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    االثنني 6 يونيو 2016

»أووك« قريب من قيادة هجوم القادسية
ينتظر اجلهاز اإلداري للفريق األول لكرة القدم في القادسية قرار املدرب 
الكراوتي داليبور ستاركفيتش ومجلس إدارة النادي بشأن التعاقد مع مهاجم 
حسينية أغادير املغربي بديع اووك )21 عاما( والذي تكفل بصفقة انتقاله 
في حال موافقة النادي رجل األعمال خلف املانع دعما منه إلداري القادسية 
حيث قام بتكرمي الفريق في أكثر من مناسبة سابقة، ويجيد اووك اللعب في 
األطراف وكذلك كرأس حربة.

عبدالعزيز جاسم  آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

فتح باب اال�شرتاك بدورة 

املرحوم/ جا�شم ال�شرهان 
الرم�شانية الثالثة والثالثني لكرة القدم 2016

حتت رعاية

ال�شيخ / فهد جابر العلي ال�شباح

برعاية : 

يفتح باب اال�شرتاك 

يف اليوم االأول من رم�شان 
وذلك يف ديوان 

اأوالد املرحوم اأحمد ال�شرهان 

يف منطقة القاد�شية - قطعة 8 - �شارع 83 - منزل 4

يف متام ال�شاعة 9:00 م�شاًء

لال�شتف�شار : 97940079 )أبو نواف(

»الهيئة« توضح سبب خصم 78 ألفًا 
من احتراف القادسية

برقان يرفض استقالة الهمالن

التضامن يتعاقد مع »زيزو« و»عبدالقادر« لفريق الصاالت

أحمد السالمي

ردت الهيئ����ة العامة للرياضة رس����ميًا على 
استفسار مجلس إدارة نادي القادسية حول مصير 
املبلغ املخصوم م����ن رواتب االحتراف اجلزئي 
والبال����غ قيمته 78 ألف دينار بعدد من البنود، 
جاء في مقدمتها إلغاء احتراف العبي فرق كرة 
اليد، واملالكمة، ورفع األثقال، وذلك لعدم تقدمي 
كتب حديثة من قبل االحتادات الرياضية املعنية 

بخصوص مشاركة العبي الفرق املذكورة.
وأوضحت الهيئة في ردها على جتميد مبالغ 
االحت����راف اجلزئي لالعبني اثن����ني من فريقي 

القوى وذلك لتسجيلهما  االس����كواش وألعاب 
كأعضاء جمعي����ة عمومية في ناديني مختلفني 
وهو ما يتعارض مع القوانني املعمول بها محليًا 
حيث ال يجوز لالعبني التسجيل في اجلمعيات 

العمومية حلني اعتزالهما.
وجاء في كتاب الهيئة تنبيه عن خطأ وقعت 
فيه إدارة نادي القادس����ية حيث قامت األخيرة 
برفع قائمة تضم 9 العبني في فريق تنس الطاولة 
بينما العدد احملدد هو 8 العبني فقط، وطالبت 
من إدارة النادي إزال����ة العب واحد من القائمة 
وتوزيع بقية املبالغ املالية على الالعبني الثمانية 

املستحقني حسب اللوائح.

رفض مجلس إدارة نادي برقان استقالة رئيس 
مجلس اإلدارة همالن الهمالن وطالبه باالستمرار 
في رئاسة النادي وإكمال العمل الذي بدأه املجلس 
منذ تأسيس النادي في تطوير األلعاب وخدمة 

الشباب الرياضي والرياضة الكويتية.
وكان الهمالن قدم اس����تقالته ملجلس اإلدارة 
عقب رفض اجلمعي����ة العمومية الحتاد الكرة 
والتي استبعد فيها نادي برقان من املشاركة في 

البطوالت التي ينظمها املوسم املقبل.
من جهته، أكد أمني الصندوق بنادي برقان فهد 
بوخرما، ان مجلس اإلدارة رفض استقالة الهمالن 
وطالبه بالبقاء في منصبه خاصة ان الهمالن من 
اخلبرات الرياضية التي من شأنها ان تساهم في 

خدمة النادي والرياضة الكويتية.
وأض����اف: »ل����ن نقب����ل أن يبتع����د الهمالن 
العمومية  النادي واجلمعية  وسنواصل خدمة 
والس����عي الى ان يكون برقان من األندية التي 
تنافس في كل األلعاب وصرحا شامخا بسواعد 
أبنائه املخلصني واألوفياء، وسنبقى على العهد 
كما عهدمتونا مخلصني في خدمة النادي واحلركة 

الرياضية.
كما شكر مجلس إدارة النادي على وقوفه صفا 
واحدا أمام األزمة التي عصفت بلعبة كرة القدم، 
وشكر كل من وقف وتعاطف مع اإلدارة، خصوصا 
مجلس إدارة الفحيحيل الذي كانت له وقفة مشرفة 

مع برقان منذ تأسيسه حتى اآلن.

