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السهو: لجنة لفحص جودة المالعب.. وعزف السالم الوطني قبل كل مباراة

ٍ أبرز تعديالت الئحة المسابقات إلغاء مباراة المركز الثالث و6 محترفين لكل ناد
عبداهلل العنزي 

عمم احتاد الكرة صباح أمس 
الئحة مس���ابقات املوسم املقبل 
لألندية بعد ان اعتمدها مجلس 
ادارة االحتاد، وعلمت »األنباء« 
ابرز تعدي���الت الالئحة هو  ان 
الثالث  الغاء مب���اراة املركزين 
والرابع لكأس صاحب الس���مو 
األمير وسمو ولي العهد ليصبح 
الفريقان اخلاس���ران في نصف 
النهائي معا في املركز الثالث، كما 
مت تعديل نقاط كأس التفوق في 
املسابقتني ليصبح املركز األول 
3 نقاط والثاني نقطتني واملركز 

الثالث نقطة لكل فريق.
وفيما يخص الالئحة املعنية 
بالالعبني احملترفني مت تعديلها 
بحيث سيسمح بتسجيل 6 العبني 
غير كويتيني في قائمة كل فريق 
على ان يختار النادي التسجيل 
بني الالعبني احملترفني والالعبني 
غير الكويتي���ني »البدون«، هذا 
وسيسمح بتس���جيل الالعبني 
ال� 6 في قائمة الفريق للمباراة 
»سكورشيت« على ان يشارك 4 
منهم فقط داخل أرضية امللعب 
ويتم اجراء التبديل بينهم وبني 
الالعبني االحتياط ان مت تسجيل 
أكثر من 4 في »سكورش���يت« 

املباراة.
كما س���يتم تطبي���ق نظام 
الع���د التنازلي للمرة األولى في 
املسابقات احمللية بحيث سيتم 
حتدي���د مواعيد ثابت���ة قبل كل 
مباراة لوصول الفريقني الى ملعب 
املب���اراة ومواعيد ثابتة الجراء 
عملية اإلحماء والتسخني في ملعب 
املباراة ولن يتم السماح بتواجد 
أي العب للتس���خني بعد نهاية 
الوقت املخصص للفريقني، كما 
سيتم حتديد موعد ثابت لدخول 
الفريقني م���ع الطاقم التحكيمي 
للمباراة وسيتم فرض عقوبات 
مالية مشددة تدريجيا على الفريق 
الذي يتأخر أكث���ر من 5 دقائق 
على االس���تعداد للدخول، كذلك 
سيتم وللمرة األولى عزف السالم 
الوطني قبل املباراة، وسينطبق 
هذا األمر في جميع املباريات التي 
تكون حتت تنظيم احتاد الكرة 

في جميع املراحل السنية.

العقوبات اإلدارية والفنية

أما فيما يتعلق بنظام العقوبات 
االدارية والفنية لالئحة املوسم 

الدوري خالل هذه الفترة على ان 
يتوقف لفت���رات قصيرة القامة 
مباريات ودية لألزرق، وستكون 
فترة التوقف الثانية بني شهري 
ديسمبر ويناير القادمني لالعداد 
واملشاركة في كأس األمم اآلسيوية 
املقرر اقامتها ف���ي يناير القادم 
الدوحة،  القطرية  العاصمة  في 
وسينطلق كأس سمو ولي العهد 
في شهر ابريل واخلتام سيكون 
بكأس سمو األمير بشهر يناير.

المراحل السنية

اما فيم���ا يتعل���ق باملراحل 
 21 الس���نية فتنطلق دورياتها 
و18 و16 و14 خالل شهر أكتوبر 
وستتوقف خالل فترة اختبارات 
نصف العام الدراسي على ان تقام 
الكأس للمراحل الس���نية خالل 
شهري مارس وابريل بعد االنتهاء 

