
رياضةاالربعاء  21  اكتوبر  2009   50

د.حمود فليطح متحدثا خالل االجتماع مع رؤساء وممثلي األندية

العبا الساملية بدر الودعاني وجاسم املزيعل والبحث عن الكرة

الشيخ احمد اليوسف متحدثا وسط جمع من رجال اإلعالم

إصابةخلف والموسوي 

»سلة األصفر« تكتفي باإلعداد المحلي

مبارك الخالدي
اص���اب القلق اجلهازين الفني واالداري بالنادي العربي لكثرة 
االصابات التي داهمت العبي االخضر وتهدد بعدم مش���اركة ابرز 
الالعبني في مواجهة احملرق البحريني الثالثاء املقبل في البطولة 
اخلليجي���ة لالندية ابطال الدوري. فقد مت وضع قدم املهاجم خالد 
خلف باجلبس اثر اصابته ف���ي التمرين مع املنتخب، االمر الذي 
اجبر املدرب الكرواتي سكويسيتش على استبعاده من حساباته 
لفترة ال تقل عن 3 اشهر، كما تعرض املتألق حسني املوسوى الى 
كدمة قوية في الظهر نتج عنها التواء ش���ديد في العضالت حيث 
ثبت من التقارير الطبي���ة االولية عدم مقدرته على اللعب لفترة 

ال تقل عن اسبوع.
ويضاف الى القائمة خالد عبدالقدوس الذي لم يتماثل للشفاء 
وكذلك ج���راح زهير والكرواتي ايغور لكن حالته افضل من بقية 

زمالئه ما يسمح مبشاركته واالستفادة من خدماته.
ومن جهة اخرى قال مشرف الفريق عبدالنبي حافظ ان االخضر 
لن يلعب اي مب���اراة ودية قبل مواجهة احملرق البحريني لضيق 

الوقت ولتجنب املزيد من االصابات.
واضاف ان اجلهاز الفني س���يركز االي���ام املقبلة على الالعبني 

االكثر جاهزية.

يحيى حميدان
فضلت ادارة لعبة كرة السلة بنادي القادسية االكتفاء باإلعداد 
احمللي وعدم اقامة معس����كر تدريبي خارجي للموسم اجلديد بعد 
رفض عدة أندية املش����اركة في البطولة الودية التي كان من املزمع 

ان يقيمها األصفر قبيل انطالق بطولة الدوري في 15 املقبل.
وكانت ادارة القادسية قد درست إمكانية اقامة معسكر خارجي إال 
ان ضيق الوقت حال دون ذلك. وأبدى اجلهاز الفني لألصفر استغرابه 
من رفض األندية خوض مباريات ودية معه قبل انطالق املوس����م 
اجلديد. وكانت جلنة املسابقات باحتاد السلة قد قررت إصدار جدول 
مباريات الدوري مطلع األس����بوع املقبل، إذ مت االنتهاء من وضعه 

حاليا وتبقى فقط اعتماده من مجلس ادارة االحتاد.

في ندوة الصالون اإلعالمي حول األزمة الراهنة للكرة الكويتية

اليوسف: ال خير في الحكومة أو مجلس األمة إن خضعا لرغبة األندية

اولى ان نأخذ به. واكد انه ال توجد 
دولة في العالم صبر عليها االحتاد 
الدول����ي مثلما صبر على الكويت 
ومنحه����ا الفرصة تل����و االخرى، 
مشددا على ان االنتقالية تعمل على 
حتقيق رغبة صاحب السمو االمير 
واملؤسسة التشريعية، محذرا من 
مسلسل الطلبات املوجهة من االندية 
لالحتاد الدولي خوفا من الوقوع 
في مطب كبير اسوأ مما كنا فيه. 
وكشف اليوسف عن ان االنتقالية 
ستوجه خطابا الى االحتاد الدولي 
للرد عل����ى كتاب االخير املتضمن 
املوافقة على العموميتني، مشيرا الى 
انه لن يسمح بعقد عمومية االندية 
النه لن يش����رف عليها، مستغربا 
حتديد عمومية االغلبية 15 اجلاري 
عشية مباراة املنتخب املرتقبة امام 
اندونيسيا، معتبرا ان ذلك سيؤثر 
على الالعب����ني ويصيبهم بفقدان 

التركيز.

