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جاسم عاشور وأحمد العمران عضوا جلنة التعاقدات في العربي

الشيخ خالد اخلالد يتسلم درعا تذكارية من أحمد البلوشي

جوزيف بالتر متحدثا خالل انتخابات االحتاد اآلسيوي لكرة القدم

جاسم اخلرافي يتسلم نسخة من كتاب سعد كميل

الصراع سيكون مثيرا بني القادسية وكاظمة في مواجهة اليوم

العربي يبحث ضم أمان وحمود 
ولجنة المحترفين تجتمع مع اإلدارة اليوم

الخالد يشيد بالبلوشي

تألق كويتي في الدراغ ريس

كميل يهدي كتابه للخرافي والفهد

مبارك الخالدي
تعقد جلنة احملترفني بالنادي العربي اجتماعا 
مع مجلس ادارة النادي مساء اليوم لبحث امللفات 
املتعلقة بعدد م���ن احملترفني املعروضني على 
طاولة التعاق���د تدعيما لصفوف األخضر قبل 
استئناف مسيرة الدوري فور انتهاء مشاركة 
املنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا املقامة 

حاليا بقطر.
ومن املقرر ان يتم حسم األمور بشكل نهائي 
اليوم متهيدا لبدء اللجنة في التعاقدات املقترحة 
ضمانا لتحقيق االستقرار للفريق، اذ ان هناك 
عددا من الالعب���ني الذين وقع عليهم االختيار 
وحظوا مبوافقة اجلهاز الفني للفريق الذي يقوده 
البرازيلي مارسيللو كابو لسد النقص في بعض 
املراكز بعد ان استغنت اإلدارة عن البرازيليني 

لويزنهو وكارلوس لتواضع مستوييهما.
كما ستبحث اللجنة ايضا ضم عدد من الالعبني 
احملليني الذين وضعوا على مجهر املتابعة األيام 
املاضية ومنهم مهاجم اليرموك حس���ني سامي 
والعب التضامن حمد امان والعب اجلهراء عادل 
حمود خصوصا بعد اعالن أمني س���ر النادي 
عبدال���رزاق املضف رفض إدارته التوقيع على 
ميثاق شرف خاص بعدم التعاقد مع الالعبني 

احملترفني خارجيا ومنهم امان وحمود.
وعلى صعيد الالعبني األجانب يبرز الغيني 
اليكس اسامواه الذي يشغل مركز املهاجم الصريح 
والذي رفض الدخول الى تدريبات الفريق قبل 
ان يتم التوقيع رسميا معه معتمدا على سيرته 
الذاتية القوية والتي قد تتجاوب معها اإلدارة 

العرباوية اليوم.

أشاد الشيخ خالد أحمد اخلالد 
القادس���ية واملنتخب  بالع���ب 
البلوشي  الوطني سابقا أحمد 
انه أعطى  ومبس���يرته، مؤكدا 
للكرة الكثير ويستحق التكرمي 
والتقدير م���ن اجلميع ويعتبر 

من أبرز الالعب���ني خلقا داخل 
وخ���ارج امللعب، الفت���ا الى أن 
دعمه في مباراة اعتزاله واجب 
على جميع الرياضيني بس���بب 
إخالصه وعطائه املتواصل في 

املالعب.

البلوشي  من جانبه ش���كر 
الشيخ أحمد اخلالد على دعمه 
ومساندته له في مباراة اعتزاله 
التي ستقام في فبراير بني العربي 
والقادسية في القسم الثاني من 

الدوري املمتاز. 

حققت الفرق الكويتية مراكز 
متقدمة في رابع مشاركة ضمن 
العربية للدراغ ريس  البطولة 
التي ينظمها نادي قطر لسباق 
السيارات وسط مشاركة نخبة 
من الفرق اخلليجية واألميركية، 
حيث فاز فريق فريندز بقيادة 

مش���عل الصب���ر باملركز االول 
ضمن فئ���ة برومود بايك، وفي 
فئة س���تريت بايك جاء فريق 
MRB في املركز االول من خالل 
محمد البداح وحقق مسفر املسفر 
املركز الثاني، وفيما يخص فئة 
السيارات فقد جاء بدر خورشيد 

من فريق فريندز في املركز الثاني 
ضمن منافس���ات فئة 4.5، أما 
منافسات فئة سوبر ستريت 8 
 Q80 سلندرات، فقد حقق فريق
الثان���ي بقيادة عبداهلل  املركز 
الش���طي وحل طالل بن عيدان 

في املركز الثالث.

