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 كشف عضو جلنة االستئناف باحتاد كرة 
القدم يوسف البيدان لـ «كونا» على هامش 
مشاركته في مؤمتر احتاد طلبة الكويت 
فرع اململكة املتحدة وايرلندا عن املوافقة 
على تشـــكيل مجلس ادارة احتاد الكرة 
من ١٤ عضوا على ان ميثل كل ناد عضو 
منتخب من ناديه وذلك تنفيذا لتوجيهات 

صاحب السمو األمير.
   وقال البيدان ان رئيس االحتاد الشيخ 
طالل الفهد سيعقد مؤمترا صحافيا اليوم 
يعلن فيه الدعوة الى عقد جمعية عمومية 
غيـــر عادية القـــرار نظام الــــ ١٤ عضوا 
كممثلني جلميع األندية في مجلس ادارة 

االحتــاد.
  وأضاف ان هذه اخلطوة ليست احلل 
النهائي الستيفاء متطلبات اللجنة االوملبية 
الدولية بيد انها «بادرة حســـن نية من 
رئيـــس وأعضاء احتـــاد الكرة حلل هذه 
املشكلة»، مشـــددا على ان احلل النهائي 
هو بتعديل القوانـــني الرياضية احمللية 

القوانـــني  مبا يتالءم ويتوافق مع 
الدوليــة.

  وأعرب البيدان عن األمل في ان 
يقدم مجلس األمة او احلكومة مشروع 
قانون لتعديل القوانني الرياضية مبا 
يتالءم مع املواثيق الدولية لطي هذه 
الصفحة وانهاء اخلالف السيما بعد 
النهائية  القضائية  صدور األحكام 
وحكم محكمة التمييز املتعلق بإلغاء 
املادة اخلامسة  الفقرة األخيرة من 
باجلزء العقابي للشخص الذي يجمع 
بني منصبني وما ترتب على هذا القرار 
من وجود فراغ تشريعي يستوجب 

تصحيحه.
  وذكـــر ان أهم شـــروط اللجنة 

االوملبيـــة الدوليـــة هو تنفيـــذ االتفاق 
الـــذي مت بـــني اللجنة ووزير الشـــؤون 
االجتماعية والعمل ومدير الهيئة العامة 
للشباب والرياضة في تلك الفترة اللواء 
متقاعد فيصل اجلزاف لرفع االيقاف عن 

الكويت.
  وقال ان اللجنـــة االوملبية كان لديها 
شرطان االول عودة األندية املنحلة ومت 
ذلك بأحـــكام قضائية نهائية من القضاء 
والشـــرط الثاني تعديل القوانني، معربا 
عـــن األمل في ان يتـــم تعديلها في اقرب 

وقـــت ممكـــن حتـــى تتمكـــن الرياضة 
الكويتية من اكمال مسيرتهـــا في احملافــــل 

الدوليـــة.
  وعلى صعيد منفصـــل، أجمع كل من 
البيدان ومدير عام احتاد غرب آسيا د.حسني 
املكيمي في ندوة بعنوان «مستقبل الرياضة 

الكويتية» ان االحتراف هو احلل األمثل 
لتطور الرياضة الكويتية.

  وقال البيدان ان االحتراف يتطلب 
توفيـــر مبالغ ماليـــة كبيرة والئحة 
لتنظيم انتقال الالعبني، مبينا انه في 
الوقت احلالي ال توجد الئحة منظمة 

النتقال الالعبني بني األندية.
  وبّني ان االحتراف اجلزئي املطبق 
حاليا الذي يتمثل في مكافأة تقدر بـ 
٤٠٠ دينار شهريا «ليس احترافا» ولكنه 

خطوة اولى لتطبيق االحتراف.
  وأضاف انه وبعد مرور أربع سنوات 
على صدور قانـــون االحتراف يجب 
تطبيـــق االحتراف الفعلي او كما هو 
مطبق على األقل في الدول اخلليجية 

الشقيقة كقطر والسعودية.
  وأكد البيدان ان تطور الرياضة او أي 
مجال اخر ال يأتي باألمنيات وامنا بخارطة 
املعالم تشمل تشريعات  طريق واضحة 
معينـــة اضافة الى وجـــود متخصصني 