من 14 عضوا، اي ان يكون هناك 
ممثل لكل ناد، مشيرا الى انه هو 
شخصيا قد يترأس دورتني كاملتني 

في االحتاد وفق هذا النظام.
وقال اليوسف ان البعض يريد 
ان يعود بنا الى نقطة الصفر وهي 
فئة حت����اول ان تقودنا للتصادم 
م����ع االحت����اد الدول����ي بحجة ان 
القوانني  ب����ني  هن����اك تعارض����ا 
احمللية والدولية وهو االمر الذي 
ليس له س����ند على ارض الواقع 
فجمي����ع من يتح����دث عن وجود 
تع����ارض ال يعرف م����ا القوانني 
 املتعارض����ة مع املواثيق الدولية.
واش����ار الى اننا كلجنة انتقالية 
منذ ان مت تكليفن����ا في 3 يونيو 
املاضي تعاهدنا على العمل بشفافية 
الى موافقة  وبس����رعة للوصول 
االحتاد الدولي على تغيير املادة 
32 اخلاصة بعدد اعضاء االحتاد 
انتخابه، وخيل للبعض  وكيفية 

ان االحت����اد الدولي ال يوافق على 
ال� 14 ولكن كان رد االحتاد الدولي 
االخي����ر صريحا وواضحا بانه ال 
ميانع تشكيل االحتاد من 14 عضوا 
ش����ريطة ان يحظى ذلك مبوافقة 
اجلمعية العمومية، وعليه فنحن 
ننتظر من االغلبية حتقيق رغبة 
صاحب السمو االمير واحملافظة 
على القوانني الرياضية باملوافقة 
على نظام ال� 14. وأسف اليوسف 
للكتب التي بدأت ترس����لها اندية 
االغلبية ال����ى االحتادات الدولية، 
وقال رغم احترامنا لهم فإن ذلك قد 
يدخل الكويت في مأزق فمن غير 
املعقول بعد ثالث جلان انتقالية 
وحصولنا على موافقة صريحة 
م����ن االحتاد الدول����ي تأتي أندية 
وتطالب باالنتخابات وفق نظام 
مخالف، ونحن اليوم امامنا نظامان 
اساسيان احدهما مخالف واالخر 
مطابق للتشريع والقانون، فأيهما 

اللجنة االنتقالية لن تشرف على 
املقترحة من  العمومية  اجلمعية 
قبل اندية االغلبية في 15 نوفمبر، 
مشيرا الى انها لن تنعقد بسبب 
مخالفتها آلليات ومتطلبات عقد 
اجلمعيات العمومية، مؤكدا »انه لو 
مت االنصياع لرغبة األندية فانني 
اقولها ببساطة: ال خير في مجلس 
األمة وال فيمن انتخب خمس����ني 
عضوا في مجلس األمة«. جاء ذلك 
خالل الندوة التي اقامها الصالون 
االعالمي مس����اء أمس االول حول 

االوضاع الراهنة الزمة الكرة.
وقال اليوسف ان كثرة تداول 
االزمة ف����ي الصحافة واملنتديات 
جعلت الناس في حيرة وال تعرف 
من هو الصادق، فجميع االطراف 
تدعم اراءها بدفوع قانونية وبرؤى 
مختلفة، مضيفا ان املشكلة تكمن 
في تنفيذ رغبة صاحب الس����مو 
االمير بتشكيل مجلس ادارة االحتاد 

