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فهد الدوسري
اك����د رئي����س نادي الس����احل 
محمد الثالب ل� »األنباء« ان عدم 
حتديد موعد النتهاء عمل اللجنة 
االنتقالية احلالية برئاسة الشيخ 
احمد اليوسف امر مشبوه بالنسبة 
التي تعاملت مع  الندية االغلبية 
احلدث وفقم����ا تقتضيه مصلحة 
الوطن، حيث طالبنا مرارا بكتب 
الدولي )فيفا(  رس����مية لالحتاد 
بتحديد موعد الج����راء انتخابات 
يتم مبوجبها اختيار مجلس ادارة 
التعامل معه  منتخب نس����تطيع 
بشفافية وبوضوح، موضحا ان 

عدم حتديد موعد النتهاء عمل هذه اللجنة يأتي خالفا 
للجنتني السابقتني اللتني كان يرأسهما على التوالي 
س����ليمان العدساني والشيخ احمد الفهد، حيث حدد 
»فيفا« 30 ابريل 2008 موعدا النتهاء عمل االولى و30 

مايو املاضي كآخر يوم عمل للثانية.
وشدد الثالب على ان اندية االغلبية او ما تعرف 
باسم اندية التكتل تسعى دوما خلدمة الوطن والشباب 
الرياضي في مختلف املجاالت، مش����يرا الى ان غياب 
الش����رعية الدولية عن احتادنا منذ 3 سنوات تقريبا 
امر ال ميكن ان نقبله في دولة املؤسس����ات، الفتا الى 
ان املهم في املوضوع بالنسبة لنا في نادي الساحل 
هو اجراء االنتخابات واختيار مجلس ادارة منتخب 
من قبل اجلمعية العمومية بغض النظر عن املهاترات 

واستعراض العضالت.
واضاف ان التفاؤل يسود املوقف من وجهة نظره 
الشخصية للوصول حلل نستطيع من خالله بلوغ 
بر االمان الذي ينشده اجلميع، فمن غير الطبيعي ان 
يكون من بيننا غير محب للكويت وشبابها، مشترطا 
وجود وقفة جادة حكومية النقاذ املوقف وحل معضلة 
الرياضة الكويتية التاريخية التي لم نشهد مثلها في 

رياضتنا احمللية.
قال الثالب انه سيحضر اجلمعية العمومية التي 
حددتها االنتقالية في 12 نوفمبر املقبل موعدا لها دون 
اي مالحظات لكوننا ننشد الوصول لنتيجة تصب 
في صالح الرياضة، مش����يرا الى ان موافقة اجلمعية 

العمومية لالحتاد شرط ال ميكن 
جتاهل����ه القامة انتخابات ترضي 
اجلميع وتنهي ه����ذه االزمة التي 
عصفت بالش����ارع الرياضي منذ 

اندالعها في فبراير 2007.
وحول رأيه في مستوى الفريق 
االول لكرة القدم في الساحل، قال: 
انا متفائل باستعادة الفريق عافيته 
من جديد وحتقيق نتائج ايجابية 
يستطيع من خاللها استعادة مكانته 
في الدوري املمتاز في املوسم املقبل، 
مشيدا بقدرات العبيه الشباب حيث 
ال يتجاوز معدل اعمار الالعبني 22 
سنة، وهذا يبشر باخلير بدليل ما 
قدموه في مباراتنا االخيرة امام الكويت بغض النظر 
عن النتيجة التي خسر بها الفريق بهدف يتيم، الفتا 
الى ان الفريق يعاني غياب 5 العبني اساسيني وستمثل 
عودتهم قوة اضافية للفريق، مشددا على عدم وجود 
اي مشاكل ادارية معهم وان املوضوع يرتبط بثقافتهم 

االحترافية القاصرة نوعا ما.
واك����د الثالب انه مت التوقيع بش����كل نهائي مع 3 
محترفني برازيليني وهم قل����ب الدفاع فابيو والعب 
الوسط بامليرو واملهاجم ارديناس واملدافع الكنغولي 
بيبيتو، مبينا ان اختيارهم جاء بناء على رغبة مدرب 
الفريق الرومان����ي اوريال دون اي تدخل من اجلهاز 
االداري الضفاء نوع من االستقاللية في عمله كجهاز 
فني يسعى لتطوير فريقه ولتحقيق نتائج جيدة في 

