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األزرق يؤدي أول تدريباته في أبوظبي

عبداهلل العنزي
أدى املنتخ���ب الوطني اول 
تدريباته مساء امس على امللعب 
الفرعي لس���تاد زايد آل نهيان 
وذل���ك في املعس���كر التدريبي 
الذي يقيم���ه األزرق بالعاصمة 
االماراتية أبوظبي استعدادا للقاء 
عمان 3 مارس املقبل في اجلولة 
احلاسمة للتصفيات املؤهلة الى 

كأس آسيا 2011 بقطر.
وفضل مدرب األزرق الصربي 
اقام���ة  غ���وران توفاريت���ش 
التدريب���ات على فت���رة واحدة 
مسائية فقط وذلك لسببني االول 
جتنبا إلصابة الالعبني باالرهاق 
والثاني الرتفاع درجة احلرارة 

صباحا في أبوظبي، وكان تدريب 
االمس خفيف���ا للغاية وعبارة 
عن مترينات لفك العضالت ألن 
اغلب الالعبني قد ش���اركوا في 
الدوري  لقاءات فرقهم ببطولة 
امس االول، وعمد اجلهاز الفني 
الى ان تكون هذه احلصة شبه 
ترفيهية من دون اي ضغوطات 
فنية او لياقية، وكذلك للوقوف 
على مستويات الالعبني املصابني 
وهم خالد خلف وحسني فاضل 
وفهد عوض وحمد العنزي، وقد 
التدريب ملدة 45 دقيقة  استمر 

فقط.
وكان األزرق قد غادر صباح 
امس البالد متوجها الى أبوظبي، 

وت���رأس الوفد عض���و اللجنة 
االنتقالية ورئيس اللجنة الفنية 
والتطوي���ر مبارك النزال وضم 
اس���امة حس���ني مدير املنتخب 
وعلي محمود املشرف وغوران 
توفاريتش مدربا وعبدالعزيز 
حماده مساعدا للمدرب ومارسيلو 
توفنيش مدربا حلراس املرمى 
الشمالي طبيب وفرج  ود.علي 
السيد والس���يد فرج مسؤولي 
التجهيزات هذا باالضافة الى 23 
العبا هم: نواف اخلالدي، حسني 
فاضل، احمد عجب، بدر املطوع، 
حمد العنزي، محمد راشد، طالل 
العامر، صالح الشيخ، وليد علي، 
يعقوب الطاهر، جراح العتيقي، 

فهد عوض، خالد خلف، شهاب 
كنكوني، عبداهلل الشمالي، حميد 
القالف، احمد العيدان، وليد أمان، 
فهد العنزي، يوسف ناصر، خالد 

القحطاني وطالل نايف.
على ان يلتحق مس���اعد ندا 
احملترف في الشباب السعودي 
باألزرق في 25 اجلاري اي بعد 
لقاء البحرين بيوم واحد، وقد 
تخل���ف عن الس���فر مع االزرق 
د.عبداملجيد البناي الذي يلتحق 
املقبل وذلك  بالوفد اخلمي���س 

لظروف عمله.
ومن جهته اكد مساعد مدرب 
االزرق عبدالعزي���ز حم���اده ان 
معس���كر أبوظبي مهم جدا قبل 

خوض املباراة احلاسمة امام عمان 
وذلك لعدة اسباب فنية سنحاول 
توضيحها وش���رحها لالعبني، 
وس���نقوم بتجرب���ة ذلك خالل 
املباراتني الوديتني امام سورية 
19 اجلاري والبحرين 24 اجلاري 
ايضا من اجل تصحيح االخطاء 

ان وجدت قبل لقاء عمان.
التش���كيلة  ان  وبني حمادة 
ل���أزرق هي االفضل  املختارة 
بعد ان شاهدنا منافسات الدوري 
خالل الفترة املاضية، مشيرا الى 
ان االوراق باتت مكشوفة امامنا 
وامام اجلهاز الفني لعمان بعد ان 
خضنا معهم لقاءين في الفترة 

السابقة.

