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»فيفا« يوافق على عقد عموميتين غير عاديتين
مبارك الخالدي

أعلن رئيس اللجنة االنتقالية املكلفة 
بإدارة شؤون احتاد كرة القدم الشيخ 
أحمد اليوس���ف ان اللجن���ة قد تلقت 
صباح ام���س كتابا من االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« ردا على كتاب أندية 
االغلبية وكتاب اللجنة االنتقالية، حيث 
أفاد »فيفا« بجوابه باملوافقة على عقد 
جمعية عمومية غير عادية لالحتاد في 
12 نوفمبر املقبل، واملوافقة أيضا على 
طلب أندية األغلبية بعقد جمعية عمومية 

غير عادية في 15 نوفمبر املقبل.
وأضاف اليوسف ان االنتقالية ستقوم 
بالرد على مضمون هذا الكتاب الستيضاح 
كثير من األمور غير الواضحة، والتي 
تشوبها بعض عالمات االستفهام وكذلك 
الرد على االستفس���ارات القانونيه ل� 

»فيفا« بهذا الشأن.
وأكد اليوس���ف ان االنتقالية تعمل 
بكل شفافية ومصرة على تطبيق النظام 
االساسي لالحتاد، حيث سيتم إرسال 
ه���ذا الكتاب لالس���تيضاح والوقوف 
على آخر قرارات »فيفا« املتعلقة بذات 

املوضوع.

من جهت���ه، قال الناطق الرس���مي 
ألندي���ة االغلبية رئيس نادي اجلهراء 
خالد اجل���اراهلل ان الكتاب الوارد من 
»فيفا« يثبت أحقيتنا في إدارة االزمة 
الراهنة واننا كأغلبية نسير وفق قرارات 
ولوائ���ح »فيفا« باجتاه حلحلة األزمة 
وطي صفحتها بشكل جذري ونهائي.

وأضاف: اننا نعتبر هذا الكتاب ردا 
على كل من شكك في خطواتنا، وهو رد 
على من يزعم أن »فيفا« ال يتعامل مع 
االغلبية، وأيضا دليل على اننا نسير 

في االجتاه الصحيح.
وأكد اجلاراهلل: أننا ال نتعامل بالنوايا 
وال نضع العصي وسط الدوالب لعرقلة 
مساعي هذه االزمة، لكنها ثقة بأننا في 
االجتاه الصحيح، وال نزعم اخلالف ألجل 
اخلالف، لكننا نرغب في انتهاء االزمة 
مبا يكفل مصلحة الكرة الكويتية وعدم 
تعرضها ألي مشكلة قانونية مع االحتاد 

الدولي أو اللجان االوملبية الدولية.

التعاقد مع مدربين برتغاليين 

من جانب آخر، وقع اليوسف عقدا مع 
املدربني البرتغاليني انطونيو فيوالنتي 

لإلشراف على تدريب منتخب الشباب 
حتت 19 عاما، وادغار بورجيس لتدريب 
منتخب الناشئني حتت 16 عاما، بحضور 
رئيس جلنة التدريب والتطوير بدر عبد 

اجلليل ووكيل الالعبني كارلوس.
القاهرة  إلى   وس���يغادر انطونيو 
ملتابعة املنتخب الوطني للش���باب في 
املعس���كر التدريبي املق���ام حاليا في 

القاهرة.
 وتقدمت اللجنة االنتقالية بالشكر 
الى مدير عام الهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة فيصل اجل���زاف، ونائب 
املدير العام لشؤون الرياضة د.حمود 
فليط���ح واإلدارة الفنية ف���ي الهيئة، 
املدربني  التعاقد مع  لتسهيل إجراءات 

املذكورين.
 وعلى صعي���د آخر، افتتحت امس 
دورة تأهيل حكام كرة القدم التي تقيمها 
اللجن���ة االنتقالية بالتعاون مع مركز 
عبداهلل السالم إلعداد القادة في الفترة 
م���ن 18 الى 21 اجلاري، والتي يحاضر 
فيها كل من عبدالعزيز السلمي وحسن 
احلداد وعبداهلل غريب ود.احمد فرج، 

ويشارك في الدورة 13 حكما.

