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تزكية ٨ أندية شرط الترشح لرئاسة احتاد الكرة

مبارك اخلالدي

رحبت أوساط رياضية بالنتائج التي 
أسفر عنها اجتماع اجلمعية غير العمومية 
الحتاد كرة القدم أول من امس والتي جاء 
أبرزها بتقليص عدد أعضاء االحتاد من ١٤ 
عضوا إلى ٧ أعضاء، هم الرئيس ونائب 
الرئيــس و٤ أعضاء وعنصر نســائي، 
لتدشــن الكرة الكويتيــة بذلك مرحلة 
جديدة من االنسجام في العمل بعد مرحلة 
من عدم التوافق بسبب تواجد عدد كبير 
من األعضاء في مجلس اإلدارة، وهو األمر 
الذي أبدى االحتاد الدولي «فيفا» عليه 
مالحظات وأيد تقليص العدد مبا يتواءم 

مع النظم واللوائح الدولية.
إلى ذلك، قال رئيس االحتاد الشيخ 
أحمد اليوسف انه لم يتقدم باستقالته 
مع أعضاء احتاد كرة القدم حتى يتم عقد 
اجلمعيــة العمومية وإجراء التعديالت 
املقترحة على النظام األساسي لتفادي 
أي مأزق قد يعوق إجراء هذه التعديالت، 

مضيفا: «لست متمسكا بكرسي االحتاد، 
وأنا أعرف النظام األساســي جيدا ولو 
تقدمــت باســتقالتي لترتــب على ذلك 
أن يقــوم األمني العــام بالدعوة إلجراء 
انتخابات تكميلية حتى مايو ٢٠٢٢ دون 

ان تتم التعديالت املطلوبة».
وأضــاف ان رئيــس نــادي الكويت 
خالد الغامن كان قد تقدم مبقترح خالل 
االجتماع موقع من ١٣ ناديا لتقليص عدد 
األعضاء، واعترض عليه ناديا القادسية 
والفحيحيل، واحلقيقة ان املقترح هو ما 
كنا نتمناه ونسعى ان يطبق منذ سنوات.
وبني ان النظام الســابق املتمثل في 
وجــود ممثل لكل ناد وعنصر نســائي 
واألمني العام غير قابل للتطبيق بسبب 
التزايد املستمر في عدد األندية، مشيرا 
إلى ان هذا األمر غير مستحب لدى «فيفا» 
والكل الحظ عدم التوافق خالل املجالس 
السابقة، وعليه تقدمت مبقترح ان يكون 
الشكل اجلديد لالحتاد من ٧ أعضاء وهذا 
الرأي متطابق مع موقف االحتادين الدولي 

واآلسيوي. وشكر اليوسف األندية التي 
وافقت على التعديالت، مشــيرا إلى انه 
يحترم األندية التــي لم توافق، وعليه 
ســتتم مراجعة كثير من مــواد النظام 
األساســي وإجــراء التعديــالت عليهــا 
لتتوافق مع تشكيل األعضاء الـ ٧ ليتم 
إرسالها لالحتاد الدولي العتمادها ومن 
ثم إرسالها إلى الهيئة العامة للرياضة 
لتأخذ طريقها عبر القنوات الرسمية ويتم 
إشــهار النظام األساسي املعدل وبعدها 

تتم الدعوة إلجراء انتخابات جديدة.
وأضاف انه حرصا على إمتام العمل 
بالنظام اجلديد رفضت اجلمعية العمومية 
االستقاالت التي كان قد تقدم بها عدد من 
األعضاء وطالبتهم باالستمرار في العمل 
حتى إشــهار النظام األساســي اجلديد، 
مشــددا على ان ما حتقــق يعد إجنازا، 
ومؤكدا انه لن يترشح مجددا لعضوية 
مجلس إدارة االحتاد وسيدعم من يتولى 
املهمة مستقبال من اجل النهوض بالكرة 
الكويتية وإسعاد اجلماهير الرياضية.

وحسب التعديالت اجلديدة ال يحق 
ألي شخص الترشح لعضوية مجلس 
اإلدارة ما لم يكن عضو جمعية عمومية 
في أحد األندية، كما يتعني على الراغب 
في الترشــح للرئاسة احلصول على 

تزكية ٨ أندية على األقل.
تغليب املصلحة العامة

من جانبه، أشاد رئيس نادي الكويت 
خالــد الغامن بالنتائج التي انتهت إليها 
أعمــال اجلمعية العموميــة، وقال: لقد 
أشــرت في مناسبة سابقة إلى ان هناك 
توجها لدى أغلب األندية بتعديل النظام 
األساسي وذلك للمصلحة العامة، واليوم 
بالفعل مت اعتماد التعديالت املقترحة بناء 
على املادة ٢٨ من النظام األساسي، بعد 
موافقــة ١٣ ناديا من أصــل ١٥ ناديا من 
أجل مصلحــة الرياضة الكويتية وبكل 

دميوقراطية.
وجدد الغامن موقفه بعدم الرغبة في 
الترشح لرئاسة او عضوية احتاد الكرة، 

الفتــا الى انه «يجــب تغليب املصلحة 
العامة على املصلحة الشخصية ولن أكون 
أنانيا في هذا املوضوع وحتى ال يكون 
هناك تداخل بني السياســة والرياضة، 
فاألفضل هو ابتعادي للمصلحة العامة».

