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يحيى حميدان
حجز كاظم����ة البطاقة الثانية 
املؤهلة الى املربع الذهبي لدوري 
كرة السلة بعد فوزه السهل على 
العربي 78-52 ف����ي املباراة التي 
أقيم����ت اول من أم����س في صالة 
يوسف الشاهني بنادي كاظمة ضمن 

اجلولة ال� 33 للدوري.
 وحلق كاظم����ة بالكويت الى 
املربع الذهبي، فيما تتصارع فرق 
القادسية واجلهراء والساحل على 
البطاقتني االخريي����ني املؤهلتني 
الذهبي وستحسمان بعد  للمربع 
غد األحد في اجلولة األخيرة للدور 
التمهيدي، ورفع كاظمة رصيده الى 
40 نقطة بعد انهاء مبارياته ب� 18 
فوزا و4 هزائم ليحتل املركز الثاني 
مؤقتا، في حني أصبح للعربي 32 

نقطة في املركز السادس.
 ولم يجد كاظمة صعوبة في 
تخطي العربي الذي ظهر مبستوى 
متواضع جدا، ولم يرتق ملنافسة 
البرتقال����ي الذي ف����رض العبوه 
املباراة  أفضليتهم املطلق����ة على 
منذ بدايتها، ودكوا سلة األخضر 
بالعديد من النقاط في الربع األول 

الذي انتهى 24-13 لكاظمة.
 وواصل الكظماويون أفضليتهم 
في الربع الثاني، وسجلوا املزيد من 

النقاط دون ان يحرك العبو العربي 
ساكنا في النواحي الدفاعية إليقاف 
هجوم كاظمة، ليحافظ البرتقالي 

على تقدمه 26-48.
وفي الربع الثالث، زج البحريني 
س����لمان رمضان م����درب كاظمة، 
البديلة فأكملوا تفوق  بالعناصر 
فريقهم 58-40. وفي الربع الرابع، 
بدا ان كال الفريقني قد اقتنعا بنتيجة 
العربي  املباراة، ولم يعمد العبو 
الى تقليص النتيجة حتى النهاية، 
ليحقق البرتقالي فوزه ال� 18 في 
الدوري، ويتأهل رسميا الى املربع 

الذهبي.
الرجيب����ة أفضل  وكان فه����د 
املس����جلني لكاظمة ب����� 14 نقطة، 
البلوشي 13 نقطة  واضاف أحمد 

وعبدالعزيز الربيعة 12 نقطة. فيما 
ابرز مس����جلي  كان محمد محزم 
العرب����ي ب� 18 نقط����ة ثم عبداهلل 
املباراة  ق����اد  االبراهيم 13 نقطة، 
احلكام عبد الرزاق سليمان وحافظ 

احللبي وسالم الهزاع.
وفي مباراة أخرى، احتس����ب 
حكام مباراة اليرموك والصليبخات 
فوز األول 20-0 باالنسحاب، لعدم 
إلى صالة  حضور الصليبخ����ات 
ثانوية جاب����ر األحمد في منطقة 
اجلابري����ة، بعد ان ق����ررت جلنة 
املسابقات وش����ؤون الالعبني في 
املب����اراة عليها في  إقامة  االحتاد 
الس����اعة ال� 8:30 مس����اء الثالثاء 
املاضي، وهو ما رفضه مسؤولو 
اللعبة في الصليبخات لصالحية 

خوض املباراة في صالة النادي، 
حس����بما كان مقررا ف����ي جدول 
املباريات وأيضا لعدم اتخاذ القرار 

