
رياضةالسبت 19 يونيو 2010 28

حمد امان تضرر من قرار الهيئة

عبدالعزيز جاسم 
بات جنم القادس����ية املهاجم بدر املطوع مطلوبا 
فوق العادة، من عدة اندية خليجية في السعودية 
واإلمارات وقطر، بعد ان تغير الوضع احلالي بانتقاله 
الى نادي ملقة االسباني بسبب تغيير مجلس االدارة، 
وكذلك اقالة املدرب خوان ميونيز الذي كان يوصي 

بالتعاقد مع املطوع خالل فترة الصيف.
لكن جاءت الرياح مبا ال يشتهي املطوع وموميز، 
ما يعن����ي أن فرصة االنتقال الى ملقة باتت ش����به 

معدومة.
بعض املصادر أكدت ل� »األنباء« أن نفس املتعهد، 
وهي امرأة اسبانية، س����تعرض املطوع على نادي 
سرقسطة أو احد االندية املتوسطة من أجل جتربته، 
في حال لم يقدم ملقة عرضا جديدا، وسيكون خالل 
االسبوعني املقبلني حتى ينضم الى املعسكر التدريبي، 
ألي فريق يريد جتربته ويدعم التجربة االشادة من 
الصحافة االس����بانية، وحتديدا في ملقة من خالل 

تصريحات رئيس النادي الس����ابق فرناندو سانث 
واملدرب السابق موميز، اللذين أبديا اعجابهما مبستوى 
املطوع، من خالل التدريبات التي ش����ارك فيها مع 

النادي في املوسم املاضي.
وفي السياق نفسه، وضعت العديد من االندية 
اخلليجية، املطوع ضمن القائمة الرئيسية للتعاقد 
معه في املوس����م املقبل، والتي سبق لعدد منها أن 
تقدمت بطلب لضمه، لكن ادارة النادي كانت ترفضها 
بسبب حاجتها املاس����ة اليه، ورمبا يقترب املطوع 
من الدوري الس����عودي االقوى في املنطقة، ورمبا 
يجد االهلي منافسة شرسة من اجل الظفر بخدمات 
املطوع والذي س����بق أن تلقى العديد من العروض 
من ادارات الش����باب والهالل واالحتاد، واغلبها عن 
طريق متعهدين وش����فوية، ومن احملتمل ان يكون 
املقابل امل����ادي هو من سيحس���م انتقال املط���وع 
الى أح���د الدول اخلليجي���ة، رغم حل���م املط���وع 

في االحت���راف في اوروب��ا.

حامد العمران
أكد مدرب كرة اليد الس����ابق 
بنادي الكوي����ت الصربي ميورغ 
ميشيل ان االبيض يعتبر من الفرق 
الواعدة في املستقبل والقادرة على 
التربع على قمة كرة اليد الكويتية 
مس����تقبال ملا يضمه الفريق من 
خامات قادرة على املضي قدما نحو 
البطوالت بش����رط توافر اخلبرة 
امليدانية ووجود مدرب كفء قادر 
على استغالل االمكانيات بالشكل 
الصحيح، مشيرا الى انه وقبل انهاء 
مهمته م����ع االبيض عقب بطولة 
ال����دوري ركز خالل الدوري على 
الزج بالعناصر الشابة ألخذ املزيد 
من اخلبرة وضمان قوة االحتكاك 
ليبدأ األداء الفني بالتصاعد خالل 
املوسم الى ان أحرز الفريق املركز 
الثال����ث ويعتبر هذا املركز جيدا 
في ظل وجود فرق اكثر خبرة من 
الكويت ولم تتمكن من الوقوف 

على منصة التتويج.
وعن اقصائه بعد بطولة الدوري 
وتكليف مس����اعده رياض أوملان 
باملهمة قال: أن����ا مدرب محترف 
ودائ ما تكون حقيبتي جاهزة بعد 
كل مباراة، وقد يرى املسؤولون 
عن اللعبة في نادي الكويت اني لم 