الجاراهلل: كتاب االتحاد الدولي رّد على من شكك في خطوات »األغلبية«

الشيخ أحمد اليوسف يوقع العقد مع املدربني البرتغاليني فيوالنتي وبورجيس

األزرق وجد ضالته مبدرب حراس مرمى كاظمة البرازيلي مارسيلو )إلى اليسار(

)عادل يعقوب(ماهر الشمري يشرف على تدريب العبي املنتخب األوملبي

الهاجري: جاهزون للقاء أوزبكستان

فليطح يجتمع برؤساء األندية

الشمري: سنتيح الفرصة للجميع والبقاء لألصلح

»األولمبي« يبدأ مرحلة إعداده الثانية

واصل ازرق الناشئني تدريباته اليومية على ملعب 
بوكت جالل في املعسكر الذي يقيمه مباليزيا ضمن 
حتضيراته النهائية قبل 48 س����اعة من مباراته مع 
املنتخب االوزبكي ف����ي املجموعة االولى للتصفيات 
التمهيدية اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا والتي تضم 
الى جانبه كال من السعودية وافغانستان واوزبكستان 

وباكستان.
وقد اشرف املدرب عبدالعزيز الهاجري ومساعداه 
ابراهيم الشمري وشاكر الشطي مدرب حراس املرمى 
على املران الذي متيز باحلماس واجلدية، اذ اشتمل 
على تدريبات االس����ترخاء وفك العضالت واجلري 
اخلفيف حول امللعب، وفضل اجلهاز الفني تخفيف 
احلمل التدريبي حتى ال يتعرض الالعبون لالجهاد 

العضلي واالرهاق البدني.
وركز الهاجري على بعض اجلمل التكتيكية مثل 
حتركات الالعبني بالكرة ومن دونها وكيفية التسلم 

والتسليم والتمريرات وتنفيذ الكرات الثابتة.
ثم اجرى تقسيمة بني الالعبني مت تطبيق التمركز 
الدفاعي خاللها، كما اوقف التمرين عدة مرات شرح 
خاللها بعض النقاط واالخطاء الفنية، السيما حتركات 
املدافعني. الى ذلك، منح اجلهاز الفني الالعبني راحة 
في الفترة املس����ائية، حيث تابع جميع اعضاء الوفد 
مباراتي السعودية وافغانستان واوزبكستان وباكستان 
عصر امس. م����ن جانبه، اعرب رئيس الوفد وعضو 
اللجنة االنتقالية الحت����اد الكرة مبارك املعصب عن 
رضاه التام عن املس����تويات الفني����ة والبدنية التي 

يتمتع بها العبو االزرق.
وقال ان االعداد اجليد للمنتخب س����اهم ايجابيا 
بتطوير وحتس����ني املس����توى الفني الع����ام، حيث 
التحضيرات املدروس����ة من خالل اقامة معس����كرات 
اعدادية جاءت بثمارها. واض����اف ان االزرق يعتبر 
فريقا منظما للغاية وصفوفه متجانسة وال يحتاج 
اال للتوفيق والفوز ف����ي مباراته االولى امام نظيره 
االوزبكي الذي يعتبر من اقوى املنتخبات املشاركة في 
التصفيات، حيث يضم في صفوفه العبني يتميزون 

باالجسام القوية واملهارات الفردية العالية.
واشار الى ان انسحاب منتخب سريالنكا منح االزرق 
الفرصة ملش����اهدة املنتخبات االربعة باالمس، وتعد 
فرصة جيدة الكتشاف السلبيات ونقاط الضعف والقوة 
في منتخبات الس����عودية واوزبكستان وافغانستان 

وباكستان ويجب االستفادة منها.
ومتنى ان يوفق االزرق بتحقيق النتائج االيجابية 
والتأهل الى النهائيات وعساها ان تكون فاحتة خير 
على الك����رة الكويتية. بدوره، اك����د مدرب املنتخب 
عبدالعزيز الهاجري ان االزرق يتمتع بأفضل حاالته 
الفنية والبدنية حي����ث جنح اجلهاز الفني في خلق 
التجانس وروح الفريق الواحد بني الالعبني، مضيفا 
ان هناك حتس����نا وتطورا في املس����توى الفني في 
املعسكرات االعدادية واملباراتني التجريبيتني اللتني 
لعبهما مع املنتخب املاليزي، حيث استفاد الالعبون 
بعض االشياء واكتسبوا خبرات اضافية في مثل هذه 

املباريات الصعبة.