املوسم اجلديد.
وعن شطب العب املنتخب الوطني السابق محمد 
الفيلكاوي من سجالت النادي دون اخطاره بذلك، قال: 
هذا غير صحيح فقد مت االتصال بالالعب عن طريق 
اجلهاز االداري اكثر من مرة، لكن اللتزام الالعب بعالج 
والدته خارج الكويت ولغيابه املتكرر لم يتمكن اجلهاز 
االداري من ابالغه باخلبر قبل 30 اغسطس املاضي، 
مش����يرا الى ان الفيلكاوي ابن النادي وخدم اللعبة 
في الس����نوات املاضية وشطبه جاء نتيجة الصابته 
املتكررة وغيابه عن التمارين وظهور وجوه ش����ابة 
تستحق منحها الفرصة حتى تستطيع قيادة الفريق 

في السنوات املقبلة.

الثالب: عدم تحديد فترة »االنتقالية« شبهة

محمد الثالب

الشيخ احمد اليوسف متوسطا أعضاء اللجنة االنتقالية خالل املؤمتر الصحافي

العب الكويت محمد الغربللي ميرر الكرة مبضايقة العبي كاظمة

اليوسف: إذا لم تتجاوب األندية لتحقيق رغبة صاحب السمو فعلى الكويت السالم
»االنتقالية« وّجهت دعوة إلى األندية لحضور اجتماع العمومية غير العادية في 12 نوفمبر

وقال ناصر الطاهر ان علينا 
التكاتف في الوقت احلالي النتشال 
الكرة الكويتي���ة من املأزق الذي 
وقع���ت فيه ولن يك���ون ذلك اال 
باملوافق���ة على ال����14 عضوا في 
اجتماع 12 نوفمب���ر، الن جميع 
املشاكل الرياضية بدأت من احتاد 
الكرة ويج���ب ان حتل من احتاد 
الكرة، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة 
االنتقالية احلالية ليسوا ابطاال ولم 
انهوا  يحققوا املعجزات ولكنهم 
املشكلة قبل 6 اشهر وبالتالي علينا 
تنفيذ الرغبة االميرية الس���امية 
والتصديق على ال�14 عضوا واذا 
ارداوا رحيل اللجنة االنتقالية الى 
االبد واعادة الرياضة الى اطارها 
الصحيح فيجب ترجمة ذلك في 

12 نوفمبر املقبل.

 »إسكواش« اليرموك يضم
طارق من النصر إلى صفوفه

حامد العمران
جنح اليرموك في ضم العب النصر لالس���كواش حتت 15 س���نة 
عبداهلل طارق في إعارة ملدة موس���م، واكد املدير الفني لالسكواش 
في نادي اليرموك بدر الرامزي ان انضمام طارق الى صفوف الفريق 
يزيد من حظوظ اليرموك في احراز بطولة الدوري حتت 15 س���نة 
لوجود ثنائي منتخب الناشئني عيسى اشكناني وعبداهلل الكندري 
وبذلك يش���كل الثالثي قوة ضاربة. واشار الرامزي الى ان اليرموك 
تسلم بطاقة الالعب الثالثاء املاضي بعد اكمال اوراقه الرسمية شاكرا 
مجلس ادارة نادي انصر على موافقتها على اعارة الالعب كما شكر 
ادارة اليرموك على وقوفها الدائم الى جانب جميع االلعاب في النادي 

وتذليل كافة الصعاب التي تواجه الفرق.

»الصاالت« يلتقي العراق اليوم
الدوحة ـ عبدالرضا السماك

موفد جمعية الصحافيين
يواجه املنتخب الوطني لكرة القدم للصاالت منتخب العراق 
مساء اليوم على صالة نادي الوكرة في الدوحة ضمن التصفيات 
املؤهلة الى نهائيات آسيا للعام املقبل. وفي املجموعة الثانية يلتقي 
منتخب قطر صاحب الضيافة واجلمهور مع املنتخب اللبناني.

