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الوزير حسن منيمنة يتسلم درعا من أحد مسؤولي ملف قطر للمونديال جانب من سحب قرعة إحدى األلعاب

شعار االحتاد الدولي لكرة القدمعمر اونغارو اثناء احملاضرةشعار اللجنة االوملبية الكويتية

اللجنة األولمبية الكويتية أشارت إليه في اقتراحاتها لحل األزمة

»فيفا« يدعو إلنشاء محاكم محلية لحلّ النزاعات الرياضية
مبارك الخالدي

ح���ث رئيس جلن���ة اوضاع 
الالعب���ن باالحتاد الدولي لكرة 
الق���دم »فيف���ا« عم���ر اونغارو 
مس���ؤولي االحتاد اآلس���يوي 
لكرة القدم واالحتادات الوطنية 
املنضوي���ة حتت لوائ���ه على 
انش���اء غرف محلية او محاكم 
في االحت���ادات التابعة لالحتاد 
اآلسيوي تختص بفض النزاعات 
التي تنشأ وتسويتها بن الالعبن 
او تلك  املدرب���ن واالندي���ة  او 
اخلالفات التي تنشأ بن االندية 

واالحتاد الوطني.
وقال اونغارو في محاضرة 
نظمه���ا االحتاد اآلس���يوي في 
مقره ان »فيفا« على اس���تعداد 
للقيام باالدوار الالزمة ملساعدة 
االحتادات الوطنية النشاء تلك 
الغرف اخلاصة بتسوية النزاعات 

وتفعيل تطبيق هذا النظام.
واضاف ان »فيفا« مس���تعد 
النظم  للمس���اعدة في تغيي���ر 
االساس���ية واللوائ���ح اخلاصة 
باالحت���ادات الوطنية مبا يكفل 

العادية والت���ي تنظر النزاعات 
الرياضية ضمن الدوائر االدارية 

التابعة لها.

األولمبية الكويتية سبقت 

اجلدي���ر بالذك���ر ان اللجنة 
الكويتي���ة كانت قد  االوملبي���ة 
تقدمت بكتاب رس���مي الى مدير 
ع���ام الهيئ���ة العامة للش���باب 
والرياضة السابق فيصل اجلزاف 
مبقترحات محددة للخروج من 
االزمة الرياضي���ة الراهنة التي 
الكويت، وتضمنت  تعاني منها 
املذكرة بندا خاصا بالعمل على 
تأسيس قانون رياضي جديد بديل 
الرياضية املعمول  القوانن  عن 
بها حاليا، وبندا اخر بشأن انشاء 
محكمة رياضية متخصصة لفض 
الرياضية بن االندية  النزاعات 
والالعبن وبن االندية واالحتادات 
الرياضية مبا فيها احتاد الكرة. 
وبررت املذكرة في حينها جلوء 
الرياضي���ن الى احملاكم احمللية 
بس���بب ع���دم وج���ود محكمة 
متخصصة في املجال الرياضي.

انش���اء هذه الغرف التي تعتبر 
اس���تمرارا لقيام »فيفا« بانشاء 
محكمة لتسوية النزاعات في عام 
2001، الفتا الى ان االمر يستوجب 
الكثير من اجلهود ليالمس املقترح 
ارض الواقع. ومتنى اونغاروا ان 
يرى املقترح النور خالل السنوات 
الثالث املقبل���ة معربا عن ثقته 

بالوصول الى ما نسبته 80% من 
التي سوف  االحتادات االعضاء 

تطبق املقترح.
واوض���ح ان نظ���ام الغرف 
س���يكون مقدمة النشاء محاكم 
رياضي���ة متخصص���ة تتب���ع 
الوطني���ة، كما ان  االحت���ادات 
االحتاد الدولي مستعد لتدريب 

الكوادر املتخصصة لالملام بالنظام 
القضائي وتعين القضاة املختصن 
وتدريبهم على كيفية صنع القرار 
املفضي الى ح���ل النزاع، وعلى 
البحث جيدا  االحتادات املعنية 
ف���ي صلب ه���ذا املوضوع النه 
االس���اس من املقترح، الفتا الى 
قيام العديد من الدول االوروبية 

بتطبيق هذا النظام مثل هولندا 
وايطاليا وفرنسا واجنلترا.