جائزة ولي العهد في فروسية الجهراءندا يلتحق بالمنتخب 25 الجاري

عايش: تقرير إلى مدير الهيئة عن شكوى كاظمة

يشمل س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
برعايته مس���ابقة جائزة سمو ولي العهد لسباق 
اخلي���ل التي تقيمها فروس���ية محافظة اجلهراء، 
وقد اناب س���موه محافظ اجلهراء الشيخ مبارك 

احلمود حلضور حفل تس���ليم جائزة سمو ولي 
العهد لس���باق اخليل في مت���ام الرابعة من عصر 
اليوم على مضمار املرحوم الشيخ ناصر الناصر 

مبحافظة اجلهراء.

مبارك الخالدي
قال مدير ادارة الهيئات الرياضية واملشرف 
العام على عملية تسجيل االعضاء اجلدد باألندية 
احمد عايش ان ادارته اعدت تقريرا مفصال وأرفقت 
به الشكوى املقدمة من عدد من اعضاء اجلمعية 
العمومية بنادي كاظمة واملتعلقة بعدم السماح 
لهم بالتسجيل في عضوية النادي وطلب ذوي 
االختصاص بالنادي منهم احضار شهادات »ال 
حكم عليه« من االدارة العامة لأدلة اجلنائية، 
وستقدم تلك الشكوى الى مدير عام الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
واضاف عايش ل� »األنباء« لقد كنت متواجدا 
اثناء احتجاج عدد من املتقدمني للتسجيل لدى 

ادارة كاظمة، حيث ابدى كل من الطرفني اصرارا 
على موقفه ما حدا املتقدمني على كتابة شكوى 
موجهة الى املشرف العام على عملية التسجيل، 
وبدورنا قدمنا تقريرا مفصال حول الواقعة ارفقناه 
بالشكوى وقدمناه الى مدير عام الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة التخاذ ما يراه مناسبا من 

قرار حيال ذلك.
وأوضح انه خالف تلك الوقائع ال توجد مشاكل 
اثناء سير عملية التسجيل في بقية االندية علما 

بان اعداد املتقدمني في تزايد.
ويعقد عبداهلل معيوف مؤمترا صحافيا في 
ال���� 12 من ظهر اليوم ف���ي ديوانية معيوف في 

كيفان لشرح ما حدث.

كاظمة والكويت لتفادي مطب الهزيمة

»إسكندر« اقتنص سيارة الدبوس في »الصيد«

رقم جديد في قوى الشباب واألشبال
حقق العب الكويت عيسى املوسوي رقما كويتيا 
جديدا في مس����ابقة اجلري ملسافة 1200 متر ضمن 
منافسات فئة االش����بال لبطولة كأس احتاد ألعاب 
القوى لفئتي الشباب واالشبال مسجال ثالث دقائق 

و25 ثانية.
وواصل الساحل تصدره لفئة الشباب برصيد 28 

نقطة وحل ثانيا نادي القادسية برصيد 27 نقطة فيما 
جاء كاظمة في املركز الثالث برصيد 20 نقطة.

وفي فئة االشبال تصدر الساملية الفئة برصيد 
25 نقطة منتزعا الص���دارة من كاظمة الذي حل 
ثاني���ا برصيد 19 نقطة فيما ح���ل الكويت ثالثا 

برصيد 16 نقطة.

يحيى حميدان
س����يكون الفوز مطلبا ضروري����ا وملحا لكل من 
كاظمة والكويت اليوم عندما يلتقيان في صالة يوسف 
الش����اهني بنادي كاظمة ضمن اجلولة ال� 27 لدوري 
السلة.وتشهد جولة اليوم ايضا مواجهة اخرى ال تقل 
قوة جتمع اجلهراء مع العربي في صالة االول، فيما 
يستضيف الش����باب الصليبخات، ويلعب التضامن 
مع الس����املية في صالة االول، وتقام جميع املباريات 

في السابعة مساء.
ويأمل كل من كاظمة الرابع )30 نقطة( والكويت 
املتص����در )32 نقطة( ان يتفاديا الهزمية الثالثة بعد 
ان خس����ر كل منهما في مناسبتني سابقتني، وهزمية 
احدهما اليوم تعني أن حظوظه في بلوغ املربع الذهبي 
ستزداد تعقيدا، خاصة ان ما تبقى من مباريات الدور 

التمهيدي للدوري تتسم بالصعوبة.
ويدرك الصربي زوران كريكوڤيتش مدرب االبيض 
قوة وصعوبة البرتقالي، لذلك س����يعتمد على ابقاء 
عناصره االساسية راشد رياض وراشد الرباح ويحيى 
البحر وعبدالعزيز فالح وس����الم الهذال واالميركيني 
اندريه بيتس واي����را كالرك في اغلب فترات املباراة 
كي ال يتع����رض الفريق الى تعثر اخر قد يقلص من 

حظوظه في احتالل مركز متقدم.