 وتعتب���ر مباراة ارزق الصاالت مع العراق مهمة وصعبة في 
نف���س الوقت، خاصة ان املنتخبني يتطلعان للفوز لالقتراب من 
االدوار النهائية احلاس���مة. وس���يكون التكافؤ عنوان لقاء قطر 
ولبنان. وكان���ت التصفيات قد انطلقت الثالث���اء املاضي بلقاء 
املنتخ���ب البحريني مع نظيره اللبناني ال���ذي انتهى بالتعادل 
4 - 4. وفي املب���اراة الثانية فاز املنتخب العراقي على املنتخب 

االردني 6 - 2.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء الى مشرف عام قطاع الناشئني 
لكرة القدم بنادي القادسية فيصل الشمري لوفاة والدته، تغمد اهلل 

الفقيدة بواسع رحمته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

5 مباريات في »طائرة االتحاد«
تقام في السابعة مساء اليوم 5 مباريات ضمن منافسات اجلولة 
الثانية لطائ���رة االحتاد، حيث يحل االصف���ر ضيفا ثقيال على 
اليرموك ويلتقي االخضر الساحل على صالة عبدالعزيز اخلطيب 
ويستضيف الفحيحيل الصليبخات على صالته، ويلتقي الساملية 
في  أول ظهور له التضامن عل���ى صالة علي احلمد بالتضامن، 

وفي اللقاء االخير يستضيف اجلهراء كاظمة.
بشكل عام تعتبر مباريات اليوم من جانب واحد وشبه محسومة 
لصالح القادس���ية والعربي، والصليبخات والتضامن وكاظمة 
ومن الصعوبة ان حتقق الفرق االخرى نتيجة تذكر اال في حالة 
االنسحاب، وهذا االمر مستبعد، فقد كانت اجلولة االولى واضحة 
املعالم ولم يكن املس���توى الفني للفرق املش���اركة في البطولة 

يستحق املتابعة.

»عمومية« العربي إلى 29 الجاري

الذي دعت اليه االنتقالية في 12 
نوفمبر املقبل. مؤكدا ان اجتماع 
اندية االغلبية لن يحدث، مضيفا 
ان هناك بعض االندية لم تصلها 
الدعوة حلضور االجتماع، كما انه 
ال يحمل الصفة الرسمية وسيعقد 

خارج احتاد الكرة.
ونفى اليوسف ما تردد حول 
قيام اللجنة بتزوير بعض الكتب 
التي ارس���لها »فيف���ا« مؤكدا ان 
االنتقالية لم ول���ن تلجأ الى اي 

اساليب ملتوية.
من جانبه قال اس���د تقي انه 
الدولي  قام باالتصال باالحت���اد 
واخبرهم بانه يريد كتابا رسميا 
من اللجنة التنفيذية باملوافقة على 
ال�14 عضوا وبالفعل وصل الكتاب 

من »فيفا«.

أم���ام )فيفا( واألنظم���ة الدولية 
وعلي���ه فإن االنتقالية س���تحدد 
يوم االنتخابات بعد عقد اجلمعية 
العمومية. مشددا على أن رغبة 
صاحب السمو األمير أمر واجب 
التنفيذ وعل���ى اجلميع تنفيذها 
وبدء صفحة جديدة بعد ان نترك 
النظر  اخلالفات وتباين وجهات 
إلى غير رجعة، مش���يرا الى ان 
االندي���ة اذا رفضت التجاوب مع 
رغبة صاحب السمو االمير فان 

على الكويت السالم.
ابلغه  واض���اف ان »فيف���ا« 
مبوافقته على عقد اجتماع جمعية 
عمومية غير عادية كما طلبت اندية 
االغلبية ف���ي 15 نوفمبر، ولكنه 
اشترط اشراف اللجنة االنتقالية 
ودمج هذا االجتماع مع االجتماع 

انتخ���اب 14 عضوا باالحتاد يوم 
26 أغسطس املاضي، ما يثبت أن 
القوانني احمللية ال تتعارض مع 
القوانني الدولية، مؤكدا أن موافقة 
»فيف���ا« غير مش���روطة بتغيير 
القوانني كما انها سترس���ل نائب 
رئيس االحت���اد الدولي ومندوب 
االحتاد اآلسيوي حلضور اجلمعية 
العمومية غير العادية 12 نوفمبر 