استجابة آسيوية

ون���وه اونغارو باس���تجابة 
االحتادات اآلسيوية مع املقترح 
وق���ال انه ملس تعاونا جيدا من 
االحتاد اآلس���يوي ومن بعض 

الوطنية املنضوية  االحت���ادات 
حتت لوائه والت���ي تبحث عن 
االداء الراقي ف���ي احتاداتها من 
حيث احلرص على تطويق كل 
ما يطرأ من خالفات بن اطراف 
العملية الرياضية في االحتادات 
الوطنية. اجلدير بالذكر ان عددا 
غير قليل من االحتادات الوطنية 

في آسيا يواجه مشاكل داخلية 
عرضت هذه االحتادات لش���بح 
ايقاف النشاط كاالحتاد الكويتي 
واللبناني واالردني والعراقي علما 
أن هذه االحتادات تخلو من غرف 
خاصة لفض النزاعات الرياضية 
الرياضيون بالدول  حيث يلجأ 
اآلس���يوية الى احملاكم االدارية 

فوز لبناني ثاٍن في السلة وخسارتان في الطائرة والقدم

خسارة أزرق اليد وفوز الطائرة في »األلعاب المدرسية«

ناجي شربل
عانى أزرق اليد من خسارته االولى في 
دورة االلعاب العربية املدرسية ال� 18 التي 
يس����تضيفها لبنان حتى 5 أغسطس، امام 
البحرين بفارق هدف واحد 25-26 )الشوط 
االول 16-11(، في املباراة التي اجريت بينهما 
في قاعة حامت عاشور بنادي الصداقة، والتي 
اعتب����رت االقوى في ال����دورة، اذ قدم فيها 
املنتخبان أرفع مستوى. وكان افضل مسجل 
للكويت عبداهلل الغربلي 9 اهداف. وللبحرين 
كميل علي وعلي محمد 6 اهداف لكل منهما. 
وكان االزرق تعادل في مباراته االولى مع 
سورية. في حن حقق أزرق الطائرة فوزا أول 
على قطر 3-0 )25-22، 25-16، 25-15( في 
املباراة التي اجريت بينهما في مجمع ميشال 
املر في املجموعة الثانية.وفي كرة الطاولة 
التي تقام مبارياتها في نادي األدب والرياضة 
بكفرشيما، خسر االزرق امام العراق 3-0، 
وامام االمارات 1-3 للذكور. في حن وصلت 

بعثة أزرق السباحة، ونزل افرادها في فندق 
»رويال« عن سعادة، بعد تنسيق مع االحتاد 
اللبناني للس����باحة. وعلى خط آخر، اهتم 
املسؤولون في وزارة التربية والتعليم العالي 
اللبنانية مبعاجلة الثغرات التنظيمية التي 
خرجت الى العلن، وآخرها انطالق مباريات 
كرة الطاولة دون قي����ام االحتاد اللبناني 
لكرة الطاولة بالتنسيق مع اللجنة العليا 
املنظمة. كما تكررت قضية تسجيل سائقي 
الباصات مهمات ونيل مستحقات، من دون 
القيام مبا يجب عليهم. وشكا أفراد عدد من 
الفرق اللبنانية، من عدم تأمن نقل التالميذ 

الى املالعب.

فوز لبناني

وشهد اليوم الثاني فوزا لبنانيا في كرة 
السلة على حساب املنتخب العراقي وخسارة 
منتخب كرة القدم أمام نظيره الس����وري، 
فيما خسر منتخب الطائرة بصعوبة أمام 

نظيره الس����عودي، وشهدت مباريات كرة 
اليد مفاجآت كبيرة.

وحق����ق منتخب لبنان فوزه الثاني في 
البطولة على حساب نظيره العراقي بنتيجة 
67-58 )االشواط 11-18، 28-29، 42-46، 
67-58(، وكان قس����طنطن قدسي أفضل 
مسجل للفائز برصيد 19 نقطة بينها خمس 
رميات ثالثية، وس����هير مسعود )15 نقطة 
بينها 9 نقاط من رميات حرة( ورمزي األمن 
13 نقطة وبول إسكندر 10 نقاط وللخاسر 
عل����ي مؤيد 17 نقط����ة وذو الفقار 15 نقطة 
وخرج العراقي حس����ان عبداهلل الرتكابه 
خمسة أخطاء. قاد املباريات احلكم السوري 

جمال الترك والسعودي نزير أسعد.
وفي كرة اليد تلقى لبنان خسارته الثانية 
في البطولة على يد املنتخب القطري بفارق 
هدفن )20-22( بعد مباراة قوية اتسمت 
بالندية وانتهى شوطها األول بالتعادل )10-
10(، وكان اللبنان����ي عباس حمدان أفضل 

مس����جل في املباراة برصيد 7 أهداف، ومن 
املنتخب القطري حمدي عياد )6 أهداف(.