من بطوالت الدوري.
من جانبه قال سكرتير احتاد 
الكرة س���هو السهو ل� »االنباء« 
ان الئحة املسابقات التي عممها 
االحتاد صباح أمس ال يحق ألي 
ن���اد االعتراض عليه���ا أو عدم 
تطبيقها، فه���ذه الالئحة جاءت 
بعد ورشات العمل التي حضرها 
أعضاء احتاد الكرة في االحتادين 
اآلس���يوي والدولي للكرة وهي 
حسب النظام املثالي والنموذجي 
الذي طلبه منا االحتادان الدولي 
واآلسيوي، مضيفا انه مت اجراء 
تعديالت على الئحة مس���ابقة 
دوري الصاالت لتقام املوس���م 
املقبل بنظ���ام الذهاب واالياب، 
حيث ان اقامتها املوسم املاضي 
من مرحلة واح���دة افقدت بطل 
الدوري وهو اليرموك املشاركة 

في البطولة اآلسيوية.
وبني السهو انه سيتم استقبال 
اقتراحات جميع األندية ان كان 
لديه���ا أي اقتراح حول الالئحة 
وستتم دراسته من قبل مجلس 

االدارة قبل البت فيه.
وبني السهو انه مت استحداث 
جلنة لتقييم املالعب ومدى قدرتها 
على استضافة املباريات، وستقوم 
اللجن���ة بزي���ارة املالعب  هذه 
التي من املقرر ان جترى عليها 
املباريات قبل كل مباراة لرؤية 
مدى جاهزيتها وس���يتم تغيير 
أي ملعب تتضح عدم جاهزيته 
املباريات في جميع  الستضافة 

املراحل السنية.

املقبل فقد ارتأت جلنة املسابقات 
وبالتنسيق مع مجلس ادارة احتاد 
الك���رة االبقاء عليها كما هي في 
الئحة املوس���م املاضي، مع رفع 
توصية من قبل جلنة املسابقات 
أو جلنة احلكام الى مجلس االدارة 
في حال أرادت أي من اللجنتني 
تغليظ العقوبة، وسيتم النظر في 
هذه التوصية في اقرب اجتماع 

ملجلس االدارة.
كما ارتأت جلنة املس���ابقات 
بالتنسيق مع مجلس ادارة احتاد 
الكرة عدم تطبيق اقتراح اجراء 
القرعة املوجهة ملسابقتي كأس 
األمير وكأس ولي العهد، والعودة 
الى نظام القرعة العش���وائية، 

احت���اد الكرة بارس���ال برنامج 
الى  املسابقات للموس���م املقبل 
األندية صباح اليوم بعد ان يتم 
اعتماده حيث سيبدأ املوسم بلقاء 
كأس السوبر بني القادسية بطل 
الدوري والكويت وصيف كأس 
األمير »ألن القادسية بطله أيضا« 
وذلك يوم 16 أغس���طس املقبل، 
عل���ى ان يبدأ ال���دوري املمتاز 
في 20 من الش���هر ذاته ودوري 
الدرجة األولى في 31 منه أيضا، 
وستتوقف مسابقة الدوري في 
فترتني األولى لالعداد ومشاركة 
االزرق ل� »خليجي« 20 باليمن 
في شهري اكتوبر ونوفمبر، وفي 
حال لم تنظم البطولة سيستمر 

على ان يكون بطل الدوري على 
رأس احدى املجموعتني وبطل 
كل مسابقة على حدة على رأس 

املجموعة األخرى، وكانت جلنة 
املسابقات السابقة وبالتنسيق مع 
األندية قد وضعت نظاما للقرعة 

املوجهة للكأسني بحيث يصبح 
أصحاب املراكز 1، 4، 6، 8، 10، 12، 
14، في املجموعة األولى وأصحاب 

املراكز 2، 3، 5، 7، 9، 11، 13، في 
املجموعة الثانية.

هذا وم���ن املق���رر ان يقوم 

دورات للمدربين في كوااللمبور وطشقند 
أكد سييكرتير عام جلنة املدربييني الوطنيني لكرة القدم عقيل املهنا أن 
اللجنة تلقت كتابا من االحتاد اآلسيييوي لترشيح احد املدربني الوطنيني 
حلضور دورة تدريبية لكرة الصاالت في العاصمة املاليزية كواالملبور من 
18 الى 23 اكتوبر املقبل، وذلك بعد تلقيها األسييماء املرشحة لتلك الدورة 
من قبل احملاضر اآلسيييوي لكرة القدم للصاالت عيسييى فالح، على أن 
تنظر اللجنة فيمن تنطبق عليهم الشروط التي حددها االحتاد اآلسيوي 
حلضور الدورة. وأضاف املهنا انه متت مخاطبة االحتاد األوزبكي بشأن 
توفير 5 مقاعد للمدربني حلضور دورة دبلوم احملترفني املقرر إقامتها في 
طشقند في الفترة 1 نوفمبر الى 10 يناير املقبلني وقد تلقينا املوافقة على 
ان يتم ترشيح 5 اسماء من املدربني الوطنيني حسب الشروط املطلوبة.