واالنتخابات املقبلة.
وأض���اف: نحن جن���رؤ على 
كش���ف احلقائق وبالتالي زودنا 
االحتاد الدول���ي لكرة القدم بكل 
القوانني واألنظمة التي تدير شؤون 
االحتاد حتى ال يكون هناك تضليل 

للمسؤولني في »فيفا«.
اليوس���ف تذمره من  وابدى 
اخلالف الداخلي الذي طال كثيرا 

عبدالعزيز جاسم
اللجنة االنتقالية  اكد رئيس 
املكلفة بإدارة شؤون احتاد كرة 
القدم الش���يخ احمد اليوسف ان 
اللجنة ارسلت دعوة الى االندية 
حلضور اجتماع اجلمعية العمومية 
غير العادية في 12 نوفمبر املقبل 
للموافقة على انتخاب 14 عضوا 
ومن ثم ارسال محضر االجتماع 
الى االحتاد الدول���ي لكرة القدم 
»فيف���ا« وبعده���ا يت���م حتديد 
موعد النتخابات االندية لتحديد 
مرشحيها واختيار الرئيس ونائبه 
في نهاية يناير املقبل، مؤكدا في 
الوقت ذات���ه موافقة »فيفا« على 
الرغبة االميرية السامية بتشكيل 
مجلس ادارة االحتاد من 14 عضوا 
وعدم تعارضها نهائيا مع القوانني 

الدولية.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد ام���س في احتاد الكرة 
بحضور اعضاء اللجنة االنتقالية 
اس���د تقي وناصر الطاهر وعماد 
اليوس���ف ان  الغربلل���ي. وبني 
»فيفا« لم يشترط تغيير القوانني 
الرياضي���ة احمللي���ة النه ليس 
معنيا باالمر، ولكنها كانت مجرد 
النهائي  القرار  اقتراحات ويبقى 
بيد اجلمعية العمومية واحلكومة، 
مبينا انه لم يخف اي معلومات 
عن الشارع الرياضي فيما يخص 

القضية.
وأشار اليوسف إلى أن اللجنة 
االنتقالية زودت وفد »فيفا« الذي 
حضر إلى الكويت 6 أغس���طس 
القانون 2007/5  املاضي بن���ص 
والقانون 1978/48 وكذلك بالنظم 
األساسية قبل رغبة صاحب السمو 
األمير وبعدها، الفتا إلى أن هذه 
املستندات كانت مترجمة من مكاتب 

ترجمة عاملية معتمدة.
اللجنة  اليوس���ف أن  وأك���د 
االنتقالية تلقت موافقة فيفا على 

الكويت يتخطى كاظمة بسهولة

الفارق عن طريق يوسف احلداد 
والعب الدائرة اسماعيل اخلزعل 
الذي تألق في الشوط الثاني، 
الفنية  ولكن فارق االمكانيات 
جعل الكوي����ت يواصل تقدمه 
الى جانب عودة احلارس احمد 
الفرحان الى تألقه. أدار اللقاء 
الدولي����ان علي عب����اس وعلي 

عبداحلسني.
اليوم مباراة واحدة  وتقام 
حيث يلتقي القادس���ية )نقطة 
واحدة( مع خيطان في ال� 5:00 

عصرا.

دفاعه لتتحول السيطرة لصالح 
الكويت الذي أنهى الشوط األول 

لصاحله بفارق 7 أهداف.
في الش����وط الثاني واصل 
الكويت سيطرته على املباراة 
وسط تألق جميع العبيه خاصة 
ش����ناوة في اجلانب الهجومي 
والغربللي فيم����ا كان اجلناح 
األيسر مشاري العتيبي بعيدا 
جدا عن مستواه وأضاع الكثير 
من الف����رص االنفرادية، وعلى 
الرغم من فارق األهداف الكبير إال 
ان العبي كاظمة حاولوا تقليص 

الس����تبداله واش����راك الناشئ 
حسن الرشدان الذي أبلى بالء 

حسنا.
من جانبه، بدأ كاظمة املباراة 
بحماس كبير واستغل الفريق 
تركيز دفاع الكويت على اخلط 
اخللفي املكون من يوسف حيدر 
وصال����ح عب����داهلل وعبداهلل 
الس����نافي ليحول اللعب على 
التراك  اجلناح����ني عبدالعزيز 
واحمد دويسان، وهذا ما جعل 
البرتقالي قريبا من التعادل حتى 
الدقيقة 20 بعدها شدد األبيض 

