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الحرص شعار الفرق 
االربعة في مباريات اليوم

»الدستورية« تؤجل نظر طعن الفهد ضد وزير الشؤون إلى 15 الجاري 
و»اإلدارية« تنظر شقًا مستعجاًل بوقف وإلغاء قرار إسقاط إدارة العربي األحد

مؤمن المصري
ق����ررت احملكمة الدس����تورية 
برئاسة املستشار يوسف الرشيد 
وعضوي����ة املستش����ارين فيصل 
املرشد وراشد الشراح وأمانة سر 
مبارك الشمالي حجز الطعن املقدم 
من الشيخ طالل الفهد ضد وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل جللسة 
15 اجلاري لتقدمي مس����تندات من 

قبل احلكومة.
وحضر دفاع احلكومة احملامي 
علي املن����اور وطالب أصليا بعدم 
الطعن، واحتياطيا برفض  قبول 
الطعن مع إلزام الطاعن املصروفات 

ومقابل أتعاب احملاماة.
وقال إن املستفاد من هذا النص 
ومذكرته اإليضاحية أن املشرع قد 
استهدف حتقيق أغراض املصلحة 
العامة حني حظر على الش����خص 
اجلمع في حالتني، األولى: أن يكون 
عضوا في أكثر من ناد رياضي واحد 
وهذا ما مت بالفعل في شأن حتديث 
الرياضية  بيانات أعضاء األندية 
والتي حظر فيها على كافة األعضاء 
املسجلني واملش����طوبني من حالة 
اجلمع بني ناديني رياضيني سواء 
كان النادي ش����امال أو متخصصا 

تطبيقا للقانون سالف الذكر.
احلال����ة الثانية: أن يجمع بني 
العضوية في مجالس إدارات لكل 
من االحتادات واألندية الرياضية 
واللجنة األوملبية الكويتية والهيئة 
العامة للشباب والرياضة، بحيث 
ال يجوز للشخص أن يكون عضوا 
إال في مجلس إدارة واحد من هذه 
املجالس، ولم يستثن املشرع من هذا 
احلظر سوى اجلمع بني العضوية 
في مجلس إدارة االحتاد ومجلس 
اللجن����ة األوملبي����ة، وذلك  إدارة 
بالنس����بة لغير شاغلي الوظائف 
القيادية وهو ما يس����تفاد منه أن 
املشرع قد حظر اجلمع بني شغل 
الوظائف القيادية وعضوية أي من 
إدارات األندية والهيئات  مجالس 
الرياضي����ة ورتب املش����رع على 
اجلمع اعتبار الشخص مستقيال 
من الوظيفة القيادية بحكم القانون 

للجمعية العمومية غير العادية، فلم 
تتعرض له املادة 22 وإمنا افرد له 
املشرع نصا خاصا باملادة 25 وذلك 
للتأكيد عل����ى خصوصية احلكم 
الوارد بنص املادة 22 وأن سلطة 
التقرير بالثقة أو حجبها وسحبها 
اإلدارة وإسقاطه هي  عن مجلس 
س����لطة مقصورة على اجلمعية 
الس����لطة  العمومي����ة باعتبارها 
العليا للنادي ثم أفرد املشرع حكما 
خاصا بالهيئة وهو نص املادة 25 
والذي اقتصر على النص على انه 
عند حتق����ق هذا الفرض اختصت 
الهيئة باتخاذ القرار في املوضوع 
املعروض دون تخويلها س����لطة 
التقرير بالثقة أو سحبها عن مجلس 
اإلدارة. وقال احلمدان في دعواه ان 
الق����رار الصادر عن الهيئة العامة 
للشباب والرياضة تضمن أمرين 
متناقضني يستحيل اجتماعهما معا 
وهما رفض إقرار واعتماد التقرير 
وامليزانية واحلساب اخلتامي ثم 
اعتماد امليزانية واحلساب اخلتامي 
في املادة الثانية من القرار، وبالتالي 
فان اثر املادة الثانية من القرار كان 
يستوجب حذف املادة األولى ألنهما 
متناقضني ال يجتمعان مطلقا أما 
املادة األولى وباق����ي مواد القرار 
فتتناقض وتتعارض متاما مع نص 
املادة الثانية من القرار والتي تنص 
صراحة على: »ويلغى قرار اجلمعية 
العمومية العادية السنوية للنادي 
فيما تضمنه من عدم اعتماد هذه 
البن����ود« وال ميكن اجلمع بينهما 
الن القرار على هذا النحو يقضي 
بالشيء ونقيضه في ذات الوقت.