قبل وقت كاف من املباراة.
وتعذر أعضاء جلنة املسابقات 
بعد ع����دة اتص����االت م����ع إدارة 
الصليبخات، ب����أن اللجنة قررت 
نقل مكان املباراة بسبب عدم وجود 
ع����دد كاف من احل����كام لالنتقال 
الى الصليبخ����ات، وتقرر اقامتها 
في صالة ثانوي����ة جابر األحمد، 
لوجود مباراة تسبقها في دوري 
حتت 14 سنة، وبعد انتهائها فإن 
حكام الطاولة س����يقودون مباراة 
الصليبخات مع اليرموك وعلى ما 
يبدو فان جلنة املسابقات ال تعامل 
األندية باملثل، والتعذر بعدم وجود 

حكام أمر يدعو للس����خرية، ألنه 
ال توجد سوى مباراة واحدة في 
الدرجة األولى أقيمت اول  دوري 
من أمس، علما أن����ه لدى اللجنة 
الفنية املس����ؤولة عن احلكام ما 

يفوق 30 حكما.
 وكانت جلنة املس����ابقات قد 
وفرت حكاما في إحدى املباريات 
للعربي الذي طلب مع الصليبخات 
عدم إقام����ة مباريات دوري حتت 
14 في صالت����ه ان لم يكن النادي 
طرف����ا فيها، في ح����ني مت انتزاع 
اللعب على  حق الصليبخات في 
صالته، إضافة الى تعنت أعضاء 
جلنة املس����ابقات ف����ي الرد على 
استفسارات مسؤولي الصليبخات 
ب����رد احد أعضاء  الذين فوجئوا 
جلنة املسابقات عليهم »شدعوة 
تنافسون على كأس العالم وتبون 
تترسون صالتكم جمهور«.  وعلى 
اثر ذلك، قدمت إدارة الصليبخات 
شكوى رس����مية الى احتاد السلة 
إلنصاف الفريق وإعادة املباراة في 
توقيت الحق، وهددوا في شكواهم 
بأنهم سيصعدون االمر الى الهيئة 
العامة للشباب والرياضة واللجنة 
االوملبية الدولي����ة، في حال عدم 
إعادة املباراة من جديد وفي صالة 

الصليبخات.

فيصل اجلزاف مترئسا االجتماع مع ممثلي الوزارات واملؤسسات املعنية بستاد جابر

المهرجان األول للميني باسكت اليوم
ينظم احتاد كرة الس��لة اليوم املهرجان األول 
للميني باسكت )حتت 10 سنوات( مبشاركة 7 اندية، 
ابتداء من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا في 

صالة يوسف الشاهني في نادي كاظمة.
ويش��تمل املهرجان على إقام��ة مباريات بني 
األندية، ومسابقات متنوعة خاصة باملهارات الفردية 

لكرة السلة، وسيتم اشراك العبي املنتخب األول 
وأولياء أمور الالعبني في املهرجان.

اجلدير بالذكر ان فكرة اقامة مهرجانات امليني 
باسكت، قد مت ايقافها منذ سنوات وأعاد االحتاد 
إحياءها في الوقت احلالي، نظرا ألهميتها في تشجيع 

الالعبني الصغار على ممارسة كرة السلة.

بعد اجتماع الجزاف وممثلي الجهات الحكومية المعنية

بفوزه على السالمية وحصوله على الدرجة الكاملة

بدء العد التنازلي الفتتاح ستاد جابر

الفحيحيل إلى دوري الكبار في »اليد«
حامد العمران

ضرب الفحيحيل عصفوري�ن بحج�ر واحد بف�وزه على الساملي�ة 
27 � 22 )الشوط األول 12 � 10( ليتأهل رسميا الى دوري الستة الكبار، 
ويتصدر فرق دوري الدمج ف���ي اللقاء الذي جرى امس االول على 

