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المضف يرحب بقرار »الهيئة« ويعتبر األخضر كتابًا مفتوحًا

الجزاف يشّكل لجنة لبحث ملف العربي وينفي التهديدات بقطع الدعم

العبو العربي اخفقوا في صد هجوم القادسية

عبدالرزاق املضف يطلع على تقرير في جمعية عمومية سابقة للعربي

 مبارك الخالدي
اعلن املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف عن تشكيل جلنة رباعية برئاسة نائب 
مدير عام الهيئة لشؤون الش����باب د.حمود فليطح 
لبحث املل����ف اخلاص باالوضاع القانونية واالدارية 
املالية للنادي العربي، قبل تنفيذ احلكم الصادر بحل 

مجلس االدارة.
ونفى اجلزاف ممارس����ة اي تهديدات بقطع الدعم 
امل����ادي عن االندية الرياضية لثنيها عن موقفها ازاء 
اجلمعية العمومية غي����ر العادية الحتاد كرة القدم. 
جاء ذلك بعد ان ترأس اجلزاف اجتماع مجلس ادارة 
الهيئة مساء اول من امس، وقال ان االجتماع تناول 
بحث ع����دة محاور، وفي مقدمتها املش����كلة املتعلقة 
بالوضع القانوني ملجلس ادارة النادي العربي، بعد 
ان اصبحت الهيئة بحكم القانون هي صاحبة القرار 

فيما ستؤول اليه اوضاع النادي.

تشكيل لجنة

واضاف: ان مجلس ادارة الهيئة قرر تشكيل جلنة 
برئاسة د.حمود فليطح وعضوية مجموعة من اإلداريني 
واحملاسبني التابعني للهيئة، لبحث جميع امللفات املالية 
واالدارية، ومقارنتها باالحكام الصادرة واملتبادلة بني 
املتنازعني، متهيدا للوصول الى الشكل النهائي لتنفيذ 

احلكم. وتابع اجلزاف: ان االجتماع تطرق الى مناقشة 
بعض الطلبات ذات العالقة باش����هار بعض االندية 
املتخصصة، وارتأى تأجيل البت فيها ملزيد من الدراسة. 
وحول موقف الهيئة من اجلمعيتني العموميتني غير 
العاديتني الحتاد ك����رة القدم، نفى اجلزاف ان تكون 
الهيئة قد هددت او مارست الضغوطات على االندية، 
ألنها أعلى س����لطة رياضية في الب����الد، وقال: نحن 
متفائلون بوعي ش����باب الكويت ورغبتهم بتغليب 

املصلحة العامة.

المضف: العربي كتاب مفتوح

من جهته، رحب امني السر العام للنادي العربي 
عبدالرزاق املضف بقرار الهيئة تشكيل جلنة لبحث 
مل����ف العربي، وقال في تصريح ل����� »األنباء«: نحن 
نعتبر القرار زيادة في الثقة ودليال س����يضاف الى 
االدلة الثابتة بصحة مواقف مجلس االدارة، مشيرا 
الى ان االشراف االداري واملالي هو حق اصيل للهيئة 
على االندية، بحس����ب املادة 93/43 وهو من صميم 
اختصاصاتها. واضاف: العربي كتاب مفتوح، وليس 
لدينا اسرار نخشاها، ومنارس عملنا مبنتهى الشفافية، 
وال مانع من ان تقوم الهيئة بتشكيل املزيد من اللجان 
لتحري املعلومات الدقيقة، والتي سيكون مردودها 

ايجابيا على اجلميع.

العبا املنتخب الوطني قبل املباراة

األصمعي: بطوالت دولية للمحترفين بمشاركة العبين خليجيين

نزار وعبدالجادر يتأهالن في إسكواش الخليج
تنطلق اليوم منافسات »الفرق« 
ببطولة اخلليج اخلامسة عشرة 
لالسكواش املقامة حاليا على مركز 
سالم الصباح الدولي مبقر احتاد 
اللعبة في منطقة جنوب الس����رة 
برعاية الشيخ احمد الفهد � نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لش����ؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان. ففي مرحلة الشباب لتحت 
19 سنة يلتقي في السادسة مساء 
الكويت والسعودية، وفي  اليوم 
التوقيت لك����ن في مرحلة  نفس 
الناش����ئني لتحت 15 سنة يلتقي 

ايضا الكويت والسعودية.
التي  املنافسات  وعلى صعيد 
اقيم����ت امس االول فقد ش����هدت 
البطولة فواصل من اإلثارة والندية 
واألداء الق����وي بني أبطال مجلس 

التعاون اخلليجي.