أعمل وفق الطموحات وهذه وجهة 
نظرهم، ولك����ن بداخلي أنا على 
ثقة بأنني عملت بإخالص وكانت 
اعداد فريق للمس����تقبل  خطتي 
وأعتق����د اني جنح����ت من خالل 
تثبيت ما يقارب 4 العبني صغار 
في السن في التشكيلة االساسية 
وهم عبداهلل الغربللي وعبداهلل 
اخلمي����س وعبدالرحمن البالول 
ومش����عل طه وهؤالء هم النواة 
احلقيقي����ة ليس لك����رة اليد في 
النادي، ولكن لكرة اليد الكويتية، 
ويكفي ان مرك����ز الدائرة يعتبر 
البالول  جديدا على عبدالرحمن 
الذي يلعب في اخلط اخللفي في 
املراحل السنية، ولكن منذ تسلمي 
للمهمة وضعته في مركز الدائرة 
ليؤكد البالول من خالل مشواره انه 
العب الدائرة االول في املستقبل ملا 
ميلكه الالعب من قوة بدنية وذكاء 

في التعامل مع املدافعني.
مضيفا انه شخصيا ذهب الى 
بالده وهو يحمل ذكرى جميلة عن 
الكويت وعن كرة اليد الكويتية، 
مؤكدا ان اللعبة بخير وستواصل 
تسيدها آلسيا لوجود خامات جيدة 
في جميع االندية حتتاج الى مزيد 
من االحتكاك الدولي حتى تتمكن 

من التعامل اجلي����د في اللقاءات 
الدولية.

وأش����ار ميشيل الى انه يجب 
عل����ى االندي����ة ان تتع����اون مع 
االحتاد بتوحيد مدارس التدريب 
املنتخب  الى  الالعب  حتى يصل 
ويدخل مع اجله����از الفني بفكر 
واحد ولي����س كما هو معمول به 
في الوقت الس����ابق، وهذا يؤخر 
اعداد املنتخ����ب ألنه على مدرب 
االزرق ان يح����ول الفكر الداخلي 
لالعبني في البداي����ة ثم الدخول 
تدريجيا ف����ي اجلانب التكتيكي، 
وهذا يحتاج الى مزيد من الوقت، 
وهذا غير متوافر من خالل خطة 
االعداد للبط����والت لقصر فترة 
املعسكرات اخلارجية، لذلك يجب 
على االندية قدر االمكان توحيد 
مدارس املدربني مع ما يحتاج اليه 

االحتاد.
وش����كر ميش����يل ادارة نادي 
الراقي  الكويت عل����ى تعامله����ا 
وأثنى على تعامل احتاد اللعبة مع 
اجلميع، متمنيا ان يحقق االبيض 
ما يصبو اليه مستقبال، وان يعود 
االزرق بقوة في البطوالت املقبلة اذا 
عاد ملمارسة نشاطه في احلظيرة 

الدولية بعد رفع االيقاف عنه.

مدرب الزمالك حسام حسن يعود لوضع خطة اإلعداد

زكي ومنور ونايف وحمد أمان أبرز المتضررين

»الهيئة« تمنع اإلدارات المؤقتة لألندية من إعارة الالعبين

أكد أن البالول سيكون العب الدائرة األول في الكويت

ميورغ: أعددت فريقًا واعدًا ليد األبيض

خيامي رفض دعوة مستقيلي »السلة«
إلى انتخابات جديدة

بيروت ـ ناجي شربل
رد املدير العام لوزارة الشباب والرياضة وزيد 
خيام����ي على الكتابني الصادري����ن عن االمني العام 
لالحتاد اللبناني لكرة السلة احملامي غسان فارس 
واملسجلني في قلم الوزارة حتت الرقم 2371/ د و2372/ 
د تاريخ 15 يونيو 2010، وفيهما بيان باس����تقالة 9 
من اعضاء اللجنة االدارية الحتاد كرة الس����لة، الى 
الدع����وة الى جمعية عمومية في 5 يوليو النتخاب 

جلنة ادارية جديدة.
وقد رفض خيامي الكتابني شكال ومضمونا معتبرا 
انهما ص����درا عن »جهات غير ذات صفة )...( ومن 
استقال مهما كانت صفته، فهو تنازل طوعا عن حقه 
في اتخاذ القرارات وهو في موضع السلطة، فكيف 
يعطي لنفس����ه احلق وقد اصبح خارجها مستقيال 

مبلء ارادته«. 
وهنا نص كتاب خيامي الذي وجهه الى فارس:

«تود وزارة الشباب والرياضة احاطتكم علما بأن 
الكتابني املسجلني في قلم الوزارة حتت رقم 2371/ 
د و2372/ د بتاريخ 15/ 6/ 2010، تش����كل مراسالت 
غير قانونية جلهة الشكل كونها غير مذيلة بتوقيع 