ثم جاءت املادة األولى من ذات 
القرار لكي تنص على انه:

»يعتمد قرار اجلمعية العمومية 
العربي  العادية السنوية للنادي 
فيما تضمنه من عدم املوافقة على 
بنود جدول أعمال االجتماع …«.

وجاء ن����ص امل����ادة )23( من 
الالئحة بأنه »في حالة حل مجلس 
اإلدارة او إس����قاط العضوية عن 
األغلبية املطلقة من مجلس اإلدارة 
فأكثر وفقا حلكم املادة )22( من هذا 

من تاريخ حتقق حالة اجلمع »وقت 
نفاذ القانون« دون ثمة ترخص في 
ذلك، وحتى يتس����نى كما جاء في 
املذك����رة اإليضاحية للقانون رقم 
إليه، االستفادة  2007/5 املش����ار 
م����ن مختلف الكف����اءات، ولكي ال 
يش����غل ش����خص واحد أكثر من 
منصب في مجالس اإلدارات التي 
لها عالقة بإدارة ش����ؤون الشباب 

والرياضة.
في حني متسك احملامي احلميدي 
السبيعي بصفته محاميا عن الشيخ 
طالل الفه����د بدفوعه املتمثلة في 
تعدي����الت احلكوم����ة على بعض 
أحكام القانون رقم 2007/5 بشأن 
تنظيم بعض أوجه العمل في كل 
من اللجن����ة األوملبية واالحتادات 
واألندية الرياضية. وورد في املادة 
األولى من املشروع استبدال املادة 
اخلامسة من القانون رقم 2007/5 
ويالحظ فيها إلغاء سريان القانون 
بأثر رجعي، إذ جاء التعديل على 
النحو التالي »ال يجوز ألي شخص 
أن يجمع بني عضوية مجلس اإلدارة 
في أي من الهيئات الرياضية املشار 
إليها وعضوية مجلس إدارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة أو العمل 
بأي من املناصب التنفيذية بالهيئة، 
الش����يخ  ما يعني س����المة جمع 
الفهد بني منصبه رئيس����ا  طالل 
لنادي القادس����ية ومنصب نائب 
مدير عام الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة. في حني تضمن الرأي 
القانوني للخبير الدستوري د.عادل 
الطبطبائي لرئيس الهيئة العامة 
للشباب والرياضة عام 2007 وجاء 
في كتابه إلغاء س����ريان القانون 
بأثر رجعي الذي تضمن استفسارا 
عن اعتبار الهيئة العامة للشباب 
والرياضة هيئ����ة رياضية، كون 
النصوص القانونية تشير الى انها 
هيئة حكومية وليست رياضية، 
مما يؤكد وجود تناقض في الفقرة 
الثاني����ة من املادة اخلامس����ة من 

القانون رقم 2007/5.
إذ أكد على عدم جواز التقرير 
باألثر الرجع����ي للقرار لتعارضه 

العمومية  مخالفا لقرار اجلمعية 
العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة 
في مجلس اإلدارة أما إذا جاء قرارها 
مؤيدا لق����رار اجلمعية العمومية 
العادية ترتب على ذلك إس����قاط 
مجل����س اإلدارة من تاريخ انعقاد 
ه����ذه اجلمعية. وقال ان املادة 23 
من الالئح����ة تنص على أنه: »في 
حالة حل مجلس اإلدارة أو إسقاط 
العضوية عن األغلبية املطلقة من 
مجل����س اإلدارة فأكثر وفقا حلكم 
املادة 22 من ه����ذا النظام، تختار 
اجلمعي����ة العمومية غير العادية 
جلنة مؤقتة من خمس����ة أعضاء 
باجلمعية العمومية للنادي تكون 
لها صالحيات مجلس اإلدارة وعلى 
هذه اللجنة دعوة اجلمعية العمومية 
العادية النتخاب مجلس إدارة جديد 
وفقا حلكم املادة 15 من هذا النظام 
خالل 30 يوما من تاريخ اختيار 
اللجنة ويكمل املجلس املنتخب املدة 