وعن ترشيحات البعض لرئاسة او 
عضوية االحتاد، قال الغامن انه ليست 
هناك قيمة ألي ترشيحات قبل ان يتم 
اعتماد النظام األساسي اجلديد وإشهاره، 
وبعدها ســيتم التعرف على األســماء 
ونحن نتمتع بالوضوح والشفافية مع 

اجلميع.
وتوقــع الغــامن إجــراء االنتخابات 
اجلديــدة بعد شــهر من إشــهار النظام 
األساســي اجلديــد، معربا عــن تفاؤله 
في املرحلــة املقبلة بعودة االســتقرار 
واالنتصــارات والفرحــة إلى اجلماهير 
الكويتية، موضحا انه كان من الضروري 
اتخاذ هذه اخلطوة املتوافقة مع املالحظات 
التي أبداها «فيفا» سابقا، والتي تشير الى 
تقليص عدد األعضاء لتحقيق التوافق 

وذلــك بعد ما شــاهدناه مــن اختالفات 
واستقاالت، وعليه ننظر بتفاؤل مستقبال 
لتحقيق االستقرار وجلب الكفاءات للعمل 
في االحتاد. وكانت اجلمعية العمومية 
غير العادية الحتاد الكرة قد اعتمدت في 
اجتماعها مساء اول من امس التعديالت 
املقترحة على النظام األساسي، وأصبح 
بذلك عدد أعضاء مجلس اإلدارة ٧ أعضاء 
بــدال من ممثل لكل نــاد، وهو ما حظي 
مبباركة فيفا وموافقة ١٣ ناديا وحتفظ 
القادســية والفحيحيــل، كمــا رفضت 
اجلمعية االستقاالت املقدمة من عدد من 
األعضاء، وشهدت أعمال اجلمعية حضور 
ممثلي «فيفا» واالحتاد اآلســيوي لكرة 
القدم، ومن املقرر ان يرفع احتاد الكرة 
محضر االجتماع مترجما مع التعديالت 
املقترحة إلــى «فيفا» العتماده ومن ثم 
يأخــذ طريقه عبــر القنوات الرســمية 
والنشــر في اجلريدة الرســمية، إذ من 
املتوقع ان جتــرى االنتخابات اجلديدة 

خالل الشهرين املقبلني.

عمومية االحتاد غير العادية أقّرت تقليص األعضاء إلى ٧ مبوافقة ١٣ نادياً وحتفُّظ القادسية والفحيحيل.. واالنتخابات خالل شهرين عقب إشهار النظام األساسي

الشيخ أحمد اليوسف مترئساً اجلمعية العمومية غير العادية الحتاد الكرة  

كفيت ووفيت بوتركي

أبرز قرارات «العمومية»

وجه رئيس نادي الكويت خالد الغامن رســالة شكر 
وتقدير إلى الشــيخ أحمد اليوسف، وقال انه بكل أمانة 
وصدق كان له دور رئيســي في التنظيم والعمل على 
تعديل النظام األساسي وســاهم معنا، مبديا رأيه بكل 
صدق ملصلحة الكويت. وأضاف: كان في إمكان الشيخ 
أحمد اليوسف تعطيل كل هذه الترتيبات وتغليب مصلحته 
الشخصية على مصلحة الكويت، لكنه كان ومنذ اليوم 
األول داعما كبيرا للرياضــة الكويتية واملصلحة العليا 
ودائم التأكيد علــى ان األولوية هي للرياضة الكويتية 
وان الكرسي ال يعني له شيئا، ونقول له: «شكرا بوتركي 

كفيت ووفيت وما قصرت».

١- تقليص عدد أعضاء مجلس اإلدارة إلى ٧ أعضاء.
٢- البت في اســتقاالت األعضاء املعلقة إذا لم تسحب 
قبل أول اجتمــاع ملجلس اإلدارة، وإذا لم ينعقد خالل 

٩٠ يوما يعتبر العضو مستقيال.
٣- تقليص أعداد اللجــان باالحتاد بناء على مالحظات 

سابقة لـ «فيفا».
٤- عدم جواز اجلمع بني عضوية مجلس اإلدارة والعمل 
باللجان الدائمة باالحتاد، ومنح الفرصة لآلخرين للعمل.
٥- جترى االنتخابات خالل شــهرين في حال االنتهاء 

من كافة اإلجراءات وفق القنوات الرسمية.

