس 
االحتادين العربي واآلسيوي فيصل القناعي وأعضاء الوفد عبداحملسن 

احلسيني وعدنان السيد وزيد السربل.

أعرب عدد من أعضاء مجلس إدارة احتاد الكرة الطائرة عن استيائهم 
الش����ديد من البي����ان الذي أصدره االحتاد أول م����ن أمس، حول اللجنة 
التنظيمية للكرة الطائرة، واجتماعها الذي عقد في البالد اخيرا، ومناشدة 
الشيخ أحمد الفهد، ووزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي، 
التدخل حلل أزمة اللجنة التنظيمية، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم 
مبثل هذا البيان. وأكد عضو مجلس إدارة االحتاد عبدالعزيز البالول أن 
ما حدث هو خرق واضح للقوانني واللوائح املعمول بها وأن إصدار مثل 

هذا البيان دون عرضه على مجلس اإلدارة يعتبر جتاوزا مرفوضا.
من جهته، اوضح نائب رئيس االحتاد خليل احللواجي أنه سيطلب 
اجتماعا عاج����ال للمجلس ملعرفة من املنفرد بإصدار مثل هذه البيانات 
داخل االحتاد دون الرجوع ملجلس اإلدارة وإبالغ جميع األعضاء بها قبل 
إصدارها. كما أعرب عضو مجلس إالدارة عبداهلل كايد عن رفضه التام 
للبيان دون علم بعض األعضاء، والتشكيك في رئاسة العبداهلل للجنة 
التنظيمية، وقال ان العبداهلل أحد أبناء الكويت ويجب أن نفتخر جميعا 
مبثل هذه التزكية ال أن نعلن احلرب عليه، اما خالد احلس����يني عضو 
مجلس اإلدارة فقال: انني خارج البالد. وال أعلم ش����يئا عن البيان وما 

يحتويه، ولم يبلغني أحد بأن االحتاد بصدد إصدار بيان بهذا الشأن.

أبدى رضاه عن نتائج الفريق وكشف عن تغييرات في الموسم المقبل

السليم: الصليبخات ُيحارب من اتحاد السلة و»القناة الثالثة«
احملترفني خالل املباراة مادام النادي تعاقد معهما 
مببالغ مادية، ومن يقول ان الالعب الكويتي في 

هذه احلالة يحرم من اللعب فهو خاطئ.
ما سبب تراجع مس��توى منتخبنا الوطني منذ 

التسعينيات حتى اآلن؟
في الس���ابق كان احتاد الس���لة يضم أعضاء 
مخضرمني ولديهم دراية كاملة بقواعد وقوانني 
اللعبة وكان جميع األعضاء يس���عون للتطوير 
والعمل من اجل رفع املس���توى الفني للعبة مما 
عاد بالنفع على مستوى املنتخب في السبعينيات 
والثمانيني���ات، وكذل���ك كان االحتاد يتعاقد مع 
مدربني على مستوى عال وال أحد يتدخل في عمل 
املدرب بل يأخذ حريته املطلقة في اختيار من يريد 
واستبعاد من يريد. أما اآلن فاحتاد السلة لألسف 
يحارب األندية وابسط مثال ما حصل معنا مؤخرا 

من قرارات تعسفية من جلنة املسابقات.
كيف تقيم مستوى التحكيم لدينا؟

حكامنا يحتاجون لصقل خبراتهم وزيادة عدد 
احملاضرات التحكيمي���ة، خاصة بعد زيادة عدد 
احل���كام في امللعب الى 3 بدال من 2 حيث اصبح 
كل حكم يتواكل على اآلخر وهو ما يتس���بب في 

إحداث ربكة في بعض املباريات.
كم���ا أنه يجب على اللجنة الفنية في االحتاد 
وضع أطقم حتكيمية دولية للمباريات دون النظر 
لطرفيها، فتعيني اللجن���ة الفنية حكاما دوليني 
للمباري���ات التي جتمع األندية الكبيرة وآخرين 
محليني للمباريات التي يعتقدون انها من جانب 

واحد معناه أن هناك حكاما غير أكفاء.
كلمة أخيرة ملن توجهها؟

أوجهها الى اعضاء احتاد السلة وأسألهم من 
منهم حضر مباراة كان طرفها الصليبخات؟ لألسف 
أعضاء االحتاد يجلسون على مكاتبهم »ويقولون 
ان مباري���ات الصليبخات كلها من جانب واحد، 
شلون مبارياتنا من جانب واحد ونحن أحرجنا 
كاظمة والعربي وفزنا على بقية الفرق مثل اليرموك 
والش���باب التي تضم العبني على مستوى كبير 
من اخلبرة ومحترفني اجانب مس���تواهم جيد«، 
معنى هذا ان احتاد السلة يحتقر بعض األندية 

وال يريد لها التطوير.
وأيضا كلمة احب ان أوجهها الى مس���ؤولي 
القن���اة الثالثة في تلفزي���ون الكويت، واريد ان 
أسألهم ملاذا كل هذا التجاهل لسلة الصليبخات 
على الرغم من حتقيق نتائج جيدة الى درجة أن 
القناة ال تضع نتائج الصليبخات في برنامجها 
األس���بوعي املخصص لكرة الس���لة، والبرنامج 
نفسه قام باستضافة فرق أحد األندية التي حتتل 
املراكز املتأخرة وأشادوا به عبر البرنامج وهو 
حق له���م وال نريد أن مننعهم من���ه، في الوقت 
الذي لم يعرض فيه البرنامج أي مباراة مصورة 

للصليبخات وال حتى نتائج الفريق. 
والواضح ان سلة الصليبخات تعاني إعالميا 
من ظلم واضح اال من بعض الصحف التي تهتم 

بأخبار الفريق وتشيد به بني فترة وأخرى.

