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اتحاد الكرة »شرعي«
القول بأن احتاد الكرة اجلديد احتاد غير ش���رعي 
ق���ول ال نراه صحيحا إطالق���ا، وذلك ألنه منتخب من 
األندية ومعتمد من االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
بن���اء على حكم نافذ من محكم���ة التحكيم الرياضية 
الدولية )كاس(، وألن أيضا احتادنا الصغير الس���اكن 
في العديلية يتبع في تنظيماته ولوائحه ومسابقاته 
املنظمة األكبر في العالم وهو االحتاد الدولي وال يتبع 
إطالق���ا احلكومة أو مجلس األمة فإذا أردنا ان نخالف 
قوانني ولوائح »فيفا« فلنلعب كرة قدم لوحدنا ونسن 
قوانني جديدة محلية تخص أنديتنا ولسنا بحاجة الى 
املش���اركة في البطوالت اخلارجية التي يشرف عليها 
االحت���اد الدولي حتى يكون »دهّنا ف���ي مكّبتنا« وبال 

مشاكل وصداع للرأس.
اآلن صدر القرار من أعلى سلطة رياضية وللتوضيح 
أكثر ف���إن احلكم بأحقية مجلس الش���يخ طالل الفهد 
باإلش���راف على االحتاد الكويتي لك���رة القدم لم يكن 
من محكمة )كاس( مباشرة امنا جاء بقرار من االحتاد 
الدولي، صدر القرار وال مجال للرجعة فيه، وأمامنا أحد 
طريقني فإما املضي قدما بكرتنا ونبذ خالفات املاضي 
بالدعوة الى جمعي���ة عمومية لتعديل املادة )32( من 
النظام األساسي لالحتاد ورفع عدد األعضاء الى 14 عضوا 
أو العودة الى نقط���ة الصفر املتمثلة في إما قوانيننا 
احمللية أو قوانني االحتاد الدولي، والضحية س���تكون 
كرتنا امله���ددة باإليقاف في حال التدخل احلكومي في 
أعمال االحتاد اجلديد برئاسة الشيخ طالل الفهد فماذا 

أنتم قائلون؟
فمثلما كان احتاد الشيخ أحمد اليوسف وقبله جلان 
انتقالية أخرى شرعيا في نظر املسؤولني وخصوصا 
الهيئة العامة للشباب والرياضة السابقة برئاسة اللواء 
متقاعد فيصل اجلزاف، فإن من حق الهيئة برئاس���ة 
د.فؤاد الفالح ان تتعامل مع االحتاد املعترف فيه دوليا 

كاحتاد شرعي.
كنت قد هيأت نفسي للحديث عن كأس العالم التي 
ستنطلق بعد أيام في هذه الزاوية ولكن تصاعد األحداث 
احمللية بش���أن احتاد الكرة جعلني أعود للتذكير بأن 
كرتنا مازالت »معلقة« ف���ي الهواء وبحاجة الى رأس 
حربة متخصص بالكرات الرأسية كي يسكنها الشباك 
لتهدأ قليال، والى املسؤولني عن هذه القضية رجاء رجاء 
دعونا نستمتع بأحداث الكرة العاملية وفنيات جنومها 
مبزاج عال، ولسنا على استعداد إطالقا لسماع أخبار 

سيئة عن كرتنا واحتادنا ورياضتنا.
ناصر العنزي

لجان االتحاد تعقد أول اجتماعاتها لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة

وفد اتحاد الكرة يغادر إلى جوهانسبرغ اليوم
عبداهلل العنزي

يغادر وفد احتاد كرة القدم 
الب���الد الي���وم متوجه���ا الى 
افريقية  العاصمة اجلن���وب 
جوهانسبرغ، حلضور اجتماع 
العمومية لالحتاد  اجلمعي���ة 
الدولي »فيف���ا« يومي 9 و10 

