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ردود فعل متباينة لتصريح الحمود

»اإلدارية« تقدم موعد
جلسة قضية العربي

عبداهلل العنزي 
قدم���ت الدائرة اإلدارية في احملكم���ة الكلية موعد 
جلس���ة الدعوى املرفوعة من رئي���س النادي العربي 
السابق جمال الكاظمي بصفته وآخرين ضد مدير عام 
الهيئة العامة للش���باب والرياضة بصفته، وذلك الى 
جلسة 28 اجلاري بدال من 25 ابريل املقبل، وذلك بناء 

على طلب محامي الكاظمي.
من جانب آخر، أثار التصريح الذي أدلى به رئيس 
اللجنة املؤقتة في النادي العربي الشيخ سلمان احلمود 
ردود فع���ل متباينة بني أعض���اء اجلمعية العمومية 
للنادي، فبعد ان كان التوجه العام الذي يسود »اخليمة 
العرباوي���ة« مقر قيادة املعارض���ة يتجه نحو تزكية 
احلمود لرئاس���ة القائمة املقبلة للنادي، جاء تصريح 

احلمود ليعيد خلبطة االوراق العرباوية مجددا.
وكان احلمود قد أصدر تصريحا معمما على وسائل 
االعالم، هاجم فيه الهيئة العامة للش���باب والرياضة، 
وطالب بتغيير قياداتها، وانتقد طريقتها في حل االندية 
العش���رة التي تش���كل غالبية اجلمعية العمومية في 
احتاد الكرة، حيث كان يجب عليها ان حتترم رغبات 
اجلمعيات العمومية لهذه االندية ألنها هي من أوصل 
مجالس اداراتها الى مناصبهم عن طريق االنتخابات.

وامتدح في الوقت نفس���ه الشيخ طالل الفهد قائال 
انه ب���دال من ان يجد التكرمي على ما قدم من اجنازات 
فإنه يتعرض حاليا الى ظلم وإجحاف كبير من خالل 

القوانني الرياضية.
مصادر مقرب���ة من احلمود قالت ل���� »األنباء« ان 
تصريحه األخير جاء من منطلق كونه شخصية رياضية 
مخضرمة لها وجهة نظر في االزمة احلالية، ولم يصرح 
بصفة رئيس اللجنة املؤقتة في العربي، بل من منطلق 
ابداء وجهة نظره في هذه االزمة، فمن غير املعقول ان 
متنع شخصية رياضية ذات ثقل كبير مثل احلمود من 

ابداء وجهة نظرها في قضية مهمة.
من جانبهم، عقد عبدالرحمن الدولة وجاسم السبتي 
وياس���ر ابل وابراهيم الش���هاب اجتماعا ناقشوا فيه 
تداعيات تصريح احلمود خصوصا فيما يتعلق بانتقاده 
للهيئة العامة للشباب والرياضة، وكان ابرز ما اتفق 
عليه املجتمعون الغاء التزكية السابقة منهم للحمود 
كرئيس للقائمة والبحث عن ش���خص جديد لرئاسة 
القائمة التي س���تخوض انتخابات العربي التكميلية 
10 مايو املقبل.وم���ن املتوقع ان ينحصر االختيار في 
اسمني فقط هما: ابراهيم الشهاب وياسر ابل، على ان 
يتم االتفاق فيما بينهم قبل إعالن اي اسم جديد كرئيس 

للقائمة خشية االنشقاق.

يحيى حميدان
سجل القادسية والكويت بداية 
جيدة ف����ي انطالق مباريات املربع 
الذهبي لدوري السلة بعد فوز االول 
على كاظمة 92 - 76 والثاني على 
اجله����راء 89 - 69 امس في صالة 

يوسف الشاهني بنادي كاظمة.
وتصدر الكويت الفرق برصيد 
نقطتني امام القادس����ية بالرصيد 
ذاته، فيما حصل اجلهراء وكاظمة 

على نقطة.
وبعد اللقاء تبادل العب اجلهراء 
نايف الصندلي الشتائم والضرب 
مع العب الكويت حسني عبدالرحمن 
وتش����ابكا باألي����ادي ولوال تدخل 
العقالء خلرج����ت األمور إلى ما ال 

حتمد عقباه.
ف����ي املب����اراة االول����ى، فرض 
القادس����ية س����يطرته مبكرا على 
مجري����ات املباراة، وس����اهم لعب 
كاظمة بطريقة دفاع املنطقة في تألق 
العبا القادس����ية عبداهلل الصراف 
وفهاد السبيعي في تسديد الرميات 
الثالثي����ة بأريحية ليقودا االصفر 
النهاء الربع االول ملصلحته بنتيجة 
29 - 20. وواصل القادسية افضليته 
ف����ي الربع الثاني عل����ى الرغم من 
محاوالت كاظمة تعديل النتيجة عبر 

