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االربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ رياضـة

النظام االسترشادي بني مطرقة «الهيئة» وسندان «العموميات» 
طلبت الهيئة العامة للرياضة من األندية الشاملة واملتخصصة دعوة جمعياتها العمومية خالل األيام القليلة املقبلة إلقرار النظام االسترشادي الصادر بالقرار 
٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٨ اخلاص بإشهار النظام األساسي االسترشادي لألندية الرياضية متهيدا خلوض االنتخابات 
في دورتها اجلديدة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ يومي ١٢ يناير٢٠٢٣ لألندية الشاملة و١٥ منه لألندية املتخصصة. وقد اقتربت آراء مسؤولي األندية من االتفاق حول «صعوبة 
املوافقة على املشروع في هذا التوقيت» بخالف وجود بعض التحفظات اخلاصة، مستندين الى آراء قانونية، خصوصا أن الدعوة لعقد جمعيات عمومية 
غير عادية لألندية تتطلب مواعيد محددة وتوافر النصاب القانوني الذي رمبا لن يكتمل مع الدعوة األولى، األمر الذي قد يضع املشروع أمام صراع مع 
الوقت، وعليه كانت رغبة البعض بتأجيل فكرة العمل بالنظام االسترشادي إلى العام املقبل.. وبشكل عام فإن النظام االسترشادي يقف حاليا في مفترق 
طرق يتمثل بني مطرقة «الهيئة» وسندان «عموميات» األندية التي قد ال توافق على تلك التعديالت.. «األنباء» تابعت القضية واستطلعت آراء بعض املسؤولني:

التزام اليرموك بتنفيذ رغبة 
الهيئة رغم حتفظ النادي على 

التعديالت املطلوبة. 
تنسيق وتشاور

من جانبه، طالب عضو 
مجلس إدارة نادي الكويت 
ديــني الديــني بتأجيــل هذا 
املشروع ملزيد من التشاور 
والتنسيق، مضيفا: «اعتمدنا 
مؤخرا األنظمة األساســية 
بعد طول مناقشــات وجهد 
وهي بوضعها احلالي حتقق 
املطلــوب، لكــن مشــروع 
الهيئة احلالي العتماد نظام 
استرشادي يحتاج إلى املزيد 
مــن التنســيق والتشــاور 
نظرا لضيق الوقت وسعيا 
التخاذ اإلجراءات القانونية 
لتحقيقــه وال نعلــم ما هو 
رأي اجلمعيــات العموميــة 
لألنديــة التي قــد تكون لها 
آخــر،  رأي  أو  مالحظــات 
األمــر الذي قــد يدخلنا في 
مزيــد من التعقيــدات نحن 
في غنى عنا في هذا الوقت، 
وعليه وبدال من خلق أجواء 
مــن التوتر علينــا التفكير 
بهدوء فال يوجد أي مانع من 
تأجيــل الفكرة وبحثها بعد 
االنتخابات املقبلة لألندية».

فالدعوة الى جمعيات عمومية 
غير عاديــة تتطلب االلتزام 
مبواعيد ونصوص محددة». 
وأضــاف اجلاركي: «نحن ال 
نختلــف علــى حــق الهيئة 
في الرقابــة، وكذلك اللجنة 
األوملبيــة وهــو أمر موجود 
ومعمــول بــه وهــي رقابــة 
واجبــة، ولكــن كان األجدر 
بحث أفكار أخرى دون التدخل 
في شــؤون األندية»، مؤكدا 

قدما في حتقيق رغبة الهيئة 
والدعوة جلمعية غير عادية 
ومع االفتراض بعدم اكتمال 
النصاب، وبالتالي مت التأجيل 
أو لو قــررت العمومية غير 
العادية رفض تلك املقترحات 

فإلى أين منضي؟».
واســتطرد قائــال: «فــي 
تلك احلالة سنواجه مطبات 
كأندية وهيئة رياضة نحن في 
غني عنها نظرا لضيق الوقت، 

الوقت ملناقشة أي تعديالت 
جديدة.

