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اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الجديد وأنباء عن قبول النواف منصب الرئيس

العفاسي: لجنة مؤقتة إلدارة اتحاد الكرة النتخاب 14 عضوًا

المجددي: رعاية ناجحة لـ  »معجزة الشفاء« للكندري

شباب النجمة في النصر

زيڤادينوفيتش مدربًا لسورية

»الكرة بملعبك« يعود من جديد

يقيم فريق ش���باب النجمة 
البحريني لكرة القدم معسكرا 
في نادي النصر خالل الفترة من 
12 الى 19 اجلاري وسيلتقي اليوم 
في اولى مبارياته التجريبية مع 
شباب التضامن، وفي 16 اجلاري 
مع ش���باب النصر ثم يختتم 
القادسية  مبارياته مع شباب 

في 18 منه.

أكد رئيس االحتاد الس���وري 
لك���رة القدم فاروق س���رية عن 
»جتميد« مه���ام مدرب املنتخب 

األول فجر إبراهيم. 
وعلمت وكالة »فرانس برس« 
ان االحتاد السوري يتجه للتعاقد 
مع مدرب أجنبي وقد يكون ميالن 
زيڤادينوفيتش الذي س���بق ان 
درب منتخبات العراق )2000-
2001( واليم���ن )2002( وغان���ا 
)2002-2004( وصربيا )1998-

1999(، وفريقي الشباب الكويتي 
)1989-1990( والنصر السعودي 

.)2000(

الرياضي  البرنام���ج  يعاود 
»الكرة مبلعبك« الذي يعرض على 
الفضائية السورية  الدنيا  قناة 
الظهور بعد شهر كامل من التوقف 
عن بثه في شهر رمضان املبارك 
ليبث من األحد إلى اخلميس من 
كل أسبوع. وأشار اإلعالمي لطفي 
األس���طواني الذي يع���د ويقدم 
البرنام���ج مع فري���ق عمل من 
الشباب اإلعالميني إلى أن امللف 
األول واألهم الذي سيتم فتحه بكل 
تفاصيله سيكون حال املنتخب 

السوري الكروي األول.

الشفاء«  قامت شركة »عسل معجزة 
الش����ركة الرائدة في مجال صناعة املواد 
الكوي����ت ومنطقة اخلليج  الغذائية في 
برعاية دورة جاسم الكندري الرمضانية 
ال� 12 لكرة القدم، التي أقيمت خالل شهر 
رمضان املبارك على صالة نادي اليرموك، 
برعاية النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك وشارك 

فيها 32 فريقا.

وأعرب املدير اإلقليمي لشركة »معجزة 
الش����فاء« محمد املجددي عن س����عادته 
بالنجاح املميز للدورة، مش����يرا الى ان 
»معجزة الش����فاء« ال تتوقف عن رعاية 
االنشطة التي تهم شعب الكويت، فبعد 
رعايتها للكثير من األنشطة االجتماعية 
واخليرية واالنسانية التي أدخلت الفرحة 
والسرور على الكثير سواء من كبار السن 
او االطفال او ذوي االحتياجات اخلاصة، 

ال����دورة الرياضية  قامت برعاي����ة هذه 
تشجيعا على ممارسة الرياضة وحتفيزا 
عل����ى اإلقبال عليها وإميان����ا منها بدور 

الرياضة الكبير.
وق����ال املج����ددي ان دورة الكن����دري 
الرمضانية كانت عرسا كرويا مزج بني 
السياس����ة والرياضة، كما كانت فرصة 
أخوية التقى في نهايتها أعضاء السلطة 
التشريعية والتنفيذية ورجال الصحافة 

واالعالم في مباراة تنافسية ودية.
وقد شهد احلفل اخلتامي للدورة توزيع 
هدايا مميزة مقدمة من شركة عسل معجزة 
الشفاء على العبي الدورة، باالضافة الى 
الفرق التي حققت مراكز متميزة في الدورة، 
وقدم القائمون على الدورة الشكر لشركة 
عسل معجزة الشفاء على تلبيتها الدعوة 
ورعايتها املميزة للدورة وحرصها الشديد 

على إجناحها.

