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بعض األعضاء ينوي السفر لرفع اإلحراج عنه أثناء التصويت

 »الهيئة« تبحث عن األغلبية قبل االجتماع المرتقب لعودة األندية المنحلة

بسام البسام متوسطا العبي املبارزة في القادسية

د.فؤاد الفالح مترئسا اجتماعا سابقا مع رؤساء األندية املنحلة

مبارك الخالدي
  يعك����ف مدير ع����ام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.فؤاد 
الفالح، عبر فريق متخصص على 
االعداد ملش����روع عمل القرارات 
املزمع اتخاذها في اول اجتماع 
ملجلس ادارة الهيئة املتوقع في 

منتصف الشهر اجلاري.
الفريق املتخصص  ويجري 
مش����اورات جانبية، مع اعضاء 
مجلس االدارة البالغ عددهم 17 
عضوا، حول الق����رارات املزمع 
اتخاذه����ا ورأي هؤالء االعضاء 
حولها ضمان����ا للحصول على 
االغلبية، وهي النصف زائد واحد، 
القرارات،  اب����رز  للموافقة على 
وهي التراجع عن قرارات مجلس 
االدارة السابق، بشأن حل مجالس 
ادارات اندية القادسية والنصر 
واليرموك والصليبخات واجلهراء 
والتضامن والساحل والفحيحيل 
والشباب، والصادر في تاريخ 14 

نوفمبر املاضي.
ومن املتوقع ان ينجح الفالح 
في احلص����ول عل����ى االغلبية 
املطلوبة، ومن املرجح ان يبادر 
عدد غي����ر قليل م����ن االعضاء 
الى الس����فر خارج البالد، اثناء 
فت����رة انعقاد االجتم����اع لرفع 
التصويت،  احلرج عنهم خالل 

مدير عام الهيئة بحكم منصبه، 
وعبدالوه����اب البناي، وطليان 
العون، وجواد  علي، وسليمان 
خلف، وعلي ش����عيب، وس����عد 
الدوس����ري، ومحم����د الثويني، 
وناي����ف احلج����رف، واالعضاء 
الدولة،  املرشحون من وزارات 
وه����م دعيج الدعي����ج، وجمال 
الدوس����ري، وراشد النويهض، 
والش����يخ احمد النواف، وعادل 
الوقيان، وعادل الفالح، والشيخ 
احمد املنصور، وابراهيم نوح.

المعينون وقعوا على التعاون

من جهة اخرى، قام رؤساء 
املؤقت����ة الدارة االندية  اللجان 
املنحل����ة بالتوقي����ع على كتب، 
بالتع����اون مع االحتاد  تلزمهم 
اجلديد لكرة القدم برئاسة الشيخ 
طالل الفه����د، وان هناك العديد 
من االمور االدارية التي تتطلب 
الرس����مية بني تلك  املخاطبات 
االندية واالحتاد السيما املتعلقة 
بتأجير صاالت االندية للبطوالت 
املنضوية حتت ل����واء االحتاد، 
وكذلك قي����د الالعبني وحضور 
التنسيقية للجان  االجتماعات 
االحتاد املختلفة، وهي كلها الزمة 
وضرورية لنج����اح االحتاد في 

ادارة اعماله.

مواجهة جديدة بين األهلي واإلنتاج اليوم

ما يعن����ي حتيدهم بالكامل عن 
مشروع اتخاذ القرار، خصوصا 
ان البعض منهم محسوب على 
التيار املضاد لقرار عودة مجالس 

االندية املنتخبة.

استبعاد البناي

ويس����عى الفريق ايضا الى 

العمل على ازاحة، نائب رئيس 
مجلس ادارة الهيئة عبدالوهاب 
البناي من منصبه كنائب رئيس 
االدارة في اول اجتماع  مجلس 

رس����مي للمجلس فور صدور 
املرسوم اخلاص بتعيني مجلس 
االدارة ما يسهل على املجلس بحث 
وتداول املش����اريع التي يخطط 

لها بأريحية تامة، كما سيفعل 
املجلس االستقالة السابقة التي 
تقدم به����ا عضو مجلس االدارة 
سليمان العون والتي مت رفضها 

خالل فترة املدير العام السابق 
فيصل اجلزاف.