مطبات جديدة
إلــى ذلــك، ســجل أمــني 
الســر العام بنادي اليرموك 
حتفظــه  اجلاركــي  أحمــد 
علــى تدخل الهيئــة في حق 
مكتسب للجمعيات العمومية 
وهو شــأن خاص باألندية، 
مضيفــا: «إذا قررنــا املضي 

بداية، قال رئيس نادي 
الصليبخات سعد عناد ان 
الوقــت املتبقي على إجراء 
انتخابات جديدة ضيق جدا 
وال يسمح بالقيام بدعوات 
النعقاد اجلمعيات العمومية 
وهــي محــددة مبواعيــد 
ونصاب قانوني، واحتمالية 
عدم اكتمالهــا واردة جدا، 
كما أن مناقشة التعديالت 
املطلوبة قد تسفر عنها آراء 
مختلفــة رمبا ال تصل إلى 

حد االتفاق الكامل.
وأضاف: «هناك العديد 
من املالحظــات حول تلك 
التعديــالت التي بال شــك 
حتتاج إلى نقاش مستفيض 
للوصول إلى صيغه توافقية 
مرضية للجميع»، متمنيا أن 
يتم تأجيل تلك التعديالت 
الــى مــا بعــد االنتخابات 
أننــا  املقبلــة، خصوصــا 
نعمــل حاليــا علــى إعداد 
اخلاصــة  الكشــوفات 
باالنتخابــات والتجهيزات 
املطلوبة لها بالتعاون مع 
الهيئــة حتضيــرا لعرس 
الرياضيني االنتخابي ومن 
ســيحصد مقاعد مجالس 
اإلدارة ســنبارك لــه ولهم 
مطلــق احلريــة ومتســع 

عامل الوقت يفرض نفسه على الساحة وسط مطالب بـ «التأجيل» ملزيد من التنسيق والتشاور

ديني الديني أحمد اجلاركيسعد عناد

أجرى التحقيق: مبارك اخلالدي

الديني: التأجيل أفضل لعدم الدخول في مزيد من التعقيدات
اجلاركي: إذا رفضت العمومية املقترحات.. فإلى أين منضي؟!

عناد: نحتاج إلى نقاش مستفيض وصوًال لصيغة توافقية

أبل: «التفرغ» يرفع املعاناة عن الالعبني في األندية واملنتخبات
أكد مدير الهيئة العامة بالتكليف، نائب املدير 
العام لقطاع الرياضة التنافســية محمود أبل انه 
ووفقا لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرياضة 
٢٠١٨-٢٠٢٢ التي تساهم في تقدم املستوى الرياضي 
بالكويت تســعى الهيئة إلى تطبيق منح التفرع 
املوسمي خالل فترة إقامة االستحقاقات احمللية.

وقال أبل خالل اجتماعه مع عدد من االحتادات 
احمللية ملناقشة ومتابعة اللوائح املنظمة لتطبيق 
التفرغ لأللعاب اجلماعيــة واأللعاب الفردية إن 
قرار التفرغ املوسمي سيشمل بالنسبة لأللعاب 

اجلماعيــة ٢٥ العبا لكرة القدم من كل ناد، فيما 
ســتكون فرق كرة اليد ١٨ العبا وألعاب الطائرة 
والسلة وكرة قدم الصاالت ١٦ العبا، في الوقت 
الــذي تكون لعبة كرة املــاء ١٤ العبا، مع  ٢ من 
اإلداريني و٢ من الفنيني وهو عدد ثابت في جميع 

األلعاب الست.
وأضاف قائال: بالنسبة لأللعاب الفردية فيما 
يخــص اللجنة األوملبيــة ٦٠ العبا كحد أقصى 
والباراملبية ٤٠ العبا واالحتــادات الرياضية ١٥
العبا، واألندية الرياضية املتخصصة ١٠ العبني 

ونادي الرماية بحد أقصى ٢٠ العبا.
وناشــد أبل تعاون جميع اجلهات لرفع هذا 
املشروع الوطني، الذي سيساهم حتما في ارتقاء 
املستوى الفني والبدني لالعب الرياضي، والذي 
سينعكس على حتقيق النتائج املرجوة من خالل 
توسيع املســاحة التدريبية للفترتني الصباحية 

واملسائية.
وختاما، أوضح أبل أن هذا االجتماع هدف إلى 
توزيع األدوار ملشاركة اإلجنازات الرياضية مبتابعة 

حوكمة التفرغات لتحقق الهدف املنشود منها.