 مبارك الخالدي و»كونا«
اكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي التزام 
احلكومة بتعهداتها السابقة بعدم 
عودة مجال���س ادارات االندية 
الت���ي صدر ق���رار بحلها ما لم 
يصدر بش���أنها حكم قضائي، 
واالندية هي: القادسية والنصر 
واجلهراء واليرموك والصليبخات 
والتضامن وخيطان والساحل«.

وكان قد صدر حكم قضائي سابق 
بعودة مجلسي ادارتي الفحيحيل 

والشباب.
وقال د.العفاس���ي ردا على 
س���ؤال ل� »كونا« حول مصير 
مجالس ادارات االندية التي مت 
حلها انه »ال عودة ملجالس ادارات 
هذه االندية التي مت حلها مبوجب 
قرار من مجل���س ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ما لم 

يصدر بشأنها حكم قضائي«.
القدم اعلن  وعن احتاد كرة 
انه »ستتم قريبا  د.العفاس���ي 
دعوة جمي���ع االندية النتخاب 
جلن���ة مؤقتة الدارة احتاد كرة 

القدم على ان تقوم هذه اللجنة 
فيما بعد بالدعوة لعقد جمعية 
عمومية غير عادية لتعديل املادة 
32 بحيث يكون لكل ناد ممثل 

في احتاد كرة القدم«.
وردا على سؤال بشأن فيصل 
اجلزاف اوضح انه »صدر حكم 
من محكمة االستئناف لصالح 
اجل���زاف اال ان احلكم موقوف 
تنفيذه االن الى ان يتم الفصل 
في الطعن املقدم من قبل د. فؤاد 

الفالح في محكمة التمييز«.
واضاف انه »اذا مت تأييد احلكم 
الصادر من محكمة االستئناف 
فس���يعود اجلزاف الى منصبه 
رئيس���ا ملجلس االدارة ومديرا 
عام���ا للهيئة العامة للش���باب 

والرياضة«.

إشكال الحكومة

الدائرة املس���تعجلة  تصدر 
مبحكمة االستئناف اليوم حكمها 
في االشكال املرفوع من احلكومة 
الذي تطلب في���ه ايقاف تنفيذ 
حكم محكمة اول درجة 2010/620 

االعداد الجتماع متوقع العضاء 
مجلس ادارة الهيئة اجلديد بعد 
قرار مجلس الوزراء في 7 اجلاري 
بحل مجلس ادارة الهيئة السابق 
وتعيني 8 اعضاء جدد من اصل 
17 ميثلون املجلس، واالعضاء 
املعينون هم محمد املس���عود 
وطرقي سعود وفواز املزروعي 
الغامن ويوس���ف  وخالد فراج 
اليتامى وصالح الذويخ وحامد 
الرومي وحسني بلوشي، في حني 
ان االعض���اء اآلخرين ميثلون 

اجلهات احلكومية.
ومن غير املنتظر اال يتمخض 
االجتماع االول للمجلس اجلديد 
ق���رارات حاس���مه خاصة  عن 
بإلغ���اء قرار املجلس  املتعلقة 
الس���ابق اخلاص بحل مجالس 
ال���� 8 خاصة  ادارات االندي���ة 
ان وزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي قد ادلى 
بتصريحات في اعقاب صدور 
مرسوم تشكيل املجلس اجلديد 
مفادها التأن���ي والتريث حلني 
صدور بقية االحكام القضائية 

الرياضي قبل  املتعلقة بالشأن 
اتخاذ اي قرارات متس���رعة ال 
تخدم االجتاه احلكومي الرامي 
حللحلة االزمة الرياضية، ولذلك 
ف���إن االجتماع ل���ن يخرج عن 
منح الرئي���س الفالح تفويضا 
املالية  القرارات  خاصا لبعض 
واالدارية اخلاصة بعمل الهيئة 
واعادة تشكيل اللجان اخلاصة 