وعلى اجلانب اآلخر يعول البحريني سلمان رمضان 
مدرب كاظمة على عناصره التي سبق ان مثلت املنتخب 
في فترات سابقة طويلة يأتي في مقدمتهم عبدالعزيز 
الربيعة وفهد الرجيبة ومحمد اش����كناني وعبداهلل 
توفيق واحمد البلوشي، اضافة الى االميركيني جون 
اويدن واوماي ويسلي، وتقع على كاهل اويدن مهمات 
كبيرة في الدفاع للح����د من اخلطورة »الكويتاوية« 

حتت السلة هجوميا.
وفي اجلهراء، يسعى العربي السادس )27 نقطة( 
الذي تالشت حظوظه في بلوغ املربع الذهبي الى خلط 
االوراق على اجله����راء اخلامس )30 نقطة( واحلاق 

الهزمية به.
وتعتبر كفة اجلهراء االرجح للفوز والظفر بنقطتي 
املباراة لوجود عدد كبير م����ن العناصر املميزة في 
الفري����ق امثال اخلبرة محم����د املطيري وعبدالعزيز 
ضاري ونايف الصندلي والعائد بدر العثمان واالميركي 

انتوني جونز كيو.
وفي بقية اللقاءات، تعتبر كفة الشباب العاشر )20 
نقطة( مع الصليبخات التاسع )20 نقطة(، والتضامن 
احلادي عش����ر )19 نقطة( مع الساملية الثاني عشر 
ب� )19 نقطة( متساوية باس����تثناء افضلية بسيطة 

للتضامن على حساب الساملية.

بحضور ملك ليسوتو ليتسي الثالث والوفد 
املرافق له شهد االجتماع ال� 17 لسباق اخليل في 
نادي الصيد والفروسية العديد من املفاجآت خالل 
االشواط العادية وتفوق واضح للجواد غال عالية 
السطبل النشاما بقيادة حسن في الشوط اخلامس 
على كأس املرحوم احمد العجيل املخصص للجياد 
املبتدئة على مسافة 2400 متر الذي قطع املسافة 
في رقم قياسي قدره 2.33.05ق وبفارق بعيد عن 
بقية اجلياد ليواصل اس���طبل  النشاما حصاده 

للكؤوس والتألق في السباقات األخيرة.
وقام ملك ليسوتو وحمدان املطيري بتسليم 
الكأس الى الش���يخ جابر احلمود عميد اس���طبل 
النشاما، وأعرب امللك ليتسي الثالث عن سعادته 
مبشاهدة سباقات اخليل واش���اد بنادي الصيد 
والفروسية وشكر الشيخ ضاري الفهد على حسن 
التنظيم واالدارة وتكرميه في املهرجان. من جهته، 
أك���د الفهد اعتزازه باس���تضافة ضيوف صاحب 
الس���مو األمير على أرض الكويت الطيبة ومتنى 

للمل���ك والوفد املرافق له قضاء امتع االوقات في 
البالد التي تتزين بافراح العيد الوطني وذكرى 

التحرير.
وحقق اجلواد اسكندر حملمد البديوي بقيادة 
انتوني دو مفاجأة من العيار الثقيل وكسب السيارة 
املقدمة من ورثة املرحوم نايف الدبوس واملخصصة 
للثنايا من مواليد 2007 على مسافة 1600 متر بعد 
قطع املسافة في زمن قدره 1.39.09ق وبفارق رأس 
عن املرشح القوي ش���قردي تو للنصف بقيادة 
كليمنس وقام الفه���د باإلنابة عن ورثة املرحوم 
نايف الدبوس وامللك ليتس���ي بتس���ليم مفاتيح 

السيارة الى البديوي.
وفي بقية االشواط فاز اجلواد االحزم للشالحي 
بقيادة جيفري بالشوط االول املخصص للمبتدئات 

على مسافة 1600 متر بزمن 1.40.05ق.
وفي الشوط الثاني املخصص جلياد الدرجة 
الثالثة على مسافة 1400 متر فاز اجلواد انا للفنار 

بقيادة علي بزمن 1.26.02ق.