املتبقية ملجلس اإلدارة..«.
وجاء في مضم����ون صحيفة 
الدعوى ان مؤدى ذلك انه إذا لم تقم 
اجلمعية العمومية العادية باعتماد 

مع حك����م املادة 110 م����ن الالئحة 
التصويت  التي تتطلب  الداخلية 
بالنداء باالس����م في حالة تطلب 
أغلبي����ة خاصة وهو م����ا لم يتم 
فإنها تكون مقترنة بش����بهة عدم 
دس����تورية ناهيك عن التعارض 
مع مبدأ الفصل بني السلطات في 
مسألة تعيني املوظفني فال يجوز 
عزل موظف بقانون، مشيرا الى ان 

هذا كله ال يحتمل سوى أمرين.
األول: إما ان تشمل في مضمونها 
مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وفي هذه احلالة يسري 
عليها األثر الرجعي محل الشبهة 
انها ال  إما  الدس����تورية والثاني: 
تشملها باحلكم وفي هذه احلالة 
يقع التناقض بينهما يهدر الفقرة 
األخيرة منها لعدم إمكانية اجلمع 

بينهما.

النظر بإسقاط »العربي«

على صعيد آخر، قدم احملامي 
خالد احلمدان ام����س دعوى أمام 
الدائرة اإلدارية طالب فيها بإلغاء 
ق����رار الهيئ����ة العامة للش����باب 

تقرير مجل����س اإلدارة وميزانية 
النادي واحلس����اب اخلتامي عن 
املنتهية فانه يجب  املالية  السنة 
إعادة عرض هذه املوضوعات على 
اجلمعي����ة غير العادية، وفي هذه 
احلالة، حددت الفقرة األخيرة من 
امل����ادة 22 حدوث فرضني ال ثالث 

لهما هما:
الفرض األول إما أن يكون قرار 
اجلمعية غير العادية مخالفا لقرار 
اجلمعي����ة العادية وذلك بإقرارها 
اإلدارة وامليزانية  لتقرير مجلس 
واحلساب اخلتامي فان هذا القرار 
يعتب����ر تقريرا بالثقة في مجلس 
اإلدارة. والفرض الثاني أن توافق 
اجلمعية غي����ر العادية على قرار 
اجلمعية العادية وذلك برفض إقرار 
اإلدارة وامليزانية.  تقرير مجلس 
وفي هذه احلالة يعتبر ذلك طرحا 
للثقة ف����ي مجلس اإلدارة يترتب 
عليه إسقاط مجلس اإلدارة بأثر 
رجعي اعتبارا من تاريخ صدور 
قرار اجلمعية العمومية العادية.

أما الفرض الثالث وهو حالة عدم 
اكتمال نصاب االنعقاد والتصويت 

إدارة  والرياضة بإسقاط مجلس 
النادي العربي الرياضي وحددت 
احملكمة جلس����ة يوم األحد املقبل 
التي تتضمن شقا  الدعوى  لنظر 

مستعجال بوقف وإلغاء القرار.
واعتبر احملامي احلمدان الذي 
أق����ام الدعوى نياب����ة عن مجلس 
إدارة النادي العربي الرياضي الذي 
استهدفه قرار الهيئة أن اجلمعية 
العمومية غير العادية وفق نص 
امل����ادة 22 من الالئح����ة تختص 
باملسائل املهمة والعاجلة التي ال 
تختص بها اجلمعي����ة العمومية 
العادية وح����ل املجلس أو دمجه 
مع اي ناد رياضي آخر يش����ابهه 
في األهداف وإس����قاط العضوية 
عن أعضاء مجل����س اإلدارة كلهم 
او بعضهم بسبب مخالفة القانون 
أو النظام األساسي للنادي. وكذلك 
إعادة النظر في تقرير مجلس اإلدارة 
وميزانية النادي واحلساب اخلتامي 
عن السنة املالية املنتهية في حالة 
عدم اعتم����اد اجلمعية العمومية 
العادية ألي منهم، فإذا جاء قرار 
اجلمعي����ة العمومية غير العادية 