باملجلس.
من جهة اخرى ترددت اخبار 
في االوس���اط الرياضية االيام 
املاضية عن قبول الشيخ احمد 
الن���واف منصب املدي���ر العام 
للهيئة بع���د ان كان قد اعتذر 
عنه في وقت س���ابق وذلك في 
الس���عي احلكومي اجلاد  اطار 
إلنهاء ازمة الرياضة السيما ان 
املؤشرات تؤكد خروج الفالح من 
الهيئة في نوفمبر املقبل لرغبته 
التقاعد والتف���رغ لعمله  ف���ي 
االكادميي وإلفساح املجال امام 
احللول احلكومية الخذ طريقها 
على ارض الواقع بعد ان اضحى 

احد مفاصل االزمة الراهنة. 

اداري/6 والقاضي بالغاء قرار 
الفالح  احلكومة بإحالة د.فؤاد 
بصفت���ه مدي���را عام���ا للهيئة 
الى  العامة للشباب والرياضة 

التقاعد.
وكان محام���ي ادارة الفتوى 
والتشريع وهي املمثل القانوني 

للحكومة، قد طلب في اجللسة 
السابقة ترك اخلصومة بسبب 
ان محكمة االستئناف قد اصدرت 
حكمه���ا 2010/556 بتاري���خ 8 
اغسطس املاضي بالغاء احلكم 
املستشكل فيه، االمر الذي يعد 
معه االشكال املاثل فاقدا ألثره 

ومحتواه ما يبرر للحكومة ترك 
اخلصومة فيه.

اجلدير بالذكر ان الفالح باشر 
مهامه كمدير ع���ام للهيئة فور 
انتهاء اإلشكال القانوني املقدم 
ضد حكم محكمة االس���تئناف 
تفعي���ال لقرار وزير الش���ؤون 

االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاسي اخلاص بعودته ملمارسة 

مهام عمله.

اجتماع متوقع للمجلس الجديد

املتوقع ان يبدأ مكتب  ومن 
املدير العام بالهيئة صباح اليوم 

الحكومـة ملتزمـة بتعهداتها بعدم عـودة مجالـس إدارات األندية المنحلـة مالم يصدر بشـأنها حكم قضائي 

فيصل اجلزاف د.فؤاد الفالح د.محمد العفاسي

الشيخ أحمد العبداهلل يسلم درعا ملمثل شركة معجزة الشفاء  الشيخ جابر املبارك متوسطا فريقي النواب والوزراء

اقتراح يمني لتسمية »خليجي 20« بـ » الشهيد «

االتحاد يهنئ القيادة السياسية
البحرين لعب مع »المتشبه« بتوغو

عروض للعريفان من القادسية وكاظمة
وفد »فيفا« يزور المنشآت القطرية

إيالف: يس����عى اليمنيون الى 
النس����خة العشرين من  تسمية 
كأس اخلليج باس����م الشهيد فهد 
األحمد شهيد الرياضية الكويتية 
والعربية واآلسيوية تقديرا منهم 
ملواقفه جتاه اليمن ألن املغفور له 
كان أول من نادى بصوت مسموع 
مبشاركة اليمن في دورات كأس 
اخلليج لكرة القدم، وظل حلم هذا 
الشهيد يبحث عن حلظة التحقق 
حتى جتس����د ذلك باملصادفة في 

»خليجي 16« في الكويت.
وعندما قرر مجلس إدارة احتاد 
الك����رة الكويتي تأجيل االجتماع 
الذي كان مقررا في نهاية أغسطس 
املنص����رم لرؤس����اء االحت����ادات 
أك����د رئيس االحتاد  اخلليجية، 
الش����يخ طالل الفهد دعم الكويت 
لليمن الستضافة »خليجي 20« 
التزاما وحتقيق����ا ألمنية أطلقها 
الشهيد فهد األحمد منذ أكثر من 

