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العبو الكويت في تدريب سابق بالهند

العب القادسية أحمد عجب لن يشارك أمام االحتاد السوري بسبب اإلصابة

مهند املال

المال: سأخدم العربي داخل المجلس أو خارجه
مني فسأكون أول الداعمني لعميلة 
اإلصالح في النادي سواء داخل 

مجلس اإلدارة او خارجه.
وأضاف انه يفخر كثيرا بالعمل 
مع أسماء كانت في وقت سابق 
لزمالء والده الراحل محمد املال مثل 
عبدالرحمن الدولة والشيخ سلمان 
احلمود وجاسم السبتي وجاسم 
عاشور وهذا األمر مينحه دافعا 
كبيرا الحترام أي وجهة نظر يراها 
هؤالء من رجاالت النادي فنحن 
بالنهاية ننشد اإلصالح بالقلعة 
اخلضراء وال يهمنا كرسي مجلس 

اإلدارة مهما كانت إغراءاته.
وأش���ار امل���ال إلى ان���ه على 
اس���تعداد خلدمة النادي من أي 
موقع كان سواء في مجلس اإلدارة 
أو خارجه فالعربي هو بيتي األول 
سواء من خالل تدرجي باملراحل 
السنية به عندما كنت العبا للكرة 
أو من خارج املالعب بعد انتقالي 

الى العمل اإلداري. 

احلالية مبني على اختيار األفضل 
للنادي فنحن ال نحارب األشخاص 
بقدر ما نحارب اإلخفاق واذا ما 
كان زمالئي في القائمة او رجاالت 
النادي يرونني أهال للترش���ح 
وعضوية مجلس اإلدارة فسألبي 
رغبتهم وإذا ما رأوا في غيري انه 
يخدم الن���ادي بهذا املكان أفضل 

عبداهلل العنزي 
قال عضو اجلمعية العمومية 
بالن���ادي العربي مهن���د املال ان 
العمل بني رجاالت النادي اليزال 
مستمرا من اجل إصالح أوضاع 
البيت العرب���اوي وهذا األمر ال 
ميك���ن ان يتحقق إال عن طريق 
تضافر اجلهود العرباوية جميعا 
ونسيان خالفات املاضي، فنحن 
اليوم ال نعتبر إس���قاط مجلس 
اإلدارة الس���ابق فرح���ا بقدر ما 
نطمح الى تشكيل مجلس إدارة 
قوي ويحظى بدعم كل األطياف 
العرباوية، مشيرا الى انه سيقبل 
أي تزكية تتم عبر رجاالت النادي 
املقبل  اإلدارة  الختيار مجل���س 
التكميلية  سواء في االنتخابات 

أو الدورة املقبلة.
وشكر املال أعضاء اجلمعية 
العمومية الذين طالبوه بالترشح 
ال���ى االنتخاب���ات املقبلة إال انه 
أوضح لهم ان العمل مع املجموعة 

 غياب شافي والخميس 
والشمري عن كاظمة

»التمييز« تنظر طعن الفهد
ضد وزير الشؤون األسبق

النيابة تأمر باستمرار حبس نايف

»االستئناف« تنظر حل إدارة السالمية 

»عمومية غير عادية« للعربي 10 مايو

عبدالعزيز جاسم 
اكد امني س���ر نادي كاظمة حسني بوس���كندر ان الفوز على 
التضامن 3-1 بالدوري املمتاز يدل على ان الفريق  يس���ير في 
الطريق الس���ليم ونحن في الوقت احلالي نريد منه ان يواصل 
االنتص���ارات حتى يتمكن من حتقيق اللقب الذي طال انتظاره، 
مؤكدا ان عدم حض���ور اعضاء مجلس االدارة لبعض املباريات 
في مس���ابقة الدوري املمتاز وكأس ول���ي العهد التي خرج منها 
البرتقال���ي على يد اجلهراء 0-1، يرجع الى انش���غالهم بعملية 
تسجيل اعضاء اجلمعية العمومية والتي يتوافد اليها عدد كبير 
خالل هذه األي���ام، الفتا الى ان االدارة كلها ثقة باجلهاز االداري 