النظام تختار اجلمعية العمومية 
غير العادية جلنة مؤقتة من خمسة 
أعضاء باجلمعية العمومية للنادي 
تكون لها صالحيات مجلس اإلدارة 

وعلى هذه اللجنة....«.
وم����ؤدى ذلك أن����ه قد اختص 
»اإلس����قاط« بحكم خ����اص وأثر 
استثنائي، كما جاء النص صريحا 
ف����ي حتديد الس����لطة التي تقوم 
بإسقاط مجلس اإلدارة بأن يكون 
طبقا لنص امل����ادة )22( ولم ترد 
ثمة إشارة لنص املادة )25(، كما 
لم يشتمل النص على اإلشارة إلى 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
ولو كان املشرع يهدف إلى متديد 
أحكام املادتني )22 و23( إلى جهة 
العمومية  أخرى خالف اجلمعية 
أع����وزه النص  العادية ما  غي����ر 
على ذلك ولكان قد نص صراحة 
على ذلك مثلما فعل مع اجلمعية 
العمومية غير العادية، خاصة أن 
الهيئة هي التي وضعت نصوص 

الالئحة املشار إليها.
وم����ؤدى ما س����بق أن الهيئة 
القرار  اتخاذ  يقتصر دورها على 
ف����ي املوضوع املع����روض وحده 
دون غيره ودون أن يخول الهيئة 
اختصاصا آخ����ر ودون أن يرتب 
املش����رع أي آثار أخ����رى من تلك 
املنص����وص عليه����ا باملادتني 22 
و23 من الالئحة. ان القول بحلول 
الهيئة مح����ل اجلمعية العمومية 
غير العادية في اختصاصاتها هو 
قول يخالف القانون، الن »احللول« 
اليجوز إال بن����ص القانون طبقا 
ملا اس����تقرت عليه أحكام القضاء 
في ش����أن التفرقة بني »احللول« 
و»التفويض«، وليس هناك أي نص 
في القانون يجيز احللول للهيئة 
في اختصاصات اجلمعية العمومية 
غير العادية.ويؤكد صحة ما تقدم 
أيضا أن قرار الهيئة بعدم املوافقة 
على التقري����ر وامليزانية ال مينع 
اجلمعية العمومية غير العادية من 
انعقادها في أي وقت طبقا لنص 
املادة )24( ويك����ون لها في هذه 

احلالة أن تتخذ ما تراه.

»أبناء النادي« يؤيدون بادرة الحمودبداح: نتسلم نادي الشباب رسميًا اليوم
فهد الدوسري

أكد أمني سر نادي الشباب املنتخب صالح بداح ان النادي 
سيعود للمجلس الشرعي في الساعة ال� 6 مساء اليوم بعد 
االنتهاء من اجراء التعديل املطلوب من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باحلكم الصادر م���ن احملكمة، ورفضوا تطبيقه 
الن���ه ورد في احلكم الغاء قرار مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 

2010/12/13 والصحيح هو 2010/11/13.
وقال بداح: ان القاضي طل���ب مراجعة امللف وبالرجوع 
ملسودة القرار تبني للقاضي ان اخلطأ كان مطبعيا فقط الن 
املسودة كانت تشير في جميع مواضيعها الى الغاء قرار مجلس 
االدارة املنعقد في 13-11 وعليه عدل القاضي القرار، وطلب 
من االخوة صورة تسليم نسخة من ادارة الفتوى والتشريع 
مبرافقة مندوب االع���الن، وتزامن ذلك مع نهاية عمل امس 
وعليه فانه من املنتظر تسليم »الفتوى والتشريع« نسخة 

من القرار للتصدي���ق عليه وإعادته للقاضي الصدار قراره 
التنفيذي والذي س���تكون الهيئة العامة للشباب والرياضة 