الجهراء يواجه العربي ضمن الجولة الـ 27 لدوري السلة

بحضور ملك ليسوتو ليتسي الثالث

الصراعات وااللتحامات حتت السلة ستكون السمة األبرز في مواجهة كاظمة والكويت

ملك ليسوتو يسلم الكأس لعميد إسطبل النشاما بحضور الشيخ ضاري الفهد

اليوسف ضيف »سكوب« الليلة

إجراء قرعة دوري الوزارات

»الشراع« إلى بطولة قطر الدولية

يستضيف برنامج »غرين اليت« في الثامنة من مساء اليوم 
على قناة »سكوب« وملدة ساعتني عميد رؤساء االندية الكويتية 
الشيخ خالد اليوس���ف رئيس نادي الساملية السابق، وعضو 
مجلس االدارة الذي تقدم باستقالته مؤخرا، حيث سيكشف عن 
اس���باب االستقالة والظروف التي احاطت بابتعاده عن النادي 
في الفترة االخيرة، وس���يقوم اليوسف بعرض احلقائق كاملة 
والتي لم يكشف عنها من قبل، مع تقدميه روشته عالج لالزمة 

الرياضية احلالية.
البرنامج من اعداد الزمي���ل احمد عبداللطيف وتقدمي انور 

مال اهلل وبدر الشداد ومن اخراج محمد السعيد.

أجري���ت قرعة دوري الوزارات والهيئ���ات احلكومية لكرة القدم 
بحضور رئيس اللجنة الفنية العقي���د حمد العنزي ود.احمد فرج 
واعضاء اللجنة املنظمة، حيث مت تقسيم الفرق املشاركة وعددها 22 
فريق���ا الى 4 مجموعات، وضمت املجموعة االولى احلرس الوطني، 
االعالم، الدفاع، التربية، قطاع خدمات البترول باالضافة الى فريق 
على رأس املجموعة، وضم���ت املجموعة الثانية الداخلية، الكهرباء 
وامل���اء، الصحة، الطيران املدني باالضاف���ة الى فريق آخر، وضمت 
املجموعة الثالث���ة االطفاء، اخلارجية، الهيئة العامة للزراعة، نادي 
الصم، نفط الكويت، بينما ضم���ت املجموعة الرابعة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، التأمينات 
االجتماعي���ة، املجلس االعلى للتخطيط، ووزارة االوقاف. واش���اد 
بدعم الهيئة العامة للشباب والرياضة ممثلة برئيس مجلس االدارة 
املدير العام فيصل اجلزاف، ونائبه لقطاع الرياضة د.حمود فليطح 
وحرصهما على اس���تمرار الدوري وإعطائه االهمية املطلوبة كونه 
أثبت جناحه سنويا من خالل الفرق املشاركة والتي زاد عددها هذا 

املوسم الى 22 فريقا.
من جهته، أش���ار د.احمد الفرج الى ان احلكام الذين س���يديرون 

املباريات قد مت حتديد اسماؤهم وهم من الدرجة االولى والثانية.

ظل ما يتمتع به املنتخب الكويتي 
من سمعة متميزة، ومن وجود 
نخبة من االبطال املتميزين على 

الصعيدين الدولي والعربي.

غادر البالد امس متوجها الى 
قطر املنتخب الوطني للشراع 
للمش���اركة في بطول���ة قطر 
الدولية الت���ي ينظمها االحتاد 
القطري للش���راع والتجديف، 
ويضم الوفد 10 العبني جلميع 
الفئات وهم الدوليون نايف الهدة 
الفهد وابراهيم ومحمد  وسالم 
احلمدان الى جانب عبداهلل جمال 
وسعود املسعود وعبدالعزيز 
عنبر وسليمان املسعود وعلي 