مبارك الخالدي 
طالب رئيس اللجنة االنتقالية 
املكلفة بإدارة ش����ؤون احتاد كرة 
الق����دم الش����يخ احمد اليوس����ف 
احلكوم����ة ومجلس األم����ة بعدم 
االنصياع لرغبات اندية االغلبية 
واملضي قدما بفرض هيبة الدولة 
والقانون، مش����يرا ال����ى ان دور 
االنعقاد املقبل سيشهد حراكا من 
قبل اعضاء املجلس باجتاه تفعيل 
القوانني الرياضية، وحذر اليوسف 
من مغبة وصولنا الى مرحلة فقدان 
املصداقية والثقة من قبل مؤسسات 
رياضي����ة دولية وخاصة االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، مشيرا 
الى كثرة الكتب الصادرة من الكويت 
جتاه هذه املؤسسات الدولية، الفتا 
الى ان »فيفا« لم يصبر على دولة 
في العالم مثلما صبر على مشكلة 
الرياضة في الكويت التي جتاوزت 
ان  عامني وسبعة أش����هر، مؤكدا 

وزيرة التربية د.موضي احلمود تستقبل الشيخ أحمد اليوسف بحضور وكيلة الوزارة متاضر السديراوي

رئيس »االنتقالية« بحث مشكلة
الالعبين الطلبة مع الحمود

اس���تقبلت وزي���رة التربي���ة ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود بحضور 
وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
امس الشيخ احمد اليوسف رئيس اللجنة 
االنتقالية الحتاد كرة القدم لبحث موضوع 
الالعبني الطلبة، حيث عرض اليوسف على 
د.احلمود املشكلة التي يواجهها الالعبون 
الذين ميثلون الكويت في البطوالت القارية 
التربية  واالقليمية، وقد اعرب���ت وزيرة 
عن تفهمها ملا يعاني���ه الطلبة الالعبون، 
ووعدت بتذليل كل الصعاب والعمل على 
تسهيل قيامهم بواجباتهم الوطنية ومتثيل 

بلدهم الكويت في احملافل القارية والدولية 
كما اكدت ان الوزارة لن تدخر وس���عا في 
احلفاظ على مصلحة هؤالء الالعبني الطلبة 
والتوفيق بني متثيلهم اخلارجي للكويت 

وواجباتهم الدراسية.
من جانبه، اعرب اليوس���ف عن شكره 
واعضاء اللجنة االنتقالية ونيابة عن اولياء 
امور الالعبني الطلبة لوزيرة التربية على 
اس���تعدادها واركان الوزارة للتعاون في 
موضوع الالعب���ني الطلبة، وتذليل كل ما 
يعترضهم من صعاب لتمثيل بلدهم الكويت 

خير متثيل.

كاظمة يفوز على السالمية في »طائرة االتحاد«
طالل المحطب

في لقاء ممل بصورة غير طبيعية اس���تطاع 
كاظمة حتقي���ق الفوز على الس���املية 3 � 0 في 
اللقاء الذي أقيم مساء أمس األول ضمن منافسات 
اجلول���ة الثالثة من طائ���رة االحتاد على صالة 
يوسف الشاهني في كاظمة، وجاءت األشواط 25 
� 15، 25 � 16، 25 � 17، وأدار اللقاء احلكم الدولي 
نايف احلميدان وساعده الدولي عادل بوناشي، 

وكانت قراراتهما جيدة.
كما أسفرت نتائج املباريات األخرى عن فوز 
القادسية 3 � 0 واألشواط 25 � 17، 25 � 23، 25 � 
20، والساحل على اليرموك 3 � 0 واألشواط 25 � 
23، 25 � 21، 25 � 19، والعربي على الفحيحيل 3 
� 0 واألشواط 25 � 13، 25 � 19، 25 � 11، والكويت 
على التضامن 3 � 0 واألش���واط 25 � 15، 25 � 11، 