اجلاري.
الوف���د كال م���ن  ويض���م 
رئي���س احتاد الكرة الش���يخ 
ط���الل الفه���د، ونائبه هايف 
املطيري، وس���كرتير االحتاد 
سهو الس���هو، ورئيس جلنة 
الدولي���ة والقوانني  العالقات 
فيصل الدخيل، وعضو اللجنة 
د.محمد املغرب���ي، ومدير عام 
املجل���س االوملبي اآلسي���وي 

حس���ني املسل���م.
وسيحضر الوفد اجتماعات 
كونغرس »فيفا«، ولقاء رئيس 
الدولي السويس���ري  االحتاد 
جوزيف بالتر، الطالعه على 
نتائج تس���لم مجلس االدارة 
اجلديد مه���ام عمله بعد حكم 

محكم���ة التحكي���م الرياضي 
»كاس« لصاحل����ه مؤخ���را.

اجتماع اللجان

من جهة اخرى، تعقد جلان 
املسابقات والصاالت واحلكام 
واللجن���ة الفني���ة والتطوير 
اليوم، اول  الك���رة  في احتاد 
اجتماعاتها الرسمية بعد اعادة 
تش���كيلها من مجلس االدارة، 
لوضع خطة عملها في املرحلة 

املقبلة.
وستقوم جلنة املسابقات 
التي يترأس���ها مانع احليان، 
وتضم كال من طالل املعصب 
»نائبا للرئيس« ود.احمد فرج 
ود.محس���ن العنزي وعباس 
دشتي، باعداد الئحة مسابقات 
جديدة للموسم املقبل، ستشهد 
تغي���رات عديدة عم���ا كانت 
عليه في املوس���م املاضي، مع 
االخذ بعني االعتبار بع����ض 
السابقة،  التوصيات للجن���ة 
مث����ل حتديد فترة تسجي����ل 

العقوبات  الالعبني، والئح��ة 
املشددة.

ومن املقرر ان توافق اللجنة 

على جدول املسابقات للموسم 
املقبل ال���ذي اعتمدته اللجنة 
السابقة، بعد اجتماعها املوسع 

مع االندي���ة، وحظي مبوافقة 
معظم االندية.

اما اللجنة الفنية والتطوير 

التي يترأسها الشيخ طالل الفهد، 
وتضم الشيخ تركي اليوسف 
»نائبا للرئيس« ومبارك النزال 
واسامة حسني اعضاء، فانها 
ستضع خطة اعداد للمنتخبني 
االول والناشئني للفترة املقبلة، 
البرنامج  كما ستصادق على 
االع���دادي للمنتخب االوملبي 
الذي س���يخوض منافس���ات 
البطولة اخلليجية الثانية في 
قطر الش���هر املقبل، وسترفع 
اللجنة توصياتها الى مجلس 
االدارة االسبوع املقبل خلطط 

اعداد املنتخبات.
اما جلنة احلكام التي يترأسها 
عبداللطيف الدواس، فستقوم 
بتكليف جلنة تطوير وتقييم 
احلكام املنبثقة عنها، باالشراف 
على املعسكر اخلارجي للحكام 
املقرر اقامته في هنغاريا الشهر 
املقب���ل، واع���داد تقارير عن 
املستوى اللياقي لكل حكم مع 
اقام���ة دورات مكثفة لهم قبل 

واثناء املوسم املقبل.

الشيخ طالل الفهد يترأس وفد االحتاد إلى جوهانسبرغ

الكويت تستضيف بطولتي شيخة 
السعد وجنى لإلسكواش 12 الجاري

تستضيف الكويت في 12 و15 اجلاري بطولتي املرحومة الشيخة 
شيخة الس���عد، وجنى العقارية لالسكواش مبشاركة واسعة من 

أبطال العالم في اللعبة من الفئتني سيدات ورجال.
وتواصل اللجنة املنظمة للبطولتني استعداداتها الستقبال الوفود 