يعقد نائب املدير العام لشؤون الرياضة بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.حمود فليطح اجتماعا 
موسعا مع رؤس���اء مجالس االندية في ال� 12 من 
ظهر اليوم بقاعة االجتماعات � الدور السابع مبقر 

الهيئة.
ويهدف االجتماع إلى دعم جسور التواصل الذي 
تنتهجه الهيئة مع جميع الهيئات الرياضية للوقوف 

على أوضاعها وبحث إمكانيات دفع مسيرتها وتذليل 
أي عقبات تربك أو تعترض سبيلها لتمكينها من 

اداء دورها على الوجه األكمل.
ويأت���ي هذا اللقاء مبثابة خط���وة أولى ضمن 
برنامج متكامل لنائب مدير عام الهيئة لش���ؤون 
الرياضة في إطار الس���عي إلى االرتقاء مبس���يرة 

احلركة الرياضية.

مبارك الخالدي
بدأ منتخبنا االوملبي اول متارينه ضمن برنامجه االعدادي في مرحلته 
الثانية لالعبي مواليد 1990 بقيادة الوطني ماهر الش���مري وبحضور 21 

العبا وذلك على امللعب رقم 2 في ستاد نادي الكويت.
وشدد الشمري خالل التمرين الذي استمر ساعة ونصف الساعة على 
النواحي التكتيكية والتنظيمية داخل امللعب بهدف االرتقاء بأداء الالعبني. 
وقال اننا نهدف في هذه املرحلة الى اتاحة الفرصة لالعبي الفئة العمرية 
الثاني���ة وهي مواليد 1990 بعد ان انتهينا من اختبار العبي مواليد 1989 
ف���ي مرحلة االعداد االولى للوصول الى افض���ل 45 العبا يتم تصفيتهم 
بالتدريج وصوال الى القائمة االساس���ية والت���ي تضم 23 العبا ميثلون 

املنتخب في االستحقاقات املقبلة.

وأضاف الشمري ان املرحلة احلالية ستختتم اخلميس املقبل والذي 
سيشهد جتربة عملية مبواجهة فريق خيطان حتت 19 سنة اذ سنواصل 
التركيز على اداء الالعبني السيما اننا ال نعاني مشكلة في النواحي اللياقية 

والبدنية النخراط الالعبني مع انديتهم في املسابقات املختلفة.
ونوه الشمري بتعاون الالعبني وقال ان الكل حريص على اثبات وجوده 
وحجز مكانه في القائمة األساسية ألننا لن جنامل في اختياراتنا والبقاء 

لالعب االصلح بدنيا وفنيا.
وشكر الشمري تعاون اجلميع معه في هذه املرحلة وقال اننا نتلقى 
دعما كامال من اللجنة االنتقالية ومجالس ادارات االندية كافة سواء بتسهيل 
مهام الالعبني او توفير مالعب التدريب واملباريات الودية تأكيدا على ان 

اجلميع حريص على توفير افضل السبل لألزرق االوملبي.

مارسيلو مدربًا لحراس مرمى األزرق
مبارك الخالدي

يس���تأنف االزرق متارينه 
ف���ي السادس���ة مس���اء اليوم 
على س���تاد نادي الكويت بعد 
انتهاء فترة الراحة التي منحها 
اجلهازان الفني واالداري لالعبني 
استعدادا ملواجهته املرتقبة مع 
املنتخب االندونيسي 14 نوفمبر 

املقبل.
ويس���عى اجله���از الفن���ي 
لالزرق بقيادة الصربي غوران 
توفاريتش ومساعده عبدالعزيز 
حمادة الى استكمال البرنامج 
املع���د لالرتق���اء بأداء  الفني 
املنتخب فني���ا وتنظيميا من 
خالل تطبيق اجلمل التكتيكية 

ذات الطابع الهجومي.
ومن املتوقع ان يشهد تدريب 
اليوم دخول املهاجم يوس���ف 
اثر  ناصر بعد متاثله للشفاء 
االصاب���ة التي حلق���ت به في 

معسكر القاهرة.
وم���ن جهة اخ���رى علمت 
»األنب���اء« ان رئي���س اللجنة 
االنتقالية الشيخ احمد اليوسف 
اجتمع مع اعضاء مجلس ادارة 
الذي���ن اعطوا  ن���ادي كاظمة 
اليوس���ف وعدا بإعارة مدرب 
حراس املرمى ف���ي البرتقالي 
البرازيلي مارسيلو لالشراف 
على تدريب حراس مرمى االزرق 
في املرحلة املقبلة السيما بعد 
ان رفض غوران السفر ملعسكر 
القاهرة املقترح دون ان يرافق 
البعث���ة مدرب متفرغ حلراس 

الى ذلك قرر اجلهاز االداري 
الدخول في معس���كر  لالزرق 
مغلق بفندق املارينا اعتبارا من 
السبت املقبل استعدادا ملواجهة 

املرمى. وم���ن املتوقع ان يتم 
االع���الن عن االتفاق رس���ميا 
ليلتحق مارسيلو باجلهاز الفني 

لالزرق.