يناقشون هذه القوانني.
  من جانبه قـــال املكيمي ان االحتراف 
الـــذي يطبق في أنديـــة الكويت ال يرقى 
الى املســـتوى الذي نطمح اليه، مبينا ان 
امليزانية التي يتم تخصيصها لألندية من 
اجل التعاقد مع محترفني أجانب ال تتعدى 

الـ ٢٠ الف دينار في العام.
  وأضاف ان الرياضيني الكويتيني ورغم 
قلة الدعم الذي يقدم سواء املادي او حتى 
على مستوى املالعب اال انهم لم يقصروا، 
ويحاولون بذل قصارى جهدهم لرفع اسم 

الكويت عاليا.
  وأشـــار املكيمي الى انتقاالت الالعبني 
من األندية الصغيرة الى الكبيرة وتأثيره 
السلبي على مستوى الدوري العام، مبينا 
انه في السابق وقبل انتشار هذه الظاهرة 
كان التنافس على أشده بني األندية اما في 
الوقت احلالـــي فنتائج املباريات صارت 
تعرف مســـبقا نظرا للتفاوت الكبير في 

املستوى بني األندية. 

 العب احلكمة االميركي غارنيت طومسون في طريقه الى التسجيل امام جوزف فوغل 
من الرياضي  (سركيس يرتسيان)

 البيدان: الموافقة على ١٤ عضوًا في اتحاد الكرة تنفيذًا لتوجيهات األمير
 الفهد يعقد مؤتمرًا صحافيًا اليوم يعلن فيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية

 احمد حسن يعود الى التدريب مع االهلي 

 «الصقر» يشارك في مباراة ودية أمام حرس الحدود

 جوزيه ينفي عرض سبورتينغ ويدرس مقترحات لمعسكر األهلي
 القاهرة  ـ سامي عبد الفتاح 

   أكـــد البرتغالـــي مانويل 
جوزيه املديـــر الفني للفريق 
االول لكـــرة القدم في األهلي 
ان فكرة إقامة معسكر خارجي 
للفريق األحمر في الفترة املقبلة 
تأتـــي للخروج مـــن األجواء 
احلالية، مشيرا الى انه يبحث 
العروض املوجودة لدى النادي 

بهذا الشأن.
القلعة  قـــد وصـــل    وكان 
احلمراء عدة عروض من بعض 
شركات التســـويق الرياضي 
إلقامة معسكر خارجي للفريق 
فـــي عـــدة دول خليجية في 
مقدمتها االمارات والسعودية، 
كما أعلن جوزيه عن متسكه 
بالبقاء مع الفريق هذا املوسم 
على الرغم مـــن األنباء التي 
تـــرددت مؤخرا عـــن تلقيه 
عرضا من نادي ســـبورتينغ 
لشبونة البرتغالي، مؤكدا أنه 
ال يعلم شيئا عن مدى جدية 
العرض البرتغالي خاصة أنه 
يركز حاليا مع األهلي ومتمسك 
بالبقاء معه على األقل خالل 
املوسم اجلاري ما لم تلغ بطولة 

الدوري املصري.
  وفي إطار آخر، أثنى جوزيه 
علـــى مســـتوى الســـنغالي 
دومينيك دا ســـيلفا احملترف 
بالصفوف احلمراء، مؤكدا انه 
ينـــوي الدفع به ليكون بديال 
لالعب الوســـط محمد بركات 
الذي سيغيب عن اول مباريات 
األهلي في دوري ابطال افريقيا 
لتعرضه لإليقاف بعد طرده 
التونسي  الترجي  في مباراة 
بالبطولة نفسها في النسخة 
املاضيـــة. كما ابـــدى جوزيه 
سعادته بامكانية عودة جنم 
الفريق االحمر وقائد منتخب 
مصر أحمد حســـن «الصقر» 