اجلدي����ر بالذك����ر ان مجلس 
ادارة الهيئة يضم 17 عضوا هم 

البسام يكّرم »مبارزة« القادسية أبطال كأس التفوق

األهلي في مواجهة اإلنتاج بالكأس
والحضري يستأنف قرار إيقافه

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
يستكمل األهلي في التاسعة من مساء اليوم 
مشوراه في بطولة كأس مصر لكرة القدم مبواجهة 
اإلنتاج احلربي في موقعة قوية وحاسمة بالدور 
قبل النهائي.  ويس���بق ه���ذا اللقاء وبالتحديد 
في السادس���ة مس���اء مباراة حرس احلدود مع 
االسماعيلي والفائزان من املباراتني يلعبان مع 
بعضهما في الدور النهائي يوم االثنني القادم. 

وتعد مواجهة االنتاج احلربي مع االهلي والتي 
سيشهدها س���تاد القاهرة الدولي هي صاحبة 
النصيب االكبر من املش���اهدة واملتابعة، حيث 
ان اح���د طرفيها وهو االهلي صاحب ش���عبية 
وجماهيرية طاغية ويعد املرش���ح األول للفوز 
بلق���ب بطولة الكأس هذا املوس���م، خاصة بعد 
جناحه في اإلطاحة بأحد أقوى منافس���يه على 
اللقب وهو الزمالك ليثبت أنه جاهز فنيا وبدنيا 
ونفسيا وذهنيا لالستمرار في حتقيق هوايته 

املفضلة وهي جمع االلقاب والبطوالت.
اما االنتاج احلربي فيعد منافسا قويا وميثل 
بحق أحد املطب���ات الصعبة في رحلة البطولة 
حيث يتمتع العب���وه ومن قبلهم اجلهاز الفني 
للفريق بقيادة املدير الفني طارق يحيي بأعلى 
درجات التركيز واالنسجام على الرغم من حداثة 

عهد االنتاج احلربي باللعب مع الكبار.
وعلى ملعب املكس باالسكندرية يستضيف 
حرس احل���دود صاحب االرض في لقاء اليوم 
االس���ماعيلي في لقاء اثبات الذات، ولن تكون 
املباراة بالس���هلة على الفريقني حيث يسعى 
كل منهما للتأهل الى املباراة النهائية للبطولة 

على حساب اآلخر.
الحضري يرفض االستسالم 

م����ن جهة اخ����رى، يتوجه ح����ارس مرمى فريق 
اإلسماعيلي لكرة القدم عصام احلضري إلى احملكمة 
املدنية الفيدرالية في سويسرا لالستئناف ضد قرار 

إيقافه من قبل احملكمة الرياضية الدولية )كاس(.
وقال احلضري عبر موقعه الرس����مي ان احملامي 
السويس����ري الذي يتابع القضية أبلغ����ه بإمكانية 
االستئناف على احلكم في القضايا املدنية في سويسرا 
بسبب تواجد احملكمة الرياضية الدولية على األراضي 
السويس����رية. وعاقبت احملكم����ة الرياضية الدولية 
احلضري باإليقاف ملدة أربعة أشهر بدءا من يوليو املقبل 

مع توقيع غرامة مالية قدرها 796 الف دوالر. 
وتعد العقوبة التي تعرض لها احلضري حارس 
مرمى اإلس����ماعيلي نهائية وغير قابلة لالستئناف 
أو العرض عل����ى أي جهة أخرى عقب قرار احملكمة. 
وعاقبت احملكمة احلضري بسبب انتقاله إلى سيون 
بعد كأس األمم اإلفريقية 2008 من دون موافقة األهلي 

قبل أن يعود منه إلى اإلسماعيلي.
وأضاف احلضري »القرار لن يؤثر على عزميتي، 
وتركيزي منصب على بطولة الكأس من اإلسماعيلي«.  
ويأمل رئيس النادي اإلسماعيلي نصر أبو احلسن في 
استئناف عقوبة االحتاد الدولي لكرة القدم التي أقرتها 
احملكمة الرياضية الدولية على احلضري الثالثاء املاضي 
باإليقاف أربعة أشهر وتغرميه املبلغ املذكور. وقال أبو 
احلسن »لم يصلنا نص العقوبة الصادرة في حق 
احلضري بعد وال أعرف إذا كانت العقوبة نهائية أم 

ال.. لكننا سنسعى بكل الطرق الستئنافها«.