العنابي يعتذر عن عدم مالقاة األزرق 
وجه االحتاد القطري رسميا صباح أمس كتاب اعتذار الى احتاد 
الك���رة يعتذر فيه عن عدم متكن منتخبه االوملبي من مالقاة األزرق 
األوملبي خالل نوفمبر املقبل، استعدادا للتصفيات اآلسيوية األولية 

ألوملبياد لندن 2012.
وس���تقوم اللجنة الفنية والتطوير بالبحث عن منتخب أوملبي 
آخر ملالقاة األزرق خالل هذه الفترة بناء على طلب من اجلهاز الفني 
للمنتخب االوملبي. من جانبه وافق نادي القادسية على إعارة مدرب 
حراس املرمى احمد حيدر للعمل مع اجلهاز الفني ملنتخب ش���باب 
األزرق حتت 19 سنة بعد ان كان احتاد الكرة قد طلب ذلك من ادارة 

القادسية في وقت سابق.

املوسم اجلديد يبدأ بلقاء الكويت والقادسية في كأس السوبر

العربي يطلب لهيب رسميًا

سباحونا يشاركون تحت علم االتحاد الدولي
أعلن االحتاد الدولي للسباحة 
ان سباحي الكويت سيشاركون 
في بطولة العالم داخل حوض 
صغير في دبي م���ن 15 الى 19 
ديسمبر املقبل حتت علمه وليس 
العلم الكويتي بسبب استمرار 
ايقاف نش���اط اللجنة االوملبية 
الكويتية من قبل اللجنة االوملبية 

الدولية.
 وجاء في بيان لالحتاد الدولي 
للس���باحة »ان اعضاء االحتاد 
الكويتيني  السباحني  قرروا ان 
ميكنهم املشاركة في بطولة العالم 

في دبي وفي البطوالت القارية 
كدورة االلعاب االسيوية حتت 

علم االحتاد الدولي«.
 وتقام دورة االلعاب االسيوية 
في مدينة غوانغ زهو الصينية 
من 12 الى 27 نوفمبر املقبل، كما 
ان االحتاد الدولي لكرة اليد اتخذ 
القرار ذاته مبشاركة منتخباتنا 
القارية  البطوالت  الوطنية في 
والعاملية حت���ت العلم الدولي 

وليس الكويتي.
 وكان���ت اللجن���ة االوملبية 
الدولية اعلنت في 23 يونيو ان 

الرياضيني الكويتيني سيشاركون 
ف���ي دورة االلع���اب االوملبية 
االولى للشباب في سنغافورة 
في أغسطس املقبل حتت العلم 
الكويتي  العلم  االوملبي وليس 

للسبب عينه.
 وجمدت اللجن���ة االوملبية 
الدولية نشاط اللجنة الكويتية، 
كما ان معظم االحتادات الرياضية 
الدولية اوقفت نشاطات االحتادات 
الكويتية »بس���بب عدم تعديل 
القوانني الرياضية في الكويت مبا 

يتالءم مع امليثاق االوملبي«.

اإلسكواش يواصل استعداداته 
لبطولة العالم في القاهرة

 أكد أمني صندوق احتاد االس���كواش ولي���د الصميعي أهمية 
املعس���كرات اخلارجية التي يقيمها املنتخب الوطني لالسكواش 
استعدادا لالس���تحقاقات املقبلة س���واء على املستوى القاري أو 