حصلت لكم العديد من املشاكل مع االحتاد خاصة 
جلنة املسابقات وشؤون الالعبني.. ما األسباب؟

لألسف احتاد السلة هو الذي يصنع املشاكل 
معنا وليست لنا عالقة باألحداث التي وقعت في 
آخر مباراتني في الدوري مع العربي واليرموك، 
وقام االحتاد بحرماننا من اللعب في صالتنا مثلما 
كان مقررا، ولألسف فإن جلنة املسابقات جتاوزت 
اللوائح والقوانني واتخذت قرارات تعسفية بسبب 

تغير االدارات.
وفي بطولة ال���كأس كان واضحا اضطهادنا 
ومحاربتنا من جلنة املسابقات بعد وضع جدول 
املباري���ات وأجبرتنا على خ���وض مباراتني في 
صالة الشباب مبنطقة األحمدي ومباراة في صالة 
الس���احل مبنطقة أبوحليفة وهي مناطق بعيدة 
بالنسبة لسكن العبينا الذين يخرج اغلبهم بإذن 
من مقار أعمالهم خل���وض املباراة والعودة من 

جديد لعملهم.
وبعد أن تعطلت الساعة االلكترونية في نادي 
الشباب مت نقل مبارياتنا الى صالة ثانوية حمد 
الرجيب في منطقة كيف���ان، وهذه الصالة غير 
قانوني���ة للعب فرق الدرجة االولى عليها، اذ ان 
قياسات امللعب فيها 26 مترا في 15 مترا، والقياسات 
القانونية هي 28 مت���را في 16 مترا. وقد تقدمنا 
بش���كوى للهيئة العامة للشباب والرياضة وال 

نعرف مصيرها.
م��ا رأيك في مس��توى احملترف��ني األجانب في 
األندية وهل تعتقد ان قرار مشاركة محترف واحد 

يفيد اللعبة؟
لألس���ف بعض املتعهدين في اخلليج رفعوا 
أسعار احملترفني األجانب بصورة خيالية وال يوجد 
محترف من الطراز العالي في األندية حاليا. واعتقد 
أن قرار مشاركة محترف واحد في امللعب وجلوس 
اآلخر على دكة االحتياط والتبادل في اللعب فيما 
بينهم ال يفيد اللعبة ويجب إعطاء الفرصة لكال 

عندم��ا كان مس��اعدا للمدرب االميركي الش��هير 
دراف يانغ، على الرغم من ان احتاد الس��لة يعلن 
ب��ني الفينة والفينة أن افضل مركز حققه املنتخب 

كان السادس على الصعيد القاري.
»األنباء« التقت السليم وكان هذا احلوار:

كي��ف تقي��م جتربت��ك ف��ي تدري��ب س��لة 
الصليبخات؟

ب���دأت مع الفري���ق في 20 أغس���طس 2008 
واستطعت حتقيق نتائج ايجابية على مدار هاتني 
السنتني، وكانت النتائج مقبولة في املوسم االول 
لي مع الفريق خاصة في القسم الثاني للدوري 
موس���م 2009/2008، وحرصت منذ البداية على 
تنظيم الفريق والسيطرة على الالعبني ووضعت 
برنامجا ولو ل���م يكن هناك تعاون من الالعبني 
وادارة النادي ملا حتققت ه���ذه النتائج اجليدة 
في املوسم املنقضي حيث تغلبت على الساملية 
والش���باب والتضامن ذهابا وايابا في الدوري، 
وعلى اليرموك كذلك، وهذه النتائج اضافة جديدة 
للفريق، وقدمنا ايضا مباريات كبيرة أمام النصر 
وكاظمة والعربي وخسرنا بصعوبة خاصة أمام 

األخضر الذي خرجنا أمامه بفارق 8 نقاط.
ما رأيك في مستوى العبي الصليبخات؟

أعاني م���ن نقص في بعض املراكز ولن أبقي 
على بعض العناصر احلالية للموسم املقبل، وفي 
الصيف سنفتح أبواب الصالة ملدة شهرين ومن 
يرغب من العبي األندية األخرى او من خارجها 
ممن ميتلك املهارة في االنضمام لنا وتسجيله في 

كشوفات الفريق فأهال وسهال به.
واألس���اس في عمل النادي يج���ب أن يكون 
بتركيز على املراحل الس���نية، فالقاعدة ضعيفة 
في الصليبخات، وأعاني حاليا من غياب الالعب 
املميز في التس���جيل من خارج القوس، أما في 
األمور الدفاعية فهي ممت���ازة وطورت الالعبني 

كثيرا في الدفاع.

يحيى حميدان
عندما يتحدث ش��خص رياض��ي بقامة مدرب 
س��لة الصليبخات يوس��ف الس��ليم فإن حديثه 
سيكون بطبيعة احلال مختلفا عن أي حديث آخر 
يخص هموم وش��جون لعبة كرة الس��لة احمللية، 
فالس��ليم ال يع��رف املجامل��ة وال 
والصراحة  وال��دوران«  »اللف 
أهم ما مييز هذا الرجل الذي 
م��ارس لعبة كرة الس��لة 
حتى قبل تأسيس احتاد 
اللعبة ف��ي 1959 وطوال 
ه��ذه الس��نني الطويلة 
حقق اجنازات وبطوالت 
كثيرة سواء كالعب في 
العرب��ي أو حتى كمدرب 
للعربي واجلهراء واملنتخب 
العسكري  واملنتخب  الوطني 
س��بعينيات  منتصف  منذ 
الق��رن املاض��ي حت��ى 

اآلن.
وأبرز اجن�ازات 
السليم احلصول 
على امل��رك��ز 
الرابع آسيويا 
أزرق  م��ع 
عام  السلة 
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