الرئيس الى جانب توقيع أمني السر وفق ما تقتضي 
االص����ول واالنظمة املرعية االج����راء، كما انها غير 
قانونية جلهة املضمون كونه ال يحق لهيئة مستقيلة 
اتخاذ قرار بدعوة الهيئة العامة لالنعقاد ألي سبب 
من االسباب والتوقيع عليه، اذ ان هذا احلق مناط 
وفق االنظمة العامة ونظام االحتاد نفسه بالرئيس 
وأمني السر دون سواهما معا فيما يتعلق بأي من 

املراسالت االدارية..
وبهما ومعهما أمني الصندوق فيما يتعلق بأي 
من املراسالت املالية، خصوصا ان من استقال مهما 
كانت صفت����ه، فهو قد تنازل طوع����ا عن حقه في 
اتخ����اذ القرارات وهو في موضع الس����لطة، فكيف 
يعطي لنفس����ه احلق وقد اصبح خارجها مستقيال 

مبلء ارادته.
وبناء عليه، ترفض الوزارة الرد على جهات غير 
ذات صفة، وتكتفي بتوجيه هذه املراسلة االيضاحية 
اليكم بصفتكم أمينا لسر االحتاد، وتعتبر ان الكتابني 
غير قانونيني ول����ن يؤخذ مبضمونهما، وتدعوكم 
الى العمل وفقا لالصول واتباع االنظم���ة العام���ة 

وانظم���ة االحت��اد«.

فيريرا يقترب
من تدريب ملقة

يس���تعد املدرب البرتغالي 
جيسوالدو فيريرا حاليا لتولي 
منص���ب املدير الفن���ي لفريق 
ملقة االس���باني لك���رة القدم، 
طبقا ملا ذكرته تقارير إعالمية 
وأعل���ن نادي ملق���ة في وقت 
س���ابق عن إقالة مديره الفني 
خوان رام���ون لوبيز ميونيز 
الهبوط  الفريق من  أنقذ  الذي 
لدوري الدرجة الثانية في اليوم 
األخير من املوس���م املنقضي. 
وأشارت التقارير اإلعالمية إلى 
أن املل���ياردير القطري عبداهلل 
بن ناصر آل ثاني، املالك اجلديد 
للنادي، يص���ر على الت����عاقد 
م���ع مدرب كبي���ر وأن فيريرا 
الفريق خلفا  سيتولى تدريب 

مليونيز.
ولم يسبق لفيريرا 64 عاما 
تدريب أي فريق في اس���بانيا 
ولكنه ميتل���ك خبرة تدريبية 

كبيرة في البرتغال.

كالياري يحرر اليغري
ذكر نادي كالياري االيطالي 
لكرة القدم انه قرر حترير مدربه 
ماس���يمي���ليانو اليغري )42 
عاما( م���ن جم���يع االلتزامات 
الواجب���ة علي���ه، فاحتا بذلك 
الطري���ق ام���ام تعيينه مدربا 
لفري���ق ميالن الذي يطالب به 

منذ اسابيع عدة.
النادي على موقعه  وكتب 
في شبكة االنترنت ان رئيس 
كالياري ماسيمه تشيللينو »قرر 
حترير املدرب ماس���يميليانو 
اليغ���ري بناء عل���ى طلب من 

نادي ميالن«.

عماد محمد في الزمالك رسميًا خالل ساعات

»التوأم حسن« يعود من دبي للتحضير للموسم الجديد 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يعود اليوم الى القاهرة التوأم حسام وإبراهيم حسن 
املدير الفني واملنسق العام للفريق األول لكرة القدم بنادي 
الزمالك قادمني من دب���ي، وذلك بعد قضائهما ألجازتهما 
الس���نوية بعد نهاية املوس���م الكروي احمللي.. وسيبدأ 
اجلهاز الفني للفريق مباشرة مهام عمله ووضع اللمسات 
األخيرة على معسكر الفريق األول بأوروبا واملقرر إقامته 
يوم 28 يونيو اجلاري، ويس���تمر ملدة 18 يوما باإلضافة 
ملتابعة آخر املستجدات في الصفقات اجلديدة.. وحرص 
حسام حس���ن على مهاتفة العبيه اجلدد الذين اختارهم 
بنفسه لالنضمام للفريق خالل تواجده بدبي، وهم: محمد 
عبداهلل وعاشور األدهم ووجيه عبد العظيم واإليڤواري 
أبو كونيه، وذلك للش���د من أزرهم ورفع حماس���هم قبل 
االنصهار مع باقي زمالئهم القدامى في فترة إعداد املوسم 
اجلديد، واالطمئنان على جميع ارتباطاتهم بالنادي فيما 
يخص استعدادهم للسفر ملعسكر اإلعداد اخلارجي وتوثيق 
عقودهم، وطلب منهم ضرورة االستعداد النفسي والفني 
للدفاع عن الفانلة البيضاء التي يجب أن يتحلى كل من 