كاكاو: اجلمهور سالح «أزرق الصاالت» في البطولة اآلسيوية
رفعــت اللجنــة املنظمــة 
احملليــة لبطولة كأس آســيا 
لكرة قــدم الصاالت ٢٠٢٢ من 
وتيرة استعداداتها الستضافة 
البطولــة القارية على مجمع 
الشيخ سعد العبداهللا للصاالت 
املغلقة في منطقة صباح السالم 
خالل الفترة من ٢٧ ســبتمبر 
اجلاري حتى ٨ أكتوبر املقبل.

واطمأن نائب رئيس االحتاد 
الكويتي لكرة القدم للشؤون 
اإلدارية والفنية، رئيس اللجنة 
املنظمة احمللية للبطولة هايف 
املطيري على سير االستعدادات 
األخيرة خالل الزيارة التفقدية 
التــي قــام بها أول مــن أمس 
التي ستســتضيف  للصالــة 
منافسات البطولة برفقة أمني 
عام احتاد الكرة، مدير البطولة 

صالح القناعي.
وحرص املطيري والقناعي 
على حضــور بروڤــات حفل 
البطولــة، وزيــارة  افتتــاح 
املركز اإلعالمي وقاعة املؤمرات 
للتأكد من كل األمور املتعلقة 

بعثــة املنتخب األندونيســي 
بوفد يضم ١٤ العبا مت اإلعالن 
عنهم أول مــن أمس. وتلعب 
إندونيســيا ضمن املجموعة 
الثالثة الــى جانب منتخبات 
إيران ولبنان والصني تايبيه.

من جهته، أكد مدرب «أزرق 
الصاالت» البرازيلي ريكاردو 

والعــراق وتايلنــد، وجميــع 
هذه املنتخبات ليســت سهلة 
وسنكون مطالبني بخوض ٣

مباريات من املستوى العالي، 
وعلينا التحضير لها بصورة 
ممتــازة. وأوضــح كاكاو أن 
املنتخب سيخوض املباريات 
بـ ٦ العبني، ٥ في امللعب حسب 
القانــون، والالعب الســادس 
الكبيــر  ســيكون اجلمهــور 
املتوقــع له أن يزحــف بقوة 
لصالة الشيخ سعد العبداهللا 
مبنطقة صباح السالم ملؤازرة 

وحتفيز العبي «األزرق».
أن  إلــى  كاكاو  وأشــار 
حتضيرات «األزرق» للبطولة 
مــن حيــث  كانــت مميــزة 
التجريبية،  املباريات  نوعية 
مبواجهة أوزبكســتان مرتني 
في الكويت وكذلــك األمر مع 
املجر في بودابســت، وكانت 
هذه املباريات األربع مفيدة جدا 
للجهاز الفني ولالعبني، قبل أن 
يتوجه املنتخب إلى إســبانيا 
إلقامة معسكر تدريبي ممتاز.

ســوبرال «كاكاو»، أن الهدف 
األول للمنتخب سيكون جتاوز 
دور املجموعات والوصول لربع 

نهائي البطولة.
وأضاف كاكاو أن املنتخب 
وقــع فــي مجموعــة صعبة 
للغاية، وهي املجموعة األولى 
إلى جانــب منتخبــات عمان 

املطيري والقناعي تفقدا الصالة واملركز اإلعالمي وقاعة املؤمترات

هايف املطيري مع مراقبي املباريات خالل متابعة استعدادات استضافة البطولة القارية الكبيرة

بهذا اجلانب من أجل الظهور 
بالصــورة الالئقــة واملعتادة 
للمناســبات الرياضيــة التي 

تستضيفها الكويت.
وتواصــل اللجنة املنظمة 
وضع اللمســات األخيرة مع 
توافــد املنتخبات املشــاركة، 
حيث تصــل اليــوم األربعاء 

م أزرق «يد» الشباب الشاهني ُيكرِّ
يعقوب العوضي

احتفى رئيس احتاد كرة القدم عبداهللا الشاهني 
مبنتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب، إذ استقبلهم 
في ديوانه في حفل تكرمي مبناسبة تأهل األزرق 

الشاب إلى نهائيات كأس العالم.
وشهد احلفل تبادل الدروع التذكارية بني احتادي 
القدم واليد في صورة معبرة عن التعاون بينهما، 
حيث قدم منتخب الشباب بجهازيه اإلداري والفني 
ومجلس اإلدارة ممثال بأمني السر قايد العدواني 
درعا تذكارية عبارة عن قميص «األزرق» مذيال 
بتواقيع الالعبني تعبيرا عن امتنانهم للدعم الكبير 
املقدم من الشاهني طوال التصفيات اآلسيوية.