صالة الشهيد فهد األحمد في الدعية ضمن األسبوع التاسع.
وبذلك حصل الفحيحيل على الدرجة الكاملة بوصوله الى 18 نقطة، 
فيما تراجع الس���املية الى املركز الرابع برصيد 13 نقطة. وضح منذ 
البداية تأثر الساملية بغياب الرباعي املوقوف من مجلس اإلدارة يوسف 
الفضلي وإبراهيم صنقور وعبداهلل الذياب وعبدالعزيز جنيب، وهذا 
ما استغله الفحيحيل الذي حاول تسريع اللعب في البداية للقضاء 
على الساملية مبكرا، وأراد العبو السماوي إثبات أنفسهم من خالل 
اللعب القوي والشرس حيث طبقوا طريقة 3  � 2 � 1 الدفاعية وكان 
جمع���ة محمد في املقدمة يحاول في حتركاته خلخلة اخلط اخللفي 
والتشويش على صانع األلعاب عبدالرحمن نشمي و»الباكني« فيصل 
العازمي وفهد ربيع، وهذا ما جعل النتيجة متقاربة الى جانب جناح 
احلارس حسن دشتي في الذود عن مرماه بتصديه لعدة تصويبات 
من العبي الفحيحيل ولوال الهجوم املرتد الس���ريع من األحمر لكان 
الفريق في موقع محرج، حيث جنح بثبات السماوي في فرض أدائه 

طوال الشوط األول على الرغم من تأخره بهدفني.

تفوق خبرة الفحيحيل

وفي الش���وط الثاني وضع فارق اخلبرة الى جانب جناح صانع 
األلعاب الواعد احمد س���رحان في قيادة الفحيحيل وتنفيذ الش���ق 
التكتيكي في الهجوم بش���كل جيد، ما س���اهم في فتح اللعب على 
اجلناحني لينجح اجلناح األيسر عبداهلل احمد في تشكيل خطورة 
واضحة على مرمى الس���املية وتسجيل 5 أهداف الى جانب اجلناح 
األمين سعد سالم، وهذا ما أعطى فرصة أكبر للخط اخللفي ليصوب 
فيصل العازمي ويسجل وأحيانا ميرر لالعب الدائرة سعد العازمي 
الذي قدم مستوى جيدا بعد نزوله، ما ساعد على توسيع الفارق الذي 
وصل الى 6 أهداف. وحاول مدرب الساملية العودة مجددا الى جادة 
الصواب عن طريق طلب وقت مستقطع، وجنح في احلفاظ على فارق 
األهداف بفضل سرعة اجلناح األيسر عبدالعزيز الزعابي وتصويبات 

محمد الصالل، ومحاوالت راكان تقي االختراق والتسجيل.
وقد برز في مركز حراس���ة مرمى الفحيحيل مبارك سلطان الذي 

استبسل في مرماه، وكان حاضرا في عدة مناسبات.
أدار اللقاء الدوليان جاسم سويلم وأحمد املطوع.

صرح رئيس مجلس اإلدارة 
املدي���ر العام للهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياض���ة فيصل 
اجلزاف ب���أن أعمال اخلدمات 
والتجهيزات املطلوبة الفتتاح 
ستاد جابر األحمد ستبدأ من 
الغد، في إش���ارة الى بدء العد 
التنازلي الفتتاح ستاد جتريبيا 
في شهر ابريل املقبل ترجمة 
السامية في  للرغبة األميرية 
افتتاح الستاد في هذا املوعد.

جاء ذلك عق���ب االجتماع 
الذي عقده اجلزاف مع ممثلي 
الوزارات واملؤسسات احلكومية 
املعنية بستاد جابر األحمد ظهر 
أمس بحضور د.حمود فليطح 
العام للش���ؤون  املدير  نائب 
الرياضي���ة، وممثلي وزارات 
الداخلية واألش���غال واملالية 
وبلدية الكويت واإلدارة العامة 
لإلطفاء والهيئة العامة لشؤون 
الزراع���ة والثروة الس���مكية 

وفريق العمل بالستاد.
وقد مت خالل االجتماع حتديد 
املهام املوكلة لكل جهة ووضع 
جدول زمني لالنتهاء من جميع 

