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األندية ترفض تقليص عدد المحترفين إلى 3 العبين
عبدالعزيز جاسم

ذكرت مصادر لـ »األنباء« أن هناك عددا من األندية تنوي 
تقدمي احتجاج رسمي على بعض قرارات جلنة املسابقات 
في احتاد الكرة بعد القــــرار املفاجئ الذي اتخذته مؤخرا 
ويتمثل مبشــــاركة 3 محترفني من كل نــــاد اثناء املباراة 
داخــــل امللعب وهو القرار الذي أثار دهشــــة أغلب األندية 
التي تعاقد معظمها بالفعل مع 5 محترفني وبالتالي فانها 
لن تستفيد من خدماتهم جميعا ما يتسبب في خسائر لها، 
خاصة ان القرار السابق كان يقضي مبشاركة 4 محترفني 
داخل امللعب على أن يكون اخلامس بديال ويدخل بدال من 

محترف آخر.
كما أن القرار اجلديد لم ينظر بإنصاف لفئة غير محددي 
اجلنســــية »البدون« بعد ان تقلص عدد تسجيل الالعبني 
غيــــر الكويتيني ومنهم احملترفون الــــى 6 بعد ان كان في 
السابق 8، ما يعني امكانية تسجيل أكبر عدد من الالعبني 
البدون الذين استفادت منهم كثير من األندية التي ال متلك 
قدرات ماليــــة للتعاقد مع 5 محترفني، اما القانون احلالي 
فيقضي مبشــــاركة العب واحد بدون على ان يكون بديله 

من نفس الفئة.
وقال أحد مديــــري الكرة لـ »األنباء« ان هذا القرار جاء 
ملصلحة ناد واحد بعينه وكان من املفترض ان يؤجل للموسم 
املقبل حتى يناقش مع األندية منتصف املوسم املقبل قبل 
ان تتعاقــــد مع 5 محترفني او جتدد عقودهم وبالتالي يتم 

ترتيب األوراق مسبقا. 
وقد علمــــت »األنباء« ان هنــــاك امكانية لتراجع جلنة 
املسابقات عن هذا القرار بعد أن كثرت االحتجاجات عليه 
من أكثر األندية التي ترفضه من األصل بســــبب االرتفاع 
الكبير في مستوى الدوري املوسم املاضي بعد زيادة عدد 
احملترفني الذي أدى الى ارتفاع مستوى الالعب احمللي وخير 
دليل تأهل منتخبنا الوطني الى نهائيات كأس آسيا بالدوحة 

2011 بالرغم من وقوعه في أقوى مجموعة بالتصفيات.

استقالة أمين من »فنية السلة«
يحيى حميدان

قدم مقرر اللجنة الفنية في احتاد السلة عبدالرحمن امني استقالته 
من اللجنة وذلك الحتجاجه على استمرار نائب رئيس االحتاد خليل 

ابراهيم رئيسا للجنة الفنية التي مت تشكيلها من جديد مؤخرا.
ويأتي ذلك في اطار موجة عدم القبول في اســـتمرار ابراهيم في 
رئاسة اللجنة الفنية والتي كان رئيسا لها منذ 16 عاما أو ما يزيد.

واشارت بعض املصادر الى أن عضو اللجنة الفنية احلكم سالم 
الهزاع يفكر في االستقالة ايضا لذات السبب.

من جهة اخرى، وافق ممثلو األندية على نظام دوري الســـلة في 
املوســـم املقبل خالل االجتماع الذي مت عقـــده أمس االول مع جلنة 
املسابقات وشؤون الالعبني والذي دعت اليه اللجنة لألخذ باقتراحات 

األندية في املوسم املقبل.
ويقضي نظام الدوري في املوسم املقبل باللعب في البداية بنظام 
الدوري من دور واحد ثم تتأهل الفرق الســـتة األوائل الى الدوري 
املمتاز والفرق الستة األخيرة في دوري الدرجة األولى وتلعب الفرق 

بعد ذلك دوري من 3 مراحل.

