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اتحاد الكرة يتوجه لتقليص عدد المحترفين وقائمة الالعبين

مبارك الخالدي
 يعقد مجلس ادارة احتاد كرة القدم 
اجتماعا مهما مساء اليوم، لبحث تشكيل 
اللجان العاملة للدورة املقبلة في اطار 
اخلطوات التنظيمية لعمل االحتاد في 

املرحلة املقبلة.
ومن املقرر ان يعلن االحتاد اسماء 
املناصب التنفيذية بشكل رسمي، وحتديد 
عدد اللجان العاملة وأس����ماء رؤسائها 

واألعضاء العامل����ن فيها، متهيدا لبدء 
مرحلة العمل بقوة، ووضع السياسات 
والتوجهات الدارة االحتاد موضع التنفيذ. 
ومن املتوقع ان حتظى جلنة املسابقات 
بأهمية قصوى نظرا ألهميتها في ادارة 
بطوالت املوسم املقبل، والذي سيكون 
االول حتت اشراف االحتاد احلالي. ويأمل 
اعضاء االحتاد بظهوره بشكل مختلف 
وتفادي السلبيات التي رافقت املواسم 

املاضية، وفي مقدمتها التوقف املفاجئ 
ملباريات الدوري، بس����بب استعدادات 
الوطنية لالس����تحقاقات  املنتخب����ات 

املختلفة.
وكان رئيس االحتاد الش����يخ طالل 
الفهد، قد عقد في اليومن املاضين عدة 
اللج����ان املختلفة وهي  اجتماعات مع 
احلكام والتدريب والطبية، مستعرضا 
املشاكل التي تعوق عملهم واملالحظات 

التي ظهرت خالل املوسم الفائت، االمر 
ال����ذي أعطى صورة واضحة للفهد عن 
التوجه املقبل الذي س����يلف سياسات 
االحت����اد للمرحل����ة املقبل����ة، من واقع 

ايجابيات وسلبيات املرحلة املاضية.

تقليص عدد المحترفين والالعبين

وعلمت »األنباء« ان هناك توجها 
قويا لدى اعضاء مجلس ادارة االحتاد، 

لتقليص ع���دد الالعب���ن احملترفن 
للموس���م املقبل ال���ى 3 العبن فقط، 
ب���دال من املعمول به س���ابقا، وهو 4 
العبن وذلك لتحقيق هدفن رئيسين، 
وهما افساح املجال لالعبن الوطنين 
من جهة وإل���زام األندية التدقيق في 
اختياراتها للمحترفن، بعد ان أثبتت 
التجارب ان العديد منهم كانوا عبئا 
على أنديتهم، ولم يستفد منهم الالعب 

احمللي او البطوالت املختلفة، اضافة 
الى استنزاف موارد األندية املالية.

ولم تتضح الصورة بعد ملشاركة 
الالعبن »الب���دون«، وحتت اي بند 
يت���م ادراجها، وم���ن املرجح ان تتم 
معاملته كالع���ب كويتي، بعد اتخاذ 

القرار املناسب في هذا الشأن.
الى تقليص  كما تتجه املسابقات 
قائمة الالعبن الى 25 العبا فقط بدال 

من 30، بعد استحداث مسابقة جديدة 
لالعبن اقل من 23 عاما، تخفيفا للضغط 
على قائمة العبي الفريق االول من جهة، 
وضمانا لعدم تسرب اليأس في نفوس 
الالعبن، وقتل روح املنافسة بينهم 
حفاظا على القيمة الفنية لالعب نفسه. 
كما ان ذلك يحد من عملية االنتقال بن 
الالعبن لألندية، ما يسبب استقرارا 

لدى االجهزة الفنية للفرق.

يعقد اجتماعًا اليوم لبحث تشكيل اللجان العاملة

سامي احلشاش

الشيخ احمد النواف خالل زيارته للشيخ طالل الفهد في احتاد الكرة

اندريه ماكينغا قد يرتدي فانيلة العربي في الموسم المقبل

عيسى العون مترئسا اجتماع مجلس إدارة نادي اليرموك

النواف: نثق بقدرة الفهد على حل األزمة
أعرب رئيس االحتادي��ن الدولي والكويتي 
للش��رطة وعضو مجل��س ادارة الهيئة العامة 
للش��باب والرياضة الش��يخ أحمد النواف عن 
ثقته الكبيرة برئيس مجلس ادارة احتاد الكرة 
الشيخ طالل الفهد وزمالئه األعضاء في تصحيح 
األوضاع الرياضية بش��كل عام واحتاد الكرة 
على وجه اخلصوص، ج��اء ذلك عقب التهنئة 
التي قدمها النواف للفهد مبناسبة ترؤسه احتاد 
الكرة بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية )كاس( 

في لوزان.
وقال النواف »نعم أنا عضو في مجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، لكنني أتيت الى 
الفهد كونه رجال ناجحا ومتفهما وقادرا على صنع 
االجنازات في كل زمان وفي أي مكان، وبغض 
النظر عن حضوري كشخص فانني سواء كنت 
شخصا مسؤوال أو مواطنا عاديا على يقني بأن 

الفهد يستحق رئاسة احتاد كرة القدم«.