ملزمه بتسليمنا النادي في الفترة املسائية.
وأملح ال���ى ان قرار احملكمة ببطالن ق���رار مجلس ادارة 
الهيئ���ة جاء متزامنا مع قرار نادي الفحيحيل، ولكن الهيئة 
متسكت بتحفظها على اخلطأ املطبعي رغم محاوالتنا السابقة 
لتوضيح االمر انه ال يعدو سوى خطأ مطبعي فقط، ولكنهم 
اجلوا عملية تس���ليم النادي في الفت���رة املاضية، الفتا الى 
ان ذل���ك لن يثنينا عن العم���ل قدما نحو تطوير النادي في 
جميع املجاالت ومختلف االلعاب، فضال عن متسكنا بوجهة 
نظرن���ا لتعدي���ل القوانني احمللية محل اخل���الف الدائر في 
ازمة الرياضة الكويتية، ونتمنى ان ينتهي بعد ان اخذ من 
الوقت ما يكفي واكثر، حيث تعتبر االزمة االطول في تاريخ 

الرياضة احمللية.

ثمن الناطق الرس����مي باسم قائمة أبناء النادي العربي جاسم 
عاش����ور موافقة الشيخ سلمان احلمود على تولي رئاسة اللجنة 
املؤقتة إلدارة النادي، مؤكدا أن هذه املوافقة تنبع من حب صادق 
للن����ادي، فعلى الرغم من مش����اغل احلمود إال أنه وضع مصلحة 
العربي فوق كل اعتبار، وأشاد بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
على حسن اختيارها ألعضاء اللجنة املؤقتة، كما شكر الهيئة على 
تطبيقها للقانون بحذافيره وتفعيلها دور اجلمعيات العمومية، 
فما حدث في العربي درس مجاني يقدم لكافة األندية في احملاسبة 

واملتابعة واملراقبة.
وأعلن عاش����ور أن قائمة أبناء الن����ادي العربي يضعون كافة 
قدراتهم وطاقاتهم بأيدي عميد العرباوية الشيخ سلمان احلمود، 
وقال اننا نؤيد بادرته في لم شمل العرباوية من دون أي شروط، 
فتكاتف أبناء النادي من األمور املطلوبة لكي تعود القلعة اخلضراء 
لسابق عهدها، ولكن لألسف الشديد جند أن رئيس النادي املنحل 

ال يري����د ذلك، فهو منذ اللحظة األول����ى يريد اللجوء للقضاء كي 
يعود إلى كرس����يه فقط، ولكنني أوجه له نصيحة أخيرة: أنه إذا 
أصر على الذهاب إلى القضاء للش����كوى عل����ى أعضاء اجلمعية 
العمومية والذين أعطوه الثقة في يوم ما، فأننا نؤكد أن أعضاء 
اجلمعية العمومية سيطالبون بتحويل الرئيس وأمني الصندوق 
املنحلني إلى النيابة العامة حتى يعرف كل ش����خص حجمه، كي 

يعودوا إلى وعيهم وإدراكهم.
وتقدم عاشور بالشكر إلى وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي، على ما يقوم به من عمل وجهود خالصة، لكي 
يحل املش����اكل االجتماعية والرياضية وأثنى على نيته الصادقة 
والش����فافة، واقترح علي����ه إذا كان يريد إصالح الوضع الرياضة 
الكويتية فعليه إصالح القاعدة، فاألس����اس هو األندية، وليدعم 
موضوع انتخاب حق الثلث في جميع مجالس اإلدارات خاصة في 

األندية، كما هو حاصل في انتخابات مجلس األمة.

احملامي خالد احلمدانالشيخ طالل الفهد

األبيض يستعد لرحلة الهند السالمية يلتقي األولمبي المصري
والكندري تعافى من إصابته

إلغاء مباراة النصر وطالئع الجيش

بطولة »مبارك« التعليمية اليوم الجهراء يكتسح الصليبخات وديًا

يلتقي اليوم الس���املية مع األوملبي املصري في القاهرة ضمن 
استعدادات السماوي النطالق مسابقة كأس سمو ولي العهد الت��ي 

سيفتتحه��ا ف��ي أق��وى املواجهات أمام الكويت االحد املقبل. 
وتعتبر مواجهة األوملبي هي االخيرة للس���املية في معسكره 
قب���ل عودته الى الكويت غدا. وكان الس���املية قد خاض مباراتني 
امام النصر والش���رطة املصري فاز في االولى بهدف وتعادل في 

الثانية 3 - 3.

