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تأجيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة لعدم اكتمال النصاب

الفالح: مشاركاتنا الخارجية تحت العلم األولمبي بيد مجلس الوزراء
مبارك الخالدي

ادارة  ارجأ رئيس مجل���س 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
املدير العام د.فؤاد الفالح اجتماع 
املجلس الذي كان مقررا له ظهر 
امس الى منتصف الشهر املقبل 
لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر 
اجتماع االمس كل من د.الفالح 
الرئي���س عبدالوهاب  ونائ���ب 
البناي والعضوان سعد الدوسري 
وسليمان العون، وبعد ان منح 
الفالح مدة ربع س���اعة امال في 
اكتمال النصاب اال انه عاد واعلن 
التأجي���ل الى منتصف الش���هر 
املقبل بسبب تواجد اغلب اعضاء 
املجلس البالغ عددهم 18 عضوا 

خارج البالد.
وكان من املفترض ان يناقش 
املجلس ظهر امس جدول اعمال 
يتضمن اعتماد محضر االجتماع 
احلادي عشر السابق وبحث مسألة 
التجديد ملجالس ادارات االندية 
املنحلة، كم���ا كان من املفترض 
ان يبحث املجلس املش���اركات 
العلم االوملبي  اخلارجية حتت 

وبند ما يستجد من اعمال.
وعقب رفع االجتماع قال الفالح 
ان قرار مشاركاتنا اخلارجية حتت 
العل���م االوملبي هو قرار يخص 
مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، 

الكوي���ت ونلتف حولها،  ابناء 
مضيف���ا ان اخلالف دليل صحة 
يتمتع بها الشعب الكويتي ونبقى 
زمالء مهم���ا تباينت اآلراء ولقد 
اجتمعت مع البناي قبل تواجدنا 
هنا وحتدثنا في الشأن الرياضي 
وسيكون ملجلس االدارة اجتماع 
منتصف الشهر املقبل لنزع فتيل 
االزمة الرياضية بش���كل نهائي 
الكويت بخطوات واثقة  لتعود 
الى اجنازاتها فالعودة الى الوراء 

لن حتقق لنا شيئا.
وقال انن���ي واثق في جهود 
الهيئ���ة والبناي  ادارة  مجلس 
بتجاوز االزمة بتكاتفنا جتاه كل 
ما يستجد ولنثبت للجميع ان في 
الكويت رجاال ال يساومون على 

حب الكويت كل في موقعة.
واثن���ى الفالح عل���ى الدور 
الذي يقوم به نواب املدير العام 
وهم عص���ام جعفر ويوس���ف 
الثاقب وجاس���م يعقوب وقال 
انني كمدرس جامعي في االدارة 
اؤم���ن بالتخصص وان الفرد ال 
يستطيع وحده حتقيق اجنازات 
ومن ذكرتهم يتمتعون بالكفاءة 
واالخالص ورسم السياسات، الفتا 
ال���ى ان دور الهيئة هو تنفيذي 
واملناط به رسم السياسات العليا 

في البالد هو مجلس الوزراء.

مشيرا الى ان مجلس ادارة الهيئة 
يرتبط بس���قف محدد للقرارات 
ال ميك���ن ان يتخطاه مبررا ذلك 
بان طرح املوضوع على جدول 
اعمال االجتم���اع جاء بناء على 
رغبة نائب الرئيس عبدالوهاب 

البناي للتش���اور واالستئناس 
برأي االعضاء بالرغم من حتفظي 

على ذلك.
الفالح: بداية نأس���ف  وقال 
لعدم اكتم���ال النصاب مقدرين 
دور االعالم في دعم االنش���طة 

الرياضية وايصاله كل ما يتعلق 
بالنشاط الرياضي للجمهور وكان 
من املفت���رض ان جنتمع اليوم 
ومنحنا الفرصة القانونية الكتمال 
النصاب ولكن ذلك لم يحدث ولم 
يتواجد سوى اربعة اعضاء ونحن 

نقدر ظروف اآلخرين حيث يرتبط 
الكثيرون باجازات وهو ما حال 

دون حضورهم.
واض���اف انه م���ن املهم ان 
يعرف اجلميع ان اجتماع اليوم 
جاء بناء على دعوة االخ نائب 

البناي  الرئيس عبدالوه���اب 
وبغض النظر عن صحة او عدم 
صحة الدعوة فأنا عندما سمعت 
بان هناك اجتماعا ملجلس االدارة 
حضرت فورا في وقت متأخر 
من الليل بالرغ���م من انني ال 

ازال في اجازة طبية.