 ليڤربول يريد ضم بوقرة
ذكرت صحيفة »دايلي اكســـبرس« االنجليزية ان 
ليڤربول االنجليزي تقدم بعرض رسمي لضم مدافع 
رينجرز االسكتلندي ومنتخب الجزائر مجيد بوقرة 

مقداره 6 ماليين يورو.
ويبدو ان ليڤربول يواجه منافسة قوية من هامبورغ 
االلماني الذي تقدم بدوره بعرض مقداره 5.8 ماليين 

يورو.
وكان بوقـــرة )43 مباراة دوليـــة، 3 اهداف( احد 
ابرز العبي منتخب الجزائر في نهائيات كأس العالم 
في جنوب افريقيا، حــيـــث ودع البطولة من الدور 

االول.

 مشجعو برشلونة يؤيدون
تقديم عرض لماسكيرانو

أبدى مشـــجـعو نادي بــرشـــــــلونة االســباني 
تأيــيدهم للتقدم بعرض لضــم خافــيير ماسكـيرانو 
العـــب ليڤربول اإلنجليزي، حســـب ما كشـــف عنه 
استـطالع رأي على اإلنترنت نشرته صحيفة »موندو 

ديبورتيفو«.
وأوضح االستطالع أن 62% من القراء، وأغلبهم من 
مشجعي برشلونة، ردوا بكلمة »نعم« على سؤال »هل 

يحاول برشلونة أن يتعاقد مع ماسكيرانو؟«.

بيكرمان يؤكد مفاوضاته مع الجزائر
أكد مدرب منتخب األرجنتني السابق خوسيه بيكرمان 
ان االحتاد اجلزائري دخل في مفاوضات معه لإلشراف 
على تدريـــب منتخب »ثعالب الصحـــراء« خلفا لرابح 
سعدان الذي قاده في نهائيات كأس العالم املقامة حاليا 

في جنوب أفريقيا.
وكان املنتخب اجلزائري خرج من الدور األول بخسارتيه 
امام ســـلوڤينيا والواليات املتحدة بنتيجة واحدة 1-0، 

وتعادل سلبي مع اجنلترا.
وقال بيركمان في تصريح لقناة اجلزيرة الرياضية 
»بالفعـــل، لقد مت االتصال بي من قبل االحتاد اجلزائري 
الذي عرض علي مهمة اإلشـــراف على املنتخب، سأفكر 

في املوضوع قبل اتخاذ القرار املناسب«.

باول بطال لسباق 200 متر
 احـــرز العداء اجلامايكي اســـافا باول صاحب الرقم 
القياســـي العاملي السابق لسباق 100 م، املركز االول في 
سباق 200 م ضمن منافسات بطولة جامايكا وقطع باول 
املســـافة في زمن قدره 19.97 ثانية، مسجال ثاني افضل 

رقم له خالل مسيرته االحترافية.
 واستفاد باول من غياب مواطنه اوسني بولت ومن 
ســـرعة الرياح التي كانت منعدمة ليقتـــرب من رقمه 
القياسي )19.90ث( في هذه املسافة التي ال يشارك فيها 

باستمرار.

60 ألف دينار مكافآت لفرق القادسية
قرر مجلس ادارة نادي القادسية اقامة حفل تكرمي ملديري الفرق 
واأللعاب التي حققـــت مراكز متقدمة في هذا املوســـم، وذكر وليد 
االنصاري امني الســـر العام ان تفوق النادي هذا املوســـم جاء رغم 
كل ما عاناه من ظروف ســـيئة جراء حل مجلس ادارة النادي مرورا 
بإيقاف صـــرف رواتب االحتراف اجلزئي، ولم يقف ذلك حائال امام 
ارادة وعزمية ابطال االصفر في حتقيق التميز والتفوق في مختلف 

االلعاب.
واكد االنصاري ان الالعبني يستحقون التكرمي الذي تنظمه اللوائح 
املعمول بها في النادي، كما يســـتحق التكرمي كذلك مديرو األلعاب 
واالجهـــزة االدارية والفنية على ما بذلوه من جهد وتفان في خدمة 

النادي هذا املوسم والذي اثمر عن تفوق ومتيز امللكي كعادته.
وذكر االنصاري ان مجلس ادارة القادسية برئاسة طارق احلسون 
وافق على صرف 60 الف دينار من صندوق التحفيز كمكافآت لفرق 
النـــادي املتميزة والتي حققت نتائج مميـــزة خالل الفترة املاضية 
وكان النادي في انتظار حتصيل رواتب االحتراف اجلزئي ومن ثم 

الصرف من صندوق التحفيز.