منافسات قوية

فف����ي مرحلة الش����باب تأهل 
للنهائي الالعب����ان القطري احمد 
التميمي والعب املنتخب الوطني 

يوسف النزار.
وجاء تأهل التميمي بفوزه في 
الدور نص����ف النهائي على عقيل 
اشكناني 3 � 1، وكان التميمي قد 
فاز في دور الثمانية على مواطنه 
عمر عبداهلل 3 � 0 وفي دور ال� 16 

فاز على حسن عبداجلادر.
اما اشكناني فقد تأهل بفوزه 
على القط����ري خالد الهنداوي مع 
العلم بأن الالعبني صعدا من دور 
ال� 16 )باي(. وقد تأهل يوس����ف 
نزار اثر فوزه على مواطنه ناصر 
احلسيني 3 � 1 بعد مباراة حفلت 

اللجن����ة التنظيمية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي لالسكواش وليد 
اقامة  اللجنة قررت  ان  األصمعي 
بطوالت دولية حملترفي اللعبة كل 
عام بالتناوب بني دولها يشارك فيها 
اكبر عدد من الالعبني اخلليجيني. 
واض����اف ان اللجن����ة التي عقدت 
اجتماعها ال� 30 أقيم على هامش 
بطولة اخلليج للناشئني والشباب 
املقامة حاليا حيث وافقت على اقامة 
بطولة اخلليج للعم����ومي و)حتت 
17 سنة( في قطر املق���ررة في ابريل 
املقبل فيما ستستض���يف البحرين 
منافسات بط����ولة الشباب )حتت 
19 س����نة( والناشئ����ني )حتت15 
سنة( واملقرر إجراؤها في أكتوبر 
املقبل. وأش����ار الى ان املجتمعني 
الذين ميثلون 4 دول هي السعودية 
وقطر والبحرين والكويت قرروا 
ارسال وفود الى االمارات وعمان 
حلثهما على املشاركة في البطوالت 
اخلليجية ومساعدتهما في حل أي 
مشكلة تعوق مشاركتهما الكتمال 

عقد الدول اخلليجية.
وأوضح االصمعي ان هدف اقامة 
هذه البطوالت هو إعطاء الفرصة 
الالعبني اخلليجيني مع  الحتكاك 
نظرائه����م من احملترفني الس����يما 
ان رياضة االس����كواش اخلليجي 
حتتاج الى هذه املشاركات للوصول 
اللجنة  ألرفع املستويات. وشكر 
املنظمة ف����ي بطولة قطر الدولية 
املنتحب  بعد س����ماحها لالع����ب 
الوطني علي الرامزي باملش����اركة 
في الدور التمهيدي للبطولة التي 
تنطلق الثالثاء املقبل اضافة لالعب 
عبداهلل املزين الذي يسمح تصنيفه 

مبشاركته.

باالثارة والندية بني الالعبني، هذا 
ومن املنتظر ان يكون املتأهلون في 
مرحلتي 19 و15 ملباراتي النهائي 
قد التقيا في وقت متأخر من مساء 
امس. وفي مرحلة الناشئني، تأهل 
للمب����اراة النهائية العب املنتخب 
الوطني علي عبداجلادر والقطري 
عب����داهلل التميمي، وج����اء تأهل 
عبداجلادر بفوزه في نصف النهائي 
على مواطنه احمد الطواري 3 � 0 

.)11 � 13 ،4 � 11 ،9 � 11(

وكان الط����واري ق����د فاز في 
دور الثمانية لنفس املرحلة على 
الس����ع��ودي امني احلازمي 3 � 1، 
فيما فاز العبداجلادر على القطري 
عبداهلل املاس 3 � 0، وفي دور ال� 16 
فاز علي عبداجلادر على السعودي 
عب����داهلل القحطان����ي فيما صعد 
بنفس الدور املاس����ي )باي(. اما 
التميمي فجاء تأهله صعبا حيث 
تأهل للنهائي بعد فوز صعب على 
الس����عودي عبداهلل بورقة 3 � 1، 

وفي دور الثماني����ة فاز التميمي 
على عيسى اشكناني 3 � 1، وصعد 
التميمي من دور ال� 16 )باي( وكان 
اشكناني قد فاز في دور الثمانية 
على مواطنه حسني عبداجلادر 3 
� 2. من جهت����ه، أكد رئيس الوفد 
القطري د.حمد النعيمي ان البطولة 
ناجحة ب����كل املعايير التنظيمية 
والتحكيمية والفنية، فقد شهدت 
البطولة منافسات قوية بني ابناء 
دول اخلليج. من جانبه، قال رئيس 

الجدعان: السالمية سيعود لمكانه في »القوى«
بعد الفوز بالمركز الثاني في بطولة الضاحية

العبو فريق الساملية أللعاب القوى

اش����اد أمني الصندوق وعضو اللجنة الفنية 
لأللعاب الفردية بنادي الساملية سامي اجلدعان 
بالنتيجة الت����ي حققها فريق الضاحية في فئة 
األشبال بالنادي وحصوله على املركز الثاني في 
بطولة الضاحية األولى التي نظمها احتاد ألعاب 
القوى، مؤكدا انها تعد بداية املشوار، والسماوي 
س����يعود الى مكانه الطبيعي في املنافسة على 

القاب أم األلعاب.