قاد املباراة احلكمان الكويتي أحمد املطوي 
والسعودي أمين النكا.

وفي مب����اراة مجنونة أثبتت علو كعب 
البحريني والكويتي، فاز األول  املنتخبن 
بفرق ه����دف واحد وبنتيج����ة )25-26(، 
الشوط األول )11-16(، وكان الكويتي عبداهلل 
الغربلي أفضل مسجل في املباراة برصيد 9 
أهداف ومن الفريق البحريني سجل كل من 
كميل علي وعلي محمد 6 أهداف.قاد املباراة 
احلكمان اللبناني كاظم مكش����ر والعراقي 
فاضل كاظم. وفي مسابقة كرة القدم في 
املجموعة االولى فرض املنطق نفسه في 
مباراة لبنان وسورية التي انتهت ملصلحة 
الضيوف بنتيجة )2-0( الشوط األول 
)1-0(، على ملعب بيروت البلدي سجلهما 
أنس بوطة في الدقيقة )26( وحارس كمال 

في الدقيقة )71(.

الشيخ أحمد الداود

يتوجه وفد املنتخب الوطني 
للدراج���ات الناري���ة الرملي���ة 
ال�)موتو.كروس( غدا الى مدينة 
ميالن���و االيطالية للدخول في 
معسكر تدريبي استعدادا لبطولة 
التي  ايطاليا للمو.توك���روس 
ستقام في الثامن من أغسطس 
املقبل. وقال رئيس مجلس ادارة 
نادي السيارات والدراجات اآللية 
الش���يخ أحمد الداود ل� »كونا« 
ان أعض���اء املنتخ���ب اج���روا 
االستعدادات النهائية للمشاركة 
من خالل التدريبات املكثفة على 
مضمار »املوتو.كروس« بحلبة 
جاب���ر األحم���د الدولية ملدة 10 
أيام تركزت على زيادة اللياقة 
البدنية للمتس���ابقن ليكونوا 
جاهزين ملنافسة أبطال أوروبا 
الذين يتمتعون بخبرة دولية 

كبيرة.
وأشاد الداود الذي يرأس الوفد 
البطولة،  الرسمي املشارك في 
بالتطور الكبير الذي طرأ على 
الكويتين  مستوى املتسابقن 
خالل الفترة القصيرة املاضية، 

كل املستويات«.
ال���داود ان وجود  وأوضح 
املنش���آت بحلبة جابر األحمد 
الدولية أسهم في تطوير املستوى، 
حيث أقيمت بطولة جابر األحمد 
الدولي���ة خالل أبري���ل املاضي 
مبشاركة 10 دول عربية وأوروبية 
»وجترى حاليا االس���تعدادات 
لتطوير املضامير الس���تضافة 
بطوالت إقليمية ودولية حسب 
املواصفات الدولية وشروط األمن 
والسالمة املعتمدة من االحتاد 
الدولي لرياضة الدراجات )أف.
الداود بالشكر  آي.أم(«. وتقدم 
إلدارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة على الدعم الذي قدمته 
لتسهيل مش���اركة املنتخب في 
هذه البطولة، معربا عن أمله في 
استمرار هذا الدعم على صعيد 
البطوالت احمللية التي ينظمها 
النادي واملشاركات اخلارجية 
في البطوالت اإلقليمية والدولية 
التي ستساهم في صقل املواهب 
الشابة لتحقيق االجنازات باسم 

الكويت.

حيث حققوا العديد من االجنازات 
بفضل املثابرة والتدريب املكثف 
بإشراف اللجنة الفنية لنشاط 

»املوتو.كروس« بالنادي.
وأش���ار الى أن هذا التطور 
كف���ل لهم هذه املش���اركة التي 
تعتبر األولى للكويت في القارة 
األوروبي���ة والتي »ستس���هم 
بالتأكي���د في رفع املس���توى 
الفني لهم وتأهيلهم للمشاركة 
في بطوالت خارجية مقبلة على 

»الدراجات النارية« في بطولة دولية بإيطاليا

الجمعية العمومية تشهد انتخاب مجلس جديد

منافسة ثالثية على رئاسة اتحاد الكرة السوري
تنطلق اليوم اعمال اجلمعية العمومية لالحتاد 
السوري التي ستشهد انتخاب مجلس جديد خلفا 
للجنة املؤقتة التي ادارت اعمال االحتاد نحو عام 
كامل وحتديدا منذ يوليو العام املاضي 2009 بعد 