ولف��ت الى أن الفهد من الش��خصيات التي 
مبقدورها حل األزمة، مشيرا الى أن األوضاع 
في احت��اد الكرة تبدو جي��دة في ظل مجلس 
االدارة اجلديد املنتخب، وهو الداء الذي كانت 
تعانيه الك��رة الكويتية لكثرة اللجان االنتقالية 
التي تعاقبت على احتاد الكرة، متمنيا التوفيق 
للمجلس اجلديد وللفهد بشكل خاص في املرحلة 
املقبلة والتي تتطلب تضاف��ر اجلهود والعمل 
اجلماعي من أجل اخلروج من املعضلة وتوفير 
جميع سبل النجاح للمنتخبات الوطنية للمشاركة 
في االستحقاقات الدولية والقارية واالقليمية.

وكان وف��د من فندق ك��راون بالزا قد هنأ 
رئيس احتاد كرة القدم وقدم »كيكة« مبناسبة 
ترؤسه احتاد الكرة وفي حضور الشيخ أحمد 
النواف وعضو مجلس ادارة نادي القادس��ية 
الس��ابق الشيخ خالد الفهد وعدد من القياديني 

الرياضيني.

المجلس المنتخب أنهى داء اللجان االنتقالية 

انطالق بطولة األمير للرماية اليوم

الهاجري: »المعاقين« يشارك في بطولة تونس العون: إقرار الكوادر الفنية واإلدارية في اليرموك يحتاج إلى وقت

مبارك الخالدي
عق���د مجل���س ادارة ن���ادي 
اليرموك اجتماعا برئاسة عيسى 
العون ناقش فيه االستعدادات 
للموسم املقبل، وتشكيل االجهزة 
االدارية والفنية للفرق، ومكافأتها 
على ما حققته من اجنازات خالل 

املوسم املنتهي.
وق���ال الع���ون: ان االجتماع 
كان اوليا ولم تتخذ فيه قرارات 

نهائية، بش���أن تشكيل الكوادر 
العاملة في النادي ادارية او فنية، 
فهي حتتاج الى وقت قبل اقرارها، 
الن هذا القطاع حيوي ويحتاج 
الى سلس���لة م���ن االجتماعات 
املتروية، قبل اقراره ورفعه الى 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

للمصادقة عليه.
واض���اف: ان ادارة الن���ادي 
ستولي التقارير الفنية واالدارية 

املرفوعة من مديري االلعاب اهمية 
كبيرة قبل اتخاذ القرارات اخلاصة 
بالتجدي���د من عدم���ه لالعبن 
واملدرب���ن وما يه���م االدارة في 
هذا الش���أن هو رأي وقرار اهل 
االختصاص وهم مديرو االلعاب 
االقرب الى كل لعبة واالكثر علما 

بتفاصيلها.
واكد العون ان االدارة لن تألو 
جهدا في اتخاذ كل ما من شأنه 

االرتقاء مبس���توى االلعاب في 
النادي، وقال: الش���ك ان دورنا 
مكمل في هذا االجتاه مع الدور 
الذي قام به االخوة في االدارات 
السابقة في نادي اليرموك حيث 
انه من اقدم االندية، ورافد اساسي 
الوطنية في جميع  للمنتخبات 
األلعاب خصوصا الفردية منها. 
فاليرموك من االندية املتفوقة في 
االلع���اب املائية والعاب القوى، 

وكرة اليد تشهد تطورا ملحوظا 
بدليل انضمام عدد من الالعبن 
الى املنتخب���ات الوطنية، وهذا 
ما يدعونا للعم���ل على حتفيز 
الفنية والالعبن، على  االجهزة 
بذل مزيد من اجلهد لالرتقاء في 
اليرموك مكانة  النادي وليتبوأ 
الئقة بن االندية، ويس���اهم مع 
االندية االخرى في رفع ش���أن 

الرياضة الكويتية.