العام باالسماعيلية لساعات 
طويلة من ليلة اول من امس 
انتظارا ملا سيسفر عنه تقرير 
فريق الطب الشرعي الذي وصل 
الى املستشفى العام للبدء في 
معرفة اســــباب وفــــاة عضو 
مجلــــس ادارة «الدراويــــش» 
سيد صديق، كما وصل مجلس 
إدارة االسماعيلي إلى املشرحة 
برئاسة نصر أبواحلسن، ورفض 
اجلميع مغادرة املكان اال بعد 
احلصول على تصريح بدفن 
اجلثة والسماح لرجال البحث 
اجلنائي بضبط اجلناة، وهو 
ما حدث بالفعل ومت احلصول 

على تصريح الدفن.
  وكان رئيس االسماعيلي قد 
أكد أن الراحل سيد صديق كان 
يتمتع بعالقات طيبة وممتازة 
مع اجلميع وأن جرمية قتله 
لـــم تكن في مكتبـــه كما ردد 
البعض بل كانت داخل شقة 
اشتراها منذ بضعة اشهر ولم 
يكن بهـــا أي محتويات، وقد 
عثر على صديـــق قتيال بعد 
أن تعـــرض للخنق وتلقيه ٤ 
طعنات بآلة حادة توفي على 

أثرها مباشرة.
  من جهة ثانية، أكد رئيس 
نادي االحتاد السكندري محمد 
التي  مصيلحي أن االستقالة 
تقـــدم بها هو وجميع أعضاء 
مجلسه باستثناء الثنائي طارق 
الصباغ وسيد الثعلبي استقالة 
نهائية وال رجعة فيها احتجاجا 
على ما وصل إليه حال الرياضة 
في مدينة االسكندرية، مشيرا 
الى أن تلك االحداث ستتكرر في 
أندية أخرى باملدينة الساحلية، 
بعدمـــا أصبحت الرياضة في 
اندية االســـكندرية في حالة 
يرثـــى لهـــا وانهـــارت القيم 

والرموز في هذا املجال.

التدريبات  للمشـــاركة فـــي 
املقبلـــة لفريقه،  واملباريات 
اال انـــه يفضل الدفع بالالعب 
بصورة تدريجية وسيشارك 
لفترة بســـيطة فـــي املباراة 
الوديـــة املقبلة امـــام حرس 
احلدود، املقررة يوم األربعاء 
املقبل على ملعب مختار التتش 
في اجلزيرة، واكد ان حســـن 
ســـيكون الئقا للمشاركة في 
املمتاز بعد  الدوري  مباريات 

استئناف البطولة.

املقرر ان يســـتأنف    ومن 
االهلـــي تدريباته اليوم، بعد 
الراحة الســـلبية التي منحها 
املدرب للفريق ملدة ٢٤ ساعة، 
عقب نهاية املباراة الودية امام 
وادي دجلة عصر اول من امس، 
وانتهت بفوز االحمر ٢-١ في 
الودية  ثاني مباريات االهلي 
اســـتعدادا لعـــودة مباريات 
الدوري، وشهدت إصابة مهاجم 
األهلي عماد متعب بكسر في 
الضلع، بعدما أجرى اشـــعة 

في مستشـــفى مصر الدولي 
عقب خروجه بعـــد ٦ دقائق 
فقط من بدايتها، وســـيحتاج 
املهاجم الدولي لفترة لن تقل 
عن شهر ونصف الشهر للعالج 

من اإلصابة والتأهيل.
  وكان متعـــب أصيـــب اثر 
اصطدامه بحارس وادي دجلة 
وسقوطه بقوة على األرض، 
وتعرض إلغماءة بسيطة قبل 
ان يخرج من امللعب على نقالة. 
ولم يشارك حتى اآلن في اي 

مباراة رسمية مع األهلي منذ 
توقيع عقود انضمامه للقلعة 

احلمراء في يناير املاضي.

