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)أحمد باكير( جالل اجلالل متحدثا للزميل فهد الدوسري  

فهد الدوسري
يعتبر احد ابناء القلعة اخلضراء الشباب الذين اخذوا على عاتقهم ان 
يرسموا تاريخا حاضرا وجديدا للنادي العربي، ليكمل مسيرة االجناز 
والعطاء والبطوالت التي كانت سمة بارزة في تاريخ االخضر منذ بزوغ 
شمسه. ولتحقيق ما سبق جاء مرشح قائمه ابناء النادي في االنتخابات 
ل الذي لم يحالفه احلظ في الفوز مبقعد مجلس ادارة  املاضية جلل اجللاّ
النادي رغم فوز القائمة التي كان يرأســــها جمال الكاظمي بـ 10 مقاعد، 
ليعلن عن نيته خوض انتخابات مجلس ادارة النادي العربي التكميلية 
اذا دعت احلاجة لذلك حســــب وصفه. كما أثنى على قرار الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بحل مجلس ادارة العربي، الرتكابه عددا من املخالفات 
املالية حســــبما جاء في قرار احلل، واشار الى ان النادي اصبح بحاجة 
ماسة جللد الذات واالبتعاد عن اخللفات الشخصية الستعادة مكانته 
املعهودة بني األندية احمللية واخلليجية ألنه بطل لنسختني من بطولة 
األندية اخلليجيــــة األبطال لكرة القدم. وأبدى اجللل موافقته وتأييده 
مبادرة رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة النادي الشيخ سلمان احلمود، للم 
شمل األسرة العرباوية، والتوصل الى االتفاق على قائمة واحدة تضم 
جميع االطــــراف لتفوز بتزكية اعضاء اجلمعية العمومية الســــتعادة 
االســــتقرار املفقود في »البيت األخضر« منذ زمــــن، وإلضفاء نوع من 
الهدوء الذي حتتاجه الفرق الرياضيــــة لتحقيق النتائج االيجابية.كل 

ذلك وأكثر في تفاصيل احلوار مع جلل اجللل:
حدثنا عن جتربة خوضك انتخابات مجلس اإلدارة املاضي 2008؟

احلمد هلل التجربة كانت ناجحة ومفيدة بكل املقاييس وعلى الرغم 
من عدم حصولي على ثقة اجلمعية العمومية التي أحترمها وأحترم رأيها 
واختيارها ألعضاء مجلس اإلدارة السابق، وعلى الصعيد الشخصي حققت 
عدة مكاسب منها االحتكاك املباشر بأعضاء اجلمعية العمومية والدواوين 
العرباوية مما جعلني أقترب من هموم ومطالب أبناء النادي أكثر وأسعى 

لتحقيقها مع اخواني العرباوية في كل احملافل الرياضية.
ملاذا لم يحالفك احلظ في االنتخابات املاضية؟

علينا نحن كرياضيني تقبل اخلسارة بصدر رحب كما نفعل حلظة 
حتقيق الفوز وهذا ما يجب ان يتعلمه أبناء اجليل اجلديد وال من يتقبل 
اخلســــارة لن يتذوق طعــــم الفوز أبدا، وهذا اختيــــار أعضاء اجلمعية 
العمومية الذين احترمهم وأقدرهم بهذه املناســــبة أجدد شكري جلميع 
مــــن أدلى بصوته لي، لذلك أعتقد انها كانت جتربة مفيدة وعزيزة على 