20 عاما.
 وحتدث الى »إيالف« الصحافي 
اليمني عبدالعزيز الهياجم مدير 
حترير موقع »الثورة نت« قائال: 
على الرغم ما ش����اب حفل قرعة 
البطولة من إرباك أفس����د فرحة 
اليمنيني ورغبتهم في تقدمي رسالة 

طمأنة لألشقاء وهي األخطاء التي 
صبت في صالح املشككني بقدرة 
البطولة  اليمن على اس����تضافة 
وجناحه����ا إال أن ذلك في رأيي ال 
يرقى الى حجم التأثير على قرار 
االستضافة، فاليمن أصبحت جزءا 
من هذه البطولة وفقا لقرار قادة 
دول مجلس التعاون في قمة مسقط 
)ديسمبر 2001( وأصبح موضوع 
االستضافة حقا مشروعا لها وهو 

ما مت منحه بإجماع خليجي.
وكشف الهياجم وهو مراسل 
القناة الرياضية الس����عودية في 
صنعاء عن مقترح متداول حاليا 
في األوس����اط اإلعالمية اليمنية 
لتس����مية الدورة باس����م الشهيد 
الشهيد في دعم  عرفانا مبواقف 
الرياضة اليمنية ولكون الرجل كان 
في طليعة املنادين بدخول املنتخب 
اليمني في بطوالت كأس اخلليج 
ووقف الى جانب اليمن أكثر من 
كثير من أبنائها. وأضاف الهياجم 
بالنسبة للجانب األمني والقلق 
من تداعيات����ه يجب التأكيد على 
أن املسؤولني اخلليجيني يعرفون 
أوضاع اليمن وما يجري بني حني 
وآخر من أعمال ارهابية أو تخريبية 
لي����س جديدا أو ولي����د اللحظة، 

فاليمن يعيش مثل هذه األحداث من 
زمان وهو عندما يستضيف حدثا 
كهذا لديه الضمانات الكافية وهو 
ما يدركه األشقاء اخلليجيون على 
املستوى الرسمي بغض النظر عما 
يتم تهويله وتضخيمه في وسائل 
اإلعالم.وتابع يكفي أن نشير الى ما 
أكدت عليه السعودية مرارا وتكرارا 
على لسان مسؤوليها وخصوصا 
األمير سلطان بن فهد الرئيس العام 
لرعاية الش����باب باململكة رئيس 
االحتادين السعودي والعربي لكرة 
القدم وكذلك نائب الرئيس العام 
لرعاية الشباب األمير نواف بن 
فيصل بن فهد من دعم السعودية 
الكامل لليمن من أجل استضافة 
خليجي عشرين وضمان جناحها 
وكذلك األمر بالنسبة لباقي الدول 

اخلليجية.
بدوره، قال الصحافي اليمني 
مستور اجلرادي مشرف الصفحة 
الرياضي����ة ف����ي صحيفة »رأي« 
األسبوعية: متثل البطولة احللم 
انتظره كل ميني مبختلف  الذي 
املشارب السياسية واالجتماعية 
والرياضية وحتى القبلية واجلميع 
متلهف لقدوم هذا احلدث الكروي 

اخلليجي الكبير في بالدهم.

رفع رئيس مجلس ادارة احتاد كرة القدم الش���يخ طالل الفهد 
الى صاحب السمو األمير وس���مو ولي عهده أسمى آيات التهاني 
مبناسبة عيد الفطر السعيد معربا باسمه ونيابة عن اخوانه اعضاء 
مجلس االدارة واعضاء اللجان وموظفي االحتاد واألسرة الكروية 

عن اصدق التمنيات بهذه املناسبة الدينية الكرمية.
واعرب الفهد باسم اجلميع عن وفائه ووالئه للقيادة الرشيدة 
ومشيدا بكل االعتزاز والتقدير بتلك الرعاية األبوية السامية والدعم 
املتواصل للش���باب الرياضي بعامة ولكرة القدم بخاصة، مؤكدا 
انه لوال هذا الدعم واملساندة من لدن الوالد القائد صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد ملا استطاع شبابنا الرياضي ان يشاركوا 
بفعالية في البطوالت واملشاركات االقليمية والقارية وان يعززوا 

من مكانة الكويت في احملافل الرياضية.
واختتم الفهد تهانيه مبناس���بة عيد الفطر السعيد بالدعاء من 
األعماق بأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وان ميد في عمرهم ليواصلوا 
مسيرة اخلير والعطاء والتقدم واالزدهار للكويت، مؤكدا لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي عهده ان الشباب والرياضيني سيكونون 

جنودا أوفياء يلبون النداء.