  جنازة شعبية لصديق

  علــــى صعيد اخــــر، وقف 
العبو االســــماعيلي يتقدمهم 
قائــــد الفريــــق محمد حمص 
وحســــني عبدربه، باالضافة 
العضــــاء اجلهازيــــن االداري 
والفنــــي والطبي امــــام غرفة 
الطب الشرعي في املستشفى 

 مؤتمر صحافي للجنة اعتزال النصار

 «جميلة» تفوز بكأس العيد الوطني
  

  في مهرجان مثير للسباق الثالث والعشرين لنادي الهجن مبضمار 
الشـــهيد فهد االحمد، فازت الذلول «جميلة» لسالم الهاجري بكأس 
العيد الوطني املخصصة للجذعات ابكار على مسافة ٦ كيلوات بعد 
منافســـة قوية مع الذلول مرعوشة ملشـــرف العجمي التي احتلت 

املركز الثاني.
  وقام االمني العام لالحتاد العربـــي وعضو مجلس ادارة النادي 

عبداهللا املطيري بتسليم الكأس الى سالم الهاجري.
  وفي بقية االشواط، فاز الذلول حليان لزباران العجمي بالشوط 
الثاني املخصص للجذعات قعدان، وفي الشوط الثاني فاز مرعوش 
ملشرف العجمي باملركز االول، وفي الشوط الرابع فاز ليالي حلسني 
عزيز باملركز االول، وفي الشوط اخلامس فاز املهيب لناصر مبارك 
باملركز االول، وفي الشـــوط الســـادس فاز همـــس لناصر العجمي 

باملركز االول.

 دروغبا قد يرحل عن تشلسي
  

  أثيـــرت تكهنات حول إمكانية رحيـــل املهاجم العاجي املخضرم 
ديدييه دروغبا عن فريقه تشلســـي إذا تواصل جلوسه على مقاعد 
البدالء في الدوري اإلجنليـــزي، وأن الالعب بات ينتظر موقفه من 
املشـــاركة في املباراة املرتقبة أمام مان يونايتد غدا الثالثاء التخاذ 
القرار املناســـب. وقضى دروغبا أغلب مباريات تشلســـي األخيرة 
على مقاعد البدالء في أعقاب التعاقد مع املهاجم االســـباني فرناندو 
توريس. وذكرت صحيفة «ذا دايلي ميل» أن دروغبا بات مســـتعدا 
للرحيل عن تشلســـي إذا جلس مجددا على مقاعد البدالء، حيث انه 

ال يرضى باملشاركة كالعب بديل. 

 ٤٧ هدفًا في مباراة نسائية أردنية
  

  ســـجل فريق عمان لكرة القدم النسائية فوزا ساحقا على فريق 
اخلليج ضمن مباريات االسبوع الرابع من الدوري النسوي األردني 
لكرة القدم، حيث انتهت املباراة بفوز عمان على اخلليج بـ ٤٧ هدفا 

دون مقابل.
  وسجلت الالعبة ميساء جبارة أعلى نسبة تهديف بني الالعبات 
وهي ١٦ هدفا، فيما تراوحت األهداف التي ســـجلتها باقي الالعبات 

بني هدف وسبعة أهداف. 

 فرينغز لن يمدد عقده مع ڤيردر بريمن
  

  لن ميدد العب ڤيردر برمين االملاني تورســـنت فرينغز عقده مع 
ناديه الذي ينتهي هذا املوســـم، وقد يضع حدا ملســـيرته حسب ما 
اوضحت صحيفة «بيلد» احمللية. وحســـب الصحيفة فان فرينغز 
الدولي الســـابق (٣٤ عاما) كان ابلغ املســـؤولني في ڤيردر برمين 
بقراره الشهر املاضي، ويلعب فريغنز في صفوف برمين منذ ٢٠٠٥، 
وسبق ان احترف في بوروسيا دورمتوند (٢٠٠٢-٢٠٠٤)، وبايرن 
ميونيخ (٢٠٠٤-٢٠٠٥). وكان فرينغز استبعد ان ينهي مسيرته في 
البوندســـليغا، ويتردد ايضا في خوض موسم اضافي في الواليات 

املتحدة او قطر.