بت من وجهات النظر املتباعدة. قلبي، قراّ
ما رأيك في أداء املجلس الذي أسقط مؤخرا؟

صراحة الفتــــرة الزمنية التي عمل بها املجلــــس كانت قصيرة وال 
ميكــــن احلكم على أداء اخواني أعضاء املجلس الســــابق خلل الســــنة 
ونصف السنة التي قضوها في اإلدارة ولكن ما حتقق من اجنازات قليل 
باملقارنة باآلمال والتطلعات التي حتدو العرباوية وألن نادينا يعتبر من 
أكبر أندية الكويت ومن الركائز األساســــية في ارتقاء رياضتنا احمللية 
فمتى ما اســــتعاد العربي رونقه في جميع األلعاب جند ان املســــتوى 
الفني يرتفع تلقائيا لثقل وحجم النادي وتأثيره املباشــــر على ارتقاء 
مســــتوى الرياضة الكويتية. واســــتدرك قائل: هذا ال يخلي مسؤولية 
مجلس اإلدارة الســــابق الكبيرة أمام أعضــــاء اجلمعية العمومية جتاه 
وجود بعض األخطاء اإلدارية واملالية والفنية والتي تسببت في ارباك 
العمل بني جدران النادي، فضل عن ان قلة االجنازات وضآلتها تعودان 
الــــى تراكمات كثيرة من أهمها عدم االهتمام بالقاعدة علوة على وجود 
نوعية من املدربني يسعون القتناص اللعب اجلاهز مثل السعي جللب 
محترفني جاهزين وغض النظر عن االهتمام بالقواعد التي من شــــأنها 
ان تقدم لنا جيل قادرا على مقارعة الفرق احمللية واالقليمية فضل عن 

كونها تعتبر الرافد األساسي في دعم املنتخبات الوطنية.
كيف تعلق على قرار الهيئة العامة للش��باب والرياضة بإس��قاط مجلس 

االدارة السابق؟

صراحة ليس هذا فريق العربي الذي كانت ترتعد منه اخلصوم سابقا، 
لكن حال فريقنا يدعو للحيرة حاليا ألنه يظهر مبستوى جيد في مباراة 
ويختفي متاما في االخرى، وانا اعتقد ان الســــبب يعود لفقدان الفريق 
الثقة بسبب مسلسل الهزائم املتتالية التي قتلت الفريق، فضل عن سوء 
اختيار احملترفني االجانب بداية املوسم، حيث لم يقدموا املستوى الفني 
املطلوب، لكن مجلــــس االدارة االخير تدارك االمر ولو متأخرا بتعاقده 
مع السوري محمد زينو واجلزائري امير سعيود اللذين اظهرا مستوى 
فنيا جيدا خلل املباريات التي خاضاها مع الفريق حتى اآلن وبشــــكل 
عام املســــتوى الفني هابط وال يرضي طموح العرباوية في ظل تطور 
مســــتوى الفرق احمللية االخرى وانحصار املنافســــة بني عدد منهم مع 

اكتفاء فريقنا مبتعة املشاهدة.

وجود أحزاب بالنادي

ما السبب وراء تدني نتائج معظم فرق النادي؟
باختصار شــــديد اعتقد ان الســــبب وراء ذلك يعود لوجود احزاب 
بالنادي وان لم تكن معلنة ومشــــهرة رســــميا، حيث يسعى كل حزب 
منهم للطاحة باآلخر االمر الذي اثر بشكل كبير على مستوى اللعبني 
واجنرافهــــم وراء مثل هذه الوالءات وتقدمي مصلحة االشــــخاص على 
املصلحة العامة للنادي، والقلعة اخلضراء بحاجة ماســــة جللد الذات 
في الفترة احلالية للنهوض مبســــتوى النادي مــــن جديد بعد الكبوة 

التي أملت به مؤخرا.
هل توجد لديك نية خلوض االنتخابات التكميلية؟

اوال، يشــــرفني ان احترم النادي مــــن اي موقع، وثانيا ابارك واؤيد 
مبادرة الشيخ سلمان احلمود في ايجاد حل للخروج باتفاق مع اجلميع 
بتزكية مرضية لكل االطراف لتشكيل مجلس االدارة املقبل واضفاء نوع 
من االســــتقرار االداري والفني على فرق النادي حتى يتسنى لها العمل 
في جو اسري بعيد عن مشاحنات االنتخابات والنية موجودة خلوض 

االنتخابات اذا دعت احلاجة لذلك ولكل حادث حديث.
وماذا عن املنشآت في النادي؟

يعتبر نادينا من أقدم األندية احمللية ويفترض ان تكون منشآته 
بحالة أفضل مما هي عليه اآلن، إذا ما كان عنصر الصيانة والتحديث 