مبارك الخالدي
دخ����ل حارس الكويت املتألق مصعب الكندري متارين فريقه فور 
تعافي����ه من االصابة التي حلقت به وه����ي عبارة عن كدمة في األنف 
أجبرته على اخلض����وع لبرنامج طبي تأهيلي مكنه من جتاوز اآلالم 

املصاحبة لها، حيث أصبح الكندري مؤهال حلراسة عرين االبيض.
 وأبدى اجلهازان الفني واالداري لالبيض ارتياحهما لعودة الكندري 
الذي أبلى بالء حسنا في الدفاع عن مرمى الفريق في االدوار احلاسمة 
لبطولة كأس االحتاد اآلس����يوي في نسختها املاضية ملا ميتاز به من 
فطنة وسرعة في رد الفعل ورشاقة ملحوظة، ويشكل مع زميله الدولي 

خالد الفضلي صمام أمان ملرمى الكويت.
كما واصل األبيض تدريباته بعد انتهاء االجازة املمنوحة لالعبني، 
وينتظ����ر أن يكتمل عقد الفريق بعودة العبي����ه املنضمني للمنتخب 
الوطني بعد انتهاء مهمته في مواجهته احلاسمة اليوم امام املنتخب 

العماني في التصفيات املؤهلة لكأس آسيا 2011.
من جهة اخرى، بدأ اجلهاز االداري للفريق االعداد لرحلة الهند ملواجهة 
فريق تشرشل براذرز في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة الثانية 
من بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 16 اجلاري على ستاد فاتوردا، حيث 
يجري ترتيب احلجوزات املتعلقة بالطيران واالقامة بفندق قريب من 

ملعب املباراة، على ان يغادر قبل املواجهة بثالثة أيام.

عبدالعزيز جاسم
ألغيت مباراة النصر مع طالئع اجليش املصري التي كانت مقررة 
أول من أمس ضمن معس����كر العنابي ف����ي القاهرة بعد اعتذار طالئع 
اجليش لظروف لم يكشف عنها، وتعتبر هذه املباراة هي الثانية التي 
تلغى للنصر بعد مباراة الزمالك التي كانت مقررة في 25 فبراير املاضي 
واس����تبدلت مبباراة الس����كة احلديد التي انتهت بالتعادل 1 - 1 وهي 
املباراة الوحيدة التي خاضها النصر في معسكره. وقد وصل الفريق 
عصر أمس، وسيدخل في أول تدريباته اليوم استعدادا ملواجهة العربي 

القوية في افتتاح مسابقة كأس سمو ولي العهد السبت املقبل.

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم بطولة مبارك الكبير التعليمية 
الش����اطئية في كرة القدم والطائرة على مالعب شاطئ املسيلة حتت 
رعاية بدرية اخلالدي مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية وحضور 
عبدالكرمي عبدالرضا املوجه العام للتربية البدنية واملوجهني األوائل 
ومديري املدارس التعليمية. وصرح علي جنف، رئيس اللجنة املنظمة 
بأن البطولة تش����هد مشاركة واسعة من جميع املناطق التعليمية في 
مسابقتي كرة القدم والطائرة ومبشاركة 200 طالب ميثلون 6 مناطق 
تعليمية، باالضافة الى التعليم  اخلاص. وأوضح ان بطولة الطائرة 
تقام للعام الثاني على التوالي في حني تقام بطولة القدم الش����اطئية 
للمرة األولى، ويقوم طاقم حكام دولي معتمد من احتاد القدم والطائرة 
بإدارة البطولتني ويتولى حس����ن املجمد تنظيم مسابقة القدم، فيما 
يتولى عب����داهلل الغرير تنظيم بطولة الطائرة، وأكد جنف ان الهدف 
من إقامة البطولتني هو االهتمام باأللعاب الرياضية في املدارس بعد 

جناح تنظيم البطوالت املاضية في االسكواش واجلمباز.