األعمال.
وأوضح اجلزاف ان اللجنة 
الوزارات  التي تضم ممثل���ي 

واجلهات املعنية س���تجتمع 
يوميا ملتابعة وتقييم األعمال 
التي يتم إجنازها مشيرا الى 
املتبقي ال يس���مح  الوقت  ان 
بالتأخير أو التهاون، وحث على 
تضافر كل اجلهود وتسخير 
جميع االمكانيات إلجناز األعمال 
املطلوبة، وقال ان العمل سيبدأ 
فورا بإجناز املواقع اخلارجية 

للستاد من الساحات واملواقع 
والش���وارع احمليطة، وكذلك 
األم���ور التجميلية، واضاف: 
خ���الل األيام القليل���ة املقبلة 
س���يكون هناك اجن���از كبير 
ف���ي حج���م األعم���ال متهيدا 

لالفتتاح.
من جهته، قال نائب املدير 
العام لشؤون الرياضة ورئيس 

فريق ستاد جابر األحمد د.حمود 
فليط���ح: نأمل ان تتضافر كل 
اجلهود إلخ���راج هذا الصرح 
الرياضي الكبير باملظهر الالئق 
واحلضاري وقدم الشكر لكل 
اجلهات الرسمية التي حضرت 
االجتماع وأبدت روحا عالية 
من التعاون من أجل هذا العمل 

الوطني.

»دبسان« يظفر بكأس األمير بالجهراء

أحرز اجلواد دبسان السطبل البدين بالفارس كرمي كأس صاحب 
الس���مو األمير في الش���وط الرابع الرئيسي ملسافة 2400 متر في 
االجتماع ال� 20 لسباق الفروسية في اجلهراء، وقام محافظ اجلهراء 

الشيخ مبارك احلمود بتسليم الكأس لعميد اسطبل البدين.
وفي باقي االشواط فاز اجلواد جريشان باملركز االول في سباق 
الش���وط االول ملس���افة 2000متر فيما انتزع اجلواد موليم املركز 

األول في الشوط الثاني ملسافة 1200متر.
وأش���اد رئيس وأعضاء فروسية اجلهراء بدعم صاحب السمو 
األمير الالمحدود لرياضة الفروسية موجهني الشكر حملافظ اجلهراء 

حلضوره تسليم الكاس.

محافظ اجلهراء الشيخ مبارك احلمود يسلم الكأس لعميد اسطبل البدين

برئاسة د. فليطح

»الهيئة« تشكل فريقًا للتحقيق
في كشوفات عضوية الفحيحيل

أص����در رئيس مجلس اإلدارة املدي����ر العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف قرارا بتشكيل 
فريق عمل للتدقيق في عمل كشوف العضوية في نادي 
الفحيحيل برئاسة نائب املدير العام للشؤون الرياضية 

د.حمود فليطح.
ويختص عمل الفريق املشكل بحصر استمارات 1578 
عض����وا من أعضاء اجلمعي����ة العمومية والذي����ن مت 
إس����ق����اط عضويتهم في ع����ام 2005، للوقوف على 
م���دى تزكي����ة تلك االس����تم����ارات بدر املج����روب 
الذي ال يعتب���ر عض��وا ف����ي اجلمعي���ة العمومي���ة 

للن��ادي.
وكذلك حصر استمارات األعضاء الذين مت تسجيلهم 
خالل الفترة من 21 يناير حتى 31 يناير 2001 والوقوف 
على مدى تزكية املجروب لتلك االستمارات من عدمها، 
وحصر اس����تمارات 2700 ش����خص الذين قرر مجلس 
إدارة الهيئة إعادة تس����جيلهم مع إرجاع أقدميتهم في 
العضوية الى تاريخ تقدمي طلب التس����جي����ل خالل 
شه����ري ديسمب���ر 2006 ويناير 2007 والوق���وف على 
م����دى ازدواجي����ة العضوي����ة في ش����أن عمله���م 

م���ن عدمه����ا.
كما يختص طريق العمل بحصر أسماء واستمارات 
عدد 605 أعضاء من واقع كش����وف العضوية التي مت 
نش����رها بجريدة »الكويت اليوم« مع االلتزام واإلفادة 
عما إذا كانت االلتزامات املالية املس����ددة عنهم بإدارة 

التنفيذ حلساب النادي او ألي جهة اخرى.
وس����يقوم رئيس فريق العمل برفع تقرير ملجلس 
ادارة الهيئة مبا مت من نتائج في األعمال املوكلة إليهم 

بهذا اخلصوص.