أطلق رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( جوزيف بالتر 
هجوما مليئا بعبارات السخرية 
ضد اللجنة االوملبية الدولية، التي 
قال انه���ا تتصرف مثل »واحدة 
من ربات البيوت«، وقال رئيس 
الفيفا ف���ي تصريحات من قطر 
حي���ث يحضر افتت���اح بطولة 
كأس آس���يا »اللجن���ة االوملبية 
الدولية كربة املنزل، تتلقى بعض 
االموال، وتنفق بعض االموال«، 
ويتمتع بالتر، رئيس الفيفا منذ 
1998، بعضوية اللجنة االوملبية 

الدولية منذ 1999، وأضاف »في 
رأيي الشخصي اللجنة االوملبية 
الدولية مثل ناد، من بني أعضائها 
ال� 115 هناك فقط 45 مرتبطون 
بالرياضة بش���كل مباش���ر، أما 
اآلخرون كلهم )السبعون( فيأتون 
بش���كل فردي، اذا كنت تريد أن 
تعرف في أي مكان بالعالم ميكنك 
أن تعث���ر على أم���راء وأميرات 
وملوك، فعليك الذهاب اذن الى 
قائمة اللجنة االوملبية الدولية، 
فس���تجد الكثيري���ن«، واضطر 
بالتر الى التراجع قليال عن ذلك 

التصريح، بعد أن مت تذكيره بأن 
االمير االردني علي بن احلسني 
قد مت انتخابه نائبا لرئيس فيفا، 
حيث قال ضاحكا »حس���نا، قد 
نسمح النفسنا باحلصول على 
واح���د«، ورغم ترأس���ه منظمة 
تواجه اتهامات بالفس���اد، إال ان 
هناك اثن���ني من أعضاء جلنتها 
التنفيذية يواجهان عقوبة االيقاف، 
أبرز بالت���ر أن اللجنة االوملبية 
الدولية ال تتمتع »بالشفافية«، 
بينما حسابات الفيفا »مفتوحة 

أمام اجلميع«.

أه����دى احلكم الدول����ي الس����ابق وعضو جلنة 
املراقبني وتطوير احلكام س����عد كميل كتابه »سعد 
كميل و25 عام����ا مع الصافرة«، الى رئيس مجلس 
االمة جاس����م اخلرافي والى نائ����ب رئيس الوزراء 

للشؤون االقتصادية ووزير التنمية واالسكان الشيخ 
أحمد الفهد وجاء هذا االهداء من كميل ملا يقدمه كل 
من اخلرافي والفهد من دعم للرياضة والرياضيني 

وبخاصة له خالل مشواره الرياضي والتحكيمي.

تأجيل المباراة الودية مع النصر السعودي

القادسية وكاظمة في مواجهة ثقيلة بـ »ممتاز السلة«

ميثاق شرف األندية.. »مات قبل أن يولد«!
عبداهلل العنزي 

يبدو ان االندية تعجلت كثيرا 
بإصدارها ميثاق الش���رف فيما 
بينها وال���ذي ينص على اتفاق 
على عدم تعاقد أي منها مع أي 
العب »ه���ارب« الى احد األندية 
اخلارجية، وذلك بهدف تضييق 
اخلن���اق على ه���ؤالء الالعبني، 
واحلد من تلك الظاهرة التي يهدف 
الالعبون من ورائها الى الهروب 
من الهواي���ة الى االحتراف. هذا 
امليثاق ولد ميتا في االصل بسبب 
رفض بعض االندية االلتزام به، 
اال ان مس���ؤولي االندية اصروا 
عل���ى اص���داره رغ���م ان حلقة 
النقاش فيما بينهم لم تس���تمر 
سوى ساعة واحدة فقط، وبعدها 
اعلن ممثل العربي عادل اخلليفة 