وقع االحتاد البحريني لكرة القدم في »مطب« نادر 
بعد ان اكتشف ان منتخبه الذي واجه توغو في املباراة 
الودية الدولية التي أقيمت الثالثاء املاضي ليس املنتخب 
احلقيق���ي لتوغو، وإمنا هو منتخب مكون من العبني 

ادعوا انتماءهم ومتثيلهم لتوغو.
وذكر موقع »العربي���ة« على االنترنت ان منتخب 
البحرين هزم املتشبه بتوغو بنتيجة 3 � 0، في مباراة 
أثارت حفيظة مدرب »األحمر« النمساوي جوزيف هيكر 
سبيرغر الذي اعترف لوس���ائل اإلعالم احمللية بعدم 
استفادته من هذه املواجهة لضعف املنتخب املنافس 

وتواضع مستواه الفني.
وتفي���د املعلومات األولية ب���أن املنتخب احلقيقي 
لتوغو قد خاض لقاء رس���ميا في تصفيات كأس ألمم 
االفريقية أمام بوتسوانا، ومن ثم التحق جميع العبيه 

بصفوف فرق أنديتهم بعد ذلك اللقاء.
واعترف رئيس االحتاد البحريني الشيخ علي بن 
خليف���ة آل خليفة لصحيفة »الب���الد« البحرينية بأن 
تكاليف املباراة جميعها كانت على نفقة املتعهد الذي 
يعتبر وسيطا دوليا، مؤكدا ان احتاده أجرى اتصاالت 

مع »فيفا« لبحث األمر.

تلقى جنم املنتخب الوطني لكرة اليد ضاري العريفان عدة 
عروض من اندية القادس���ية وكاظمة والعربي والصليبخات 
لالنضمام الى صفوف احدها بعد ان اصبح العبا حرا، ويفاضل 

العريفان بني هذه العروض الختيار افضلها واكثرها جدية.
وكان العريف���ان العب اجلهراء الس���ابق قد انتقل للعب في 
صفوف الفحيحيل املوسم قبل املاضي وشارك معه في بطولة 

االندية اآلسيوية وحقق الفريق حينئذ املركز الرابع.
وس���بق للعريفان اللعب في املنتخب���ات الوطنية في فئة 
الناش���ئني في 2001 ثم الشباب والرجال وشارك في كأس آسيا 
في الهند 2004 وكأس العالم للش���باب في املجر 2005 وكأس 

العالم للرجال في املانيا 2007.
وعاد العريفان الى ناديه االصلي اجلهراء بعد فترة اعارته 

للفحيحيل ولم يتم تسجيله هذا املوسم ليصبح العبا حرا.
واش���ار العريفان الى ان اكثر العروض جدية عرض نادي 
كاظمة وايضا القادس���ية والصليبخ���ات، ومتنى ان يقدم مع 
ناديه اجلديد مستوى عاليا، السيما انه يجيد اللعب في مركزي 

اجلناح واخلط اخللفي.
وتوقع العريفان ان يتسم املوسم اجلديد مبستوى عال من 
املنافس���ة في ظل النظام اجلديد للدوري والذي يقام بطريقة 
الدمج ث���م الدرجتني املمتازة واالولى، مم���ا يضاعف من عدد 
املباري���ات التي يلعبها كل فريق، وبالتالي جتعل الدوري اكثر 

قوة وحماسا.