أكد أمني الس����ر املساعد بإدارة 
نادي القادسية السابق بسام البسام 
ان مجلس االدارة الشرعي لالصفر 
عمل متكاتفا طوال الفترة السابقة 
حتى م����ن خارج أس����وار النادي 
مستمرا في الدعم الذي أبقى النادي 
امللكي في منص����ات التتويج في 
مختلف األلع����اب بالرغم من كل 
الصعوبات والعوائق التي واجهها 
والتي من اهمها عدم االس����تقرار 
االداري نتيجة قرار احلل اخلطأ 
واملجحف من قبل مجلس االدارة 
العامة للشباب  الس����ابق للهيئة 
والرياضة. وأضاف البسام خالل 
ال����ذي أقامه للعبة  حفل التكرمي 
املبارزة بنادي القادسية حلصولهم 
عل����ى كأس التفوق في اللعبة ان 
االساس القوي الذي بناه مجلس 
ادارة نادي القادسية السابق بقيادة 
رئيس احتاد الكرة احلالي ورئيس 
القادسية االسبق الشيخ طالل الفهد 
كان سببا رئيسيا في التقدم الذي 
يشهده نادي القادسية، وهذا بدوره 
يعد س����ببا للتفاؤل بتولي الفهد 
الرئاسة الشرعية الحتاد الكرة كونه 
االفضل واالقدر عل����ى قيادة دفة 
الكرة الكويتية واستعادة بريقها 

وأمجادها.
وقال البسام: لقد رفض ابطال 
كأس التفوق للعبة املبارزة بنادي 
القادس����ية، إال ان أك����ون اول من 
يس����تضيفهم بعد حتقيقه املركز 
االول خاصة انني ظللت ألكثر من 
10 مواسم مسؤوال عن اللعبة وأقدم 
لها الدعم املطلوب ولم يخيبوا الظن 

حني حققوا كأس التفوق للس����نة 
اخلامسة على التوالي.

وأوضح البسام ان املوازين بدأت 
تعود الى مب����دأ »احلق يعلو وال 
يعلى عليه«، وهذا ما يتضح مليا 
من خالل االحداث التي حصلت في 
اآلونة االخيرة التي تخص الرياضة 
الكويتية سواء على الصعيد احمللي 
او اخلارج����ي وهذا ما ميثل بداية 
الطريق لع����ودة مجالس االندية 
املنتخبة الش����رعية ال����ى مهامها 

حسب ما تراه القيادات الرياضية 
خاصة في ظل املبادئ الدميوقراطية 
املتبعة في الكويت والتي تعد مثاال 
يحتذى، غير ان البعض حاول ان 
ينسفها بحثا عن مصالح شخصية 
بحتة، اال ان احلقائق تكشفت في 
النهاية وب����دأت االمور تعود الى 
نصابها وهذا ما سيعم على الرياضة 
الكويتية باخلير مس����تقبال اذا ما 
عمل اجلمي����ع من اجل مصلحتها 
ودعم مسيرتها التي يجب ان متثل 

الهاجس االكبر للجميع.

األنصاري يثمن

م����ن جانب����ه، فقد ثم����ن أمني 
السر العام بنادي القادسية وليد 
االنص����اري هذا التك����رمي والدعم 
البس����ام للعديد من  الذي يقدمه 
االلعاب املختلفة في النادي والذي 
يؤكد على حرصه ومحبته لنادي 

القادسية.
وأشار االنصاري الى ان االدارة 

القدس����اوية أبقت اب����واب النادي 
مفتوحة للجميع ممن يرغب في 
دعم املسيرة القدساوية ولم متانع 
في مد يدها لكل من يرغب في ان 
يعمل ملصلحة القادسية الذي عد 
النادي االفضل في الكويت سواء 
بتاريخه او اجنازاته ومجرد العمل 
داخل أروقته بأي صفة كانت يعد 
من باب التشريف ال التكليف، وهذا 
يجعل املسؤولية كبيرة على عاتق 

كل القائمني والعاملني.