وبهذه املناسبة، قال العدواني إن التعاون الرياضي 
بني املؤسسات الرياضية في الدولة ال يصح إال 
أن يكون بهذه الطريقة والتي تبعث على الفخر 
والســرور، خاصة أنها مبادرة لم يسبقه إليها 
أحد في تكرمي احتاد كرة القدم ملنتخب الشباب 
لكرة اليد. من جانبه، أبدى الشاهني إعجابه بعمل 
اليد وبالتعاون الفني واإلداري  منتخب شباب 
فــي االحتاد الكويتي لليد وقال: «اإلجناز الذي 
حققه أبنــاء الكويت لم يكن ليكون لوال تعاون 
اجلميع»، مشيرا إلى أن العمل اإلداري والفني 
وعمل الالعبني يجب أن يندمجوا للوصول إلى 
النتائج املطلوبة، كما أثنى على أمني سر االحتاد 

قايد العدواني يهدي عبداهللا الشاهني قميص منتخب اليدقايد العدواني، مثمنا دوره في تطوير اللعبة.

ماركوف: بداية كاظمة بالدوري 
جاءت كما خططنا لها

القادسية بطًال لودية «طائرة الناشئني»

العربي يغادر إلى معسكره السعودي اليوم

٤ مواجهات في كأس «زين»

عبدالعزيز جاسم

كــرم أعضاء اجلمعيــة العمومية بنادي 
كاظمة عمار خاجه وحمد الشطي وعبداهللا 
الزباد وحســني تومان مهاجم الفريق األول 
لكرة القدم بالنادي شبيب اخلالدي بعد فوزه 
بجائزة املرحوم فيصل الهدهود كأفضل العب 
في البرتقالي ملوســم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، كما قام 
 جنم كاظمة الســابق يوسف سويد بتسليم 
شبيب اخلالدي جائزة يوسف سويد لهداف 

الفريق  عن املوسم املاضي.
من جهته، أكد مدرب كاظمة الصربي زيلكو 
ماركوف أن بداية الفريق جاءت وفق ما كان 
مخططا له، سواء من حيث النتائج أو طريقة 
اللعــب، وقال: «حققنا بداية جيدة، وبنقاط 
مشجعة بشكل كبير، وبالتأكيد من املستحيل 
الفوز بجميع املباريات في الدوري، وبطولة 
الدوري التزال في بدايتها، وينتظرنا طريق 
طويــل جدا، وفلســفتي تعتمد في مثل هذه 
املنافسات على التدرج املرحلي «مباراة بعد 
أخرى»، ونحــن حاليا نركز على كأس زين 
لتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها، وكيفية 
جتنب الضغط الواقع على الالعبني واألجهزة 

الفنية في حال العودة للدوري».

وعن االختالف بني كاظمة املوسم املاضي، 
وبداية املوســم احلالي، ذكــر ماركوف أن 
«البرتقالــي» تعلم األســلوب الذي يتبعه 
في التدريبات، مضيفا ان لدينا العدد ذاته 
تقريبا من الالعبني نهاية املوســم املاضي، 
واجلميع يعلم ما علينا القيام به، ولعل ما 
جعل مهمتي صعبة في التحضير للموسم 
احلالي هو أن هناك ٨ العبني لم يتجاوزوا 
٦٠٪ من حتضيرات املوسم، ومن الصعوبة 
علــى مدرب واحــد أن يقوم اثناء املوســم 
بتجهيــز الالعبني بدنيــا، وحتقيق نتائج 
متميزة بــذات الوقت، ولقــد جنحنا بذلك 

بدرجة كبيرة.
وأشار ماركوف الى أن اجلوالت األربع 
لــدوري زين املمتاز كشــفت عن تغييرات 
كبيرة شــهدتها أغلب الفرق املشــاركة في 
البطولة، وبطبيعة احلال حتتاج الفرق إلى 
الوقت لكي تستقر فنيا وتكتيكيا، والتاريخ 
دائما يخبرنا أن الفرق الكبيرة دائما تعود 
بعد تنفيذ خططها التغييرية، وبالنســبة 
لكاظمة فهو ال يرصد اآلخرين سواء من حيث 
كيفية تقدمهم أو القرارات التي يتخذونها، 
ولكن نركز على وضع الفريق، وما يحتاجه 

من تطور دائم.