 راييفاتش مدربًا لقطر حتى ٢٠١٤ 
  

  تعاقد االحتاد القطري لكرة القدم مع الصربي ميلوفان راييفاتش 
لتدريب منتخبه حتى عام ٢٠١٤، ومت توقيع العقد في مؤمتر صحافي 
بالدوحة حضره رئيس االحتاد القطري الشـــيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني واملدرب اجلديد. وكان راييفاتش قد استقال في ٢٠ اجلاري من 
منصبه في األهلي الســـعودي الذي انتقل إليه بعد ان ترك تدريب 

منتخب غانا في سبتمبر املاضي.
  وسيخلف راييفاتش الفرنسي برونو ميتسو الذي أنهى االحتاد 
القطري عقده وديا في بداية الشـــهر اجلاري. وقال رئيس االحتاد 
القطري «املدرب ليس غريبا ويعرف الكرة القطرية»، مضيفا «االحتاد 
القطـــري لم يخطف املدرب من األهلي الســـعودي، فحني عرفنا انه 
اســـتقال من األهلي اتصلت شـــخصيا باألمير فهد بن خالد رئيس 

النادي واستأذنته في التفاوض والتعاقد معه». 

 أعلن الزميل خالد العدواني 
رئيس اللجنة االعالمية ملهرجان 
اعتزال العب كرة القدم في نادي 
خيطان فايز النصار ان رئيس 
وأعضـــاء اللجنة وامني ســـر 
النادي ناصر العجمي سيعقدون 
مؤمترا صحافيا في الساعة ١١ 
ظهر اليوم في قاعة االجتماعات 
بنـــادي خيطان للكشـــف عن 
برنامج مهرجان االعتزال الذي 
املقبل برعاية  سيقام اجلمعة 
رئيس احتاد كرة القدم الشيخ 
طالل الفهد، ويجمع بني جنوم 
االندية الكويتية وفريق الكرامة 
الســـوري، والتطرق ملشاركة 
جنوم االزرق في الثمانينيات 
والتســـعينيات مـــن القـــرن 

املاضي، الذين سيلعبون مباراة 
اســـتعراضية تسبق مهرجان 

االعتزال.

 الزميل خالد العدواني

 إنبي يطلب ٢٥ مليون جنيه لالستغناء عن المحمدي 

 الفوز الـ ٤٦ للرياضي على الحكمة 
 بيروت ـ ناجي شربل

  فــــاز الرياضي بيروت على مضيفــــه احلكمة بيروت ٦٦ـ  ٦٣ 
(١٦ ـ ١٧، ٣٢ ـ ٣٥، ٥٢ ـ ٤٩، ٦٦ ـ ٦٣) فــــي املبــــاراة التي أجريت 
بينهمــــا في قاعة النادي الرياضي غزير في املرحلة السادســــة 
ذهابا لــــدور الثمانية من بطولة لبنان في كرة الســــلة للدرجة 

االولى للرجال.
  وكان افضل املســــجلني للفائز األميركي نايت جونسون ٢٢ 
نقطة منها ٣ ثالثيات، وأضــــاف مواطنه لورين وودز ١٤ نقطة 
الى ١٦ متابعة، وجوزف فوغل ١٤ نقطة الى ٩ متابعات، وللخاسر 
االميركي غارنيت طومســــون ١٨ نقطة الى ١٢ متابعة، وأضاف 
مواطنه داريل واتكينز ١٢ نقطة الى ١٣ متابعة، وايلي اسطفان ١٢ 
نقطة. وهذا الفوز الـ ٤٦ للرياضي على احلكمة مقابل ٣٨ خسارة 

في لقاءاتهما في بطولة لبنان بشكلها اجلديد.
  وفاز هوبس على ضيفه انترانيك بيروت ٦٩ ـ ٥٩ (االشواط 
١٤ ـ ١٧، ٢٩ ـ ٣٨، ٤٩ ـ ٤٩، ٦٩ ـ ٥٩) فــــي املباراة التي أجريت في 

قاعة مجمع ميشال املر الرياضي بالبوشرية.
  وكان أفضل املســــجلني للفائز األميركي وليم بيرد ٢٠ نقطة 
الى ١٠ متابعات، وأضاف مواطنه كالفن كايج ١٩ نقطة، وللخاسر 

االميركي مالكولم باتلز ٢٣ نقطة الى ١٢ متابعة. 