الشعلة بطاًل لدورة المغتربين السوريين

تشرين والكرامة لنصف نهائي الكأس
أقصى تشرين مضيفه اجليش 
من ربع نهائي كأس سورية لكرة 
القدم بتعادله معه 3 - 3 في دمشق 
في دور االياب بعد ان كانا تعادال 
سلبا في الذهاب بالالذقية. وسجل 
عبدالرحمن عكاري )34( ومحمود 
خدوج )78( وربيع جمعة )87( 
اهداف تشرين، وندمي صباغ )28 
و73( وماهر السيد )52( اهداف 

اجليش.
ويلتقي تشرين اجلمعة في 
ذهاب دور االربعة مع النواعير 
الذي تأه���ل بفوزه على مضيفه 
اجلزيرة 2-1 علما بان الفريقني 
تعادال ذهابا 1 - 1. وتابع الكرامة 
حملة الدفاع عن لقبه الثالث على 
التوالي على حساب جاره الوثبة 
رغم خسارته امامه بهدف ملهند 

ابراهيم )6( مقابل ثالثة للبرازيلي 
روبرتو )25 و66( ومنهل كوسا 
)37( بع���د ان فاز ذهابا بثالثية 

نظيفة. 
وسيكون الكرامة على موعد 
مع جبلة اجلمعة بعد ان جتاوز 
االخير عقبة الس���د من الدرجة 
الثالثة بثالثة اهداف نظيفة وكان 

السد فاز ذهابا 2 - 1.

تتويج فريق الشعلة

أحرز الشعلة كأس دورة املغتربني السوريني بنسختها 
الثالثة بعد فوزه في املباراة النهائية على درعا بطل 
النسخة السابقة 3-1 بعد مباراة قوية وحماسية من 
الطرفني، فيما حافظ الطليعة على مركزه الثالث بعد 
فوزه على أبوحردوب بضربات اجلزاء الترجيحية بعد 

التعادل 1-1 في الوقتني األصلي واإلضافي، وقد حضر 
املباريات جمهور غفير شجع الفرق بحماسة. وأحرز 
الالعب اسماعيل صلخدي لقب هداف البطولة برصيد 9 
أهداف، كما نال حارس راكان الشام عبدالرحمن البواب 

لقب أحسن حارس بالبطولة.

قطر ترغب في مباراة مع العراق
اكد االحتاد العراقي لكرة القدم تلقيه دعوة رسمية من نظيره القطري 
يرغب فيها األخير بإقامة مباراة ودية بني منتخبيهما في اكتوبر املقبل 
في العاصمة الدوحة تدخل ضمن حتضيراتها لالستحقاقات اجلديدة. 
واوض����ح مصدر في االحتاد العراقي لوكالة الصحافة الفرنيس����ة ان 
»االحتاد القطري حدد يوم 12 اكتوبر املقبل موعدا لهذه املباراة الودية 

التي تأتي في إطار حتضيرات الطرفني لكأس اخلليج وكأس اسيا.

ضاري إلى »سلة« النهضة السعودي
 يحيى حميدان

 انتقل العب سلة اجلهراء واملنتخب الوطني عبدالعزيز ضاري الى 
فريق النهضة السعودي على سبيل االعارة ليخوض مع الفريق بطولة 
كأس النخبة. وكان ضاري قد غادر البالد في وقت متأخر من مس����اء 
اول من امس بعد ان انهت ادارتا الناديني تفاصيل الصفقة وش����ارك 

امس مع الفريق مبواجهة احد في انطالق البطولة.

سقوط وشيك التحاد السلة اللبناني
بيروت ـ ناجي شربل

يتوقع ان تش����هد االيام القليلة املقبلة، س����قوط اللجنة االدارية 
لالحتاد اللبناني لكرة السلة، بتقدمي غالبية االعضاء كتب استقاالتهم، 
ما يدخل اللعبة في أفق حساس وضبابي عشية انطالق االستعدادات 
لنهائيات بطولة كأس العالم التي يشارك فيها لبنان بني 28 أغسطس 
و12 س����بتمبر املقبلني في تركيا. وقال رئيس االحتاد اللبناني لكرة 
السلة بيار كاخيا ل� »األنباء«، ان ضميره مرتاح، وتعرفت على ناس 
جيدين في االدارة الرياضية اللبناني����ة وهم قلة، في مقابل كثيرين 
ال يري����دون العمل. امنا انطلق في اس����تمرار من االمور االيجابية في 
احلياة، وقد نفذت كل الوعود التي قطعتها على نفس����ي منذ توليت 
رئاسة اللجنة االدارية لالحتاد«. وكان رئيس االحتاد اللبناني للكرة 
الطائرة جان همام دعا الى اجتماع مساء الثالثاء املاضي، شارك فيه 
ستة من اعضاء اللجنة االدارية الحتاد كرة السلة، ومت التواصل مع 
اثنني من االعضاء املوجودين خارج لبنان، واستقر الرأي على تقدمي 

االستقاالت بعد املباراة النهائية ملسابقة كأس لبنان.