»التربية« يحرز لقب كأس سلة الوزارات

أكد أمن السر العام في نادي الرماية عبيد العصيمي ان النادي 
قد أنهى استعداداته من أجل انطالقة بطولة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمداليوم والتي ينظمها النادي سنويا برعاية 
كرمية من سموه، حيث مت االنتهاء من جميع االستعدادات الفنية 
واإلدارية للبطولة وكذلك توفير مستلزمات الرماية وتهيئة امليادين 
واحلكام بشكل يوازي الطموحات املرجوة وقد بدأ رماة الكويت 

بتسجيل مشاركتهم لدى اللجنة املنظمة للبطولة.
 كما شهد مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي للرماية 
حضورا كثيفا للرماة والراميات للتدريب استعدادا للبطولة، ومن 
املنتظر ان يشارك بالبطولة نخبة كبيرة من رماة وراميات الكويت 
املتميزين واملتميزات في جميع صنوف الرماية، كما تشهد وألول 
مرة مسابقات الفرق بن االحتادات العسكرية للرماية )اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني( باالضافة الى رماة النادي، وكذلك 

تشهد مشاركة من بعض الدول اخلليجية الشقيقة.
وقال العصيمي ان نادي الرماية ينهي موسمه احمللي بأغلى 
وأهم األحداث احمللية بتنظي����م هذه البطولة الغالية، مؤكدا ان 
سموه له فضل كبير في دعم مسيرة الرياضات التراثية وخاصة 
رياضة الرماية الكويتية حيث قدم سموه لهذه الرياضة النبيلة 

املساندة والتشجيع املادي واملعنوي.
 كما خصها بالعناية والرعاية اثناء نشأتها في ميادين الشهيد 

فهد األحمد بنادي الصيد والفروسية.
وتقدم العصيمي بالشكر واالمتنان باسمه وباسم أسرة نادي 
الرماية الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد على دعمه 

الدائم ألبنائه وبناته في نادي الرماية.
وأش����ار الى ان البطولة الغالية تشتمل على جميع مسابقات 
الرماي����ة األوملبية )الس����كيت � التراب � الدبل تراب � املس����دس 
والبندقي����ة الهوائية 10م � البندقية 50م � املس����دس احلر 50م � 

املسدس 25 مترا باالضافة لرماية القوس والسهم(.

االفتتاح اليوم

هذا وتنطلق في متام الساعة العاشرة صباحا أولى منافسات 
البطولة حيث يتنافس رماة الدبل تراب الرجال والناشئن على 
150 هدف����ا و50 هدفا نهائيا ألفضل 6 رماة، كما تقام مس����ابقات 
الرماية التمهيدي��ة على 75 طبق���ا لرماي���ة الس����كيت والتراب 

سيدات.

أعلن أمن سر نادي املعاقن شافي الهاجري ان 
فريق ألعاب القوى سيشارك في بطولة تونس 
الدولية التي ستقام خالل الفترة من 25 يونيو 
حتى األول من يوليو املقبلن مبشاركة 20 العبا 
والعبة ميثل���ون النادي الكويتي للمعاقن في 
ألعاب رمي الرمح واجلري والصوجلان وقذف 

القرص.
وقال الهاجري ان الوفد س���يقيم معس���كرا 
تدريبيا في تونس استعدادا لهذه البطولة التي 
تعتب���ر من البطوالت املهمة في أجندة االحتاد 

الدولي أللعاب الق���وى للمعاقن كونها تؤهل 
الفائزي���ن الى بطولة العال���م 2011، معربا عن 
ثقته بقدرة العبي الكويت املعاقن على حتقيق 
األرقام وامليداليات الذهبية كما عودونا في كل 

بطولة دولية.
وأشار أمن السر العام ان البطولة تأتي بعد 
النجاح الذي حصده النادي في البطولة الدولية 
األولى أللعاب القوى للميدان التي استضافتها 
وأحرز لقبها النادي بجدارة من بن عدد كبير 

من الدول األجنبية واخلليجية.

أحرز فريق وزارة التربية كأس الوزارات 
والهيئات احلكومية لكرة الس���لة بعد فوزه 
على فريق الدفاع 97-94 في ختام البطولة 
التي اقيمت على صالة نادي اليرموك، ليكسر 

بذلك احتكار الدفاع واحلرس للبطولة..
وحل فريق قطاع النفط ثالثا على حساب 
املباراة اخلتامية  الوطني، وجاءت  احلرس 
قوية وحماس���ية بن التربي���ة والدفاع منذ 
بدايتها وظهرت عزمية العبي التربية قوية 
بروح عالية للفوز باللقب خاصة انه يشارك 
حديثا في بطوالت الوزارات هذا املوسم ليتوج 
بأول بطولة جماعية بعد جهد كبير من العبيه 