حامد العمران
الثاني  الكويت فوزه  حقق 
على التوال���ي بعد تغلبه على 
كاظمة 20/31 )الش���وط األول 
الذي جرى  اللق���اء  12/19( في 
أمس على صالة الش���هيد فهد 
األحمد في الدعية ضمن منافسات 
الدمج  الثاني لدوري  األسبوع 

لكرة اليد.
وبذلك رفع الكويت رصيده 
الى 4 نقاط، فيما بقي كاظمة على 
رصيده السابق بنقطة واحدة.

جاءت املباراة حماسية في 
شوطها األول وكانت متكافئة 
في الدقائق العش����رين األولى 
بع����د األداء الدفاعي اجليد من 
الفريق����ني وكانت قراءة مدرب 
األبيض ميشيل لها أفضل الى 
جانب وجود الالعب اخلبرة في 
صفوف الكويت وليد احلجرف 
الذي قاد الفري����ق باقتدار في 
اجلانبني الدفاعي والهجومي، الى 
جانب التألق الكبير من الناشئ 
عبداهلل اخلميس الذي أعلن عن 
قدوم جنم واعد، فيما قدم العب 
اخلط اخللفي محمد الغربللي 
واحدة من أجمل مبارياته باللعب 
الذكية  اجلماعي ومتريرات����ه 
الدائرة محمد ش����ناوة  لالعب 
التمريرات  الذي ترجم بدوره 
الى أه����داف، فيما ظهر اجلناح 
املاجد على  األمين عبدالعزيز 
فترات وسجل في األوقات املهمة 
ولم يكن احلارس أحمد الفرحان 
موفقا ف����ي الدقائق األولى، ما 
دفع املدرب الصربي ميش����يل 

القادسية يلتقي خيطان في األسبوع الثاني لدوري اليد
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»سلة األبيض« يهدد بسحب العبيه من »الناشئين«
يحيى حميدان

هدد مس���ؤولو لعب���ة كرة الس�����لة بنادي 
الكويت بسحب العبي النادي المخت��ارين ضمن 
صفوف منتخ��ب الناش��ئين لكرة ال�س�لة الذي 
يستعد حاليا للمشاركة في بطولة آسي��ا االولى 
للن�اش�����ئين المقررة في ماليزيا من 19 الى 27 
الشهر المقبل على خلفية التصرفات التي صدرت 
من مدرب المنتخ�ب بع���د ت��هديده وال�دة احد 
الع�بي ال�نادي برفع قضية ض�دها على خلفية 
حديثها عنه في مداخلة بأحد البرامج الرياضية 

االذاعية.
حيث عبرت عن اسفها لعدم اختيار ابنها في 
قائمة ال�16 العبا رغم انه من الالعبين المميزين � 
على حد وصفها � االمر الذي اغضب مدرب منتخب 
الناشئين وسارع باالتصال على مشرفي نادي 
الكويت وابلغهم تهديداته بنيته رفع قضية على 
والدة الالعب بس���بب تشهيرها به، على الرغم 
م���ن ان المداخلة كانت طبيعية ولم يكن بها ما 

يدعو لكل هذا.

واحدث هذا الموضوع ضجة كبيرة في اروقة 
اتحاد الس���لة امس االول وقرر اعضاء االتحاد 
تشكيل لجنة تحقيق مع المدرب لمعرفة االسباب 
التي دعته الى تهديد اسرة احد الالعبين الناشئين 
في محاولة لرأب الصدع الذي سيكون مع ادارة 
ن���ادي الكويت في حال لم يت���م كبح تصرفات 

المدرب.
وفي اطار اس���تعدادات منتخب الناش���ئين، 
اعتمدت لجنة التدريب والمنتخبات قائمة ال�16 
العبا في التصفية االولية للفريق من اصل 30 
العبا، والالعبون هم: حس���ين ش���عيب، احمد 
القحطاني، محمد العون، مب���ارك هاني، احمد 
المهيني )نادي الكويت( مشاري بودهوم، خالد 
السنعوسي، عذبي عصام، علي المانع، ابراهيم 
بوعباس )القادسية(،علي ريحان، عبداهلل البدر 
)كاظمة( عبدالهادي كنكوني )الس���احل( نايف 
المطيري، عبدالرحمن الشمري )الجهراء( عبداهلل 
العازمي )التضامن(. وسوف يتم تصفية القائمة 

الى 12 العبا قبل المشاركة في بطولة آسيا.