وأعرب اجلدعان عن س����عادته بعودة فريق 
الساملية أللعاب القوى بعد انقطاع طويل بعدما 
كانت شبه ملغاة، حيث مت الغاء اللعبة وتوزيع 
الالعبني الذين يلعبون معظمهم بصفوف املنتخب 
وحرم����ان النادي من املنافس����ة على البطوالت 
بعدما كان النادي يتس����يد اللعبة في السابق. 
مبينا ان مجلس االدارة احلالي يحاول أن يصحح 

االوضاع.

)أحمد باكير(العبو ديفرنت ميديا وبايتس بان غلف يترقبون دخول الكرة في السلة وفي اإلطار إبراهيم كلش

بعد منافسات قوية بمشاركة 16 فريقًا

ديفرنت وريتش إلى نهائي بطولة »زنث« لكرة السلة
يحيى حميدان

ضرب فريقا ديفرنت ميديا وريتش 
ميديا موعدا في املباراة النهائية لبطولة 
الس����لة لوكاالت  »زنث ميديا« لكرة 
االعالن واالعالم بعد تخطي االول فريق 
بايتس بان غل����ف 53 - 30، والثاني 
بعد ف����وزه على زنث ميديا 46 - 43 
بعد التمديد لوقتني اضافيني في مباراة 
كانت من اكثر مباريات البطولة اثارة، 
وستقام املباراة النهائية غدا في صالة 

املدرسة الدولية االميركية.
من جهته، أكد مدي����ر وكالة زنث 
ميديا ابراهيم كلش ان البطولة حققت 
النتائج املرجوة من اقامتها من خالل 
جمع العاملني بقطاع االعالن واالعالم 
في اجواء ودية بعيدا عن اجواء العمل 

الروتينية.
واشار كلش الى ان البطولة شهدت 
مشاركة 16 فريقا من وكاالت االعالن 
واالعالم واقيمت بنظام خروج املغلوب 
من مباراة واحدة، مضيفا ان البطولة 
ش����هدت مش����اركة عدد من الالعبني 
احملترفني السابقني في الدوري اللبناني 
لكرة السلة ومنهم وليد دمياطي وطارق 
جميل وش����ربل داغ����ر وعبد دلي مما 
اضفى مزيدا من االجواء احلماس����ية 
على املباريات التي تش����هد حضورا 

جماهيريا كبيرا.
وذكر ان املباراة النهائية التي ستقام 
غدا ستش����هد تكرمي مؤس����س شركة 
هورايزن سعد حجاوي كما جرت العادة 
سنويا بتكرمي احد االشخاص الذين كان 

لهم دور كبير في مجال االعالم.

طالل المحطب
استطاع العبو القادسية حسم الصدارة باملجموعة 
األولى لطائرة االحتاد، وذلك بعد فوزهم على غرميهم 
التقليدي العربي 3 � 0 في ختام التصفيات التمهيدية 
املؤهلة للمربع الذهبي، والتي أقيمت مساء أمس على 
صالة عبدالعزيز اخلطيب بالعربي، وجاءت األشواط 
)25 � 22، 25 � 21، 25 � 21( ورغم تلك اخلسارة فقد 
تأهل الفريقان معا للمربع الذهبي والذي سيقام أواخر 
الشهر املقبل. أدار اللقاء املرشح الدولي خالد احلشاش 
وساعده احلكم أحمد اخلالدي ومتيزا بإدارة اللقاء 

وكانت قراراتهما على مستوى أداء الفريقني.
جاء اللقاء بتفوق قدس����اوي في الشوطني األول 
والثاني من خالل الضرب الساحق من قبل الالعبني 
عامر السليم وحسني الش����طي ويوسف البلوشي 

ونور الدين حفيظ وس����عد صالح ولم تكن حوائط 
الصد العرباوية باملستوى املطلوب.

واس����تطاع العبو األخضر تغيير صورتهم في 
الشوط الثالث وفرضوا السيطرة على مجريات اللعب 
والتقدم حتى النتيجة 20 � 17 مس����تغلني األخطاء 
التي وقع فيها العبو القادسية ورغم تفوق الالعبني 
محمد القطان وعبداهلل جاسم وعبدالرحمن العتيبي 
في تش����كيل حوائط الصد والضرب السريع، إال ان 
األصفر عاد للصحوة مجددا ليفرض تقدمه ويحسم 

الشوط واملباراة ملصلحته.
بشكل عام املستوى الفني للمباراة ال يرقى ألن 
يكون نهائي بطولة محلية، حيث كان واضحا الضعف 
املهاري وتراجع األداء لدى غالبية الالعبني وهم عماد 

املنتخب الوطني.

تأهال معًا للمربع الذهبي لكأس االتحاد

األصفر يعّمق جراح طائرة األخضر

)عادل يعقوب(