فريق الصاالت لكرة القدم وذلك 
الفريق ومتكينه  بهدف تهيئة 
من املنافسة والظهور باملستوى 
ال����ذي يليق باس����م وس����معة 

الفريق.
وقال: يعتبر أحمد عبدالقادر 
من جن����وم الصاالت في بالده 
إضافة إل����ى أنه خاض جتربة 
احترافية ناجحة في صفوف 
فريق����ي العرب����ي وأم ص����الل 
القطري وأثبت وجوده وتألقه 

ومت التعاقد معه ليكون رافدا 
في دعم الفريق.

ولفت املرشاد إلى أن اإلدارة 
قامت بالتعاقد مع املدرب املصري 
أمين زيزو لقيادة فريق الصاالت 
خالل منافسات املوسم اجلديد 
وذلك بهدف زيادة االهتمام في 

الفريق.
الهدف  وأضاف: الصفقتان 
منهم����ا هو تطوير مس����توى 
أداء فريق الصاالت والنهوض 
بقدراته ومتكينه من املنافسة 
على املستوى احمللي، وستكون 
أولى التج����ارب له محليا هي 
املش����اركة في دورة الروضان 

الرمضانية.
وأشار املرشاد إلى أن دوري 
الدوريات  الصاالت يعتبر من 
احلماس����ية والت����ي حتظ����ى 
العموم  بش����عبية جيدة لدى 
وبات من املهم زيادة االهتمام 
بالفرق احمللية املنافسة، حيث 
ان اللعب����ة زاد انتش����ارها في 
السنوات القليلة املاضية بفضل 
الدورات الرمضانية التي تعتبر 
من أكثر األنش����طة الرياضية 
الت����ي تس����تقطب اجلماهي����ر 

الرياضية.

أحمد السالمي

أعلن عض����و مجلس إدارة 
نادي التضامن ومدير عام الكرة 
طالل املرش����اد عن التعاقد مع 
النجم املصري أحمد عبدالقادر 
للمش����اركة في تدعيم خطوط 

املرشاد مع عبدالقادر حلظة التوقيع 

املعز بن محفوظ هل يغادر دون إدارة أي مباراة؟

أكد أن األوملبية و»فيفا« أوقعا اإليقاف من دون حتقيق مسبق

احلمود: مشاركة الرياضيني في أوملبياد ريو دون دعم حكومي
من مبادئ العدالة ولن نقبل 
مبا حص����ل ومبدأنا واضح 
وعل����ى من أخط����أ في حق 
الكويت تصحي����ح خطئه 
فنحن لن نتراجع عن موقفنا 

املبني على أسس. 
وكشف الوزير احلمود عن 
مسارات قانونية للمعاجلة، 
وق����ال ان هناك مس����ارات 
قانونية سيتم اإلعالن عنها 
وستوضح جميع األمور، وأما 
موضوع املشاركة األوملبية 
فنحن نتمنى التوفيق لكل 
من شارك او سيشارك، واقول 
للرياضيني الكويتيني »هذا 
قدركم ونحن نسير في رؤية 
جديدة لتطوي����ر الرياضة 
الكويتية نحو مستقبل جديد 
ووضع تشريعات مستقبلية 
متقدم����ة«، وكل هذه األمور 
لتحقيق أهدافنا في حماية 
النشء والشباب من خالل 
الرياض����ة وكذل����ك تطوير 
الرياض����ة الكويتية وإقرار 
مبادئ احلوكمة والشفافية 
ضد الفساد وكل هذه األمور 
سنكون حريصني عليها في 

املستقبل القريب.

وبالتالي ما يحصل اآلن في 
عدم مشاركتنا في أوملبياد 
ريو دي جانيرو أمر مستحق 

متاما.
وتابع احلمود »بالنسبة 
للرياضيني فنح����ن نؤمن 
بامليث����اق األوملبي وحقوق 
الرياضي����ني في املش����اركة 
والهيئة العامة للرياضة أكدت 
في اكثر من مناسبة اننا لن 
ندعم أي مشاركة اال حتت 
علم كويتي مرفوع، فنحن 
في النهاية نقدر الظروف، 
لكن نؤكد انه البد ان يحق 
احلق والبد ان تعود الرياضة 
الكويتية عبر التطور والتقدم 
مهما كان����ت العقبات التي 
تواجهها، ونحن س����ائرون 
ف����ي طريق دع����م الرياضة 
الكويتية ودعم استقاللية هذه 
املنظمات الدولية واحترامها 
للقان����ون والعدالة في أي 
قرارات تتخذ«. وأضاف: ال 
ميكن ان نقبل من الفيفا او 
اللجنة األوملبية الدولية ان 
توقع علينا عقوبات وحترم 
رياضيينا من املشاركة دون 
اجراء حتقيق وهذا اقل مبدأ 