البطوالت العربية والعاملية.
وأض���اف الصميعي أن املدير الفني للمنتخب ناصر زهران قد 
وضع جدول تدريبات لالعبني على فترتني صباحية ومسائية مبعدل 
س���اعتني ونصف الساعة في كل فترة ويشمل التدريب كذلك رفع 
اللياقة البدنية وخوض لقاءات مع العبي املنتخب املصري والعبي 
اندية سموحة واجلزيرة واالهلي واملعادي. وذكر أن برنامج التدريب 
يشمل اضافة الى رفع معدل اللياقة البدنية اخلطط التكتيكية خالل 
املباريات تبعا لظروف كل مباراة، مشيرا الى ان املعسكر احلالي 
قد رفع من مع���دالت اللياقة البدنية لالعبني خاصة أنه يأتي بعد 
فترة امتحانات نهاية العام الدراسي وما ترتب عليه من انخفاض 

في معدالت اللياقة البدنية ونأمل أن ترتفع اللياقة.
وأعرب الصميعي عن أمله أن يس���تفيد الالعبون من املعسكر 
خلوض االستحقاقات املقبلة في بطولة العالم املقبلة في االكوادور 

والبطولة العربية بالرياض والبطولة االسيوية.
وعن املعسكر التدريبي قال الصميعي ان املعسكر ينقسم الى 
مجموعتني األولى للناشئني )حتت 19 سنة( برئاسته وتضم االداري 
منصور العدواني واملدرب ناصر زهران اضافة الى ستة العبني هم 
ناصر راش���د وعقيل اشكناني ويوسف نزار وحسن تقي وحسن 
عبداجلادر ويوسف غريب وذلك للمشاركة في بطولة العالم التي 

ستقام في االكوادر 27 من الشهر اجلاري.
وأضاف أن املجموعة الثانية تعنى بفئة )العموم رجال وحتت 
17 و13 سنة( ويترأسها امني السر املساعد في االحتاد فايز املطيري 
وتضم عضو مجلس ادارة االحتاد عبداهلل السبيعي ومدير املنتخبات 
عبداهلل العنزي واملدرب بدر رمزي واملدرب عمران خان اضافة الى 
18 العبا وذلك لالستعداد للبطولة العربية التي ستقام في الرياض 
23 يوليو احلالي. وقال ان العب���ي املجموعة الثانية هم عبداهلل 
املزين وعمار التميمي وسالم فايز وفالح فايز من فئة )العمومي( 
وعلي عبد اجلادر وفهد الكندري وعيس���ى اشكناني وعذبي خالد 
فئة )حتت 17 سنة( وعيسى غلوم ومحمد شاهني وخالد اجلميدل 

ومحمد عبدالعزيز )حتت 13 سنة(. 

هل يلعب فرج لهيب للعربي أم يظل في الكويت؟

العبو أزرق الناشئني في معسكرهم بسلوڤاكيا مبارك الخالدي
قدم مجلس إدارة النادي العربي كتابا رسميا 
الى مجلس ادارة ن���ادي الكويت يطلب فيه ضم 
املهاجم املخضرم ف���رج لهيب للعب في صفوف 

االخضر املوسم املقبل.
وكان���ت اللجنة االحترافية للعربي برئاس���ة 
عبدالعزيز عاشور وأحمد العمران قد طلبت من 
مجلس ادارة النادي مخاطبة ادارة الكويت رسميا 
لالستعانة بخدمات الالعب املخضرم في هجوم 

االخضر.
وكان لهيب قد دخل تدريبات االبيض اليومني 
املاضيني بعد ان انتهت إعارته الى نادي الساملية، 
وقد خاض الالعب حصت���ني تدريبيتني على يد 

املدرب اجلديد لالبيض البرتغالي جوزيه روماو 
ومساعده انطونيو، كما سلم لهيب جواز سفره 
الى إدارة األبيض متهيدا للس���فر مع الفريق الى 

املعسكر االعدادي مبدينة نيون السويسرية.
وكانت ادارة الكويت قد منحت لهيب الفرصة 
املوس���م املاضي للعب في صفوف الساملية بعد 
اعتماد اجلهاز الفني للفريق على خدمات مجموعة 
من املهاجمني ف���ي مقدمتهم العماني اس���ماعيل 
العجمي والبرازيلي كاريكا والقناص علي الكندري 

واملخضرمون عبداهلل نهار وبشار عبداهلل.
ومن املتوقع ان تفاحت ادارة الكويت لهيب بشأن 
انتقاله للعربي وستترك له القرار الختيار بقائه مع 

االبيض املوسم املقبل او الرحيل الى العربي.

