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بالتر يقابل رئيس اتحاد الكرة الشهر المقبل في جوهانسبرغ

تعاون الفهد وفليطح نزع فتيل األزمة وأبعد شبح اإليقاف

مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي
العمل  التعاون كان ش���عار 
بني احتاد الكرة اجلديد والهيئة 
العامة للشباب والرياضة إلبعاد 
شبح شطب الكويت من االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« بعد أن 
اجتمع نائب املدير العام للشؤون 
الرياضية بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.حمود فليطح برئيس 
الفهد  الكرة الشيخ طالل  احتاد 
مس���اء امس االول مبقر االحتاد 
بالعديلية. وجاء االجتماع مثمرا 
بني تعاون الفهد وحكمة فليطح، 
وحضر االجتماع رئيس اللجنة 
السابق الشيخ احمد  االنتقالية 
اليوس���ف وعضو »االنتقالية« 
وأمني الصندوق السابق مبارك 
النزال ونائب رئيس االحتاد هايف 
املطيري ومدي���ر ادارة الهيئات 
الرياضية بالهيئة احمد عايش.

وجتاوز فليطح املعنى الذي 
قد يفهم بشكل خاطئ من خالل 
اجتماعه مع الفهد واحتاد الكرة 
بأنه جاء للتأكيد على ان زيارته 
لالحتاد ال تعني اعتراف الهيئة 
كجهة حكومي���ه بحكم محكمة 

»كاس« الدولي���ة، وبالتالي فإن 
عملية التعاطي مع عملية تسلم 
مبن���ى احت���اد الكرة ل���م تأخذ 
طريقها القانوني الصحيح وفق 
القانون الكويتي وهي وجهة نظر 
اعضاء جلنة الشباب والرياضة 

البرملانية.
وعلمت »األنباء« من مصدر 
رفض الكش���ف عن اس���مه ان 
اجتماعا ضم مدير الهيئة فيصل 
اجلزاف وفليطح عش���ية زيارة 
األخير لالحتاد أسفر عن التوجه 
الى قيد محضر اثبات حالة لدى 
مخفر شرطة العديلية بالواقعة 
اذا ما فشل االجتماع مباشرة اال 
ان فليطح جتاوز هذا السيناريو 
لتجني���ب الكوي���ت الوقوع في 
مشكلة أكبر قد تساهم في عرقلة 
كل مس���اعي حلحلة األزمة، ما 
كش���ف عن ديبلوماسية راقية 
تعامل معها فليطح مع احلدث.

دهاء الفهد النتزاع شرعيته محليًا

وكان الفهد حاضرا عندما لم 
ميانع في تس���ليم عهدة االحتاد 
كاملة مبا فيها املبنى احلكومي وهو 

الهيئة من جهة وملواجهة مطالب 
أعضاء جلنة الشباب والرياضة 

من جهة أخرى.

الفهد يقابل بالتر

من جهة اخرى، يقابل رئيس 
الش����يخ طالل  الك����رة  احتاد 
الفهد ونائب����ه هايف املطيري 
والسكرتير سهو السهو رئيس 
االحت����اد الدولي للكرة )فيفا( 
جوزيف بالتر الش����هر املقبل 
على هامش »كونغريس فيفا« 
السنوي الذي يعقد في جنوب 
أفريقيا البلد املستضيف لكأس 

العالم 2010.
وكان احتاد الكرة قد تلقى 
مس����اء ام����س االول كتابا من 
»فيفا« يخطره فيه بعلمه تسلم 
املجلس اجلديد لزمام االمور 
في احتاد العديلية من سكرتير 
اللجنة االنتقالية، ويؤكد الكتاب 
في الوقت ذاته موعد اجتماع 

بالتر مع الفهد.
وكان الفهد قد عقد مس����اء 
امس اجتماعه االول مع اللجنة 
الفنية والتطوير في احتاد الكرة 

والتي يرأس جلنتها الفهد نفسه 
وأبقى بها على بقية األعضاء في 
اللجنة، ومتت مناقشة برنامج 
االعداد للمنتخبات الوطنية التي 
لديها استحقاقات في املرحلة 
املقبلة وباألخص املنتخب االول 
الناشئني املشاركان  ومنتخب 

في النهائيات اآلسيوية.
وطل����ب الفهد م����ن اللجنة 
الفنية والتطوير وضع برنامج 
اعداد متكام����ل لألزرق الكبير 
الذي سيشارك في كأس اخلليج 
نوفمب����ر املقبل وكأس آس����يا 
في يناير املقبل، حيث ش����دد 
الفهد على ضرورة ان يشارك 
األزرق في »خليجي 20« بكامل 
عناصره����ا ملا س����يوفره من 
مباريات قوية خليجية تكون 
اعداد أولي للنهائيات  مبنزلة 

اآلسيوية.
هذا وستقوم اللجنة الفنية 
باالجتماع مع جلنة املسابقات 
لوضع آلية العمل في خطة إعداد 
األزرقني الكبير والناشئني مبا 
يتناس����ب مع جدول مباريات 

املوسم املقبل.