ماجد يناشد المحمد إشهار االتحاد
صرح رئيس املجلس التأسيســـي لنادي االحتاد الرياضي حمد 
ماجد بأن هناك 8 أندية منها االحتاد ســـتعرض على جلسة مجلس 
الوزراء التي لم حتدد بعد الشـــهارها، وأوضح انه من غير املنطقي 
أن يتـــم تعطيل تفعيل قانون 42 لســـنة 1978 منذ ما يقارب الـ 40 
سنة على تأسيس آخر ناد في الوقت الذي قابلته زيادة سريعة في 

النمو السكاني والعمراني.
وأكد املاجد أن رسالة النادي هي حماية النشء واالهتمام باملواهب 
الشبابية وتنمية قدراتهم البدنية واألخالقية وقتل أوقات الفراغ مبا 

يفيد للحفاظ عليهم من اآلفات اخلطيرة والسلوك السيئ.
وأفاد بان مجلس االدارة قد قرر في وقت سابق إطالق اسم صاحب 

السمو األمير على الستاد الرياضي اخلاص بالنادي.
ووجـــه نيابة عن زمالئـــه في املجلس تقديره لوزير الشـــؤون 
االجتماعية والعمل لتفهمه ملطلبنا، مناشـــدا رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد البت في إشهار النادي بأسرع وقت مبديا ثقته 

بسموه وحرصه على دعم الشباب الرياضي.

أنشطة صيفية متنوعة بمراكز الشباب
تستعد أحواض السباحة مبراكز الشباب التابعة للهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة للبرامج الصيفية لهذا العام في إطار األنشطة 
الصيفية التي أعدها قطاع الشباب بالهيئة وينظمها في مرافق مراكز 

الشباب خالل موسم الصيف.
وفي هذا الســـياق أكد نائب املدير العام لشؤون الشباب جاسم 
يعقوب على التواصل مع منتسبي ومرتادي مراكز الشباب من خالل 
إعداد برامج وأنشـــطة ترفيهية مميزة تتناســـب مع جميع الفئات 

العمرية طوال أيام األسبوع.
وقال يعقوب ان أحواض الســـباحة تطلق برامجها وأنشـــطتها 
الصيفية ابتداء من شهر مايو من كل عام وحتتوي على العديد من 
فقرات السباحة والغطس التي تناسب الكبار والصغار، وتستقبل 
أحواض السباحة املغطاة املخصصة للشباب فقط منتسبيها يوميا 
من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مســـاء مشيرا إلى أن االشتراك في 
هذه األنشـــطة مجاني. كما ثمن يعقوب دعم رئيس مجلس اإلدارة 
املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة د. فؤاد الفالح ألنشطة 
وبرامج قطاع الشـــباب إميانا منه بتعزيـــز دور الهيئة في العناية 
بالشباب وتوفير جميع األنشطة التي تنمي قدراتهم العقلية والبدنية، 
مشيرا إلى االهتمام الدائم الذي يبديه الدكتور فؤاد الفالح في مجال 

األنشطة الشبابية املختلفة

تنوي تقديم احتجاج رسمي للجنة المسابقات

األندية اعتمدت على احملترفني كثيرا في املوسم املاضي

هل ينتهي املطاف بعصام احلضري في الزمالك؟

أحد الالعبني يؤدي بعض االستعراضات على جهاز احللق

انطالق البطولة العربية الثانية للجمباز
افتتحت اول من امس البطولة العربية الثانية 
للجمباز على كأس الشـــهيد فهـــد االحمد لفردي 
الرجال مبشـــاركة 11 منتخبا وتستمر حتى الـ 30 
من الشهر اجلاري برعاية رئيس اللجنة االوملبية 