املشاركة والتي ستبدأ في الوصول يوم اخلميس املقبل.
من جهتها، أعربت الشيخة فادية سعد العبداهلل راعية بطولتي 
الشيخة شيخة الس���عد � رحمها اهلل � وجنى العقارية الدوليتني 
املفتوحتني لالسكواش عن سعادتها باستضافة الكويت لبطولتني 
مهمتني للرجال والسيدات مبشاركة عدد كبير من الالعبني والالعبات 
االجانب املصنفني لدى االحتاد الدولي للعبة بجانب شباب وبنات 
الكويت، مش���يرة الى ان بطولة الشيخة شيخة السعد ستقام في 
الفترة من 12 الى 15 يونيو اجلاري للسيدات، وبطولة جنى العقارية 

في الفترة من 14 الى 16 من ذات الشهر للرجال.
وأشارت الشيخة فادية الى ان البطولتني تعدان متهيدا لتنظيم 
بطولتني مماثلتني في سبتمبر املقبل قبل انطالقة البطولة الكبرى 
التي حتمل اس���م األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل � طيب اهلل 
ثراه � نهاية اكتوبر املقب���ل، مؤكدة ان الهدف من اقامة البطوالت 
تهيئة العبينا والعباتنا نفسيا وبدنيا واملساهمة في رفع تصنيفهم 
عامليا واحتالل مراكز متقدمة تليق مبس���تواهم ومستوى اللعبة 
من خالل االحتكاك وكسب اخلبرة باملواجهات املباشرة مع العبني 

أجانب ميلكون مكانة جيدة في قائمة التصنيف الدولي.
وقالت الش���يخة فادية ان اقامة مثل تلك البطوالت تصب في 
مصلحة أبنائنا وبناتنا، مشيرة الى ان عددا من الالعبني برزوا بشكل 
الفت للنظر في بطوالت عدة أمثال النجم عبداهلل املزين الذي سطع 
جنمه من خالل مشاركته في بطوالت جنى العقارية السابقة، وال 
شك ان ذلك سيعود بالفائدة ع لى جميع املشاركني، مؤكدة دعمها 
ش���خصيا ماديا ومعنويا لالعبي والعبات االسكواش باعتبارها 
لعبة فردية تس���تحق الدعم والقفز باملشاركني الى القمة. وأكدت 
الشيخة فادية السعد حرصها على خصوصية الالعبات املشاركات 
في بطولة الشيخة شيخة السعد، لذلك ستقام املنافسات في صالة 

مغلقة ويديرها حكمات ملزيد من راحة الالعبات الكويتيات.
وختمت تصريحها بتقدمي الشكر والعرفان الى جميع وزارات 
الدولة واملؤسسات احلكومية التي أبدت تعاونا كبيرا مع اللجنة 
املنظمة، وخصت بالذكر وزارة الداخلية على سرعة اصدار التأشيرات 
املتعلقة باملشاركني، وقدمت شكرها لرئيس احتاد كرة القدم الشيخ 

طالل الفهد.

الشيخة فادية السعد

مطر مساعداً لكابو والطاهر في الطريق إلى األخضر

العربي يرصد 150 ألف دينار لضمّ نايف

المرزوقي خارج القائمة واليوحة عاد من السالمية
وروماو يرشح مدافعًا برتغاليًا لألبيض

             مبارك الخالدي
اقتربت ادارة نادي 
التعاقد  الكويت م���ن 
م���ع مداف���ع برتغالي 
لتدعي���م خ���ط دفاع 
الفريق للموسم املقبل، 
خلفا للبحريني عبداهلل 
املرزوقي الذي أصبح بشكل 
رسمي خارج حسابات املدرب 
اجلديد البرتغالي جوزيه روماو، ولم 

تعلن ادارة الفريق موقفها من املرزوقي، حرصا 
على جناح مفاوضاته مع احد األندية اخلليجية 

التي سينتقل اليها للموسم املقبل.
وجاء اختيار املدافع البرتغالي بناء على 
ترشيح روماو الذي قدم سيرة ذاتية ألحد 
املدافعني البرازيلي���ني لضمه في حال عدم 

االتفاق مع املدافع البرتغالي.
كما اصبح في حك���م املؤكد عودة مدافع 
الفريق يوس���ف اليوحة، بعد انتهاء فترة 
اعارته الى الساملية بناء على رغبة املدرب 