بقيادة فواز بخيت وعبداهلل الدوسري وعصام سكني.
واش���ار بوس���كندر الى ان مجلس االدارة لم يتلق اي كتاب 
رسمي من االحتاد اآلسيوي حتى اآلن بشأن تغليظ عقوبة إيقاف 
خالد الشمري.  من جهة اخرى، يواصل كاظمة تدريباته اليومية 
استعدادا ملباراة العهد اللبناني في كأس االحتاد اآلسيوي لكنه 
س���يعاني من غياب خالد الشمري املوقوف لطرده امام اجليش 
السوري وكذلك ناصر شافي ومحمد اخلميس املصابان. وعلمت 
»األنباء« ان املدرب الروماني ايلي بالتش���ي عاقب العب الوسط 
طارق الشمري ولم يشركه امام التضامن لغيابه عن التدريبات 
ملدة يومني ومن احملتمل ان يضعه على دكة البدالء امام العهد.

مبارك الخالدي
تواصل الدائرة االدارية مبحكمة التمييز برئاسة املستشار يوسف 
الرشيد، وعضوية املستشارين فيصل املرشد وراشد الشراح، صباح 
امس النظر في الطعن املقدم من الش���يخ طالل الفهد بصفته ضد 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل االسبق بصفته الشيخ صباح 
اخلالد، لوقف القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2007 والصادر بتاريخ 
2007/6/4 والذي اعتبر الفهد مستقيال من منصبه كنائب ملدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتترقب االخيرة اجللسة بحذر 

بالغ النها القاسم املشترك في الدعوى املنظورة.
وكان دفاع احلكومة قد طلب في اجللسة املاضية، بعدم قبول 
الطعن بصفة اصلية وبرفضه بصفة احتياطية، قائال ان املستفاد 
من املذكرة االيضاحية لقانون 2007/5، ان املشرع استهدف حتقيق 

اغراض املصلحة العامة حني حظر اجلمع بني املناصب.

مبارك الخالدي
امر وكيل النائب العام بنيابة الفروانية صباح امس باستمرار 
حبس العب نادي النصر مشعل نايف على ذمة القضية 2010/31 
جناي���ات الفروانية على ان يتم عرضه صباح اليوم الس���تكمال 
التحقيق مع���ه حول االتهام الذي وجهت���ه النيابة لالعب بقيامه 
باالعت���داء بالضرب على العب نادي اليرموك عبداهلل االرملي في 
املباراة الودية التي جمعت فريقيهما في وقت س���ابق ما ادى الى 
اصابة املجني عليه بكسور في الفك وتهشم في اللثة وهو ما استلزم 

دخوله مستشفى الفروانية واجراءه عملية جراحية.
حضر مع نايف محامي ن���ادي التضامن دومي املويزري الذي 
فند االتهام املوجه لنايف معتبرا ان التش���ابك بني الالعبني مت في 
الهواء عن غير قصد اث���ر ارتقاء نايف لكرة عالية مطالبا بإخالء 
س���بيله اال ان النيابة ارتأت استمرار حجز املتهم حلني استكمال 

التحقيقات معه اليوم.

مبارك الخالدي
تواصل الدائرة االدارية مبحكمة االستئناف في جلستها اليوم، 
النظر في الطعن رقم 2009/1183 املرفوع من رئيس مجلس ادارة 
نادي الساملية بصفته واخرين ضد اعضاء اجلمعية العمومية في 
النادي وهم محبوب جمعة ونوري الربيعان وصالح الهاجري ومحمد 
بهبهان���ي وعادل الصراف، الذين حتصلوا على احلكم 2009/1233 
بتاريخ 28 يوني���و 2009 والقاضي باعتبار مجلس االدارة منحال 
لعدم عقده أي اجتماعات ملدة 3 اش���هر متصلة باملخالفة الى نص 
املادة 48 من النظام االساسي املوحد لالندية واالحتادات الرياضية 
االمر الذي لم يرتضه الطاعنون فأقاموا االستئناف املاثل استنادا 
الى الفساد في االستدالل والقصور في التسبيب اللذين شابا حكم 

اول درجة مطالبني بإلغائه.