نافيًا ترشيحه لتسلم إدارة كرة اليد في العربي

الخضري: طموحي عضوية مجلس 
اإلدارة برئاسة الحمود

اليرموك يهزم الكويت
في دوري »الصاالت«

فاز اليرموك عل���ى الكويت 5-2 ضمن بطولة دوري الصاالت 
على صالة اليرموك وحصل على اول نقطتني.

واستحق اليرموك الفوز، وقد متيز الفريق باالنسجام واخلبرة 
كون العبيه مثلوا منتخب الصاالت في اكثر من بطولة، فيما قدم 
األبي���ض عرضا جيدا وكان ندا خلصمه، وأطاح بركلتي جزاء في 

الشوط الثاني كانا من املمكن ان يغيرا النتيجة لصاحله.

حامد العمران
نف����ى عض����و اجلمعي����ة 
العمومي����ة في النادي العربي 
والالعب الدولي السابق لكرة 
اليد عباس اخلضري ما أشيع 
مؤخرا عن ترش����يحه لتسلم 
مهام مدير كرة اليد في القلعة 
اخلضراء، مؤكدا انه لم يفاحته 
مجلس االدارة احلالي باملوضوع 
ولم يتقدم شخصيا بطلب الى 
املجلس لتسلم اللعبة، مشيرا 
الى انه في الوقت احلالي ليس 
طموحه تعيينه مديرا للعبة، 
مبينا ان املدة املتبقية للمجلس 
احلالي لن تتعدى الشهر، متمنيا 
ان يبقى اجلهاز االداري احلالي 
دون مدي����ر لقدرته على ادارة 
القليلة  الفت����رة  االمور خالل 

املقبلة.
وأش����ار اخلضري الى انه 
سبق ان خدم اللعبة في وقت 
سابق مديرا وحقق كأس التفوق 
العام برصيد 18 نقطة في اجناز 
غير مس����بوق، وهذا ما ساهم 
في تطوي����ر اللعبة واالرتقاء 
بعد عودة العربي الى منصات 
التتويج، مؤكدا انه في الوقت 
الراهن طموحه خدمة العربي 
بدخوله مجلس االدارة املقبل 
شريطة ان يكون رئيس القائمة 
التوافقية الشيخ سلمان احلمود 
األب الروحي جلميع العرباوية، 

اليومني  انه خالل  الى  مشيرا 
املقبلني سيطلب مقابلة احلمود 
البالغه بوجهة نظره في محاولة 
لنقل طموحه في نيل ش����رف 

االنضمام الى القائمة املقبلة.
وأك����د اخلض����ري انه على 
عالقة جيدة مع جميع القوائم 
املتنافس����ة على الوصول الى 
مجلس االدارة وانه في السابق 
مت اقناعه بالدخول في احدى 
القوائم ولكنه رفض لعالقته 
القوية مع اجلميع، متمنيا من 
العرباوية الوقوف صفا واحدا 
مع رئيس اللجنة املؤقتة للنادي 
الشيخ سلمان احلمود إلعادة 
الى س����ابق  القلعة اخلضراء 
عهدها باملنافس����ة على كأس 
التفوق العام جلميع األلعاب.

)عادل يعقوب(العب العربي خالد الصانع يحاول إيقاف العب كاظمة عبدالعزيز الربيعة

عباس اخلضري
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)عادل يعقوب(دفاع الفحيحيل يعترض تصويبة لالعب الساملية