الذي عبر عن عدم ارتياحه الداء خط الظهر، 
وخصوصا مركز قلب الدفاع والظهير االمين 
ورغبت���ه في جتديد دماء خ���ط الدفاع، مبا 
يتالءم مع الفكر املطلوب تطبيقه في املرحلة 

القادم��ة.
وكان روماو قد حدد 5 يوليو املقبل موعدا 
لبدأ متارين الفريق قبل السفر الى املعسكر 
الذي سيتم اختياره في إحدى الدول األوروبية 
استعدادا للموسم اجلديد الذي سينطلق في 

منتصف اغسطس املقبل.

مبارك الخالدي
 قرر مجلس إدارة النادي العربي إسناد 
مهمة مس���اعد مدرب الفريق األول لكرة 
القدم الى العب الفريق الس���ابق فاضل 

مطر.
 وكان مطر قد عمل مس���اعدا ملدرب 
اليرموك البوس���ني كاراسي في املوسم 
املنقضي، وش���غل املنصب نفس���ه مع 
البرتغالي فرناندو راش���او في املوسم 

املاضي مع األخضر.
 واقتربت اللجنة املنبثقة عن مجلس 
إدارة الن���ادي واخلاصة بالتفاوض مع 
الالعبني احملليني برئاس���ة عبدالعزيز 
عاشور، من التعاقد مع مدافع اليرموك 
بدر الطاهر واملعار في املوسم املنقضي 

الى النصر.
 كما توصلت اللجنة الى اتفاق مع إدارة 
نادي الساحل على ضم مدافع املنتخب 
الوطني خال���د القحطاني، لتعزيز خط 

الدفاع في املوسم املقبل.
 ومن جهة أخرى، قررت إدارة األخضر، 
زيادة قيمة العرض املادي الى 150 ألف 
دين���ار للتعاقد مع جنم ن���ادي النصر 
واملنتخب الوطني طالل نايف، على ان 
يكون االنتقال نهائيا وليس على سبيل 
اإلعارة، وأصبحت الكرة في ملعب إدارة 
النصر، بعد ان أبدى الالعب موافقة مبدئية 

على االنتقال الى صفوف العربي.
 ويأتي قرار رفع القيمة املالية للصفقة 
لوضع اإلدارة النصراوية، حتت ضغط 
اإلغراء املادي خاصة بعد اعتراض اإلدارة 
الس���ابقة للنادي على انتق���ال الالعب 
وتهديدها باللجوء الى القضاء، في حال 
مصادقة الهيئة العامة للشباب والرياضة 

على صفقة انتقال نايف.
 وكان���ت إدارة العربي قد انتهت من 
التعاقد مع املدرب البرازيلي مارس���يلو 
كابو لقيادة الفريق للموسم املقبل، والذي 
اخذ عل���ى عاتقه ملف الالعبني األجانب 
املزمع التعاقد معهم، الن ذلك من صميم 
عمل املدرب، ولتنأى اإلدارة عن نفسها في 
التدخل في اختياراته، كما فعلت سابقا مع 

املدرب الكرواتي دراغان سكوسيتش.
 كما أوكل مجلس إدارة النادي مهمة 
إدارة الكرة الى س���امي احلشاش الذي 
يعكف على اختيار مساعديه في اجلهاز 
االداري، ولوضع خطة إعداد الفريق بعد 
االس���تقرار على الشكل النهائي للقائمة 
التي س���تمثل األخضر في استحقاقات 

املوسم املقبل.