اسحاق.
واكد امني السر ورئيس جلنة 
الشراع والتجديف والكاياك في 
النادي البحري خالد الفودري 
البطولة  اهمية املش���اركة في 
بوجود منتخبات من 28 دولة 
اوروبية وآسيوية وعربية وفي 

احمد الفيلكاوي

مبارك الخالدي
اس��دلت الدائ��رة االدارية مبحكم��ة التمييز 
الس��تار على ن��زاع النادي العرب��ي في متييزها 
جزئي��ا احلكم االس��تئنافي املطع��ون فيه الذي 
يحمل رق��م 2006/604/ اداري والصادر بتاريخ 
2007/6/24 على النحو الوارد في اسباب احلكم، 
حيث قضت احملكمة في جلستها املنعقدة صباح 
ام��س برئاس��ة املستش��ار عبداحلمي��د عمران 
وبحضور الس��كرتير س��امي ابوالعينني بقبول 
الدعوى ش��كال وف��ي املوض��وع بتمييز احلكم 
املطعون فيه متييزا جزئيا على ضوء ما ورد في 
احليثيات فيم��ا يتعلق بإلغاء القرار االداري 270 
لسنة 2004 الصادر بتاريخ 2004/11/10 املتضمن 
اعتماد التقريري��ن املال��ي واالداري للجمعيتني 

العموميتني املنعقدتني في 8و2004/6/20.
وكان املطع��ون ضده��م »جاس��م عاش��ور 
وآخ��رون« ميثل��ون بعض��ا من ابن��اء اجلمعية 
العمومي��ة للنادي ق��د طعنوا على ق��رار الهيئة 
العامة للشباب والرياضة الذي صادق على صحة 
قرارات اجلمعية العمومية املذكورة اال ان محكمة 

اول درجة قد رفضت الدعوى.
وحيث ان املطعون ضدهم قد جلأوا »جاس��م 
عاش��ور وآخرون« الى محكمة االستئناف بغية 
القضاء لهم بطلباتهم الواردة في صلب صحيفة 
االستئناف حيث اصدرت احملكمة حكمها املطعون 
فيه والذي جاء محموال على اسباب أدت الى الغاء 

القرار 270 لسنة 2004.

وحيث ان الهيئة العامة للشباب والرياضة لم 
ترتض ذلك احلكم فقد طعنت عليه بالتمييز املاثل 
والذي مت تداوله وفق ما جاء في محاضر جلساته 
ال��ى ان انته��ت صباح امس الى اص��دار قرارها 

بتمييز احلكم جزئيا.

 الهيئة صاحبة القرار

وعلى ضوء احلكم الصادر تبدو الهيئة العامة 
للشباب والرياضة هي صاحبة القرار في بقاء او 
رحيل مجلس ادارة النادي العربي احلالي والذي 
ال يعتب��ر طرفا في الن��زاع اال ان تفعيل حيثيات 
احلكم تس��تلزم بالضرورة االحتكام الى اعضاء 
اجلمعية العمومي��ة للنادي في 2004، االمر الذي 
قد يؤدي بالهيئة الى تش��كيل جلنة مؤقتة الدارة 
النادي تك��ون مهمتها دع��وة اجلمعية العمومية 
املذكورة لالنعقاد. من جانب آخر حجزت الدائرة 
املس��تعجلة باحملكمة الكلية صباح امس الدعوى 
املستعجلة )اشكال( املرفوعة من مدير عام الهيئة 
العامة للش��باب والرياضة بصفته اليقاف تنفيذ 
احلك��م االس��تئنافي رق��م 2009/1655 اداري/2 
الصادر بتاريخ 25 يناير املاضي ملصلحة رئيس 
مجلس ادارة نادي الشباب املنحل بصفته، وكذلك 
احلك��م الص��ادر ملصلحة رئيس مجل��س ادارة 
ن��ادي الفحيحيل املنحل بصفته وذلك جللس��ة 
23 اجل��اري. وكان احلكم قد ص��در بالغاء قرار 
الهيئة بحل مجلس��ي ادارتي الناديني املذكورين 

وما ترتب عليه من اثار.

بعد القضاء بتمييز الحكم جزئيًا

مصير إدارة العربي بيد »الهيئة«

)أسامة البطراوي(املنتخب الوطني قبل توجهه إلى معسكر أبوظبي