مبارك الخالدي
ارس���لت اللجنة املؤقتة الدارة الن���ادي العربي كتابا امس الى 
الهيئة العامة للش���باب والرياضة يتضمن حتديد موعد اجلمعية 
العمومية غير العادية للن���ادي في 10 مايو املقبل متضمنا العدد 
االجمالي لألعضاء الذين يحق لهم احلضور واملقيدين في »عمومية« 

ابريل 2004 وهم 4003 أعضاء.
وتأتي خطوة املجلس املعني تفعيال لقرار »الهيئة« بإس���قاط 
مجلس ادارة العربي اس���تنادا الى حك���م محكمة التمييز الصادر 
مؤخرا والذي خ���ول »الهيئة« باتخاذ الالزم نح���و اقرار او عدم 
اقرار صحة اجراءات اجلمعية العمومية املنعقدة في ابريل 2004 
وتشكيل جلنة الدارة النادي برئاسة الشيخ سلمان احلمود يكون 

من مهامها تفعيل تنفيذ احلكم املشار اليه.

»األصفر« يتدرب في الحمدانية استعداداً لمواجهة االتحاد
في ستاد حلب الكبير الذي يتسع لـ 85 ألف متفرج

عبدالعزيز جاسم 
اليوم أول تدريباته  القادسية  يدخل 
على ملع���ب احلمدانية في حلب بعد ان 
وصل فجر اليوم إلى مدينة حلب السورية 
ملالقاة نادي االحتاد السوري ضمن اجلولة 
الثانية من كأس االحتاد اآلسيوي والتي 
يسعى األصفر من خاللها الى الفوز وتصدر 
املجموعة بعد ان حقق التعادل على أرضه 
أمام النجمة اللبناني في افتتاح املرحلة 
وس���يخوض القادسية التدريب يوم غد 
على نفس امللعب الذي يستضيف املباراة 
وهو ستاد حلب الكبير الذي يتسع ل� 85 

ألف متفرج.

واضطر األصفر الى التخلي عن خدمات 
ابرز العبيه عن���د املغادرة وكان آخرهم 
مبثاب���ة الصدمة للفريق بعد ان تعرض 
املهاجم احم���د عجب الى إصابة بالركبة 
»عبارة عن جتمع مياه فيها« في مباراة 
الصليبخات أول من أمس بالدوري املمتاز 
والتي أجبرته عل���ى البقاء في الكويت 
ملواصلة العالج مع زميله حسني فاضل 
والذي يعاني من نفس اإلصابة والتي رمبا 
تغيبه عن مباراة ايس���ت بنغال الهندي 
في 24 اجلاري وأم���ام التضامن في 20 
منه بالدوري املمتاز وبالتالي فان املدرب 
محمد إبراهيم سيحاول ان االعتماد أكثر 

على العبيه البدالء وإعطاءهم دورا اكبر 
في املباريات املقبلة الس���يما ان اغلبهم 
لن يغادر معه الى الهند بس���بب ظروف 
دراسية وإصابات وعمل ومنهم عبدالعزيز 

املشعان.
من جهته، يحاول مدير الفريق األول 
جمال مبارك متابعة حالة الالعبني املصابني 
والذين يتزايد عددهم من بعد كل مباراة 
فبع���د اصابة األنص���اري ومجيد طالل 
وصالح اجلمعة وفهد األنصاري جاءت 

إصابة عجب لتكمل مسلسل اإلصابات.
في املقابل، يحاول االحتاد الس���وري 
االعتم���اد على عام���ل الضغط من خالل 

جمهوره الكبير السيما انه اختار ستاد 
حلب الكبير الذي يزيد ب� 20 ألفا عن ملعبه 
الرئيس���ي احلمدانية وبالتالي سيكون 
مطالبا باحلفاظ عل���ى الصدارة بعد ان 
تغلب على ايس���ت بنغ���ال 3-1 في عقر 

دار األخير.
 ويض���م االحتاد عددا من النجوم في 
الذي  أبرزهم عبدالفت���اح االغا  صفوفه 
سجل هدفني في مرمى ايست بنغال والعبا 
املنتخب املدافع وائل عيان والعب الوسط 
معتز كيلوني باإلضاف���ة الى محترفني 
اثنني الكاميروني اوتوبونغ افيه والعاجي 

إبراهيم توريه.

كاظمة يؤجل
المؤتمر الصحافي

كميل إلى الرياض 
لتقييم حكام النخبة

القادسية يهزم 
السالمية في »الصاالت«

انطالق بطولة كأس 
اتحاد القوى

أعلن مجلس إدارة نادي كاظمة 
عن تأجيل املؤمتر الصحافي الذي 
كان مقررا أمس الى موعد يحدد 
الحقا لظ���روف طارئة، وكانت 
ال���ى املؤمتر  ق���د دعت  اإلدارة 
الصحافي للحديث حول عملية 
قيد وتسجيل األعضاء اجلدد في 
النادي منذ اطالق احلملة رسميا 
اعتب���ارا من األول م���ن فبراير 

املاضي.