.12 � 25
وبنظرة فنية للقاء كاظمة والساملية فقد كان 
واضحا الفارق الفني بني الالعبني، حيث السيطرة 
على مجريات اللعب كانت لصالح البرتقالي منذ 

انط���الق املباراة حتى نهايتها وذلك مبش���اركة 
العناصر األساس���ية للفري���ق بقيادة احملترف 
الصرب���ي إيفان تودو الذي قدم مس���توى فنيا 
جيدا، إال ان الصربي الكسندر مدرب البرتقالي 
أعطى الفرصة جلميع العبيه للمشاركة مما خلق 
جوا من الكآبة على أجواء اللقاء وتراجع املستوى 
الفني لكاظمة لفقدان االنسجام وكثرة التغيرات، 
لترتفع األخطاء السهلة ويحصد الساملية النقاط 
ولوال حنكة اجلهاز الفني للبرتقالي وكيفية إدارتهم 
للقاء حلصل ما ال حتمد عقباه بس���بب التراخي 

الذي دب في نفوس جنوم البرتقالي.
ومن جانبه حاول الوطني جنيب املزيعل ذر 
الرماد في العيون ليؤكد أن الساملية جاء للمشاركة 
في النشاط الرسمي للعبة، وقد حاول قدر املستطاع 
إخفاء مكامن اخللل ولكنه لم يستطع ألن ثقوب 
الس���ماوي كثيرة والترقي���ع دون دراية أثر في 
املستوى العام، وان كانت بعض األسماء لها ثقلها 
سابقا في اللعبة إال أن الزمن ليس زمنهم إال في 

حالة االكتساب من قانون االحتراف اجلزئي.

الجزاف: توصلنا إلى صيغة
 ال تتعارض مع المواثيق الدولية

قال رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة العامة للش����باب 
والرياض����ة فيصل اجلزاف ان ابرز التعدي����الت اخلاصة بالقوانني 
الرياضي����ة الكويتية تن����ص على االتفاق على ع����دم تعارضها مع 
املواثيق الدولية وانشاء هيئة حتكيمية للنظر في القضايا التي ترد 
من الهيئات الرياضية. واضاف اجلزاف في تصريح ل� »كونا« قبيل 
مغادرته امس الى جنيڤ للقاء مس����ؤولي اللجنة االوملبية الدولية 
اليوم، ان االجتماع يأتي اس����تكماال لالجتماعات السابقة ملوضوع 
تعديل القوانني الرياضية وباالخ����ص قانون 2007/5، مبينا »اننا 
توصلنا الى صيغة ال تتعارض مع قوانينا وفي نفس الوقت متفقة 
مع املواثيق الدولية«. واوضح ان اللجنة االوملبية الدولية متفهمة 
للوضع الدستوري للقوانني الرياضية الكويتية وخاصة التعديالت 
االخيرة، مش����يرا الى ان ابرز هذه التعديالت هو »االتفاق على عدم 
التعارض مع املواثيق الدولية مما يعطي االحتاد حق ترشيح احد 

اعضائه للجنة االوملبية الكويتية«.
وذكر ان التعديالت التي متت اضافتها اخيرا على القانون سيتم 
عرضها على مجلس االمة القراره����ا مجددا والتأكيد على ان »هذه 
التعدي����الت ال تتعارض مع القوانني الرياضية احمللية وال املواثيق 
الدولية«. وأكد اجلزاف ان »احلكومة س����تقوم بالرقابة املس����تمرة 
اداريا وماليا على نش����اطات االندية واالحتادات الرياضية حس����ب 
القوانني واللوائح املنظمة«. يذكر ان الوفد املرافق للجزاف يضم في 
عضويته رئيس جلن����ة اوجه التعارض نائب رئيس مجلس ادارة 
الهيئ����ة عبدالوهاب البناي وعضو مجلس ادارة الهيئة جواد خلف 
وعضو مجلس االدارة الوكيل املساعد للشؤون القانونية في وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل جمال الدوسري.