موجودا مبتابعة االخوة في الهيئة العامة للشباب والرياضة ولكن 
ضعف املنشـــآت في النادي ينعكس بصورة مباشـــرة على تردي 
املســـتوى الفني فضل عن غياب وشطب عدد من األلعاب لضيق 
املســـاحة وعدم إمكانية تطبيقها وتقدميها ألبناء النادي ملزاولتها 
وإتاحتها للجميع فضل عن موقع النادي ألنه في منطقة سكنية، 
األمر الذي قد يتسبب في إزعاج قاطني منطقة املنصورية، وحتديدا 
عند إقامة املباريات الكبيرة نظرا للحضور اجلماهيري الكبير للذين 
تكتظ بهم جنبات ســـتاد صباح السالم آمل ان تعيد الهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة النظر في منشآت النادي حتى يتسنى إلدارة 
النادي تشـــجيع عدد من األلعاب من خلل فتـــح املجال ملزاولتها 

ألبناء ومحبي النادي.
م��ا رأيك مبس��توى منتخبنا الوطن��ي خالل تصفيات كأس آس��يا 2011 

وتأهله للنهائيات؟
قد يعتقد اجلميــــع ان بلوغ نهائيات كأس آســــيا أمرا يدعو للفرح 
واالبتهاج وتناسوا اننا في يوم من األيام كنا أبطاال لهذه البطولة عندما 
رفع الكابنت ســــعد احلوطي كأس آسيا عام 80، ولكن في ظل الظروف 
احلالية التي تعيشــــها الرياضة الكويتية واحتــــدام األزمة الرياضية 
العالقة منذ فبراير 2007 وعدم اتضاح الرؤية حول مستقبل رياضتنا 
وضعف الدعم املالي وقدم املنشــــآت وتهالكها فإن ما حققه أبناء اجليل 
احلالي من الشباب في بلوغ النهائيات يعتبر أمرا جديرا باالحترام، ألن 
الظروف غير مهيأة لهم لتحقيق ذلك، السيما انهم خاضوا التصفيات في 
مجموعة قوية ضمت منتخبات استراليا وعمان واندونيسيا، وأمتنى من 
اللجنة االنتقالية إضفاء نوع من االستقرار الفني واإلداري على األزرق 
حتى يتمكن من حتقيق نتائج إيجابية تعيد للكرة الكويتية جزءا من 

سمعتها وبريقها املفقود.

كلمة أخيرة

أدعو جميع أبناء النادي الى تضافر اجلهود ووضع مصلحة النادي 
نصب أعينهم ألن األخضر باق ونحن زائلون وحتى يتمكن من استعادة 
مكانته املعهودة وهذا لن يحدث إال من خلل وضع اخللفات وراء ظهورنا 

واملضي قدما نحو تقدمي كل ما يحتاجه النادي من تضحيات.

بحكم وجود الهيئة العامة للشباب والرياضة ومسؤولياتها املباشرة 
عــــن الرياضة احمللية بكل مســــتوياتها، نحن نحترم ونقدر ونشــــكر 
جهودها التي متخضت عن صدور قرار اســــقاط مجلس االدارة السابق 
وان كنت على املســــتوى الشخصي ال امتنى ان تصل االمور في البيت 
العرباوي لهذا املســــتوى ألنه يعتبر قدوة لبقية االندية نظرا للتاريخ 
احلافل للقلعة على مر الســــنني املاضية في مختلف االلعاب، وهو قرار 

خاص بالهيئة.

الحمود شخصية قيادية

م��اذا عن اختي��ار اعضاء اللجنة املؤقتة إلدارة النادي برئاس��ة الش��يخ 
سلمان احلمود؟

ال شــــك هو اختيار موفق جدا ملا ميلكه الشــــيخ سلمان احلمود من 
شخصية قيادية وقبول بني االوساط العرباوية الى جانب اعضاء اللجنة 
نائب الرئيس صقر السودان وامني السر مصطفى جمعة وامني الصندوق 
محمد الروضان والعضو راشد السيف، حيث يعتبرون من رجاالت النادي 
املخلصني، وتربطني بهم علقة وطيدة ويجمعنا حب القلعة اخلضراء، 
وانا في هذه املناســــبة ادعم واشد من أزر اعضاء اللجنة املؤقتة خلل 
هذه الفترة القصيرة واحلرجة والتي تتطلب منهم مجهودات كبيرة للم 
الشمل العرباوي بعد فترات اخللف املاضية وهم اهل لذلك، وال يفوتني 
ان اناشد اللجنة املؤقتة اإلبقاء على االجهزة الفنية والكوادر الكويتية 
املخلصة للقلعة اخلضراء والذين يعملون للنادي مبعزل عن االشخاص 