قرار حل االحتاد الذي كان يرأسه احمد جبان.
وستش���هد انتخابات الرئاسة منافسة ثالثية 
بن احمد جبان وفاروق سرية وحسن سويدان 
وس���بق للثالثة ان عملوا في االحتادات السابقة 

املتعاقبة في مناصب مختلفة.
وميتلك فاروق س���رية حظوظا كبيرة للفوز 
على منافسيه وهو الذي سبق له العمل كسكرتير 
الحت���اد الكرة من عام 1984 وحتى 1994، قبل ان 
يعود وينتخب رئيسا لالحتاد عام 2000 لكنه لم 
يستمر طويال عندما قامت القيادة الرياضية العليا 
بحله بعد نحو عام تقريبا بسبب ما اطلق عليها 

وقتها فضائح فساد. اما احمد جبان فقد انتخب 
رئيسا لالحتاد عام 2005 واستمر حتى يوليو من 
العام املاضي قبل ان تقوم القيادة بحله لفضائح 
فساد ايضا ومت تشكيل جلنة مؤقتة الدارة اللعبة 
برئاس���ة معتصم غوتوق. وف���ي ظاهرة طريفة 
سيكون احلكم الدولي السابق العقيد تاج الدين 
فارس االسم الناجح االول في انتخابات االحتاد 
اجلديد حيث قام بترشيح نفسه ملقعد نائب الرئيس 
والنه لم يتقدم احد غيره لهذا املنصب فقد اعتبر 
فائ���زا بالتزكية، علما ان ف���ارس كان من ضمن 
اعضاء احتاد احمد جبان الذي مت حله. ويتنافس 
على مقاعد العضوية السبعة 20 مرشحا، حيث 
سيتم انتخاب 3 اعضاء من املقيمن في دمشق من 
اصل 7 مرشحن، و4 اعضاء من ابناء باقي املدن 

السورية من اصل 12 مرشحا.

سمير زاهر بأحد املؤمترات الصحافية

القاهرة، تنفيذا لتعليمات األمن، والتزما 
بلوائح الكاف، بعد ان ابلغ االحتاد األفريقي 
بان املباراة في ستاد القاهرة، وال يجوز 

تغيير امللعب إال ألساب قهرية.
من جهته، أعل���ن رئيس احتاد الكرة 
املصري سمير زاهر استعداده الكامل لعقد 
جلس���ة مع اإلخوة اجلزائرين تتم فيها 
املصاحلة وتصفية النفوس متاما وفتح 

صفحات جديدة يس���ودها احلب واملودة 
بن األشقاء العرب.

وقال زاهر انه مندهش مما يتردد عن 
عرقلته للصلح بن مصر واجلزائر، مؤكدا 
أنه دائما كان يسعى للمصاحلة مع األشقاء 

اجلزائرين.
وكانت صحيف���ة »البالد اجلزائرية« 
قد ذكرت أن زاهر العائد لرئاسة االحتاد 

األهلي يعسكر لإلسماعيلي.. 
وزاهر يعلن استعداده لجلسة صلح مع الجزائريين

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد مدير الكرة بالنادي األهلي هادي 
خش���بة ان الفريق س���يدخل معس���كرا 
مغلقا مبدينة نصر غدا، استعدادا ملباراة 
اإلسماعيلي في اجلولة الثانية م�ن دور 
ال� 8 لدوري أبطال أفريقيا املقرر لها األحد 

املقبل.
وأشار خشبة إلى أن الفريق سيخوض 
مباراة ودية يوم 11 أغس���طس املقبل لم 
يتحدد طرفها الثاني أثناء توقف الدوري 
بس���بب خوض املنتخب القومي ملباراة 
ودي���ة مع نظيره التوغول���ي في يوم 11 

أغسطس.
من جانبه، قام املدي���ر الفني لألهلي 
الناشئن أمين  البدري باستدعاء  حسام 
أش���رف ظهير أيس���ر الفريق وعبداهلل 
عبدالعظيم مهاج���م الفريق لتجهيزهما 
بالشكل املناس���ب خاصة، أن أشرف من 
الالعبن الذين سيشاركون خالل مباراة 
األهلي واحتاد الشرطة في بداية الدوري 
العام بعد طرد سيد معوض في السوبر، 
وكان اجلهاز الفني لألهلي بقيادة حسام 
البدري قد حصل على عدة شرائط ڤيديو 

ملباريات اإلسماعيلي األخيرة.
من جانب آخ���ر وافق رئيس املجلس 
القومي للرياضة حسن صقر على طلب 
رئيس األهلي حسن حمدي باقامة مباراة 
األهلي واالسماعيلي األفريقية على ستاد 