املض���ف ونائب رئي���س نادي 
الفحيحيل خالد س���ريع ونائب 
رئيس نادي خيط���ان عبداهلل 
العتيبي وامني سر نادي اجلهراء 
ارشيد العنزي وامني سر نادي 
التضامن عادل الهلفي وامني سر 
نادي اليرم���وك احمد اجلاركي 
وامني س���ر نادي كاظمة حسني 
بواسكندر وامني الصندوق بنادي 
الكويت فهد الغامن وامني سر نادي 
الشباب صالح ابداح وامني سر 

نادي القادسية رضا معرفي.
من جهة اخرى قامت الهيئة 
بطرح عدد من املناقصات لالعمال 
اخلاصة بشراء وتوريد وتركيب 
لوحات ارش���ادية ملدينة جابر 
الرياضية وكذلك شراء سيارات 

نقل الالعبني املصابني.
املمارسة  الهيئة  كما طرحت 
اخلاصة برسم صور سمو االمير 
وسمو ولي العهد.كما اقرت طرح 
عدد من املناقصات اخلاصة بأعمال 
الصيانة ألندية التضامن وكاظمة 

والعربي.

الهيئة  اننا في  وقال فليطح 
العامة للشباب والرياضة نثق 
في حكمة رؤس���اء األندية وان 
اجلمعي���ة العمومية لن تخالف 
الرغبة السامية لصاحب السمو 
االمير وكلنا ملزمون بها خاصة 
انه���ا ال تتع���ارض م���ع العمل 
بالقوانني احمللي���ة واالوملبية.

ونأمل ان يتجاوز رؤساء االندية 
هذه العقبة ونبدأ بااللتفات الى 
التخطي���ط لتطوير كرتنا الننا 
اليوم نعي���ش حالة انحدار في 
نتائج كرة القدم وبدأت املشكلة 
في محاصرتنا بأخذها جل الوقت 
واالهتمام حتى اننا لم نلتفت الى 

الرياضات االخرى.
وقد حضر االجتماع كل من 
رئيس ن���ادي الصليبخات علي 
شعبان ورئيس نادي الساحل 
محم���د الثالب ورئي���س نادي 
الس���املية د.عبداهلل الطريجي 
ورئيس نادي النصر فالح غامن 
ونائب رئيس النادي العربي بدر 
املخلد وامني الس���ر عبدالرزاق 
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عقد نائب املدير العام لشؤون 
الرياضة بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة حمود فليطح اجتماعا 
مبقر الهيئة صباح امس حضره 
عدد من رؤس���اء وأمناء س���ر 
وممثلي األندية، وذلك ملناقشة 
التي تواجهها األندية  املعوقات 
من خ���الل ممارس���تها لدورها 
امليداني في خدمة شريحة الشباب 

والرياضيني.
وقال فليطح ان الهيئة حريصة 
عل���ى االلتقاء مبمثل���ي األندية 
بتوجيهات م���ن رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام للهيئة فيصل 
اجلزاف الن األندية هي أس���اس 
العمل التطوعي بعد ان ملسنا من 
خالل لقاءاتنا السابقة ان هناك 
التي تعوق  العديد من املشاكل 
عملهم خصوصا انهم ميدانيون 
ميارسون العمل على ارض الواقع 

وبشكل متصل.
واضاف فليطح اننا سنناقش 
خالل االجتماع املشاكل املتعلقة 
باالحت���راف اجلزئ���ي لالعبني 
كونها جتربة جدي���دة البد من 
بحث نتائجها وسلبياتها وصوال 
لنتائج افضل ملصلحة الالعبني، 
كما سنتطرق الى املشاكل املتعلقة 
بأعم���ال الصيان���ة للمنش���آت 
الرياضي���ة باألندية من مالعب 
وصاالت وغيره���ا من ملحقات 
اخرى وس���نعمل عل���ى تذليل 
الصعاب وإزالة املشاكل خصوصا 
املتعلقة بنواحي الصرف على هذه 
اجلوانب. وعن األوضاع االدارية 
للكرة الكويتية قال فليطح انني 
م���ع احترامي الش���ديد جلميع 
املراسالت وأشكالها مع االحتاد 
الدولي أؤكد لكم ان األخير يحترم 
رأي اجلمعية العمومية بصرف 
النظر عن االعداد واالرقام التي 

تقررها اجلمعية.