اال  امليثاق  التوقيع على  رفضه 
بعد الرجوع ملجلس االدارة، وهذا 
اول ش���رخ كبير للميثاق الذي 
لم جت���ف احبار تواقيع االندية 

عليه.
وكان حريا باملجتمعني الرجوع 
الى التاريخ قبل التوقيع على مثل 
هذه التواقي���ع، فأندية املعايير: 
الكويت والعربي وكاظمة والساملية 
الكويت  )علما بأن رئيس نادي 
السابق محمد الصقر رفض انضمام 
القادسية الى هذه االتفاقية على 
الرغم من كونه من اندية املعايير( 
قامت هذه األندية بالتوقيع على 
ميثاق شرف فيما بينها ينص على 
عدم التدخل عن طريق املفاوضات 
مع أي العب يفاوضه احد أندية 
املعايير، ولم يستمر هذا امليثاق 

طويال حينها بدليل املشاكل التي 
الالعبني وكانت  رافقت صفقات 
آخرتها قضية انتقال بشار عبداهلل 
الساملية والكويت والعربي  بني 
والتي اعلن على ضوئها العربي 
خروجه من اندية املعايير، فاذا 
كان امليثاق بني 5 اندية لم يعمر 
طويال فما بالك بامليثاق الذي يجمع 

االندية ال� 14.
وقد ال يكون خافيا على احد 
ان املصالح متفاوتة بني االندية 
املجتمعة، فعلى سبيل املثال ما 
كان االجتماع ليعقد لوال حضور 
اندية العربي والقادسية والكويت 
فهي قبلة اي الع���ب هارب من 
ناديه، وفي الوقت ذاته ال خوف 
على العب���ي ه���ذه االندية من 
اله���رب خصوصا انه لن يذهب 

بهروبه هذا الى ناد اكبر من ناديه 
احلالي، لذلك كان البد من وجود 
دفعة معنوية بتوقيع القادسية 
والكويت على هذا امليثاق، واحقاقا 
للحق فان الكويت كان اول ناد 
يرفض امتام صفق���ة اي العب 

هارب من ناديه.
مش���كلة ادارات االندية انها 
ال تعل���م ان من يحرض العبيها 
على الهرب هي اعلى سلطة في 
عال���م كرة القدم وه���و االحتاد 
الدولي »فيفا«، الذي يسعى الى 
ان يكون كل الالعبني محترفني 
بحلول عام 2025، وانديتنا الى 
االن حتاول تضييق اخلناق على 
العبيها، كما انها اختارت الطريق 
الصعب واالسرع تنفيذا مبحاولة 
اصدارها هذا البيان املشروخ قبل 

صدوره، على الرغم من ان احلل 
القانوني واجلذري لهذه املشكلة 
ليس في يدها ويتطلب تطبيق 
قانون االحتراف الكلي من قبل 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
حتى يتم وقف مسلسل الهروب 
احملمي قانونيا بقوة »فيفا«، وان 
كان يحسب للقادسية انه ميلك 
عق���ودا احترافية مع العديد من 
العبيه عبر شركة »ڤيتو« اململوكة 
لرئيس القادسية بالوكالة فواز 
احلساوي، اال ان تفضيل انديتنا 
لطريقة االجتم���اع في فندق 5 
جن���وم واصدار بي���ان فيه من 
القسوة على الالعبني افضل بكل 
تأكيد من دوخة القوانني او حتى 
عناء توقيع عقود احترافية شبيه 

بعقود »ڤيتو«.

الرباح ومحمد صالح وعبد احملسن 
خليفة ومحمد محزم والباكستاني 
عمران نزي����ر واألميركي اوماري 

ويستلي.
اما آخر مباريات اليوم، والتي 
جتمع القادس����ية مع كاظمة فهي 
قمة من الوزن الثقيل، فحسابات 
اذ يطمح  الفريقني فيها مختلفة، 
القادسية ملضاعفة جراح كاظمة 
الذي يعد من املرشحني بقوة إلحراز 
اللقب بيد أن سقوطه في اجلولة 
األولى قلب املوازين وبالتالي فإن 
البرتقالي أمامه فرصة س����انحة 
إلثبات قوته أمام القادسية حامل 
لقب الدوري في املواسم األربعة 

األخيرة.
وتعتبر صفوف األصفر مدججة 
بنجوم مميزين يعدون األبرز على 
الساحة احمللية، يتقدمهم هداف 
الفريق عب����داهلل الصراف وفهاد 
الس����بيعي »العق����ل املدبر« الذي 
تعتبر حتركاته غاية في اخلطورة 
ملا يتمتع به من خبرة ومهارة فائقة 
في التعامل مع مجريات املباراة.