حتركات احمد البلوشي واالميركي 
الربيعة  جون اويدن وعبدالعزيز 
اكبر،  والتي كانت حتتاج لتركيز 
ليحافظ القادس����ية على افضليته 
في النتيج����ة 50 - 37 عند نهاية 

الربع الثاني.
وس����ارت االم����ور كم����ا أرادها 
القادسية في الربع الثالث من خالل 
تس����رع العبي كاظمة واضاعتهم 
الربع  للهجمات بس����هولة لينهي 
ملصلحته بنتيجة 69 - 53، وساهم 
عدم توفيق العبي كاظمة في تسجيل 
الرميات احلرة التي حصلوا عليها، 
حيث اضاع����وا 16 رمية حرة في 
املجم����ل العام للمباراة، في إخراج 

القادسية فائزا في املباراة.
القادس����ية فهاد  وأحرز العب 
الس����بيعي، احلاصل على جائزة 
افضل العب في املباراة 24 نقطة، 
فيما اضاف زميله الصراف 18 نقطة 
ثم كل من احمد سعود واالميركي 

جويل بوكس 11 نقطة.
ومن جهة كاظمة كان االميركي 
اوماي ويس����لي االبرز ب� 27 نقطة 

ثم البلوشي ب� 9 نقاط.
قاد اللقاء طاقم حتكيمي مكون 
من محمد الصالح واحمد الصالح 

من السعودية وسالم الهزاع.

وفي املباراة الثانية حقق الكويت 
فوزا سهال على اجلهراء الذي كانت 
اطاللته االولى مخيبة لآلمال. وحاز 
الكويت على االفضلية في جميع 
ارباع املباراة )28 - 15، 49 - 26، 

69 - 48 و89 - 69(.
أدار املباراة احلكام ماجد عيسى 
وفاضل غلوم من البحرين ومحمد 

سبتي.
إل����ى ذلك، تترقب جماهير كرة 
الس����لة لق����اء القمة ال����ذي يجمع 
القادس����ية مع الكويت ف����ي ال� 5 
مس����اء اليوم في اجلولة الثانية، 
وتليها مواجهة اخرى ال تقل اهمية 
بالنس����بة لطرفيها حي����ث يلتقي 
اجلهراء وكاظمة في ال� 7 مس����اء. 
وتقام املباراتان في صالة يوسف 

الشاهني بنادي كاظمة.
ف���ي املب���اراة االول���ى يدخل 
القادس���ية والكوي���ت املواجهة 
ولديهما طموح واحد هو اإلطاحة 
باآلخر، خاصة ان نقطتي مباراة 
الي���وم س���تمنحان الفائز دفعة 
معنوية كبيرة في باقي جوالت 
املربع الذهبي. وبال شك ستزحف 
جماهير الفريقني الى صالة يوسف 
الشاهني اليوم لتحفيز العبيها لبذل 
أقصى ما لديهم في هذه املواجهة 

الصندلي وعبدالرحمن أشعال معركة باأليادي والشتائم خارج الصالة 

بداية ناجحة للقادسية والكويت في انطالق »ذهبي السلة«

السفير السوري بسام عبداملجيد مرحبا بالنجم فراس اخلطيب

عبداملجيد متوسطا فريق درعا بطل الدورة

فيصل اجلزاف أثناء استقباله أحد مسؤولي »الشباب والرياضة« بدول مجلس التعاون

محترف كاظمة أوماي ويسلي يحاول التسجيل مبضايقة أحمد سعود 
»اآلسيوي« يرفض المشاركة الكويتية في »أندية الخليج« و»آسيا«

رفض االحتاد اآلس��يوي لكرة السلة مشاركة 
الفرق الكويتية في بطولتي اندية اخلليج وآس��يا 
اللتني ستقامان في ابريل ومايو املقبلني وذلك بسبب 
تعليمات االحتاد الدولي التي ترفض مشاركة اندية 
الكويت في احملافل اخلارجي��ة قبل رفع التعليق 
املف��روض على رياضتنا من قبل اللجنة االوملبية 
الدولية. وجاء رفض اآلس��يوي عبر كتاب رسمي 
موقع من امني سر االحتاد القاري داتو تشو هوك 

تلقته اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون لكرة 
السلة والتي قدمت مقترحا ملنح االندية الكويتية 
فرصة املشاركة في بطولة اخلليج، اال ان االحتاد 
اآلس��يوي حذر من تلك املش��اركة سواء لألندية 
او احل��كام او املراقبني في بطولتي اندية اخلليج 
واسيا. اجلدير ذكره ان القادسية كان من املفترض 
ان يشارك في البطولتني املذكورتني اضافة الى ناد 

آخر يحدده احتاد السلة في وقت الحق.