املصري بقرار من القضاء س���يجمد لقاء 
الصلح الذي كان مزمعا بن محمد روراوة 
رئيس االحتاد اجلزائري وهاني أبوريدة 
الرئيس بالنيابة في مقر اجلبالية. وكانت 
مصادر إعالمية أشارت إلى أن الدعوة التي 
كان قد تلقاها هاني أبوريدة الذي كان قائما 
بأعمال رئيس االحتاد من رئيس اللجنة 

األوملبية الليبية محمد معمر القذافي.
وأضافت الصحيفة اجلزائرية أن الهدف 
من دعوة أبوريدة وروراوة لزيارة ليبيا 
لي���س للصلح، ألن عالقة الثنائي جيدة، 
ولم تتأثر باألح���داث األخيرة بن مصر 
واجلزائر، وإمنا كان هدفها احلقيقي هو 
إلغاء قرار اللجنة األوملبية الليبية بتجميد 
املشاركات الرياضية مع مصر واجلزائر 
حلن انتهاء أزمتهما معا، واآلن وبعد أن 
عادت العالقات الرياضية تتحس���ن بن 
البلدين بدأ املسؤولون الليبيون يفكرون 

في إلغاء قرار التجميد.
من جانب آخر، يستعد السكرتير العام 
لالحتاد األفريقي لكرة القدم »كاف« مصطفى 
فهمي، لالنضمام إلى أسرة االحتاد الدولي 
لكرة القدم لإلشراف على جلنة املسابقات 
ب� »الفيفا«. وقد ذكر املوقع الرس���مي لل� 
»كاف«، أن فهمي سيستقيل من منصبه 
نهاية سبتمبر املقبل، لينتقل إلى اإلشراف 
على جلنة املسابقات في االحتاد الدولي 

بدال من األميركي جيم براون.

 بن همام: سأصوت الستضافة مونديال 2022

محمد بن همام وحسن الذاودي في املنتدى

صرح القطري محمد بن همام 
رئيس االحتاد اآلسيوي وعضو 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي 
لكرة القدم امس بأنه س����يصوت 
مللف قطر الستضافة كأس العالم 
2022، وسيختار أعضاء املكتب 
التنفيذي ال����� 24 الدول املضيفة 
ملونديال����ي 2018 و2022 ف����ي 2 
ديسمبر املقبل في مدينة زيوريخ 

السويسرية.
وق����ال بن همام مش����ددا على 
رغبته في عودة كأس العالم الى 
القارة اآلسيوية للمرة الثانية بعد 
2002 عندما اس����تضافتها كوريا 
اجلنوبية واليابان مبلف مشترك، 
ان صوت����ه س����يذهب الى احدى 
الدول اآلسيوية الثالث املرشحة 
الستضافة مونديال 2022 اذا لم 
تعد قط����ر داخل الس����باق.وقال 
بن همام للصحافين في منتدى 
كروي في سنغافورة امس: »لدي 
صوت واحد...وبصراحة، سأصوت 
لقطر، لكن اذا لم تعد قطر داخل 
السباق، سأصوت لدولة آسيوية 

أخرى«.
 وتاب����ع بن همام: »أنا رئيس 
االحتاد اآلسيوي، لذلك من مهامي 
رؤية آسيا تستضيف كأس العالم 

مرة جديدة بغض النظر عن هوية 
البلد املضيف«. كما توقع بن همام 
ازدهارا كبيرا للكرة اآلس����يوية 
في الس����نوات القادمة في الوقت 
الذي بدأ فيه رجال اعمال اجانب 
يهتمون باالستثمار في اندية القارة 
الصفراء. وقال بن همام على هامش 
معرض س����وكيريكس الرياضي 
»ال، انا لست مجنونا، انا متفائل 
ب����أن رجال االعم����ال االوروبين 
سيستثمرون في االندية اآلسيوية، 
واريد ان اش����اهد افضل الالعبن 

العاملين يدافعون عن ألوان اندية 
آس����يوية، ألن آسيا تستطيع ان 
تدفع نف����س االجور التي تنفقها 
االندية االوروبية«. واعترف بن 
همام باملهمة الصعبة التي تنتظر 
الكرة اآلس����يوية التي تتوق الى 
االحترافية من اجل ان تنافس على 
اعلى املستويات خصوصا ان القارة 
الصفراء متلك 150 ناديا محترفا 
بالكامل وقال في هذا الصدد »نريد 
ان نرفع العدد الى 700 او 800 ناد 

محترف«.

توقع ازدهاراً كبيراً للكرة اآلسيوية