وعدم االنزالق في مهاترات جانبية.
ما رأيك مبستوى االلعاب املختلفة؟

في احلقيقة مســــتوى معظم االلعاب دون الطموح لكون النادي من 
عمالقة االندية ودوما ينظر اليه باعتباره مركزا للكؤوس والبطوالت ملا 
ميلكه من كفاءات في االجهزة االدارية والفنية ونخبة مميزة من اللعبني، 
لكن غيرتنا على النادي وحبنا الكبير له يجعلنا دوما نطالب بتحقيق 
نتائج وبطوالت اضافية لكي يبقى اسم النادي في مصاف االندية املتقدمة، 
الســــيما انه مدعوم من قاعدة جماهيرية كبيرة تؤازره وتدعمه في كل 

االوقات حتى نظل علمة مميزة في تاريخ الرياضة الكويتية.
ما رأيك في مستوى الفريق االول لكرة القدم؟

تدني النتائج يعود لوجود »أحزاب« غير مشهرة في النادي وأؤيد مبادرة الشيخ سلمان الحمود

أكد أن مستوى معظم األلعاب دون الطموح والتطلعات كبيرة

الجلاّل لـ »األنباء«: سأخوض االنتخابات التكميلية بالعربي

سيارة الشيخ خالد القاسمي خالل اجلولة اخلتامية لرالي الكويت الدولي

مواجهة ثقيلة بني اجلهراء والكويت

ج  القاسمي يتواّ
برالي الكويت الدولي

»اإلدارية« تنظر الشق المستعجل 
بوقف إسقاط مجلس العربي 

الساحل يلتقي كاظمة في دوري الصاالت

األخضر يضم أدريانو وسلطاني

مبارك الخالدي
تنظـــر الدائـــرة االدارية في 
احملكمـــة الكلية صبـــاح اليوم 
النظر في الشق املستعجل، اليقاف 
والغاء قرار الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باسقاط مجلس ادارة 
النادي العربي استنادا الى املادة 23 
من النظام االساسي حلني الفصل 

في الدعوى املوضوعية.
ادارة  وكان رئيـــس مجلس 
النادي العربـــي جمال الكاظمي 
اقاموا  قـــد  بصفتـــه وآخرون، 

املاثلة طعنا على قرار  الدعوى 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الصادر الشهر الفائت، والقاضي 
النادي  ادارة  بإســـقاط مجلس 
اســـتنادا الى نص املادة 23 من 
النظـــام االساســـي، ومطالبني 
القرار ومشيرين  بوقف والغاء 
الى ان القرار قد سلب اختصاص 
العموميـــة للنادي  اجلمعيـــة 
باعتبارها السلطة العليا للنادي، 
وفق نص املـــادة 25 من النظام 

االساسي املوحد للندية.

يلتقي في الـ 8:30 من مســــاء اليوم علــــى صالة نادي اليرموك 
ضمن املجموعة الثانية الساحل مع كاظمة، في اليوم الثاني لدوري 
الصاالت لكرة القدم الذي انطلق امس، وتعتبر املباراة مهمة للفريقني 
خاصــــة انها البداية لكل فريق في البطولة، بينما يلعب غدا ضمن 
املجموعة االولى الشــــباب مع العربي، وتقام جميع املباريات على 

صالة نادي اليرموك.
وعلى صعيد متصل يغادر البلد الشهر اجلاري مدير املنتخب 
الوطني للصاالت ســــالم العنزي متوجها الى اوزبكستان حلضور 
قرعة نهائيات كأس آسيا التي ستقام في شهر مايو املقبل، يذكر ان 
ازرق الصاالت تأهل الــــى النهائيات بعد ان احتل املركز الثالث في 

التصفيات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة.