بحضور السفير السوري والخطيب وزينو

درعا يتوج بطاًل لـ »المغتربين السوريين« 

حتت رعاية وحضور الس���فير السوري لدى 
البالد بسام عبداملجيد ورئيس اجلالية السورية في 
الكويت ابراهيم احلجل، اختتمت بطولة املغتربني 
السوريني الثانية لكرة القدم، بتتويج فريق درعا 
بطال بعد فوزه على حوران بهدف وحيد سجله 

كابنت الفريق قاسم فؤاد.
حض���ر البطول���ة جمهور كبير م���ن اجلالية 
الس���ورية، كما حضر مهاجم القادسية السوري 
فراس اخلطيب، ومهاجم العربي السوري محمد 
زينو. وفي ختام البطولة، قام عبداملجيد بتسليم 
اجلوائز للفرق الثالثة االولى، باالضافة الى جائزة 
الهداف وافضل العب وحارس والتكرمي احلكام.

وق���ال عبداملجيد: ان هذه ال���دورة تعتبر من 
الدورات التشجيعية للشباب السوري، الذين قاموا 
بجهد جبار بتجميع 16 فريقا من اجلالية السورية، 

آمال ان تتكرر هذه البطولة في املستقبل.
واضاف: ان هذه البطوالت توضح الدور الكبير 
الذي تقوم به الكويت من مساعدة جلميع الوافدين، 
وحرصت على توفي���ر املالعب الجراء البطولة، 
وهذا التصرف ليس غريبا عليها، مبينا ان هناك 
العديد من املخططات الضافة العاب اخرى وكذلك 

تطوير الدورة احلالية.
وأعرب عبداملجيد عن امله في ان تقام بطولة 
جلميع اجلاليات العربية في الكويت، وشكر اللجنة 
املنظمة واللجان العاملة في البطولة وفي مقدمتهم 
رئيس اللجنة املنظمة مهند الصحن على املجهود 

اجلبار الذي قام به.
 من جهته، ق���ال ابراهيم احلجل: ان البطولة 
شهدت مش���اركة 240 العبا وهو عدد كبير، وان 
الهدف الرئيسي من البطولة هو لم شمل الشباب 
السوري في الكويت، وتواصلهم فيما بينهم لتقوية 
العالقات، والترفيه عن الش���باب، وشكر السفير 
بسام عبداملجيد على حضوره واللجنة املنظمة 

على جهودها.
من جانبه، هنأ رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
مهند الصحن الفرق الفائزة، واملشاركة على الروح 
الرياضية التي ابدتها خالل املنافس���ات، واكد ان 
البطولة ستقام مرتني في كل عام، وستشهد بعض 
التعديالت لتطويرها من خالل زيادة عدد الفرق، 
ونظ���ام البطولة ورفع القيم���ة املادية للجوائز، 
وشكر السفير بسام عبداملجيد على تلبيته الدعوة 

وتكرميه للفرق الفائزة.

الجزاف: نرحب باألشقاء الخليجيين ونأمل بقرارات إيجابية

مسؤولو »الشباب والرياضة« بدول الخليج يبدأون اجتماعاتهم
وتطلع���ات الش���باب اخلليجي، 
معربا عن أمله في اتخاذ القرارات 
التي تصب ف���ي مصلحة جميع 
اخلليجيني على مستوى الشباب 

والرياضة.
ونقل اجلزاف لألشقاء حتيات 
القي���ادة السياس���ية ممثلة في  
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد وولي العهد سمو 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد، مش���ددا عل���ى أن الهيئة 
العامة للشباب والرياضة جندت 
البش���رية والفنية  كل كوادرها 
إلجناح هذا احل���دث على أرض 

الكويت.
اثناء استقباله  وأكد اجلزاف 
االمني العام املس���اعد لش���ؤون 
االنسان والبيئة مبجلس التعاون 
ل���دول اخلليج العربي���ة اهمية 
هذه االجتماع���ات وأهمية دور 
االمانة العام���ة ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في تعزيز 
وترسيخ مفاهيم العمل اخلليجي 
املش���ترك وأثنى عل���ى جهودها 
الكبيرة التي تنعكس بايجابياتها 
على شعوب مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربي���ة وخدمة ابنائه 

ومن بينهم الرياضيون.
وأشاد باملس���يرة اخلليجية 
املباركة وتطلعاتها وخاصة في 
الش���أن الرياضي، مش���يرا الى 
القف���زات اخلليجي���ة الرياضية 
وتكاتف اجلهود بني التنظيمات 
الرياضي���ة اخلليجي���ة من اجل 
مواكبة التطورات وحتقيق املزيد 
من املكاسب للرياضة والرياضيني 

في خليجنا املعطاء.