الصليبخات يتعاقد مع ٥ محترفني.. ويلتقي برقان غدًا
هادي العنزي

اإلداري  أغلــق اجلهــاز 
للفريــق األول لكــرة القدم 
بنــادي الصليبخــات ملــف 
مــع  بتعاقــده  احملترفــني 
مهاجمــني مــن البرازيل و٣ 
العبني من ساحل العاج، على 
أن يصلوا تباعا خالل األيام 

القليلة املقبلة.
بــدأ الصليبخــات  وقــد 
التحضيريــة  تدريباتــه 

«أزرق اليد» يدشن خطة اإلعداد في البوسنة
يعقوب العوضي

تتوجــه بعثــة منتخبنا 
الوطنــي األول لكرة اليد إلى 
البوســنة اليوم للدخول في 
معســكر تدريبي اســتعدادا 
األلعــاب  دورة  ملنافســات 
اخلليجيــة واملقــررة ينايــر 
املقبــل والبطولة اآلســيوية 
(تصفيــات كأس العالم) في 
الشــهر ذاته، ويترأس الوفد 
أمني الصنــدوق فيصل باقر 
ويرافقه كل من مدير املنتخب 
فهد الهاجري ومدرب حراس 
املرمى علي اخلضر والالعبني: 
فيصــل القحطانــي، حســن 
عبدالرضا، صالح علي، محمد 
غضنفر، محمد بويابس، أحمد 
عبدالرضــا، فواز ســعدون، 

األميــر، صقر الفهــد، حيدر 
دشتي، عبدالعزيز الشمري، 
عبدالرحمن البالول، سليمان 

فــواز مبــارك وعبدالعزيــز 
نصيب.

وأكد فهد الهاجري ان خطة 
اإلعداد تســير على ما يرام، 
مشيدا بالتحرك املبكر إلعداد 
املنتخبات الوطنية للوصول 
إلى اجلاهزية املطلوبة، وأن 
اجلميع يعمل على قدم وساق 
إلعــداد منتخــب قــادر على 
مقارعة كبار القارة الصفراء 
وحجز مقعد في بطولة كأس 

العالم.
وأضــاف اننا نهــدف إلى 
رفع مستوى اللياقة البدنية 
لالعبني ووضعهم في اإلطار 
الفني السليم من خالل خطة 
مدروسة بعناية للحاق بركب 
املنتخبــات املجــاورة التــي 
تطورت في السنوات األخيرة.

كمال، عبدالعزيز ساملني، خالد 
الغربللي، مبارك اخلالدي، بندر 
العجمي،  الشمري، يوســف 

فــواز محمــد، محمــد عامر، 
عبداهللا اخلميس، عبدالعزيز 
ياسني، حسن صفر، إبراهيم 

«سلة الناشئني» يتعثر أمام قطر.. ويحل رابعًا

هادي العنزي

خســر منتخبنــا الوطني لكرة الســلة 
للناشئني من نظيره القطري ٧٠-٧٣ نقطة، 
في ختام منافسات الدور التمهيدي للبطولة 
اخلليجية لـ ١٦ لكرة لسلة للناشئني املقامة 
حاليا في املنامة، ليحل األزرق الصغير رابعا 
في الترتيب النهائي للدور التمهيدي، على 
أن يلتقــي في الدور قبل النهائي مع الفائز 
من مواجهة السعودية والبحرين، اللذين 
يتنافســان على صــدارة الترتيب في آخر 

مواجهات الدور األول.
هذا، وستخلد املنتخبات اخلليجية إلى 
الراحة اليوم، على ان تستأنف املنافسات 
غدا بانطالق منافسات الدور قبل النهائي، اذ 
سيلتقي األول مع الرابع والثاني مع الثالث 
وسيتأهل الفائزان الى النهائي والى نهائيات 

آسيا بحسب لوائح االحتاد اآلسيوي.
وكان منتخبنا الوطني قد أجرى تدريبني 
امس األول بقيادة مدربه البحريني سلمان 
رمضــان على فترتني صباحية ومســائية 

للموسم املقبل مطلع أغسطس 
اجلاري، بقياد املدرب الوطني 
ناصــر العمران ومســاعده 
غــوران اللذيــن مت التجديد 
لهما ملوســم ثان على رأس 

اجلهاز الفني لألحمر.
وســيلعب الصليبخات 
التحضيرية  أولى مبارياته 
للموســم املقبل مــع برقان 
غــدا، ضمــن ٥ مباريــات 
يلعبهــا األحمر قبل انطالق 
 ١٣ الــكأس  منافســات 