الب���الد أمس احملاضر  غادر 
اآلسيوي ومقيم احلكام في االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم الدولي سعد 
الدولي  كمي���ل ملراقبة احلك���م 
القحطاني  الس���عودي عبداهلل 
والذي أدار مباراة القمة بني ناديي 
الدوري  الهالل والشباب ضمن 
السعودي للمحترفني، ويأتي هذا 
التقييم متهيدا لترشيح احلكم 
الى حكام  السعودي لالنضمام 

النخبة لالحتاد اآلسيوي 2011.

حقق القادسية فوزا مثيرا في 
بطولة دوري الصاالت لكرة القدم 
بتغلبه على الس���املية 5-3 بعد 
لقاء ممتع حضره جمهور كبير 
من الناديني مأل صالة اليرموك في 
اجمل لقاءات البطولة حتى اآلن 
ليحصل القادسية على اول نقطتني 
ف���ي املجموعة األول���ى ويتلقى 

الساملية خسارته الثانية.
حضر املباراة الشيخ طالل الفهد 
ورئيس نادي الساملية د.عبداهلل 
الطريجي، وجلنة الصاالت وانتهى 

الشوط االول بالتعادل 2-2.
اليوم مب���اراة واحدة  وتقام 
الثانية وجتمع  ضمن املجموعة 
خيط���ان برصي���د نقطت���ني مع 
التضامن صاحب النقطة الواحدة 
وتبدأ املباراة في الثامنة والنصف 

مساء.

تنطلق في الساعة 4:30 مساء 
اليوم منافسات اليوم االول من 
بطولة كأس االحتاد اللعاب القوى 
لفئتي العمومي والناشئني والتي 
ينظمه���ا االحتاد عل���ى مضمار 
وميدان العاب امليدان في كيفان 
ضمن نش���اط االحتاد للموسم 

احلالي، وتستمر اربعة ايام.

 األبيض يؤدي تدريبه الرئيسي على ستاد »فاتوردا«

مبارك الخالدي
يؤدي الفريق األول لك����رة القدم في 
الكويت تدريبه الرئيسي عصر اليوم على 
ستاد »فاتوردا« استعدادا ملواجهة اخوة 
تشرش����ل الهندي في اجلولة الثانية من 
املجموع����ة الثانية لبطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي والتي تضم ايضا الهالل الساحلي 

اليمني.
وكان االبيض قد أجرى تدريبا خفيفا 
عل����ى امللعب الفرع����ي اول م����ن امس، 
اش����تمل على متارين االحماء اخلفيف، 
وفك العضالت بعد الرحلة الطويلة التي 

استغرقت 7 ساعات لوصوله الى مدينة 
جوا الهندية.

وأدى الفري����ق عص����ر ام����س تدريبا 
آخر اش����تمل على النواح����ي التكتيكية 
الالعبني  والتنظيمية، متثلت بتحركات 
على ش����كل مجموعات مع إشراك بعض 
الالعبني في مراكز يراها املدرب ضرورية 
وفق رؤيته الفنية لسد النقص في العمق 
الدفاعي لغياب يعقوب الطاهر، حيث من 

املقرر ان يلعب مكانه سامر املرطة.
ومن اخليارات املتاحة إشراك فهد حمود 
أساسيا في الظهير االمين لالستفادة من 

خبرة حسني حاكم في وسط امللعب، اضافة 
الى اجادته التغطية الدفاعية الى جانب 
جراح العتيقي، على ان يكون البرازيلي 

روجيريو خلف املهاجمني.

آرثر يحذر الالعبين

من جهته، قال مدير الكرة عادل عقلة: 
ان الروح املعنوية لالعبني عالية لتعويض 
النقطة التي فقدناها على ارضنا اثر التعادل 
مع الهالل 2-2 خصوصا اننا نثق بالعبينا 
وعطائهم، وهم حتت ضغط املنافسات، 
فالتجارب السابقة أثبتت ان العبي العميد 

كثيرا ما يتألقون خارج ارضهم.
وأضاف ان البركة في الالعبني املوجودين 
لسد النقص بسبب االصابات وهم يعقوب 
الطاهر وناصر القحطاني ووليد علي، فيما 

لم تتأكد مشاركة فهد عوض.
وأوض����ح عقلة ان امل����درب ارثر حذر 
الالعبني خالل احملاض����رة النظرية قبل 
تدريب امس من مغبة االستهانة بالفريق 
الهن����دي، واللعب بجدي����ة تعكس هوية 
البطل، ومش����ددا على ضرورة التوازن 
بني الدف����اع والهجوم للحد من الهجمات 

السريعة للخصم.