الشيخ احمد الفهد.
 واعرب ممثل راعي البطولة الشيخ مشعل طالل 
الفهد عن سعادته الكبيرة بتمثيل الشيخ احمد الفهد 
في افتتاح البطولة والتي جتمع املنتخبات العربية 
على ارض الكويت مرحبا بجميع الوفود في بلدهم 
الثاني.  وقال الشيخ مشعل عقب االفتتاح ان رعاية 
الشيخ احمد الفهد للبطولة تؤكد اهتمامه الكبير 

بجميع االلعاب الفردية منها واجلماعية متمنيا ان 
تفرز البطولة عـــددا من الالعبني العرب املميزين 

ليرفعوا راية بلدانهم في احملافل الدولية.
 وكانت منافســـات البطولة قد انطلقت امس 
باقامة مسابقة الفردي العام والتي يشارك بها ثالثة 
العبني من كل منتخب على ان يتوج بهذه املسابقة 
الالعب الذي يحصد اعلى النقاط في مجموع جميع 
االجهزة الســـتة فيما يتأهل افضل ثمانية العبني 
لكل جهـــاز على حدة بواقـــع جهازين لكل العب 
وذلك متهيدا للمشاركة في مسابقة فردي االجهزة 

التي تبدأ غدا.

»البولينغ« إلى ألمانيا للمشاركة في البطولة الدولية
غادر منتخبنـــا الوطني األول للبولينغ 
مساء أمس متوجها الى أملانيا للمشاركة في 
البطولة الدولية التي ينظمها االحتاد األملاني 
للبولينغ خـــالل الفترة من 29 اجلاري الى 
5 يوليو املقبل وهي مـــن أقوى البطوالت 
الدولية التي تنظم في أوروبا، حيث يشارك 
فيها أبطال العالم واملصنفون األوائل على 

أوروبا.
وتعتبر هذه البطولة خير اعداد ملنتخبنا 
للبطولة العربية التي ينظمها االحتاد املصري 
في القاهرة خـــالل الفترة بني 6 و18 يوليو 
املقبل. ويتكون الوفد من بدر النجدي مدير 
املنتخبات رئيسا وآندرو مدربا و6 العبني 
هم: باســـل العنزي، محمد الرجيبة، خالد 

الدبيـــان، محمد الزيدان، جاســـم درويش، 
راكان العميـــري. هـــذا ويلتحق بالوفد في 
القاهـــرة بالبطولة العربية املدرب الوطني 

محمد درويش.
وأشـــاد بدر النجدي بالالعبني وقال ان 
جميع الالعبني تدربوا بحماس كبير منفذين 
البرنامج التدريبي الذي وضعه اجلهاز الفني 
حتت اشـــراف املدرب آندرو وقد وضح من 
خالل التدريبات أن رجال منتخبنا لديهم هدف 
يسعون إلى حتقيقه من اجل رفع اسم الكويت 

عاليا وخاصة في البطولة العربية.
وأضاف ان املنافسة على اللقب ستنحصر 
بني ثـــالث دول هـــي الكويـــت واإلمارات 

ومصر.

من جانبه، قال باسل العنزي ان مشاركتنا 
في البطولة الدولية في أملانيا باإلضافة الى 
البطولة العربية حتد جديد ملنتخبنا الوطني 
بكل عناصره خاصة ان معظم الالعبني الذين 
سنقابلهم في البطولة العربية معروفون لدينا 
وســـبق ان لعبنا معهم وفزنا عليهم ولكن 

البولينغ ليس له كبير لكن املهم التركيز.
وعن ترشيحاته في البطولة العربية قال 
العنزي ان البطولة العربية تضم عدد كبير 
من صفوة جنوم البولينغ العربي وبنظرة 
سريعة على أسماء األبطال املشاركني تعطينا 
مؤشر كبير على أن املنافسة على اللقب قد 
تنحصر بني الكويت واإلمارات إذا لم حتدث 

أي مفاجآت من العيار الثقيل.