فليطح: نثق بعمومية »الكرة« لتحقيق رغبة األمير

)عادل يعقوب(

)هاني الشمري(

حامد العمران
لم يدع العرباوية فرصة للشباب ألن 
يحقق املفاجأة بعد أن فرضوا هيبتهم 
منذ بداية املباراة ليفوز األخضر 26-31 
)الشوط األول 16-13( في اللقاء الذي 
جرى امس على صالة الشهيد فهد األحمد 
في الدعية ضمن مباريات األس����بوع 

الثالث لدوري الدمج لكرة اليد.
وبذلك رفع األخضر رصيده الى 4 
نقاط من مباراتني، وله لقاء مؤجل مع 
اجلهراء بينما واصل الش����باب نزيف 
النقاط بتلقيه اخلس����ارة الثالثة على 

التوالي ليبقى دون رصيد.
وكانت بداية املباراة خضراء بفضل 
سوء مس����توى صانع ألعاب الشباب 
علي البلوشي الذي اعتقد انه أكبر من 
املباراة واستهتر بتمرير الكرة لزمالئه 
ليستغل العرباوية الوضع من خالل 

تنفيذ الهجوم املرتد الى جانب الدفاع 
السلبي للشباب ليصوب العبو اخلط 
اخللفي علي مراد ومناور دهش بسهولة 
ليتق����دم العربي 8-2 م����ا دفع مدرب 
الشباب ش����هاب الدريدي لطلب وقت 
مستقطع مبكر إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 
ولكن عدم التركيز والدفاع الس����لبي 
أديا الى اتساع الفارق بوصوله الى 8 
أهداف، بع����د تنوع اللعب من العربي 
ولكن احلال لم يستمر طويال بعد اجراء 
مدرب العربي الش����اذلي القايد بعض 
التغييرات معتقدا ان املباراة في جيبه، 
لينشط الشباب ويتألق الناشئ جعفر 
الصادق وعبداهلل جنف فيتقلص الفارق 
الى 3 أهداف مع نهاية الشوط األول.

وفي الشوط الثاني ارتكب الشباب 
األخطاء نفسها مع تصميم العبي العربي 
على حسم اللقاء، فواصل مراد ودهش 

تألقهما الى جانب جناح الهجوم املرتد 
الش����طي وعبداهلل  عن طريق حسن 
مصطفى مع تألق واضح من احلارس 
مهدي عبداحللي����م ليعود الفارق الى 
7 أهداف، وهذا ما دفع مدرب الشباب 
التباع طريقة الدفاع رجل لرجل ولكن 
ارتباك العبي الش����باب ل����م مينحهم 
الفرصة لتقليص الفارق بعد ضياع اكثر 
من فرصة لسقوط الكرة لينهي العربي 

اللقاء لصاحله بفارق 5 أهداف.
أدار اللقاء الدوليان سامي عبداجلليل 

وجاسم سويلم.
وتقام اليوم مباراتان فيلتقي الساحل 
والتضامن في ال� 5 مساء وسيحاول 
الفريقان إحراز أول نقطتني فيما تعتبر 
املباراة الثانية اكثر أهمية حيث يتقابل 
القادسية )3 نقاط( مع كاظمة )نقطة( 

في ال� 6:30. )عادل يعقوب(العب العربي علي مراد محاصرا بني 3 العبني من الشباب 

»يد« العربي تخطت الشباب