وف����ي اجلهة املقابل����ة، تضم 
البرتقال����ي عناصر هي  صفوف 
األخ����رى تعتبر م����ن األميز على 
الساحة احمللية وهم أحمد البلوشي 
وفهد الرجيبة وامني عبدالرحمن 
وحسني علي واألميركيان مايكل 
سونال وفونتني الرون، وبالتالي 
فان باب التوقعات سيكون مفتوحا 
على مصراعيه في مواجهة اليوم 

القوية.

فوز ثان لليرموك والنصر

وف����ي دوري الدرج����ة األولى 
حقق اليرم����وك والنصر فوزهما 
الثاني على التوالي بعد فوز األول 
على التضام����ن 91 � 72 والثاني 
على الساملية 71 � 49 أمس األول 
ضمن مباري����ات اجلولة الثانية، 
كما فاز الصليبخات على الشباب 

.68 � 85

ملتابعي كرة الس����لة خاصة بعد 
املس����توى الهزيل ال����ذي ظهر به 
إال  التمهيدي،  الدور  األخضر في 
ان تعاقد إدارة الفريق مع املدرب 
محزم العتيق غير الصورة الباهتة 

التي كان عليها االخضر.
ولدى العتيق عدة أسماء متتلك 
اخلبرة واملهارة ايضا بوجود فهد 

جهود العبه صالح يوسف نظرا 
لسفره الرتباطات دراسية.

العرباوية  وتترقب اجلماهير 
أداء الفتا م����ن العبيها في مباراة 
اليوم بعد ادائهم الرائع في املباراة 
السابقة امام الكويت التي حسمها 
األخير في الثواني األخيرة منها 
وهو ما ش����كل مفاجأة بالنسبة 

وف����ي املباراة الثاني����ة، يأمل 
الس����احل في حتقي����ق انتصاره 
الثان����ي على التوال����ي من خالل 
وجود عدة العب����ني قادرين على 
األخذ بي����د فريقهم نحو منصات 
التتويج ومنهم على سبيل املثال 
عب����داهلل الش����مري وأحمد فالح 
وشايع مهنا، فيما سيفتقد الفريق 

يحيى حميدان
الشاهني  تشهد صالة يوسف 
بنادي كاظمة مساء اليوم 3 مباريات 
غاية في األهمي����ة والقوة ضمن 
مباريات اجلولة الثانية بالدوري 
املمتاز لكرة السلة، وتبدأ مواجهات 
اليوم بلق����اء اجلهراء مع الكويت 
في ال� 5، يتبعها لقاء العربي مع 
الساحل في ال� 7، وأخيرا يلتقي 
كاظمة مع القادسية في ال� 8:30.

وتكتسب مباريات اليوم أهمية 
كبيرة السيما للفرق التي خسرت 
ف����ي اجلولة األولى وهي اجلهراء 
والعربي وكاظم����ة وبالتالي فإن 
جميع هذه الفرق تسعى للنهوض 
من جديد ونف����ض غبار الهزمية 
حت����ى ال تتيح الفرص����ة للفرق 
الفائزة لتعزي����ز حظوظها نحو 

لقب الدوري.
في املباراة األولى، ستكون مهمة 
»أبناء اجلهراء« مزدوجة في سبيل 
استعادة الثقة بعد االهتزاز الذي 
حصل للفريق في مباراته السابقة 
امام القادسية والتي انتهت )82 � 
75 لصالح األصفر( وأيضا للعودة 