تعاقـــد العربي مع اإليطالي 
ادريانو فوغليا للمشـــاركة مع 
فريق الصاالت، فيما سيصل غدا 
احملترف االيراني جاسم سلطاني 
للدفاع عن االخضر في بطولة 
الدوري التي سيخوض الفريق 
أول لقاءاته فيها غدا امام الشباب 

على صالة اليرموك.
وقال مدير اللعبة في العربي 
محمد بوخمســـني ان االخضر 
دعم صفوفه باحملترفني الحراز 
اللقب االول في البطولة، مشيرا 
الى ان الفريق قادر على احراز 
البطولـــة ملا يضمه من العبني 
ميتلكون االمكانـــات لتحقيق 
هذا الهدف وهم فيصل البغلي، 
حسني كلندر، فهد االنصاري، 
عبدالرزاق االنصاري وإبراهيم 

عبداللطيف.

واعتبر ان االخضر يطمح الى 
احراز البطولة في نسختها األولى 
كما عود جماهيره في مختلف 
االلعاب واملسابقات، مؤكدا ان 
الفريق اســـتعد بأفضل صورة 

للوصول الى هذا الهدف.
واشار الى ان االدارة تسعى 
الى اسعاد اجلماهير العرباوية 
التي تقف مع االخضر في مختلف 
االلعاب، والظهور مبستوى في 
البطولة يعكـــس الريادة التي 
يحققها النادي منذ امد طويل، 
متمنيا املساندة في أول ظهور 

للفريق غدا.
وشـــكر بوخمســـني جميع 
رجاالت النادي الذين تكفلوا بدعم 
الفريق وجلبوا احملترفني، مشيدا 
بالدعم واالهتمام الذي يقدمه بنك 

اخلليج وشركة االتصاالت.

توج الســـائق االماراتي الشيخ خالد القاسمي مع ملحه 
مايكل أورر على منت »ســـيارة فورد فييستا« )أس 2000( 
بلقب رالي الكويت الدولي 2010 ـ اجلولة الثانية من بطولة 

الشرق األوسط للراليات- الذي اختتم مساء امس.
وحقق القاســـمي لقب الرالي مسجل زمنا قدره ساعتان 
و13 دقيقة و51 ثانية، وحل مواطنه راشـــد الكتبي وملحه 
خالد الكندي على منت »سكودا فابيا« )أس 2000( في املركز 
الثاني مسجل ساعتني و14 دقيقة و38 ثانية، وجاء في املركز 
الثالث السائق القطري خالد السويدي مع ملحه نيكي بيتش 

بساعتني و20 دقيقة و43 ثانية.
وتصدر ترتيب املتسابقني الكويتيني، عصام النجادي الذي 
حل سادســـا في الترتيب العام للسباق، فيما نال فريق فهد 

اشكناني لقب أفضل فريق مشارك ألول مرة في البطولة.
وفي ختـــام الرالي، أدلى رئيس اللجنـــة العليا املنظمة 
الشـــيخ أحمد الداود  بتصريح لـ »كونا«، أشـــاد فيه بأداء 
جميع املتسابقني املشاركني »الذين قدموا مستويات عكست 

تطور ورقي اللعبة في املنطقة«.
وقال »لقد متكنا من تنظيم هذا احلدث الرياضي الكبير 
الذي اقيم مبشـــاركة نخبة من أفضل املتسابقني في العالم 
الذين أشادوا بالتنظيم الكويتي الذي عكس قدرات الشباب 

الكويتي بالصورة اللئقة واملشرفة«.
ولفت الـــى أن ممثلي االحتاد الدولي للســـيارات الذين 
حضروا ملتابعة الرالي، أعربوا عن رضاهم عن سير التنظيم، 
وأعطوا للمنظمني دفعة قوية عبر اشـــادتهم به من مختلف 

النواحي الفنية واالدارية.
وامتدح الداود جهود جميع املتطوعني من الشباب الذين 
بذلوا مجهودا ملحوظا في تنظيم الرالي »ما كان له أكبر األثر 

في اظهاره بالصورة اللئقة واملطلوبة«.

اختبار صعب للجهراء أمام الكويت في »السلة«

املقومات التي متكنه من مقارعة 
الفرق الكبيرة.