يبدأ وفد مفتشي االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
زيارته الى قطر اليوم والتي تس���تمر حتى اخلميس 
املقبل لتفقد منش���آته قبل إعداد تقريره حول الدول 

املرشحة الستضافة مونديالي 2018 و2022.
يترأس وفد »الفيف���ا« املؤلف من 6 اعضاء رئيس 
االحتاد التش���يلي لكرة القدم هارول���د ماين نيكولز. 
وسيكشف »الفيفا« في 2 ديسمبر هوية الدولتني اللتني 
س���تنظمان هذين املونديالني، علما بأن االجتاه مييل 
الى منح القارة األوروبية ش���رف اس���تضافة نسخة 
2018، وتقدمت قطر مبلفها الستضافة مونديال 2022. 

املفتوحة«.
من جانبه، أعرب الش���يخ حمد بن خليفة بن أحمد 
آل ثان���ي رئيس االحتاد القط���ري لكرة القدم وعضو 
جلنة ملف قطر عن تفاؤله الشديد بالزيارة وقال »ان 
االحتاد القطري سيقدم كل الدعم واملساندة مع جميع 
االحتادات واجلهات داخل قطر إلجناح زيارة وفد الفيفا 
التي ستساهم بش���كل كبير في إجناح امللف القطري 
في الثاني من ديسمبر القادم موعد الكشف عن الدولة 

التي ستحظى بتنظيم كأس العالم«. جنم األهلي محمد أبوتريكة يحاول املرور من العب هارتالند

األهلي إلى المربع الذهبي ألبطال أفريقيا
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أكم���ل األهلي عقد الف���رق املتأهلة للدور قبل 
النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا اثر فوزه على 
ضيفه هارتالند النيجيري 2 � 1 في ستاد القاهرة 
الدولي في اجلولة اخلامسة قبل األخيرة من مباريات 

املجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.
وحجز األهلي البطاقة الثانية للمجموعة إلى 
املربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط في 
املركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف شبيبة القبائل 
اجلزائري ال���ذي حجز البطاق���ة األولى وضمن 
صدارة املجموعة بغض النظر عن نتائج اجلولة 

األخيرة.
وجتمد رصيد هارتالند عند 4 نقاط في املركز 

الثالث بفارق نقطة واحدة أمام اإلسماعيلي.
وحجز مازميبي الكونغولي في وقت س���ابق 
البطاقة الثانية م���ن املجموعة األولى إلى املربع 
الذهبي اثر فوزه 2 � 1 على ضيفه ديناموز هراري 

بطل زميبابوي.
ورفع مازميبي رصيده إلى 10 نقاط في املركز 
الثاني بفارق األهداف فقط خلف الترجي التونسي 

وجتمد رصيد ديناموز عند 3 نقاط في املركز الرابع 
األخير بفارق نقطتني خلف وفاق سطيف اجلزائري 

ليودع الفريقان البطولة من دور املجموعات.
وفي اجلولة األخيرة يلتقي وفاق سطيف مع 
مازميبي وديناموز مع الترجي في املجموعة األولى 
يوم السبت املقبل ويلتقي اإلسماعيلي مع األهلي 
وهارتالند مع الشبيبة في املجموعة الثانية يوم 

األحد املقبل.
وجاء فوز األهلي عسيرا وقيصريا وقدم الفريق 
عرضا متوسط املستوى في القاهرة وحقق فوزا 
صعبا على ضيف���ه هارتالند حيث أنهى الفريق 
الشوط األول لصاحله بهدف سجله أحمد فتحي 
في الدقيقة 20 ثم ع���زز زميله محمد فضل فوز 
الفريق به���دف ثان في الدقيقة 49 ورد هارتالند 

بهدف سجله إميانويل نواتشي في الدقيقة 56.
من جهة أخرى تستكمل اليوم منافسات االسبوع 
اخلامس للدوري الع���ام املصري باقامة مباراتي 
وادي دجلة مع املصري في ال� 6:15 مساء بتوقيت 
الكويت، وانبي مع املقاولون العرب في ال� 8:30 

مساء.