مبنى االحتاد، اال انه طلب كتابا 
رسميا من الهيئة بهذا احملتوى 
واملضمون وهو ما يعني اعترافا 
رسميا من الهيئة بواقعية االحتاد 
برئاسة الفهد وحتسبا ألي اجراء 

مضاد من الهيئة حول شرعيته 
مستقبال األمر الذي لم يستجب 
له فليطح حيث مت االتفاق على 
تأجيل العملية برمتها لألسبوع 
املقبل التاحة الفرصة ملس���اعي 

الكبار اليجاد صيغة مناس���بة 
للخروج من هذه األزمة.

الوزير يبدأ مهامه األسبوع المقبل

ومن املتوقع ان يولي وزير 

الش����ؤون االجتماعية والعمل 
د.محم����د العفاس����ي املتواجد 
خارج البالد ملف احتاد الكرة 
أهمية قصوى بدءا من األسبوع 
املقبل لرفع احلرج عن مسؤولي 

الفهد واليوسف وفليطح يتحدثون خالل املؤمتر الصحافيالشيخ طالل الفهد والشيخ أحمد اليوسف ود.حمود فليطح حلظة دخولهم إلى االجتماع

»الهيئة« تشكل لجنة لتسلم األمور المالية باالتحاد
أصدر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف قرارا بتشكيل جلنة 
لتس��لم االمور املالية من اللجنة االنتقالية السابقة برئاسة نائب املدير العام لشؤون 
الرياضة د.حمود فليطح وعضوية مدير ادارة شؤون الهيئات الرياضية احمد عايش 
وكمال عشيري وماجد زكي. على صعيد آخر، وافقت جلنة املناقصات املركزية على 
طلبات الهيئة بترس��ية انشاء واجناز صيانة صالة اجلمباز والغطس بنادي الكويت 
وكذلك على ترسية اعمال تشغيل وصيانة واصالح واحالل وجتديد معدات احواض 
الس��باحة مبراكز الشباب والفتيات، كما وافقت على اعمال وانشاء واجناز وصيانة 

مبنى الطابوق واخلرسانة مبالعب كرة القدم بنادي النصر.
هذا وأصدرت الهيئة قرارا بتش��كيل جلنة لشؤون املوظفني برئاسة املدير العام 
وعضوية نواب املدير العام لشؤون الشباب والفنية والرياضة واسندت امانة السر 
ملدير ادارة الش��ؤون االدارية، حيث تختص اللجنة بتقدير درجات الكفاءة للعاملني 
بالهيئة والبت في التظلمات املقدمة منهم واقتراح ترقيتهم باالختيار ومنح العالوات 
التش��جيعية واب��داء الرأي فيما يح��ال اليها وفق ما جاء في نظ��ام اخلدمة املدنية 
وتعديالته. كما مت تفويض د.حمود فليطح باالضافة الى عمله االشراف على قطاع 

االنشاءات والصيانة بالهيئة.

الفهد يتلقى التهاني
تلقى رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد سيال 
من كتب وبطاقات التهنئة من االحتادات اخلليجية 
والعربي��ة م��ن التنظيمات والهيئات واملؤسس��ات 
والشخصيات الرياضية واالجتماعية واالقتصادية 
مبناس��بة صدور ق��رار محكمة التحكي��م الدولية 
الرياضية )كاس( والذي اكد شرعية احتاده املنتخب، 
وابرزهم: الشيخ خالد االحمد، وصاحب السمو امللكي 
االمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب 
ورئيس االحتادين العربي والسعودي لكرة القدم، 
والشيخ د.ابراهيم دعيج الصباح محافظ األحمدي، 
والشيخ حمد جابر العلي سفيرنا في اململكة العربية 
السعودية، والشيخ مبارك عبداهلل املبارك، والشيخة 
فريحة االحمد، واللواء احمد خالد االحمد مدير عام 
االدارة العامة ملكتب وزير الداخلية، واللواء جبريل 

رجوب رئيس اللجنة االوملبية الفلسطينية.