يرتديها بروح االنتصارات. 
في شأن آخر من املنتظر ان يعلن نادى الزمالك خالل 
الساعات القليلة املقبلة عن انضمام املهاجم العراقي عماد 
محمد الى الصفوف البيضاء رس���ميا.. بعد ان وصل إلى 
القاهرة مساء امس االول قادما من بغداد إلنهاء تفاصيل 
تعاقده الرسمي مع القلعة البيضاء، وقد دارت مفاوضات 
مكثفة بني الطرفني طوال األيام املاضية لالتفاق على بنود 
التعاقد، سواء القيمة املادية أو مدة التعاقد أو وضع شرط 
جزائي، كما مت عقد جلس���ة عاجلة من جانب مس���ؤولي 
الزمال���ك مع الالعب العراقي داخل أحد الفنادق املالصقة 
ملط���ار القاهرة إلنهاء املفاوضات رس���ميا وتوقيعه على 

العقود الرسمية.
وعل���ى نفس صعيد الصفقات اجلديدة التي تس���عى 
القلعة البيضاء لضمها الى صفوفها خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية احلالية، من املقرر أن تعقد ادارة نادي اجلونة 
اجتماع���ا مهما غدا »األحد«، ملناقش���ة أمر انتقال الالعب 
نور الس���يد لنادي الزمالك بداية من املوسم املقبل.. بعد 
ان نقل الالعب رغبته إلى املس���ؤولني باجلونة لالنتقال 
للقلعة البيضاء ومتس���كه الشديد بارتداء فانلة الزمالك 

من املوسم املقبل.

مبارك الخالدي
تلقت ادارات االندية املنحلة وهي القادسية والساحل 
والنصر واليرموك واجلهراء والتضامن والصليبخات 
وخيطان، تعليمات صارمة من الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة، مبنع اعارة العبيها الى اندية املقدمة لتنأى 
االخيرة، بنفسها عن تهمة اضعاف هذه االندية في ظل 

االزمة الرياضية الراهنة.
ومتتلك االندية املذكورة عددا من الالعبني البارزين 
الذين فرضوا انفسهم، من خالل عطائهم املميز في املوسم 
املنقضي، امال في استكمال مسيرتهم الفنية عبر االنتقال الى 
اندية اكثر جماهيرية لتحقيق االستفادة الفنية واملادية، في 
ظل نظام االحتراف اجلزئي املعمول به حاليا. واصطدمت 
طموحات هؤالء الالعبني بالقرارات االدارية الصادرة عن 
الهيئة، وهم ال ناقة لهم وال جمل في الصراعات االدارية 
التي تعصف بالوس���ط الرياضي، اذ ان املتعارف عليه 
ان الالعب يضع جل اهتمامه داخل املستطيل االخضر، 
وال يلتفت الى االمور االدارية والتي تضطلع بها كوادر 

متخصصة وفق لوائح منظمة العمالها.

ظلم بحق الالعبين

ومن اكثر الالعبني تض���ررا بهذه القرارات، العبو 
الس���احل عبيد منور وم���رزوق زكي، الل���ذان تلقيا 
عرض���ا من النادي العربي الراغب في تدعيم صفوفه 
للموس���م املقبل، حيث رصدت ادارة االخضر مبالغ 
جيدة الس���تقطاب الالعبني، اال ان احلظر االداري لم 
يسمح بامتام الصفقتني. واالمر ذاته ينطبق على العب 
التضام���ن حمد امان، حيث وق���ع الالعب مع العربي 
قبل ان تبطل الهيئة اجراءات التوقيع لتعيد الوضع 
على ما كان عليه سابقا. ومن املتضررين ايضا، جنم 
وسط النصر طالل نايف الذي اطلق الشرارة االولى 
لالنتقال الى العربي ايضا، اال ان االدارة السابقة لناديه 
هددت باللج���وء الى القضاء، في حال امتام الصفقة، 
االمر الذي استدعى الهيئة الى التنبيه على املجالس 
املؤقتة الدارة هذه االندية، الى التوقف عن الس���ماح 
بانتقال الالعبني في ظل الوقت الراهن الذي متر فيه 

االزمة الرياضية مبرحلة عنق الزجاجة.