مبارك الخالدي
فاز اجلهراء على الصليبخات 3 � 1 في املباراة الودية التي جمعتهما 
عل����ى ملعب األخير مس����اء اول من امس وأحرز للجه����راء محترفاه 
البرازيليان ويلسون هدفني وانطونيو توبانغو الهدف الثالث، بينما 

أحرز هدف الصليبخات الوحيد مهاجمه مشعل ذياب.
وقدم اجلهراء خالل املباراة عرضا طيبا وضحت فيه اآلثار اإليجابية 
ملعسكر الفريق اإلعدادي الذي أقيم في اإلسكندرية مؤخرا، حيث امتاز 
اجلهراء بحسن االنتشار والتنظيم والسرعة في االرتداد من الهجوم 

للدفاع بفضل اللياقة البدنية العالية لالعبيه.
كما كانت تعليمات اجلهاز الفني للفريق بقيادة البوسني زيناديتش 
ومس����اعده الوطني احمد عبدالكرمي بعدم االحتفاظ بالكرة والتمرير 
الس����ريع ظاهرة، بينما لم يظهر الصليبخ����ات بحالته املعهودة وبدا 
انه يحتاج وقتا الس����تيعاب فكر جهازه الفني اجلديد بقيادة املدرب 

عبداهلل اليرموك.

قمتان حاسمتان في الدوري اليوم وال مجال للتعثر

القادسية والساحل ضيفان ثقيالن
على الجهراء وكاظمة في »السلة«

يحيى حميدان
تترقب جماهير كرة السلة اللقاءين احلاسمني اللذين 
سيقامان الليلة عندما يستضيف القادسية في صالة فجحان 
هالل املطيري خصمه اجلهراء، كما يحل كاظمة ضيفا على 
الساحل ضمن مباريات اجلولة ال� 31 لدوري السلة، والى 
جانب هذين اللقاءين هناك لق����اءان آخران على الهامش، 
حيث يلعب الساملية مع اليرموك في صالة الثاني، والشباب 
مع النصر ف����ي صالة األول، وتقام جميع املباريات في ال� 
7 مساء. وس����يكون لقاءا القادسية مع اجلهراء، والساحل 
مع كاظمة محط اهتمام جميع عش����اق اللعبة الس����يما أن 
هاتني املباراتني ستحددان بنس����بة كبيرة هوية املتأهلني 
الى املربع الذهبي، خاصة ان ما تبقى 3 جوالت فقط على 

ختام الدور التمهيدي.
ويطمح القادس����ية الى حتقيق الفوز في مباراة اليوم 
والذي لن يكون س����هال بطبيعة احلال لقوة اجلهراء حيث 
يضم عددا من العناصر املتميزة أبرزها عبدالعزيز ضاري 
ومحمد املطيري ونايف الصندلي وبدر العثمان وعبدالعزيز 
الصراف وحسني حاجية واألميركي انتوني جونز كيو صاحب 

األداء العالي واملؤثر في صفوف »أبناء اجلهراء«.
أما القادس����ية الذي يقوده املدرب املقدوني جوردانكو 
ديڤيدنكوف فلديه من األسلحة ما يؤهله لإلطاحة باجلهراء، 
حيث سيشكل عبداهلل الصراف وصقر عبدالرضا واحمد 
س����عود وفهاد الس����بيعي وعبدالعزيز احلميدي خطورة 
كبيرة على اجلهراء سواء في التصويب من اخلارج او من 

خالل االختراق.
وفي أبوحليفة، سيكون كاظمة مطالبا بتحقيق الفوز 
وال شيء سواه اذا ما أراد بلوغ املربع الذهبي، حيث يعتبر 
البرتقالي األكثر هزمية بني الفرق اخلمسة املرشحة لبلوغ 
املرب����ع الذهبي بتلقيه 4 هزائم، في حني تلقت بقية الفرق 
3 هزائم وهزميته في مباراة اليوم تعني ابتعاده بصورة 
كبيرة عن التأهل للمربع الذهبي. وفي املقابل، يدرك العبو 
الساحل أن مهمتهم ستكون صعبة بسبب األداء العالي الذي 

يقدمه البرتقالي في الفترة املاضية.