في كل االلتزامات، ولكن بعد 
ان وقع االيقاف املجحف على 
الرياضة الكويتية من دون 
إجراء حتقيق مسبق ودون 
أي اعتبار ملكانة هذه الدولة 
وإصرار تلك املنظمات على 
حتقيق مصالح بعيدة عن 
الرياضة كان البد ان يكون 
لدينا موقف واضح وصريح 
وهو عدم الرض����وخ لهذه 

القرارات املجحفة.
وأضاف ان الدولة اخذت 
كل إجراءاته����ا في اجلانب 
القانوني وفي اجلانب الفني 
حلماي����ة رياضيي الكويت 

مبارك الخالدي

أكد وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لش����ؤون الش����باب 
الشيخ س����لمان احلمود ان 
احلكومة ال متانع في مشاركة 
الرياضيني في أوملبياد ريو 
دي جانيرو ولكن دون دعم 
حكومي، وكش����ف احلمود 
عن مسارات قانونية وفنية 
س����تبني في النهاية حقيقة 
اإليق����اف املف����روض على 
الرياضة الكويتية، مطالبا 
من اخطأ ف����ي حق الكويت 

بتصحيح خطئه.
جاءت تصريحات احلمود 
على هامش تكرمي موظفي 
وزارة الش����باب الذي أقيم 
صباح امس على مس����رح 
اعداد القادة ف����ي اخلالدية 
حتت ش����عار »ش����ركاء في 

النجاح«.
وقال احلمود ان احلكومة 
اعلن����ت منذ األس����اس انها 
لم ول����ن تتأخر ف����ي دعم 
املؤسسات واملنظمات الدولية 
الرياضية وفي كل املجاالت 
ماديا وبشريا وكذلك املشاركة 

الشيخ سلمان احلمود

نحن نؤمن 
بامليثاق األوملبي 
وحقوق الرياضيني 

في املشاركة

الرامزي أسباب تراجع فريق 
الشباب في بطولتي الدوري 
والكأس الى عدم وجود القاعدة 
في نادي الشباب وعدم وجود 
العبني ناش����ئني ما أدى إلى 
التركيز على عش����رة العبني 
فقط هم العبو الفريق االول 
وفي حال حصول إصابات أو 
إيقافات يعجز اجلهاز الفني 
عن تنفيذ برنامجه التكتيكي 
التدريب����ات، ناهيك عن  في 
عدم االستقرار على تشكيله 
واحدة، وهذا ما سبب تراجعا 
كبيرا في املستوى الفني، إلى 
جانب إيقاف جلنة املسابقات 
ملباري����ات الدوري في بعض 

الفترات.
وأبدى الرامزي استغرابه 
من اإلعالن عن نظام الدوري 
بعد مضي خمسة أسابيع من 
بداية الدوري، مؤكدا ان أعالن 
الفرق اخلمسة األولى  تأهل 
إلى ال����دوري املمتاز بدال من 

لتدعيم صفوف الفريق متهيدا 
للمشاركة في بطوالت املوسم 
املقبل. من جهة أخرى، تنطلق 
تدريبات العرب����ي منتصف 
أغسطس املقبل بعد االنتهاء 

س����تة فرق اثر بشكل سلبي 
على بع����ض الفرق التي كان 
طموحها املنافسة على املقعد 
الس����ادس للتواجد بدوري 
األض����واء، متمنيا من جلنة 
املسابقات في االحتاد تالشي 
هذه السلبيات في املستقبل. 
وأكد الرامزي ان االس����تقرار 
الفني واملادي متواجد بثالثة 
أندية فقط هي الكويت والقرين 
الذي ساعد  والساملية، األمر 
بتكوين قاعدة صلبة في فرق 
املراحل السنية تساهم بشكل 
كبير في وجود االندية الثالثة 
في املنافسة على املراكز األولى 
س����واء في مسابقات الدرجة 
األولى أو على مستوى املراحل 
الس����نية، متمنيا من االندية 
األخرى معاجلة اخللل اإلداري 
املتواجد في اللعبة للنهوض 
من جديد في مستوى املنافسة 
اللعبة بشكل  والنهوض في 

عام.

من االجتماع املزمع عقده مع 
املدرب »كلوفوس«. 