وجهازه الفني الوطني.
وبعد نهاية املباراة تسلم العبو التربية 
كأس البطولة وميداليات املركز األول بحضور 

مسؤولن في وزارتي التربية والدفاع واعضاء 
اللجنة الفنية للسلة وعضو اللجنة العليا 
حامد الهزمي، وأحمد الصايغ مشرف البطولة 

وجمهور من عشاق اللعبة في الكويت.
م���ن جانب آخر، تقام ي���وم االحد املقبل 
املباري���ات اخلتامي���ة ل���دوري ال���وزارات 
واملؤسسات احلكومية لكرة اليد حتت رعاية 
رئيس مجلس اإلدارة بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف وذلك على صالة 
االحتاد الكويتي لكرة اليد مبركز الش���هيد 
فهد االحمد الصباح لكرة اليد بالدعية، حيث 
س���تقام املباراة األولى بن فريقي الداخلية 
والتربية في الساعة السادسة مساء وتليها 
مب���اراة احلرس والدفاع والتي س���تقام في 

الساعة السابعة مساء.

 العربي لم يجدد لسكوسيتش  
والحشاش مديرًا للكرة

عبدالعزيز جاسم
النادي  ادارة  عق���د مجل���س 
العربي اجتماعا مهما ظهر أمس 
برئاس���ة جمال الكاظمي، تناول 
فيه العديد م���ن امللفات املتعلقة 
باأللعاب املختلفة، ومتت مناقشة 
الفنية واالدارية  الك���وادر  إقرار 
للموسم املقبل، ومن املقرر ان يتم 
استكمال بحث امللفات املتعلقة في 
هذا اجلانب في االجتماع املقبل.

وناق���ش املجتمعون أوضاع 
فريق ك���رة الق���دم، ومت اعتماد 
استقالة مدير الكرة السابق احمد 
الناصر، وتوجيه خطاب شكر له 
على جه���وده الطيبة مع الفريق 
املوسم الفائت، وإسناد املهمة الى 

سامي احلشاش.
كما قرر املجلس عدم التجديد 
الكروات���ي دراغ���ان  للم���درب 
سكوسيتش، لفش���له في قيادة 
الفري���ق الى منص���ات التتويج، 
بالرغم من الدعم الكبير من املجلس 

ملتطلبات اجلهاز الفني.

مماطلة كابو

البحث في  وش���هد االجتماع 
عدد من الس���ير الذاتية ملدربن، 
من بينهم البرازيلي مارسيلو كابو 
مدرب النصر السابق، والذي طلب 
منحه وقتا الى ما بعد كأس العالم، 
الرتباطه باجلهاز الفني للمنتخب 

مبارك الخالدي
اقترب األنغولي اندريه ماكينغا من 
االنتقال الى العربي في املوسم املقبل، في 
اولى صفقات الالعبن لإلدارة العرباوية 

برئاسة جمال الكاظمي.
وكان ماكينغا احترف في الكويت ملدة 
خمسة مواسم، ساهم خاللها في حصول 
األبي���ض على العديد م���ن البطوالت، 
ويعتبر مكسبا لألخضر في حال إمتام 
الصفقة، حلاجة الفريق إلى العب ارتكاز 
بخبرة ومستوى ماكينغا الذي يعرف 

الكثير عن الكرة الكويتية.
وكان ماكينغا قد غ���ادر البالد بعد 
املباراة النهائية لكأس سمو األمير التي 
جمعت القادسية والكويت في 17 اجلاري 
وانتهت بفوز األصفر، في إجازة خاصة، 
وم���ن املقرر ان يعود قريبا لتس���وية 

اوضاعه املالية واإلدارية مع الكويت.

البرازيلي.
ومن املتوقع أال تتوقف ادارة 
العربي عليه، حيث ان هناك عددا 
من املدربن عل���ى طاولة البحث 

جتري املفاضلة بينهم.
وفي أولى خط���وات التعاون 
بن الكاظم���ي، وعضو اجلمعية 
العمومية للنادي جاسم عاشور، 
مت اسناد ملف الالعبن احملترفن 
لعاشور، بدعم مالي من الكاظمي 
للحص���ول على خدم���ات افضل 
الالعبن، تدعيما لصفوف االخضر 
في املوسم املقبل، السيما ان جتربة 
املوسم الفائت أثبتت الفشل في 
اختيار الثالث���ي الكرواتي الذين 
مت االس���تغناء عنه���م منتصف 

املوسم.

ملف المحترفين والمدرب في عهدة عاشور

ماكينغا يقترب 
من األخضر