وفـــي ابو حليفـــة، يخوض 
الســـاحل اخلامـــس »36 نقطة 
انتصارا واربعة هزائم«  من 16 
مباراة  سهلة عندما يستضيف 
العربي السادس »30 نقطة« الذي 
تعانـــي صفوفه نقصا حادا في  
اللعبني بعد اصابة العديد منهم 
وايقاف بعضهم اآلخر وبالتالي 
فإن املباراة ســـتكون من طرف 

واحد ملصلحة الساحل.

عند نهاية املباراة.
وستشـــهد املبـــاراة اقامـــة 
النصر  اعتـــزال العب  مهرجان 
واملنتخب الوطني السابق أنور 
الدويلة وذلك بعد مشوار طويل 

مع ناديه واالزرق.
اما في صالة التضامن، سيكون 
القادسية الثالث برصيد 36 نقطة 
من 16 فـــوز واربعة  هزائم في 
اختبار سهل امام التضامن العاشر 
»24 نقطة« صاحب املستويات 
الضعيفة والذي يفتقد الكثير من 

النصر، يأمل  املطيري بنـــادي 
النصر الســـابع »29 نقطة« في  
ازعاج كاظمة الرابع برصيد 36 
نقطة جمعها من 16 فوزا واربعة 
هزائم واملطالب بتحقيق الفوز في 
املباراة اكثر من خصمه العنابي 
والذي ضمن حجز املركز السابع 

بعد تلقيه 11 هزمية.
البرتقالي للظفر  ويســـعى 
بنقطتي املباراة من خلل احكام 
الســـيطرة على مجريات اللعب  
وذلك جتنبا للوقوع في احملظور 

يحيى حميدان
ســـيكون اجلهراء امام حتد 
صعب عندما يستضيف الكويت 
فـــي الـ 7 مســـاء اليـــوم ضمن  
مباريـــات اجلولة الـ 32 لدوري 

السلة.
ويلعـــب اليـــوم فـــي نفس 
التوقيـــت ايضـــا التضامن مع 
القادســـية، والنصر مع كاظمة، 
والساحل مع العربي، وتقام جميع 
هذه املباريات في صالة الفريق 

املذكور اوال.
يعلم »اجلهراويون« اصحاب 
املركـــز الثاني برصيد 37 نقطة 
مـــن 17 انتصار و3 هزائم  مدى 
الكويت  امام  صعوبة مباراتهم 
متصدر ترتيب فرق الدوري بـ 
38 نقطة جمعها من  فوزه في 18 
مباراة وهزميته في مناسبتني، 
حيـــث ســـيكون اجلهراويون 
مطالبني بالفوز بها  وذلك لتجنب 
الدخول في »حسبة برمة« بعد 
ختام الـــدور التمهيدي للدوري 
والذي تبقى منه جولتان بخلف 

جولة اليوم.
وميتلك اجلهراء ميزة وهي 
اقامـــة املباراة في صالته والتي 
قد تعطيه االفضلية في انتزاع 
نقطتي املباراة، خاصة ان »ابناء 
اجلهراء« املدعومني بجماهيرهم لم 
يتعرضوا للسقوط في صالتهم 

منذ فترة طويلة.
وفي اجلانـــب اآلخر، تعتبر 
املبـــاراة مهمـــة جدا بالنســـبة 
للكويت، اذ ان فوزه في مباراة 
اليوم يعلن تأهله رسميا ويحجز 
من خلله احـــد املقاعد االربعة 

للمربع الذهبي.
ولـــدى االبيض االســـلحة 
اللزمة للطاحـــة باجلهراء في 
صالته من خـــلل متيز الفريق 
بثلثة  محترفني على مستوى 
عـــال مـــن االداء واخلبرة وهم 
اندريه بيتس وايرا  االميركيان 
كلرك  والبحريني احمد املطوع، 
هذا بخلف تواجد عدد كبير من 
اللعبني الذين ســـبق ان لعبوا  
للمنتخب الوطني لسنوات طويلة 
ويأتي فـــي مقدمة هؤالء يحيى 
البحر وراشـــد رياض وراشـــد  
الرباح وحسني علي وسالم الهذال 

وعبدالعزيز فالح.

اعتزال الدويلة

وفي صالة الشهيد قشيعان 

مرشح مجلس  إدارة 
العربي جلل الجلاّل