خالف واضح

وكشف الفالح عن تباين في 
اآلراء م���ع البناي، الفتا الى انه 
مهما اختلفنا ف���ي اآلراء فنبقى 

د.فؤاد الفالح ويوسف الثاقب وعبدالوهاب البناي

شعار احتاد الكرة

خالد الغربللي يعود بعد شفائه من اإلصابة

بفتح باب املزايدة على الدوري، ولم يتقدم 
للعرض سوى احد البنوك احمللية الذي قام 
باقتناء كراسة املزايدة على البطولة ولكن 
سرعان ما تراجع عن الفكرة وسحب كراسة 
املزايدة قب���ل ايام من اغالق باب املزايدات، 
فيما لم يتقدم اي احد في املوس���م املاضي 

لشراء حقوق الدوري.
ويعقد مسؤولو احتاد الكرة االمل كثيرا 
عل���ى امكانية رعاية الدوري لهذا املوس���م 
اسوة بالدوريات االخرى في املنطقة، حيث 
مت االتفاق شفويا على اخلطوط العريضة 

اخلميس وخالد البرك.
واضاف ان إدارة اللعبة بقيادة 
قايد العدواني اس���تدعت العب 
الدائرة سعود العنبري حلثه على 
العودة للفريق بعد ابتعاده عن 
األبيض املوسم املاضي اللتزامه 
بالدراس���ة اجلامعية، وقد وعد 
العنبري العدواني بااللتزام مع 
الفريق، مشيرا الى ان العنبري 
يحتاج لبرنامج تدريبي خاص 
بعد زيادة وزنه بشكل ملحوظ 
وسيتم وضع البرنامج بالتنسيق 

مع املدرب وقد يكون العنبري من 
ضمن األسماء التي ستغادر مع 

االبيض للمعسكر اخلارجي.
وكشف العنزي عن تعرض 
حارس الفريق االول وليد احلوال 
القدم وس���يخضع  الصابة في 
الالعب جللسات طبية منتظمة 
في عيادة النادي حتت اشراف 
د.محمد رش���دي وس���ينخرط 
احلوال في تدريبات الفريق في 
بداية الشهر املقبل بعد االنتهاء 
من الفترة العالجية التي حددها 

الطبيب، مشيرا الى ان احلوال 
لعب دورا مهما مع زميليه احمد 
الفرح���ان وناصر الهاجري في 
تأهل االبيض الى دوري الستة 
الكبار واحلص���ول على املركز 
الثالث والتأهل الى نهائي كأس 
املركز  االحتاد واحلصول على 
الثاني، ما دعا احد االندية املتأهلة 
لدوري الكبار لتقدمي عرض شفهي 
الستعارته ملدة موسم ولكن ادارة 
العرض حلاجة  اللعبة رفضت 

الفريق جلهوده.

بحد أدنى 150 ألف دوالر

عقاب الجزائري يصل األسبوع المقبل

اتحاد الكرة يفتح باب المزايدة لرعاية الدوري

»يد« الكويت تحول معسكرها من تونس إلى إسطنبول

عبداهلل العنزي
يفتتح في االسبوع املقبل او الذي يليه 
على ابعد تقدير ب���اب املزايدة على بطولة 
الدوري املمتاز للموسم املقبل 2011/2010 بعد 
ان وضعت سكرتارية احتاد الكرة اللمسات 
االخيرة على كراسة املزايدة، حيث من املقرر 
ان يقوم االحتاد بتوزيع كراسات املزايدة على 
الشركات واملؤسسات الراغبة في احلصول 
على حقوق رعاية الدوري ملدة 10 ايام، على 
ان تقوم هذه الشركات بتقدمي عروضها الى 
مجلس ادارة احتاد الكرة خالل مدة اقصاها 
اس���بوع، وبعدها يتم اختيار افضل عرض 

مقدم لرعاية الدوري.
وقد كان لسفر اغلب اعضاء مجلس ادارة 
احتاد الكرة خارج الب���الد دور في تأجيل 
طرح املزايدة على الدوري ومن املنتظر ان 
يكتمل نصاب مجلس االدارة االسبوع املقبل 
العتماد كراسة املزايدة، حيث سيكون احلد 
االدنى حلقوق رعاية ال���دوري املمتاز 150 