سبتمبر املقبل، ويغيب عن 
تدريبات الصليبخات محمد 
العالطي، ونواف الشيباني، 
وعبداحملســن نهــار نظــرا 
البدنية،  لعدم جاهزيتهمــا 
ويتوقع أن يدخلوا التدريبات 
اجلماعية خالل الفترة املقبلة. 
وأكــد مديــر الفريــق أحمد 
السويدان لـ «األنباء» أن بداية 
التدريبات جاءت مشــجعة، 
وبحضور متميــز لالعبني، 
وقــال: «نأمل حتقيق جميع  أحمد السويدان

أهــداف الفريق في املوســم 
املقبل، وعلى رأســها التأهل 
لــدوري الدرجــة املمتــازة، 
في ظل الدعــم الكبير الذين 
يلقاه جميع أعضاء الفريق 
مــن قبــل رئيــس وأعضاء 
مجلس إدارة النادي»، الفتا 
إلــى أن التعاقدات الـ ٥ التي 
أبرمها الصليبخات جاءت بعد 
دراســة فنية وافية لسيرة 
الالعبني، ومدى حاجة الفريق 

جلهودهم.

مندني: العربي يواجه الوكرة القطري اجلمعة
مبارك اخلالدي

طمــأن رئيس وفد فريــق كرة القدم 
األول بالنادي العربي، علي مندني اجلمهور 
العرباوي بأن معســكر تركيا يسير على 
الشــكل املطلوب وفق البرنامج املوضوع 

من املدرب أنتي ميشا.

وأوضح مندني أن التدريبات مستمرة 
يوميا على فترتني صباحية ومسائية، منذ 
الوصول األحد، وتســودها روح معنوية 
عالية، مؤكــدا أن الطاقــم الفني مكتمل 
ويضم مدرب اللياقة بوريس بيراك ومدرب 
احلراس فيدجا كوالقيج وأخصائي العالج 
الطبيعي توميسالف أورودا، الى جانب ميشا 

ومساعده ارديان. وبشأن املواجهات الودية 
في املعسكر، فسيكون أولها اجلمعة املقبل 
ضد الوكرة القطــري على ملعب منتجع 
فناربخشه، في متام الساعة الرابعة عصرا، 
وينتظر الفريق وصول الالعب عبداهللا عمار 
واحملترف السوري عالء الدالي خالل األيام 
علي مندنياملقبلة، بعد االنتهاء من بعض اإلجراءات.

اليوسف: لست متمسكًا بالرئاسة.. وأّجلت 
استقالتي تفاديًا ألي مأزق يعوق التعديالت

الغامن:  أؤكد عدم رغبتي في الترشح تغليبًا 
للمصلحة العامة ومتفائلـون بعودة االستقرار

أزرق الشباب يلتقي بيكو سبورت اليوم
مبارك اخلالدي

يخــوض منتخبنــا الوطني للشــباب 
مباراته الودية االولى في معســكره املقام 
في تركيا وذلك امام فريق بيكو ســبورت 

التركي.
ويســتعد االزرق للمشــاركة في دورة 
غرب آسيا املقرر اقامتها في العراق نوفمبر 

املقبل مبشاركة منتخبات البحرين واالردن 
ولبنان وسورية واليمن، وكذلك املشاركة 
في التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا.

وكانت بعثة االزرق برئاسة عضو جلنة 
التطوير عبدالعزيز حمادة قد وصلت الى 
تركيا اخلميس املاضي بقائمة تضم ٣٠ العبا 
يقودهم املدرب محمد الفيلكاوي ومساعده 

عبدالعزيز اخلزمي.

النهائــي، وقــام  للــدور قبــل  اســتعدادا 
اجلهــاز الفني خالل التدريبــات بالتركيز 
علــى التصويب واللعب الســريع، وطرق 
الدفاع، واللعب ضد الضغط العالي بطول 
امللعب. وأكد املدير الفني ســلمان رمضان 
أن املنتخب خســر من املنتخب السعودي 
بسبب طول قامة العبي السعودية قياسا 
بالعبي منتخبنا، فيما كانت اخلســارة من 
البحرين بســبب وجود العبني بحرينيني 
متميزين في التسجيل من خارج القوس، 
وهو ما يفتقده العبو منتخبنا الوطني حيث 
لم نسجل سوى ثالثية واحدة من ١٩ رمية 
طوال املبــاراة، مضيفا ان األزرق الصغير 
ميلك عددا من املواهب، وسيتم دمجهم مع 
منتخب الشباب الذي سيشارك في بطولة 
اخلليج الصيف املقبل باإلمارات، لتطوير 

قدراتهم الفنية والبدنية.
وأشــار إلى أنه طلب مــن إدارة االحتاد 
وجلنة املنتخبات مشاركة منتخب الشباب 
في دوري الدرجة األولى املوسم املقبل، وقد 

لقي املقترح استحسان اللجنة.