بدوره، أشاد مدير اللعبة 
فؤاد املزيدي بجهود الالعبني 
واألجهزة الفني����ة واالدارية 
للوصول بالفريق الى افضل 
املستويات، مؤكدا أن املدرب 
البرازيلي قادم لألخضر بعد 
دراس����ة دقيق����ة الحتياجات 

الفريق فنيا.
وأضاف: لدينا موسم صعب 
خاصة أن األخضر سيخوض 
مباريات الدوري املمتاز بعد 
تأهله كبط����ل دوري الدرجة 
األولى املوسم املاضي ونتطلع 
إلى حتقي����ق نتائج إيجابية 
ومحو الصورة الباهتة التي 
ظهر بها الفريق في املوس����م 
قبل املاضي والذي هبطت فيه 
طائرة العربي اضطراريا إلى 

دوري الدرجة األولى.

وطال����ب الرام����زي م����ن 
املسؤولني عن الرياضة بإنقاذ 
ما ميكن إنقاذه بإعادة الرياضة 
الكويتية إلى احلظيرة الدولية 
الي  الطم����وح  حتى يع����ود 
االجيال احلالية والقادمة التي 
هي عصب الكويت وإنقاذها 
من هجرة الرياضة الى أمور 
أخرى قد تتسبب في دمارها 
وإره����اق عوائله����م. وأرجع 

املدرب عند وصوله لتوضيح 
خطة العمل والنهج التدريبي 
للجهاز الفن����ي باإلضافة إلى 
وضع النق����اط على احلروف 
فيما يتعلق باستقطاب العبني 

حامد العمران 

الفريق األول  أبدى العب 
لكرة اليد بنادي الشباب عمار 
الرامزي استياءه من الوضع 
الرياضي احلالي، مشيرا إلى 
أنه في حال اس����تمر الوضع 
على ما هو عليه فس����يعلن 
اللع����ب واالبتعاد  اعتزال����ه 
عن املش����اركة في املسابقات 
القادمة بسبب انتهاء الطموح 
عند االجيال احلالية باللعب 
البروز للمش����اركة  من اجل 
مع املنتخب����ات الوطنية في 
املشاركات اخلارجية، مؤكدا 
ان اغلب الالعبني في الوقت 
احلالي يلعبون ألداء الواجب 
فقط، وه����ذا أدى إلى تراجع 
الفني عند اغلب  املس����توى 
الفرق وتراجع املستوى العام 
في بطوالت املوسم املنقضي 
حتى على مس����توى املراحل 

السنية.

يعقوب العوضي 

تتطلع إدارة النادي العربي 
إلى وصول املدرب البرازيلي 
»كلوفوس« قائد اجلهاز الفني 
للفريق األول للكرة الطائرة، 
والتي تعاقدت معه إدارة النادي 
قبل أسبوعني تقريبا، حيث 
من املقرر أن يصل املدرب إلى 
البالد في األول من أغسطس 

املقبل.
إلى ذلك، بات في حكم املؤكد 
غياب رف����اع الفريق فيصل 
عبداللطيف لظروف خاصة 
خارج����ة ع����ن إرادة الالعب، 
وتبح����ث إدارة العرب����ي عن 
العب »رفاع« لتغطية الفراغ 
الذي سيخلفه فيصل في أثناء 

فترة غيابه.
وفي اإلطار نفسه، ستعقد 
إدارة اللعبة اجتماعا عاديا مع 

يعقوب العوضي 

تشير كل املعطيات الى استمرار غياب األصفر عن ساحة 
الي����د احمللية على خلفية املعضلة الت����ي أملت بأروقة االحتاد 
بإيقافه دوليا وتعيني جلنة انتقالية مؤقتة من االحتاد الدولي 
إلدارة ش����ؤونه، حيث ينتظر قائد اجلهاز الفني للفريق املعز 
بن محفوظ إنهاء إجراءات فس����خ العقد مع ادارة األصفر ومن 
ثم دراسة العروض التدريبية املقدمة له من عدة اندية قطرية 
وسعودية. واجلدير بالذكر، أنه قد قام بتدريب األهلي السعودي 
قبل موسمني. وكانت ادارة القادسية قد تعاقدت مع املدرب بن 
محفوظ في بداية املوسم املنصرم خلوض منافسات البطوالت 
احمللية غير أن مشكلة اإليقاف الدولي ألقت بظاللها على إدارة 

النادي لتقرر عدم املشاركة واالنسحاب من البطولة.
ويؤكد رحيل بن محفوظ استمرار انسحاب القادسية من 
البطولة خاصة انه لم يس����تعد أيا م����ن العبيه املعارين في 

املوسم املاضي.

عمار الرامزي

طائرة العربي تستعد بقوة للموسم اجلديد

العب »يد« الشباب يبدي استياءه لعدم وجود طموح

الرامزي: إذا استمر الوضع الرياضي على حاله فسأعتزل

»طائرة« العربي تنتظر املدرب كلوفوس

بن محفوظ ينتظر فسخ عقده مع »يد« القادسية