الش���باب  يب���دأ مس���ؤولو 
والرياضة بدول مجلس التعاون 
اخلليجي في الثالثة عصر اليوم 
اعمال اجتماعاتهم ضمن البرنامج 
الزمن���ي ألنش���طة االجتماع 24 
لوزراء الشباب والرياضة بدول 

املجلس اخلليجي.
وتنطلق هذه االجتماعات بعقد 
االجتماع الرابع والعشرين للمكتب 
التنفيذي لرؤساء اللجان االوملبية 
أمناء سر  اخلليجية مبش���اركة 
اللجان االوملبية اخلليجية وممثل 
االمانة العام���ة ملجلس التعاون 
اخلليجي الذين وصلوا جميعهم 
أمس حلض���ور هذه االجتماعات 
والتحضير لالجتماعات الرئيسية 

املقبلة.
وطبق���ا للج���دول الرس���مي 
لالجتماعات في نسخته االخيرة 
فس���ينعقد غدا االجتماع السابع 
والعشرون لوكالء وزراء الشباب 
والرياضة بدول املجلس ملناقشة 
جدول االعمال التحضيري لالجتماع 
الوزاري الرابع والعشرين لوزراء 
الشباب والرياضة بدول مجلس 
التعاون الذي سينعقد في احلادية 
عش���رة ظهرا بقاعة االجتماعات 
الرئيسية بفندق الريجنسي باالس 

االثنني املقبل.
وس���ينعقد االجتم���اع ال� 24 
لرؤس���اء اللج���ان االوملبية في 
الثانية عشرة ظهر االحد ويتخلله 
حفل تكرمي عدد من الشخصيات 
التي خدمت منظومة  الرياضية 
العمل االوملبي والرياضي املشترك 

في دول اخلليج.
وقد ب���دأت الوفود اخلليجية 
بالتوافد الى الكويت اعتبارا من 

األنشطة الشبابية باإلمارات جمال 
احلمادي.

الجزاف يرحب باألشقاء

 م���ن جانبه، رح���ب رئيس 
مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة العليا الجتماعات الدورة 
ال� 24 فيصل اجلزاف باألش���قاء 
من دول مجلس التعاون مبناسبة 
بدء البرنامج الزمني لالجتماعات 

واالنشطة املصاحبة لها.
الش���باب  وزراء  أن  وأك���د 
والرياضة بدول مجلس التعاون 
يتطلعون إلى حتقيق آمال وغايات 

والرياضة مبملكة البحرين الشيخ 
فواز بن خليفة مساء االحد، فيما 
وصل النائب االول لرئيس اللجنة 
االوملبية البحرينية الشيخ سلمان 
ب���ن ابراهيم آل خليف���ة والقائم 
بأعمال مدير عام شؤون الرياضة 
الشيخ عبداهلل اخلليفة لتمثيل 

البحرين في هذه االجتماعات.
كما وصل وكيل وزارة الشؤون 
الرياضية في سلطنة عمان الشيخ 
رشاد الهنائي ونائب رئيس اللجنة 
االوملبية العمانية م.حبيب مكي 
واالم���ني العام لرعاية الش���باب 
باالمارات إبراهيم عبد امللك واألمني 
املساعد خالد املدفع ومدير إدارة 

امس فيما س���يصل الليلة نائب 
الرئيس العام لرعاية الش���باب 
� نائب رئي���س اللجنة االوملبية 
السعودية األمير نواف بن فيصل 
على رأس الوفد، بينما يصل غدا 
وزير الشؤون الرياضية ورئيس 
اللجنة االوملبية العمانية م.على 
الس���ندي ونائب رئيس اللجنة 
االوملبية القطرية الشيخ سعود 
بن عل���ي آل ثاني ووزير الثقافة 
والشباب وخدمة املجتمع ورئيس 
الش���باب  العامة لرعاية  الهيئة 
العربية املتحدة  بدولة االمارات 
عبدالرحم���ن العويس، ويصل 
رئيس املؤسسة العامة للشباب 

تمديد عمل مجالس 
اإلدارات المؤقتة

أكاديمية برشلونة ـ الكويت
يتوج بطالً في دبي

أصدر رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجل���زاف ق���رارا بتمديد عمل 
املجالس املؤقتة إلدارات كل من أندية 
اليرموك، التضامن، اجلهراء، الساحل، 
النص���ر  القادس���ية،  الصليبخ���ات، 

وخيطان.
وقد جاء قرار التمديد بناء على قرار 
مجلس إدارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة املنعقد بتاريخ 14 اجلاري.