مبارك الخالدي
أشاد مساعد مدرب املنتخب الوطني للناشئني 
أنور بوطيب���ان بالتزام الالعب���ني وإقبالهم على 
التدريبات خالل املعس���كر املقام حاليا في مدينة 
بشتني السلوڤاكية. وقال بوطيبان اننا نهدف في 
املرحلة األولى من املعسكر الى رفع معدل اللياقة 
البدنية لالعبني بإجراء حصتني تدريبيتني بهدف 
تقوية عضالت الالعبني بأداء التمارين السويدية 
وكذلك متارين التقوية اخلاص���ة بصالة احلديد 
وفق برنامج متكامل يهدف الى بلوغ العبينا لياقة 

املباريات الرسمية.
واضاف بوطيبان ال شك ان األجواء في املعسكر 
وخصوصا االقبال الكبير من الالعبني على التمارين 
وبروح معنوية عالية سيساهم في حتقيق أقصى 
اس���تفادة من البرنامج االعدادي السيما ان لياقة 
الالعبني قد تأث���رت بعد فترة االنقطاع بس���بب 
االختبارات الدراسية وكذلك األجواء احلارة التي 
لم تس���اعدنا على خوض التدريب���ات في الفترة 

الصباحية.

واش���ار ال���ى ان اجلهاز الفني بقي���ادة املدرب 
البرتغال���ي ادغار بورغيس ق���د اتفق مع اجلهاز 
االداري للبحث عن 4 مباريات ودية فقط بش���رط 
ان يراعى فيها التدرج من حيث املس���توى الفني 

والبدني تفاديا ألي سلبيات غير متوقعة.
وأوضح بوطيبان ان الالعبني في حالة بدنية 
جيدة وال توجد أي اصابات في صفوف املنتخب حتى 
اآلن وقد حرصنا على عدم اللعب أمام فرق يتمتع 
العبوها ببنية جس���مانية قوية تفاديا لالصابات 
نظرا لقصر الفترة املتبقي���ة قبل انطالق بطولة 
نهائيات كأس آسيا التي نستعد لها، وحلرصنا على 
عدم فق���د أي جهود ألي العب وقع عليه االختيار 

لتمثيل األزرق في املرحلة املقبلة.
وكان األزرق قد وصل الى معسكره بسلوڤاكيا 
11 اجلاري والذي يس���تمر حتى 10 من أغس���طس 
استعدادا ملنافس���ات املجموعة الرابعة لنهائيات 
كأس آس���يا املقررة في اوزبكستان أكتوبر املقبل 
حيث يلعب األزرق مع منتخبات اإلمارات والصني 

والعراق.

لن ننساك يا شيخ الشباب 
 إن العني لتدمع وان القلب ليحزن وانا لفراقك يا باس���ل 
الصباح حملزونون، لقد انطفأت شمعة عمري برحيلك، لم ال 
وأنت الشيخ املخلص ابن أبو الكرم الذي ذكراه محفورة في 
قلب كل من عرف احلب واإلخالص، يا صديقي الباسل كنت 
لي احلبيب والصديق ورفيق دربي، لقد اخترنا أن نكون معا 
ونسافر معا لكن ش���اءت األقدار لك سفرا طويال فرقنا إلى 
األبد فقد اختارك الرب إلى دار البقاء إلى دار اآلخرة إلى دار 
اخللود، يا شيخ اإلخالص الباسل، لقد تقطع قلبي برحيلك 
وأدميت عيني ببكائي عليك، فذكراك في عيني وقلبي باقية 

لن متحوها األيام والسنون.
 فاللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله وأعفو عنه واجعل 
قبره روضة من رياض اجلنة وآنس وحشته وصبرنا وأهله 

وأحباءه بفراقه يا أرحم الراحمني.

جاسم الشمالن 

أزرق الناشئين يخوض 4 مباريات 
ودية في معسكر سلوڤاكيا

األزرق في المركز 85 عالميًا

قفز املنتخب الوطني 12 مركزا في 
التصنيف اجلديد الذي يصدره االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« شهريا، حيث 
أصبح ف���ي املركز 85 بعد ان كان في 
املركز 97، متقدما على منتخبات عربية 
أخرى مثل االم���ارات التي جاءت في 

املركز 88.