 شباب أفريقيا بالجزائر بدل ليبيا
  

  قال نائب رئيس االحتاد اجلزائري لكرة القدم ورئيس الرابطة 
الوطنية لكرة القدم محمد مشرارة ان اجلزائر ستستضيف بطولة 
أمم أفريقيا للشباب بدال من ليبيا. وكان من املفترض أن تستضيف 
ليبيا البطولة من ١٦ مارس حتى أول أبريل املقبلني، لكن األحداث 
التي تشهدها ليبيا دفعت باالحتاد األفريقي إلى اختيار دولة أخرى 
الستضافة البطولة. وقال مشرارة في تصريحات للصحافيني بعد 
عـــودة بعثة املنتخب اجلزائري لالعبني للمحليني من الســـودان 
«االحتاد األفريقي لكرة القدم وافق على منح اجلزائر حق تنظيم 

بطولة الشباب على أن تستضيف ليبيا بطولة عام ٢٠١٣». 

 الوحدة ينفي رفض اللعب بطهران
  

  نفى نـــادي الوحدة اإلماراتي امس ما نشـــرته وكاالت األنباء 
والصحف الرياضية عن تقدم إدارة النادي بطلب رسمي الى االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم لتغيير مكان إقامة مباراته أمام فريق بيروزي 
اإليراني املقررة في ١٦ مـــارس املقبل في العاصمة طهران، ضمن 
اجلولة الثانية للمجموعة الثالثـــة التي تضم ايضا بونيودكور 

االوزبكي واالحتاد السعودي.

 قرر مجلس ادارة نادي انبي املصري احلصول 
علــــى ٢٥ مليون جنيه مصري نظير الســــماح 
ألحمد احملمدي احملترف في صفوف سندرالند 
االجنليزي باالستمرار في اللعب ضمن صفوف 

الفريق االجنليزي.
  واشترط انبي حصوله على ٢٥ مليون جنيه 
مصري مع وضع بند في العقد يســــمح للنادي 
باحلصول على ٢٠٪ من قيمة صفقة بيعه ألي 

ناد آخر.
  وأكد عالء عبد الصادق مدير الكرة في نادي 
انبي في تصريح لوكالة األنباء األملانية أن احملمدي 

أجرى عدة اتصــــاالت هاتفية معه خالل الفترة 
األخيرة.

  وأكد له خاللها أن املدير الفني لســــندرالند 
يرغب في احلصول على خدماته بشكل نهائي 
خاصة أنه يجرى االعتماد عليه بشكل أساسي 

في الدوري االجنليزي.
  ووافق مسؤولو انبي على فكرة بيع احملمدي 
بشــــكل نهائي خالل الفتــــرة املقبلة ولكن وفقا 
ملجموعة من الشروط التي البد من وضعها في 
االعتبــــار وفي مقدمتها حصــــول انبي على ٢٥ 

مليون جنيه مصري. 

 زاهر: ٣ اختيارات إلعداد «الفراعنة»
 أكد رئيس االحتاد املصري لكرة القدم سمير 
ــام اجلهاز الفني  ــاك ٣ اختيارات أم زاهر أن هن
ــداد ملباراة جنوب  للمنتخب املصري األول لالع
ــي اجلولة الثالثة من التصفيات املؤهلة  افريقيا ف
ــتقام في  الى كأس األمم االفريقية ٢٠١٢ والتي س

مارس املقبل.
  وأضاف زاهر في تصريح لوكالة األنباء األملانية 
أنه بصرف النظر عن اتخاذ االحتاد األفريقي لكرة 
القدم للقرار فيما يتعلق بتأجيل موعد املباراة من 
ــتعداد جيدا لتلك  عدمه فانه من الضروري االس

ــة. وأوضح أن االختيار  املباراة املهمة واملصيري
األول يتمثل في اختيار العبي املنتخب املصري 

والدخول في معسكر داخلي أو خارجي.
ــار الثاني يتمثل  ــار زاهر الى أن االختي   وأش
ــي بطولتي دوري  ــاركة ف في انتظار الفرق املش
ابطال افريقيا وكأس االحتاد االفريقي وهي االهلي 
والزمالك واالسماعيلي وحرس احلدود، واختيار 
الالعبني اجلاهزين منهم خلوض املباراة، أما االختيار 
ــث فهو عودة الدوري املصري لالنطالق من  الثال

جديد وهو احلل األمثل. 

 حسني املكيمي الشيخ طالل الفهد يوسف البيدان