الف دوالر.
ومنذ اقرار قانون 2007/5 الذي نص في 
احدى مواده على إلغاء جميع املسميات عن 
البطوالت الرياضية فيما عدا البطوالت التي 
حتمل اسم صاحب السمو االمير او سمو ولي 
العهد، لم تقم اي ش���ركة بشراء حق رعاية 
الدوري املمتاز او دوري الشهيد فهد االحمد 
كما كان يطلق عليه قبل قانون 2007/5، ففي 
املوس���م االول الذي تال صدور القانون قام 
سكرتير اللجنة االنتقالية االولى وائل سليمان 

4 ميداليات للقوى
في وارسو

الوطني  ش���ارك املنتخب 
أللعاب القوى في بطولة مبدينة 
وارس���و بپولندا على هامش 
معسكره املقام هناك استعدادا 
للبطولة األولى لدول غرب آسيا 
التي ستقام في سبتمبر املقبل 

في مدينة حلب بسورية.
وحقق عب���داهلل العميري 
املركز األول )ميدالية ذهبية( 
في مسابقة الرمح محققا مسافة 
قدرها 66.34م، كما فاز جاسم 
الثاني )ميدالية  سند باملركز 
فضية( محققا مس���افة قدرها 
الالع���ب فهد  64م، وش���ارك 
املرشاد في مسابقة القفز بالزانة 
وحق���ق املركز األول )ميدالية 
ذهبية(، وشارك جاسم املاص 
في سباق 400م وحقق املركز 

األول )ميدالية ذهبية(.

الشمري اقترب
من الكويت

مبارك الخالدي
اقترب مداف����ع كاظمة خالد 
إلى  الش����مري من االنضم����ام 
الكويت رس����ميا على  صفوف 
املقبل،  سبيل اإلعارة للموسم 
حي����ث عقد الش����مري اجتماعا 
صباح امس مع عدد من مسؤولي 
إدارة الكويت مت االتفاق خالله 
التعاقد  على تفاصيل وبن����ود 
بش����كل نهائي. ومن املتوقع ان 
يعلن مجلس إدارة الكويت عن 
انضمام الشمري بشكل رسمي 
القليلة  الس����اعات  في غضون 
املقبلة اذ من احملتمل ان يلتحق 
الالع����ب مبعس����كر الفريق في 
جنيڤ خالل األيام القليلة املقبلة 
متى توافرت التأشيرة الالزمة 
لس����فره. وكان الالعب قد أعلن 
في وقت س����ابق عن رغبته في 
االنتقال إلى صفوف األبيض بعد 
منح مجلس إدارة نادي كاظمة 
الفرصة له لالنتقال إلى أي ناد 

معسكر للحكام في المجر
يغادر غدا 38 حكما إلى املجر 
إلقامة معس���كر تدريبي ميتد 
اسبوعني استعدادا لبدء املوسم 
اجلديد ولرفع املستوى البدني 
والفني للحكام خاصة بعد اقرار 
االحتاد الدول���ي مجموعة من 
اللعبة  التعديالت على قانون 
أصبحت سارية املفعول اعتبارا 
من يونيو املاضي. وقال عضو 
جلنة احلكام فؤاد الربيعان ان 
املعسكر سيشتمل على متارين 
صباحية ومسائية بقيادة مدرب 
اللياق���ة البدني���ة علي مندني 
إلى محاضرات نظرية  إضافة 
وعملية يلقيها احملاضر اآلسيوي 
السابق د.احمد فرج تركز على 
التح���ركات الس���ليمة للحكام 
التعاون  واملساعدين وكيفية 
اجليد بينه���م اثناء املباريات. 
وأوضح الربيعان أنه س���يتم 
اجراء اختبار اللياقة البدنية في 
نهاية املعسكر جلميع املشاركني 
من احلكام. جدير بالذكر أن الوفد 
اإلداري للمعسكر يتكون من 5 
اداريني برئاسة سعد سكني وكل 
من عارف أبل وفؤاد الربيعان 
باإلضاف���ة للمحاضر ومدرب 

اللياقة البدنية.