املنتخب السوري الودية االثنني 
26 اجلاري مبناس���بة اعتزال 
احلارس الدولي فالح دبش���ة 
الذي سيس���تغله  اللقاء  وهو 

اجله���از الفني لتحقيق اقصى 
فائدة فنية بع���د اقتراب العد 
اندونيس���ا  التنازلي ملواجهة 

املرتقبة.

منتخبنا يعسكر في »المارينا« استعدادًا لسورية

تأهل أزرق الصاالت  لنهائيات آسيا
انتزع املنتخب الوطني لكرة القدم للصاالت بطاقة التأهل الثالثة الى 
نهائيات امم آسيا العام املقبل، بعد فوزه املثير على املنتخب القطري 
9/13 بعد وقت اضافي في ختام تصفيات غرب آسيا التي استضافتها 

العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 13 حتى 18 اجلاري.
وجنح ازرق الصاالت بعد اصرار في اعالن تأهله رسميا في الوقت 
االضافي بعد ان تعادل مع قطر 8/8 في الوقت االصلي اال ان املنتخب 
تغلب على كل الظروف والقرارات العكس����ية حلكمي املباراة اللذين 
احتس����با ثماني ركالت جزاء لقطر متكن احلارسان سالم الصميعي 
ومحمد اشكناني من التصدي لنصفها، ولم تزعزع قرارات احلكام من 
ثقة العبينا الذين دخلوا اجواء املباراة وعينهم على الفوز، وجنحوا 

في اقصاء العنابي.
وكان املنتخبان اللبنان����ي والعراقي قد تأهال الى النهائيات بفوز 
االول على االزرق 1-0 في الدور نصف النهائي، وفوز الثاني على قطر 
4-0 ليخوض االزرق والعنابي املباراة احلاس����مة على املركز الثالث 

ليفوز االزرق 9/13 في اقوى وامتع املباريات على االطالق.
وق����د انهالت التهاني على االزرق بعد الف����وز والتأهل، حيث هنأ 
الش����يخ احمد اليوس����ف رئيس اللجنة االنتقالية واسد تقي رئيس 
جلنة الصاالت وعضو اللجنة د.احمد فرج واعضاء االنتقالية وعدد 
من الرياضيني واهالي الالعبني حيث متنى اليوسف الزرق الصاالت 

النجاح في مهمته القادمة واالصعب في النهائيات.
ومن املقرر ان يكون اليوس����ف على رأس مس����تقبلي وفد االزرق 

7.30 مساء اليوم.
واشاد تقي باجلهود التي بذلها املنتخب في التصفيات رغم خسارته 
في البداية امام االردن 1-2 ثم امام لبنان 0-1 وجناحه في نفس الوقت 
بتحقيق فوزين مؤثرين عل����ى العراق 2-1 ثم على قطر ليصعد الى 
النهائيات، وق����ال تقي ان اللجنة احلالية للصاالت او القادمة البد ان 
تضع برنامجا جيدا للمنتخب قبل النهائيات القادمة، حتى يتمكن من 

املنافسة بقوة في املباريات.
ومن جهته فقد اشار مدير املنتخب سالم العنزي الى ان الالعبني 
واجهوا بش����جاعة كبيرة كل الظروف في املب����اراة االخيرة امام قطر 
خاصة ان الق����رارات التحكيمية لم تكن ايجابية بل اضرت باملنتخب 
كثيرا في املباريات ومنها احتس����اب ثماني ركالت جزاء دون وجود 

اخطاء تذكر تستدعي احتسابها.
واضاف ان الالعبني جنحوا في املهمة وتأهلوا بجدارة الى نهائيات 

آسيا ولم يذهب تعبهم سدى.
وعبر عن تقديره لكل من هنأ االزرق وسانده اثناء التصفيات وفي 
مقدمتهم الش����يخ احمد اليوسف واسد تقي، واعضاء جلنة الصاالت 
واجلماهير، والرياضيون وهيئة الشباب والرياضة بدعمهم وتشجيعهم 

املتواصل.

بعد حصوله على المركز الثالث في تصفيات غرب آسيا