)هاني الشمري(د.محمد العفاسي متحدثا أثناء املؤمتر الصحافي

أعلن وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي أن احلكومة ستخلي مبنى احتاد كرة القدم 
اعتبارا من يوم غد األحد، مشيرا إلى أن هذه اخلطوة 
ه���ي األولى لتطبيق القوان���ني الرياضية، حيث انها 
حريصة على تطبيق القوانني الرياضية، معلقا بقوله: 

خروجنا من عنق الزجاجة أصبح وشيكا.
وأكد العفاسي في تصريح للصحافيني، لدى وصوله 
مطار الكويت مساء أمس عائدا من جنيڤ بعد املشاركة 
في الدورة ال� 99 ملؤمتر منظمة العمل الدولية السنوي، 
أنه ال نية لعودة األندي���ة الرياضية املنحلة في ظل 
وجود أحكام قضائية صادرة في هذا الشأن، مشددا على 
ضرورة احترامها وتطبيقها خصوصا أنها صادرة باسم 
صاحب السمو األمير، إذ ان القيادة السياسية حريصة 

أشد احلرص على تطبيق القوانني الرياضية.

وقال: ان القوانني الرياضي���ة واضحة وصريحة 
وش���فافة فالبد من تطبيقها، وال ميكن ألي كائن من 
كان االعتراض عليها، خاصة أن تلك القوانني صدرت 
من قبل مجلس األمة مبصادقة صاحب السمو األمير، 

وأصبحت واجبة التطبيق واالحترام.
وفيما يتعلق بتش���كيل جلنة جديدة إلدارة احتاد 
كرة القدم، قال العفاسي ان هذا األمر يجب أن نتعامل 
معه بكل حساس���ية وحذر ش���ديد ألن أي إجراء من 
قبل الهيئ���ة العامة للش������باب والرياضة قد يؤدي 
إلى ش���طب أو تعليق لالحت���اد الكويتي لكرة القدم، 
األمر الذي يتطلب عدم االس���تعجال ودراس���ته بتأن 
وروية لتجنيب الك���رة الكويتية اإليقاف، حيث أننا 
حققنا نتائج إيجابية في كأس أمم آسيا وخصوصا مع 
اقتراب دورة كأس اخلليج، فلذلك علينا احلذر من أي 

إجراء يتخذ حتى ال تعلق الكرة الكويتية، ولتستعيد 
مكانتها الرياضية.

وعن اس������تقالة الش�������يخ ط���الل الفهد، قال ان 
احلكومة ستخلي مبنى احتاد كرة القدم كخطوة أولى 
ومن ثم تتسلم الهيئة االحتاد إلى أن يتم االتفاق على 
آلية تسلم زمام األمور بعد األندية املنحلة، عن طريق 
جلنة منتخبة تش���كل من قب���ل اجلمعية العمومية، 
غير أننا نحذر أن التعيني س���يجرنا إلى نتائج غير 

إيجابية.
وأشار إلى أن اللجنة التي ستدير زمام األمور بعد 
االحتاد احلالي، س���تقوم بإجراء انتخابات والدعوة 
إلى اجلمعية العمومية، وإجراءات أخرى البد أن تتم 
بأسرع وقت، لتش���كيل احتاد من العدد املطلوب من 

األندية بشكل سريع خالل أسابيع قليلة.

أكد ضرورة التأني والروية في اتخاذ أي إجراء لتجنيب الكرة الكويتية التعليق

العفاسي: إخالء مبنى االتحاد غدًا وخروجنا
من عنق الزجاجة أصبح وشيكاً.. ويجب الحذر

المتعهد اإلسباني سيعرضه على سرقسطة واألهلي السعودي يضعه أولوية

حلم المطوع باالحتراف
في ملقة ينتهي بإقالة موميز