على خلفية تهديد مدرب المنتخب لوالدة أحد العبي النادي

عبدالعزيز جاسم
أنقذ نادي النصر األزرق وس���مح له بالتدريب اليوم على ملعبه 
بعد ان تراجعت إدارة القادس���ية عن استضافة التدريبات حسب ما 
كان متفقا عليه مس���بقا، على أن يبدأ الفريق تدريباته على س���تاد 

الكويت بدءا من يوم غد.
وش���هدت تدريبات األزرق التي أقيمت أمس إصابة مقلقة خلالد 
خلف في السابق بعد احتكاكه مع أحد الالعبني في التقسيمة، وقام 
اجلهاز الطبي بإرساله على الفور الى مستشفى الرازي لعمل األشعة 
الالزمة له، فيما غاب عن التدريبات كل من يوس���ف ناصر إلصابته 
في متزق بالعضلة الضامة والتي س���تبعده عن التدريبات الى يوم 

االثنني املقبل وغاب أيضا حمد أمان بسبب اإلنفلونزا.
ومازال اجلهاز اإلداري لألزرق يبحث استعارة مدرب حراس كاظمة 

البرازيلي مارسيلو لعدم وجود مدرب للحراس حاليا مع الفريق.

ُأجلت اجلمعية العمومية غي���ر العادية للنادي العربي الى يوم
29 اجلاري لعدم اكتمال النصاب القانوني لها بحضور ثلثي أعضاء 
اجلمعية العمومية )2700( عضو من مجموع األعضاء البالغ عددهم 
4 آالف عض���و. وأكد نائب الرئيس بدر املخلد الذي ترأس االجتماع 
لوجود رئيس النادي جم���ال الكاظمي خارج البالد انه اذا لم تعقد 
العمومية املقبلة في 29 اجلاري فإن ملف النادي سيحول الى الهيئة 

العامة للشباب والرياضة التي ستقرر مصير العربي بعدها.

النصر ينقذ تدريبات األزرق

أزرق الناشئين يلتقي ماليزيا وديًا
يخوض املنتخب الوطني للناش���ئني لك���رة القدم جتربة جديدة 
امام املنتخ���ب املاليزي في الرابعة عصر اليوم على ملعب ش���رق 
كواالملبور ضمن استعداداته ملنافسات املجموعة الثالثة للتصفيات 
اآلس���يوية املؤهلة لكأس آس���يا تضم إلى جانبه كال من السعودية 
وافغانستان وباكس���تان. وقد حرص اجلهاز الفني بقيادة الوطني 
عبدالعزيز الهاجري على اجراء مباراة ودية إضافية على الرغم من 
انها غير مدرجة في البرنامج التدريبي السابق وذلك لتجربة الالعبني 
اجلدد ولالطمئنان على املستوى الفني العام قبل املباراة األولى في 

التصفيات مع أوزبكستان 21 اجلاري.
ويقول الهاجري على هذه التجربة التي رمبا لن تكون االخيرة، 
حيث من احملتمل خوضها مرة ثانية لتحقيق أكبر استفادة ومعاجلة 

وتصحيح اوجه القصور قبل التصفيات.
ومن احملتمل ان يش�����ارك اجلهاز الفني بتشكيلة ال تتجاوز 16 
العبا، حيث س���يلعب بتوليفته املثالية باإلضافة لتجربة 5 العبني 
جدد وهم محمد عبداهلل وثامر س��الم واح��مد مس���اعد وسل���يمان 
احل���سني وعبداهلل هاني باالضافة لالعبني االساسيني وهم اح���مد 
عبداهلل ونادر العنزي وعبداهلل املسبحي ومحمد السرهيد ونواف 
املطياتي ومحمد القبندي ومتعب الشمري ومرزوق العجمي ومحمد 

الفهد.
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