المجلس القومي للرياضة يدرس إجراء انتخابات »كاملة« التحاد الكرة

انقسام في الزمالك  حول التعاقد مع الحضري
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

تتجه النية داخل املجلس 
القومي للرياضة برئاســـة 
م.حســـن صقر حلل مجلس 
إدارة االحتـــاد املصري لكرة 
القدم بكامله والدعوة لعقد 
انتخابات كاملـــة من جديد 
على جميع املناصب في أقرب 
جمعية عمومية لالحتاد، حيث 
يدرس املجلس القومي قانونية 
حل املجلس مع احلرص على 
االبتعاد عن لوائح فيفا بعدم 
التدخـــل احلكومي في عمل 
املجالس األهليـــة أو حلها.. 
ووجد املجلس القومي ضالته 
في املخالفات املالية األخيرة 
التي كشفها اجلهاز املركزي 
للمحاسبات وأحيل بسببها 
احتاد الكرة للنيابة باإلضافة 
لقرار احملكمة اإلدارية العليا 
بعزل سمير زاهر من منصبه 
كرئيس لالحتاد ليخرج من 
مطب االصطدام بفيفا دون أي 
خسائر ويعلن معها املجلس 
القومي حـــل مجلس احتاد 
الكرة والدعوة لعقد جمعية 
عموميـــة جديـــدة النتخاب 

مجلس جديد.
فى السياق ذاته أكد علي 
يوسف محامى أسامة خليل 
احد منافســـي زاهـــر على 
منصب رئاســـة احتاد الكرة 
في االنتخابات املاضية والذي 

تقدم بالقضية التي صدر حكمها 
بتأييد احلكم بعدم أحقية سمير 
زاهر في خوض انتخابات رئاسة 
احتاد الكرة وعزله من موقعه 
برئاســـة االحتاد أن محاوالت 
سمير زاهر بتقدمي طعن بدعوى 
بطالن حكـــم احملكمة اإلدارية 
العليا باســـتبعاده هو إجراء 
لن يجدي في شيء، خاصة أن 

قرارات احملكمة اإلدارية العليا 
واجبـــة النفاذ وملزمة جلميع 

األطراف.
من جانب آخر شهد اجتماع 
إدارة الزمالك انقســـاما شديدا 
حول التعاقد مع عصام احلضري 
حيث أبدت األغلبية رفضها التام 
التعاقد مع احلضري ألسباب 
عديدة جاء أبرزها أزمة الغرامة 

املالية املوقعـــة عليه من قبل 
الرياضيـــة واملقدرة  احملكمة 
بـ 790 ألـــف دوالر، خصوصا 
أن ســـيون السويسري رفض 
متاما حتمل تلك الغرامة بعدما 
أصبح األمر ال يعنيه عقب رحيل 
أكد  احلارس عنه، نفس األمر 
عليه مســـؤولو اإلسماعيلي 
النادي احلالـــي لالعب بعدما 
أعلنوا أن عقـــد احلضري مع 
النادي يتضمن بند حتمله مبلغ 
100 ألف دوالر فقط من الغرامة.. 
وبالتالي فإن انضمام احلضري 
للزمالك سيـورطه بشكل كبير 
في قيمة الغرامة خصـوصا أن 
عدم دفعها سيعرض احلارس 
إليقاف جديـــد، أما إذا حتملها 
الزمالك فـــإن تكاليف الصفقة 
ستزيد بشكل مبالغ فيه لتصل 
إلى ما يقرب من 18 مليون جنيه 
مقســـمة بني ما ســـيتم دفعه 
لالســـماعيلي ولن يقل عن 5 
ماليني جنيه، باإلضافة إلى 7 
ماليني و750 ألف جنيه يتمثل 
في القيمة اإلجمالية للعقد الذي 
وقعه احلضري للتوأم وينص 
على حصوله علـــى 2 مليون 
و250 ألف جنيه في املوسم األول 
ومليونني ونصف املليون في 
الثاني و3 ماليني في املوســـم 
الثالـــث، بخالف مبلغ الغرامة 
الذي يقترب من 5 ماليني جنيه 

أخرى.