فاضل مطر الى جانب املدرب البرتغالي فرناندو راشاو عندما كان مساعدا له

طالل نايف مرشح لالنتقال إلى العربي

»السيارات« نظم بطولة 
االستعراض الحر

بوخمسين يشيد بجهود باسل الصباح
أشاد نائب رئيس مجلس ادارة النادي الدولي الكويتي للسيارات 
عماد بوخمسني باجلهود التي يبذلها الشيخ باسل السالم رئيس 
النادي الكويتي لربع امليل لس���باق السيارات والدراجات، متمنيا 
له الشفاء العاجل. وقال، في تصريح عقب اجتماعه مع صالح بن 
عيدان مدير نادي »الربع ميل« بحضور عيس���ى حمزة مدير عام 
النادي الدولي الكويتي للس���يارات: ان الشيخ باسل الصباح كان 
دوما سباقا في دعم املتسابقني الكويتيني سواء داخل الكويت او في 
مشاركاتهم اخلارجية مما كان له كبير االثر في االجنازات املشرفة 

التي حققها ابطال الكويت في البطوالت اخلارجية.
وفي معرض رده على س���ؤال حول منح ن���ادي »الربع ميل« 
تفويضا من النادي الدولي الكويتي للس���يارات لتنظيم االحداث 
الرياضية الدولية، قال بوخمسني: اننا نقوم حاليا مبراجعة وتقييم 
للتفويض املمنوح من قبلنا للنادي الكويتي الرياضي للسيارات 
والدراجات اآللية خالل السنوات الثالث املاضية في ظل املتغيرات 

والتطورات احلالية في رياضة السيارات في الكويت.

خالص العزاء للزميل عبدالعزيز جاسم
يتقدم القس���م الرياضي بخالص العزاء الى الزميل عبدالعزيز 
جاسم لوفاة جدته، تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان.
»إنا هلل وإنا اليه راجعون«.

تواصل���ت جناحات النادي 
الرياضي للسيارات والدراجات 
اآللي���ة ف���ي تنظيم س���باقات 
االس���تعراض احلر للسيارات 
الرياضي���ة على حلب���ة جابر 
األحمد الدولية التابعة للنادي 
والواقعة في محافظة الفروانية، 
فقد شهد مضمار االستعراض 
البطولة  احلر و»الدريفتن���غ« 
املفتوحة لالس���تعراض احلر 
مبشاركة واسعة ألكثر من 80 
سيارة مت توزيعها على 3 فئات 
هي الصالون واجليبات وعربات 

النقل الصغيرة.
وأجري���ت على الس���يارات 
املشاركة عملية الفحص الفني 
قبل بداية الس���باق للتأكد من 
شروط األمن والسالمة املعتمدة 
دوليا من حيث سالمة احملرك 
وعدم تسرب الوقود، وقد كان 
الفتا التزام جميع املتس���ابقني 
اللجنة املنظمة من  بتعليمات 
حيث ارتداء اخلوذة وربط حزام 
األمان طوال فترة االستعراض 
داخ���ل احللب���ة، وق���د حرص 
املنظمون على اعطاء فرصتني 
لكل مشارك إلظهار مهاراته في 

القيادة.
م���ن جه���ة أخ���رى، حضر 
املنافسات جمهور غفير غصت 
بهم مدرجات املضمار على الرغم 
من حرارة الطقس إال أن احتدام 
املنافسة زاد من حماسة اجلمهور 

احملب لهذا النوع من السباقات، 
كما شارك إلى جانب املتسابقني 
الكويتيني املتسابق مكي الهاجري 
العربية  اإلم���ارات  من دول���ة 
املتح���دة الذين اب���دى إعجابه 
بالتجهيزات املتوافرة باملضمار 
وأضاف خالل لقائه الشيخ أحمد 
الداود رئيس النادي عبر القناة 
الثالثة التي نقلت البطولة على 
أنه سيواصل  الهواء مباشرة، 
احلضور للمش���اركة وسيقوم 
بدعوة زمالئه ملرافقته باجلوالت 
املقبلة، ومن أبرز املشاركني الذين 
قدموا عروضا مميزة املتسابق 
العارضي حيث أظهر  عارضي 

مهارة كبيرة وأداء متميزا.
وأشاد الداود بتطور مستوى 
تنظيم بطولة االستعراض احلر 

خالل الفترة املاضية.

الشيخ أحمد الداود

عبداهلل المرزوقي لن يرتدي 
فانيلة األبيض في الموسم المقبل