حامد العمران
اكد مشرف الفريق االول لكرة 
اليد بنادي الكويت فيصل العنزي 
ل�»األنباء« ان إدارة الفريق حولت 
وجهة املعسكر اخلارجي استعدادا 
للموسم اجلديد من تونس الى 
العاصمة التركية اسطنبول بناء 
على رغبة اجلهاز الفني بقيادة 
اجلزائري كمال عقاب، مشيرا الى 
ان الوفد س���يغادر الى املعسكر 
في 3 سبتمبر املقبل وملدة ثالثة 
اسابيع، مبينا ان املدرب عقاب 
س���يصل البالد لتس���لم مهمته 
منتصف االسبوع املقبل وقد مت 
االنتهاء من اصدار تأشيرة الدخول 

اخلاصة به اول من امس.
وأشار العنزي الى ان اختيار 
الذين س���ينضمون  الالعب���ني 
التدريب���ي متروك  للمعس���كر 
للم���درب الذي سيس���لم قائمة 
باألسماء بعد أسبوعني من بداية 
مهمته مع الفريق ليشاهد جميع 
الالعبني ويختار التشكيلة التي 
سيعتمد عليها سواء من الفريق 
األول او حتت 18 سنة، الفتا الى 
ان صفوف االبيض اكتملت بعد 
ش���فاء العب منتخب الشباب 
خالد الغربللي من اصابته بعد 
خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف 
في اكادميية اسباير في الدوحة 
وعودته االسبوع املاضي حيث 
سيدخل الغربللي التدريبات مع 
الفريق االول االس���بوع املقبل 
ملعرفة مدى جاهزيته، مؤكدا ان 
الغربللي يعتبر قوة ضاربة في 
اخلط اخللفي ويشكل قوة جديدة 
للفريق الى جانب شقيقيه محمد 
وعبداهلل وصانع االلعاب عبداهلل 

بني احتاد الك���رة واكثر من جهة ترغب في 
الرعاية، خصوصا فيما يتعلق بطلبات احتاد 
الكرة من الشركة الراعية والتزاماتها، هذا 
باالضافة الى املميزات التي سيقدمها احتاد 

الكرة للشركات.
وبحسب قوانني رعاية الدوري سيكون من 
حقوق الراعي لبطولة الدوري اطالق اسمه 
على البطولة وحده، كما سيكون من حقه 
االستغالل االعالمي واالعالني للبطولة سواء 
في وس���ائل االعالم املختلفة او في بطاقات 
الدخ���ول الى املالعب او ف���ي االعالنات في 
املالعب، كما يحق لراعي البطولة وضع شعاره 

على مالبس الالعبني واحلكام والكرة.
فيما سيتحمل الراعي الكؤوس والدروع 
وامليداليات التذكارية لألندية الفائزة باملراكز 
االولى مع تقدمي جوائز ماليه للفائزين باملراكز 
االولى ال تقل قيمته���ا عن اجلوائز املقدمة 
سابقا، على ان تذهب قيمة الرعاية مناصفة 
50% الى الالعبني املشاركني ببطولة الدوري 

و50% الى صندوق احتاد الكرة.
اجلدي���ر بالذكر ان الدوريات في منطقة 
اخلليج وصلت الى خطوات كبيرة في عالم 
الرعاية، فالدوري السعودي ترعاه شركة 
»زي���ن« لالتصاالت بقيمة وصلت الى اكثر 
من 318 مليون ريال ملدة 5 مواسم بواقع اكثر 
من 63 مليون ريال للموس���م الواحد، فيما 
تصل قيمة رعاية الدوري االماراتي من قبل 
شركة »االتصاالت« الى ما يقارب 45 مليون 

درهم للموسم الواحد.

األزرق يواصل تدريباته في »دريم الند«

»الهيئة«: الكويت بطل كأس التفوق العام
مبارك الخالدي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة ظهر امس 
رسميا فوز نادي الكويت بكأس التفوق العام للموسم 
2010/2009 وبرصيد 298.287 وبفارق نصف نقطة 
عن غرميه التقليدي القادسية، وبذلك تسدل الهيئة 
الستار على الكشف عن هوية البطل رسميا بعد ان 
ادعى كل من الناديني فوزه بالكأس قبل اعالن الهيئة 
رسميا ظهر أمس. وبهذا االعالن يكون الكويت حقق 

كأس التفوق ألول مرة في تاريخه كاس���را احتكار 
القادس���ية لهذا اللقب وقد جمع الكويت 24 نقطة 
ف���ي كرة القدم و27 نقطة في كرة اليد و24 في كرة 
الطائرة و21 في كرة السلة و24 في التنس و11 في 
كرة الطاولة و29 في االسكواش و25 في السباحة و16 
في ألعاب القوى و11 في اجلودو و23 في التايكوندو 
و8.298 في الكراتي���ه و19 في املالكمة و12 في رفع 

األثقال و4 في املبارزة و9 في اجلمباز.