آرثر ركز على االنضباط الدفاعي استعداداً لتشرشل في كأس االتحاد اآلسيوي

العهد يصل اليوم لمواجهة كاظمة
بيروت ـ ناجي شربل

تصل قبل ظهر اليوم الى البالد بعثة 
نادي العهد متصدر الدوري اللبناني، 
للقاء كاظمة على ستاد الصداقة والسالم 
بعد غد االربعاء، في املرحلة الثانية من 
املجموعة الثالثة لكأس االحتاد اآلسيوي 

لكرة القدم.
وكان العهد قد خسر مباراته االولى 
امام ناساف األوزبكستاني 0 – 4 على 
ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية 
في املرحلة االولى. اال ان أمني سر النادي 
محمد عاصي، قلل من أهمية اخلسارة، 
وقال ل� »االنباء«: »جاءت خسارتنا أمام 
ناساف في مرحلة حساسة في الدوري 
اللبناني، اذ كان العبونا يركزون على 
حسم موقعة الصدارة، وكانوا يتطلعون 
الى املباراة مع الصفاء بعد ثالثة ايام من 
املباراة مع ناساف. لذا لم يركز العبونا 
على املباراة، وهذا طبيعي بالنسبة الى 
العبني لم يبلغوا درجة عالية من االداء 
االحترافي، الذي يصاحبه خبرة خوض 

مباريات مكثفة حتت الضغوط«.
واض���اف: »وق���د دعون���ا الالعبني 
عشية الس���فر الى الكويت، الى حتمل 
مسؤولياتهم، وتقدمي أداء يليق بالنادي 
وبالكرة اللبنانية، وتغيير واقع احلال 
في ه���ذه املجموعة. نعرف جيدا ثبات 
أداء كاظمة، وهو ال���ذي يحقق نتائج 
جيدة، وخصوصا في املسابقة اآلسيوية، 
وقد تغلب على اجليش السوري على 
ارضه في املرحلة االولى. نحن نحترم 

الكرة الكويتية، وموهبة العبيها الذين 
يتأسسون بشكل تقني جيد. ونتطلع 
الى مواكبة من ابناء اجلالية املوجودين 
بكثرة في الديرة، علما انه ال اتصاالت 
مع أحد في هذا الش���أن، وخبرتنا في 
الكويت ضعيفة. لقد اجنزنا التحضيرات 
الفنية، والفريق حسم عمليا التنافس 
في الدوري، على رغم تش���ديدنا على 
عدم االستهتار مبا تبقى من مباريات، 
الستعادة كأس البطولة التي حملناها 

في 2008«.
وتتألف بعثة العهد من رئيس النادي 
أسامة احللباوي، ونوابه الثالثة موسى 
مكي ومتيم سليمان )رئيس نادي السد 
بط���ل لبنان لكرة اليد( وأدهم طباجة، 
الى جانب االداريني محمد عاصي وعلي 
زنيط، واملدرب محمود حمود ومساعده 
محمد الدقة ومدرب احلراس خليل كركي 
واملعالج الفيزيائي محمد حسني، و18 
العبا هم: محمد حمود، محمد سنتينا، 
باس���م مرمر، البرازيل���ي فابيو دوس 
سانتوس، عباس كنعان، حسن مزهر، 
سامر زين الدين، حسني علوية، حسني 
دقيق، حس���ن معتوق، عباس عطوي 
»اونيكا«، محمود العلي، هيثم فاعور، 
الفلسطيني محمد ابو عتيق، علي الرضا 

علوية، حمزة سالمي.
البعثة في فندق »موڤنبيك«  تقيم 
وستؤدي مترينني يوميا، أحدهما صباحي 
خاص باللياقة البدنية، والثاني في موعد 

املباراة ويتضمن اخلطط التكتيكية.

عاصي شدد على طي الخسارة أمام ناساف