الى دائرة املنافسة من جديد.
ويعول مدرب اجلهراء األميركي 
فالتون س����يلي على عبدالعزيز 
ضاري ونايف الصندلي واألميركي 
ديريك ترافر بشكل خاص، ويأمل 
أن يك����ون بقي����ة زمالئهم محمد 
املطيري وحس����ني حاجية وبدر 
العثمان واألميركي جمال نيكوالس 
في حالة أفضل من التي بدوا عليها 

في املواجهة أمام القادسية.
وعلى اجلبهة األخرى يتسلح 
مدرب األبيض األملاني بيتر شومرز 
مبجموع����ة مميزة م����ن الالعبني 
يتقدمهم راشد رياض ويحيى البحر 
وراشد علي وحسني عبدالرحمن 
فال����ح واألميركيان  وعبدالعزيز 
بوني واتسون ولي روي هيرد، 
ويطمح من خاللهم لتحقيق فوز 

ثمني على حساب اجلهراء.

الكويت والساحل يواجهان الجهراء والعربي في الجولة الثانية اليوم

»فيفا« يسعى ليكون كل الالعبين محترفين بحلول 2025

بالتر ينتقد اللجنة األولمبية الدولية: 
إنها مثل ربات البيوت

قرعة كأسي األمير وولي العهد اليوم

العين لنصف نهائي كأس الرابطة 

الحقان يرحب بأعضاء »دولي الشرطة«

تقام في اخلامسة والنصف من مساء اليوم مبقر احتاد كرة القدم قرعة 
مس����ابقتي كأس صاحب السمو االمير وكأس سمو ولي العهد. وسيتم 
سحب القرعة بحضور مانع احليان عضو مجلس االدارة ورئيس جلنة 

املسابقات واعضاء جلنة املسابقات وممثلني عن االندية.

ب����ات العني اول املتأهلني الى الدور نص����ف النهائي رغم تعادله مع 
مضيف����ه بني ياس 1-1 في اجلولة الثامنة قبل األخيرة من الدور األول 
لكأس الرابطة في اإلمارات لكرة القدم. وسجل االرجنتيني خوسيه ساند 
)69 من ركلة جزاء( هدف العني، والعماني فوزي بش����ير )59 من ركلة 
جزاء( هدف بني ياس. ورفع العني رصيده في صدارة املجموعة االولى 
الى 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوحدة الفائز على مضيفه الظفرة بهدف 

وحيد سجله البرازيلي فرناندو بايانو في الدقيقة 29.

رحب العقيد عبدالرحمن احلقان نائب رئيس احتاد الشرطة بالوفود 
والقيادات الشرطية التي ستشارك في اجتماعات املكتب التنفيذي لالحتاد 
الدولي للشرطة التي تستضيفها الكويت خالل الفترة من 10 إلى 13 يناير 
اجلاري مشيرا إلى أن استضافة الكويت ألول اجتماع للمكتب التنفيذي 
لدولي الشرطة في العام اجلديد يعكس الدور الريادي الذي تقوم به في 
خدمة الرياضة الش����رطية على املستويني العربي والدولي ويؤكد الثقة 
التي أولتها قيادات احتادات الشرطية الدولية والعربية للفريق الشيخ 
أحمد النواف وانتخابهم له رئيس����ا لالحتاد الدولي في دورته اجلديدة 
خلف����ا للفريق م.عبداحلميد احلجي مؤكدا ان هذا التأييد الكبير للنواف 
لم يأت من فراغ بل ع����ن اقتناع من أعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد 
الدولي التي عقدت في الكويت العام املاضي بالقدرات القيادية والكفاءة 
اإلدارية التي يتمتع بها رئيس االحتادين الدولي والكويتي للشرطة. وأشار 
العقيد عبدالرحمن احلقان إلى أن النواف يطمح الى توثيق التعاون بني 
االحتاد الدولي واالحتادات العربية واألوروبية إلحداث نقلة نوعية ومزيد 
من التطور من خالل االجتماعات الدورية واالتصاالت املس����تمرة ومنها 
االجتماع املقبل ألعضاء املكتب التنفيذي خاصة بعد اجلوالت املكوكية 

التي قام بها لالحتادات الشرطية العربية واخلليجية واألوروبية.