وقد قرر مجل���س إدارة الهيئة ان 
تستمر اللجان املؤقتة في األندية على 
رأس عملها حلني انتهاء السنة املالية 
في شهر ابريل املقبل على ان يكون بعد 
ذلك إعادة لتش���كيل اللجان من خالل 
تغيير أعضائها بآخرين متهيدا إلجراء 

انتخابات تكميلية في األندية.

شارك فريقان من أكادميية برشلونة � الكويت في بطولة مصغرة 
ف���ي دبي في الفترة من 4 الى 6 اجلاري، وكان املركز األول من نصيب 
األكادميية، وكان الوفد حتت إش���راف املدرب���ني عبدالعزيز العوضي 

وروبرت ومحمد الفيلكاوي.

فيما ابتعد البرتقالي احد األندية 
الوطنية  املغذي���ة للمنتخب���ات 
بالنجوم والالعبني عن املناسبات 
الكبيرة منذ فترة ليست بالقليلة.  
ويعتمد البحريني سلمان رمضان 
مدرب كاظمة على اللعب اجلماعي 
الالعبني  الفرصة ألغلب  وإعطاء 
متى ما احتاج اليهم، فيما ستكون 
التعليمات اغلبها موجهة الى صانع 

العاب الفريق احمد البلوشي وذلك 
لتوزيع التمريرات السليمة لزمالئه 
التصويب  الت���ام عند  والتركيز 
من خ���ارج القوس. وفي اجلبهة 
املقابلة، يعول مدرب اجلهراء محزم 
العتيق على امكانيات جنوم الفريق 
عبدالعزيز ضاري ونايف الصندلي 
ومحمد املطيري في ترجيح كفة 

فريقهم في األوقات الصعبة.

احلساسة التي يصعب فيها التكهن 
بهوية الفائز حتى الثواني االخيرة 
م���ن املباراة اذ يزخ���ر كل فريق 
النج���وم. ويدرك  مبجموعة من 
مدرب القادسية املقدوني جوردانكو 
ديفيدنكوف مكامن اخلطورة في 
االبيض وابرزها حتركات املتألق 
راشد رياض في الدفاع والهجوم 
وإجادته التسجيل من االختراق او 
التصويب من خارج القوس، فيما 
ستكون املسؤولية مضاعفة على 
دفاع القادسية للحد من خطورة 
صانع الع���اب الكويت االميركي 
اندريه بيتس والذي باستطاعته 
الفردية متى ما  إيجاد احلل���ول 
احتاج اليها مدربه الصربي زوران 
زوبيسفيك. وايضا سيكون احلمل 
الكويتاوي  الدفاع  مضاعفا على 
وذلك للحد من اخلطورة الهجومية 
للقادسية التي تتشكل دائما من 
خالل اختراقات عبداهلل الصراف 
وتصويبات فهاد السبيعي وصقر 
عبد الرضا، وفي النواحي الدفاعية 
يعتمد ديفيدنك���وف على أحمد 
س���عود وعبدالعزي���ز احلميدي 

واالميركي جويل بوكس.
وفي املباراة االخرى، سيكون 
الصراع على أش���ده بني كاظمة 
واجلهراء الطامحني الى خطف لقب 
ال���دوري بعد ان غاب عن خزائن 
األول في املواسم العشرة االخيرة 
والثاني الذي كان آخر لقب له في 

موسم 1997/96.
وباس���تطاعة كل فري���ق ان 
يخط���ف نقطتي املب���اراة حيث 
يتميز الفريقان بوجود وفرة من 
الالعبني املوهوبني القادرين على 
صنع الفارق في أي وقت وحتى في 
الثواني االخيرة من املباراة نظرا 
خلبرته���م الطويلة في املباريات 
احلساسة، وان كان اجلهراء يتفوق 
على خصمه بخوضه العديد من 
النهائيات في املوسمني املاضيني، 

)عادل يعقوب(