بندر وجواد ينضمان غدًا لمعسكر القادسية
األصفر غادر إلى القاهرة بـ 20 العبًا

املنتخب الوطني في معسكره مبدينة 6 أكتوبر

عبدالعزيز جاسم
الوطني  املنتخ���ب  واص���ل 
»الردي���ف« تدريبات���ه اليومية 
على ملعب درمي الند في مدينة 6 
أكتوبر بالقاهرة ضمن استعداداته 
للمشاركة في بطولة غرب آسيا 
الت���ي تس���تضيفها األردن في 
الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 
أكتوبر املقبلني، ويلعب األزرق 
في املجموعة الثانية التي تضم 
األردن املس���تضيف وسورية.  
وسيلتقي األزرق في 23 اجلاري 

مع حرس احلدود و26 منه مع 
احتاد الشرطة والفريقان يعتبران 
الفرق املتط���ورة في مصر  من 
خصوصا ح���رس احلدود بطل 
كأس مص���ر في آخر موس���مني 
ويشارك حاليا في كأس االحتاد 
األفريقي، وستتبقى مباراة اخرى 
لم يتحدد وقتها حتى اآلن بينما 
سيحدد تاريخ مواجهة منتخب 
شباب مصر بعد مواجهة احلدود 
والشرطة. وقد دخل التدريبات 
العامر  االنفرادية الالعب طالل 

املصاب بتمزق بالعضلة اخللفية 
بعد ان انتهت فترة راحته التي 
استغرقت أسبوعا بعد اصابته 
قبل اسبوع في التدريبات األولية 
لإلعداد، وسيركز مدرب املنتخب 
الصربي غوران توفاريتش في 
تدريباته كثيرا على الالعبني الذين 
ضمهم حديث���ا للمنتخب االول 
مثل عبدالعزيز املشعان وعامر 
املعتوق وعبداهلل الشمالي وفهد 
العنزي ال���ذي لم يأخذ فرصته 

كثيرا مع املنتخب االول.

عبدالعزيز جاسم 
اعتذر العبا القادسية احلارس علي جواد واملدافع 
فايز بندر عن املغادرة امس مع فريقهما الى معسكر 
القاه���رة، وجاء اعتذار جواد بعد ان رزق مبولود 
اول من امس وسيلتحق بالوفد غدا مع فايز بندر 
ال���ذي منعته ظروف عمله من املغ���ادرة مع وفد 
األصفر، وكان بندر عاد من العالج قبل يومني ولم 
يخض اي تدريب مع الفريق. وبذلك غادر األصفر 
ب� 20 العبا بعد انضمام السوريني فراس اخلطيب 
وجهاد احلس���ني اللذين تدربا مع الفريق أول من 
امس باجلري اخلفيف فقط متهيدا إلعطائهما كورسا 
لياقي���ا متكامال مع بعض الالعبني اآلخرين الذين 

التحقوا مؤخرا بالفريق. 
وقد وصل املدرب محم���د ابراهيم الى الكويت 

اول من امس لكنه لم يقد التدريب األخير وفضل 
ان تنطلق مرحلة التدريب���ات من القاهرة والتي 
قال انها ستكون اكثر جدية والتزاما وسيحدد من 
خاللها تشكيلته األساسية للموسم املقبل خاصة 
خط الهجوم الذي دائما يس���بب قلقا نظرا لكثرة 
الالعبني مثل بدر املطوع وحمد العنزي وس���عود 

املجمد وخلف السالمة وفراس اخلطيب. 
وسيلتقي األصفر في القاهرة مع بني سويف 
26 اجلاري ومع اإلنتاج احلربي 30 منه اضافة الى 
مباراة ثالثة في 5 اغس���طس ستكون مع الشرطة 

او طالئع اجليش. 
وجاء االتفاق على هذه املباريات بناء على طلب 
املدرب محمد ابراهي���م الذي يريد من خاللها رفع 

معدل لياقة الالعبني.