يعقوب العوضي

توج القادســية بلقب بطولة الناشئني 
الودية التي نظمها نادي الكويت أمس األول 
علــى صالة النادي، حيث وصل «األصفر» 
إلى ٩ نقاط واليرموك ثانيا برصيد ٦ نقاط، 
فيما احتل الكويت املركز الثالث برصيد ٣

نقاط والصليبخات باملركز األخير.
وأســفرت نتائج مباريات البطولة عن 
فوز الكويت ٢-٠ على الصليبخات، وفوز 
القادسية على اليرموك ٢-١ وفوز القادسية 
على الصليبخات ٢-٠ وفوز اليرموك على 
الكويت ٢-١ وعلى الصليبخات ٢-٠ وفوز 

القادسية على الكويت ٢-١.
وبعد اخلتام، قام اجلهازان اإلداري والفني 
في أنديــة الكويت والقادســية واليرموك 
بتســليم امليداليات للفرق املتوجة وكأس 
البطولة، حيث أكد املدرب الوطني في اجلهاز 
الفني في طائرة الكويت عبدالرحمن الرفاعي 
أن جميع الالعبني اســتفادوا من املشاركة 

في املباريات الودية، مشيرا إلى أن الهدف 
من البطولة هو اعتياد املباريات واملنافسة 
مبكرا وقبل بداية البطوالت الرسمية، مضيفا: 
«لدينا العديد من املواهب في مختلف األندية 
تبشر مبستقبل كبير للعبة على املستوى 
احمللي، وعلى مستوى املنتخبات الوطنية 

أيضا».

مبارك اخلالدي

تغــادر بعثة الفريــق األول لكرة القدم 
بالنادي العربي اليوم متوجهة إلى مدينة أبها 
السعودية، حيث يقيم «األخضر» معسكرا 
قصيرا يلعب خالله مبــاراة ودية وحيدة 

أمام فريق الرائد.
ويضع مجلس إدارة النادي جل اهتمامه 
لتصحيح أوضاع الفريق األول للكرة بعد 
نتائج غير مرضية محليا وآسيويا، إذ يعتبر 
املعســكر القصير فرصة لترتيب األوراق 

خالل فترة التوقف الدولي.
وفي جانب آخر، قرر جنم الكرة الكويتية 
والنادي العربي السابق علي مقصيد اعتزال 
لعبته املفضلة كرة القدم بشكل نهائي، إذ 
قام الالعب بتقدمي الدعوات حلضور حفل 
اعتزاله الذي ســيقام علــى هامش مباراة 
جماهيرية في نوفمبر املقبل، واستهل ذلك 
بزياراته إلى ناديه العربي، حيث قدم الشكر 
لرئيــس مجلس إدارة النــادي عبدالعزيز 
عاشور تقديرا على حسن استقباله ودعمه 

حلفل االعتزال.

مبارك اخلالدي

تستكمل مساء اليوم منافسات اجلولة 
األولى من بطولة كأس «زين» التنشيطية، 
حيث تقام ٤ مباريات حلســاب املجموعة 
الثانية، إذ يلعب الكويت مع اليرموك على 
ســتاد الصداقة والســالم في الساعة ٦٫١٥

مساء، وفي نفس التوقيت يواجه الساملية 
نظيره برقان على ستاد محمد احلمد، فيما 

يلعب القادســية مع الفحيحيل على ستاد 
عبداهللا اخلليفة في الســاعة ٨٫٣٥ مساء، 
وفي ذات التوقيت يشهد ستاد ثامر اللقاء 

الرابع الذي يجمع كاظمة مع خيطان.
وتقام البطولة في أيام التوقف الدولي 
وهي فرصة ســانحة للفرق إلعادة ترتيب 
أوراقها ومنح الفرصة لالعبي الدكة وحتت 
٢١ سنة للمشاركة وجتهيزهم فنيا وبدنيا 

للقادم من استحقاقات.

تكرمي شبيب بجائزتي الهداف وأفضل العب

ع الكرة نوفمبر املقبل مقصيد ُيودِّ

عمار خاجه وحمد الشطي وعبداهللا الزباد وحسني تومان يكرمون شبيب اخلالدي

لقطة جماعية للمتوجني

الالعب الواعد يوسف العوضي