في أول لقاء رسمي لألزرق في عهد االتحاد الجديد

األولمبي »المكتمل« يواجه البحرين اليوم
مبارك الخالدي 

يلتق�ي منتخبن�����ا االوملبي 
في ال� 7 مساء اليوم على ستاد 
الصداقة والسالم منتخب البحرين 
في جتربة دولية رسمية هي االولى 
لالزرق في عهد احتاد الكرة اجلديد 
برئاسة الشيخ طالل الفهد الذي 
املباراة  تدخل شخصيا لتثبيت 
بعد ان كانت مهددة بااللغاء من 
اللقاء  البحريني ويأتي  اجلانب 
في اطار اس���تعدادات املنتخبني 
للبطول���ة اخلليجي���ة الثاني���ة 
للمنتخبات االوملبية املقرر اقامتها 
في مدينة الطائف السعودية في 

يوليو املقبل.
وحظيت استعدادات االزرق 
الفهد الذي  بأهمية خاصة م���ن 
حرص على حض���ور ومتابعة 
التماري���ن االخي���رة للمنتخب 
بصفة يومية لشحذ همم الالعبني 
وموجها تركيزهم الذهني والبدني 
نحو استيعاب البرنامج االعدادي 
املعد من اجله���از الفني لالزرق 
الوطني  املقبلة بقيادة  للمرحلة 
ماهر الشمري ومس���اعده علي 

مهنا.
وتعتب���ر مب���اراة اليوم هي 
التجربة الدولية اخلامسة لالوملبي 
في سلسلة جتاربه االعدادية حيث 
سبق ان فاز على سنغافورة مرتني 
3 � 0 وتع���ادل م���ع االردن 2 � 2 
وخسر من مصر0 � 1 في مباراة 
هي االقوى للمنتخب بالرغم من 

النقص الشديد في عناصره.
ويسعى اجلهاز الفني لالزرق 
ال���ى احلصول على االس���تقرار 
ف���ي املرحلة املقبل���ة حيث كان 
يعاني من ع���دم انتظام العبيه 
في التمارين في املرحلة السابقة 
بسبب البطوالت احمللية كما ان 
االصابات داهمت عددا غير قليل 
من الالعبني املؤثرين كناصر فرج 
ومحمد دهش وال شك انها عوامل 
اعاقت تطبيق الفكر الفني املطلوب 
توجيهه من املدرب لالعبني وكان 
االزرق قد واصل متارينه بشكل 
يومي بعد عودته من رحلة مصر 
مباش���رة حيث انضم الالعبون 
املعت���ذرون ال���ى التمارين التي 

اتصفت بالطابع التكتيكي.
ومن املتوقع اال تخرج تشكيلة 
االزرق اليوم عن الالعبني الذين 
التمري���ن االخير وهم  حضروا 
حسني كنكوني وعبدالعزيز كميل 
في حراسة املرمي وسعد سرور 
وعبداهلل عشوان وعبداهلل الطاهر 
واحمد ابراهيم ومحمد الظفيري 

وجابر جازع وعمر بوحمد وسعد 
الداود وفيصل  احلويل ومحمد 
العنزي واحمد ناصر وعبدالوهاب 
اخلتالن وغازي القهيدي وطالل 
فاضل وحمد امان وفهد احلشاش 
وغازي القهيدي وناصر القحطاني 
وعادل مطر كما حضر الالعبون 
املصابون وهم محمد دهش وناصر 

فرج وبدر ناصر.
وتكتسي املباراة اليوم بالطابع 
اخلليجي البحت وهو ما يحقق 
اهداف اجله���از الفني من اللقاء 
الكوي���ت والبحرين  فمواجهات 
دائما ما تتميز باالثارة والندية في 
السنوات االخيرة بصرف النظر 
عن املرحلة الس���نية للمنتخب 
كما ان املنتخب البحريني الذي 

يقوده الوطني محمد الش���عالن 
ويساعده وليد عبدالرحمن انتظم 
في معس���كر اع���دادي منذ مدة 
طويلة ويتميز اداء العبيه بالقوة 
والسرعة والشك ستكون التجربة 
مفيدة للمنتخبني خصوصا انهما 
س���يلتقيان بعضهم���ا في اطار 
بطولة اخلليج الثانية للمنتخبات 

االوملبية يوليو املقبل.
وال تخرج تشكيلة االحمر اليوم 
اياد ناصر وحسن  عن الالعبني 
يعق���وب وعيس زوي���د واحمد 
ابراهيم وعل���ي منصور واحمد 
منصور وعبداهلل حميدان ومحمد 
البناء ومحم���د دعيج ومحمود 
عبدالغني ومحمد الطيب وعلي 
رمضان واحمد جاسم ومحمد املال 

وراشد احلوطي وعبداهلل خالد 
وهش���ام منصور ومحمد عجاج 
وعبداهلل بو دهش وعبدالوهاب 
املالود وابراهيم شوقي ومحمد 

احمد

مباريات أخرى

من جهته، قال مدير منتخبنا 
االوملبي امين احلسيني ان اجلهازين 
الفني واالداري لالزرق يبحثان عن 
مباريات اخرى لالزرق في املرحلة 
املقبلة السيما انه ال توجد حاليا 
اي مباريات مدرجة في البرنامج 
االعدادي للمنتخب قبل التوجه الى 
معسكره املقرر في يونيو املقبل، 
مشيرا الى انه لم تتحدد جهة مقر 

املعسكر حتى اآلن.

جنم املنتخب األوملبي ناصر القحطاني ورقة رابحة أمام البحرين


