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»بطلعة روح« األصفر يعبر من بوابة »البنغال«
عبدالعزيز جاسم

متكن القادسية اخلروج من مأزق ايست 
بنغال الهندي في كلكتا بعد ان فاز عليه 
بشق األنفس 3-2 في اجلولة الثالثة من 
منافسات املجموعة الرابعة بكأس االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم. 
وش���هدت املباراة ظلما حتكيميا من 
املالديفي س���ليم علي الذي تغاضى عن 
الكثير من األخطاء التي ترتكب بحق العبي 
االصفر وجاءت بداية االصفر قوية، ففي 
الدقيقة الثالثة وعن طريق بدر املطوع جاء 
الهدف األول للقادسية، واستمر االصفر 
على أدائه العال���ي ومتكن من مضاعفة 
النتيجة بهدف من أقدام السوري جهاد 
احلسني، ثم تعرض العب الوسط فيصل 
العنزي الى اصابة اضطر على اثرها املدرب 
محمد ابراهيم الى اخراجه وأش���رك بدال 
منه عامر معتوق، ثم جاء هدف التقليص 
بعد التبديل بدقيقة اليس���ت بنغال عن 
طريق العب الوسط بيجني سينغ )25( 
لينتهي الشوط االول 2 1. ويبدو ان االرهاق 
والتعب ناال من العبي االصفر في الشوط 
الثاني حيث لم يكن مستواهم كما بدأوا 
املباراة ليتمكن ايست بنغال من تسجيل 
هدف التعادل عن طريق مهاجمه الغاني 
يوسف يعقوبو )67(، وقام ابراهيم بعدها 
باخراج محمد راشد وادخل بدال منه علي 
الشمالي، ثم اخرج البديل عامر املعتوق 
وأدخل املهاجم سعود املجمد ليرمي بكل 
أوراقه، ليعود جنم الفريق املطوع قبل 
نهاية املباراة مرة اخرى ويسجل الهدف 
الثاني له والثال���ث لفريقه ليهدي ال� 3 
نقاط لألصفر ليدخل املنافسة مرة اخرى 
للحصول عل���ى بطاقة التأهل الى الدور 
الثاني، وس���يلتقي القادسية مع ايست 
بنغال مرة ثانية في الكويت في اجلولة 
الرابع���ة 6 ابريل املقبل، وفي حال فوزه 
فإنه سيضمن التأهل بصورة كبيرة الى 

الدور الثاني.

ظلم تحكيمي

وبعد انتهاء املباراة وفي اتصال هاتفي 
قال مدي����ر الكرة في القادس����ية ابراهيم 

املسعود: اهلل يعني الالعبني على حرارة 
اجلو والظلم التحكيمي والنجيل الصناعي، 
مشيرا الى ان االصفر حقق الفوز بصعوبة 
لعدة عوامل أولها الظلم التحكيمي، ثم كانت 
درجة احلرارة املرتفعة والتي استنزفت 
طاقة الالعبني في الشوط االول حيث بدأت 
املباراة في الثالثة عصرا وهو توقيت حار 
جدا ثم ان عشب امللعب كان صناعيا وهو 
ما لم يتعود عليه العبونا. وبني املسعود 
ان الالعب فيصل العنزي تعرض الصابة 
خرج على اثرها من امللعب، وهو ما اثر 
كثيرا على وس����ط امللعب ألن اخليارات 
امام محمد ابراهيم كانت محدودة لوجود 
16 العبا فقط سافروا مع الوفد الى الهند، 
مبينا ان الف����وز وحتقيق ال� 3 نقاط هو 
املهم بعد ان تغلب الالعبون واجلهازان 
االداري والفني على هذه الظروف القاهرة.  
وعن استقبال ايست بنغال لوفد االصفر 
قال ان���ه كان جيدا كم���ا ان الفندق كان 
على مستوى عال وبالتالي لم نواجه أي 
صعوبة في التعامل معهم لكن املشكلة 
الوحيدة كانت التأقلم مع فارق التوقيت 
بني الكويت والهند، مشيرا الى ان األصفر 
التدريب  اليوم وسيكون  سيصل عصر 
غدا استعدادا ملس���ابقة كأس سمو ولي 
العهد. وفي املجموعة نفسها، فاز االحتاد 
السوري على النجمة اللبناني 4-2 في 
املباراة التي اقيمت بينهما على ستاد حلب 
الكبير أمام نح���و 30 ألف متفرج أمس.  
وس���يطر أصحاب األرض على مجريات 
الش���وط األول متاما وتقدم ب� 3 اهداف 
نظيفة تناوب على تسجيلها عبد الفتاح 
األغ���ا )10 و45( والكاميروني اوتوبوغ 
)14(. بي���د ان النجمة قدم وجها مختلفا 
في الش���وط الثاني وجنح في تقليص 
الفارق الى هدف واحد بثنائية ملهاجمه 
السنغالي ديوب )56 و89(، قبل ان يسجل 
محمد فارس هدف االطمئنان لالحتاد في 
الدقيقة االخيرة. وانفرد االحتاد بصدارة 
املجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق 
نقطت���ني عن القادس���ية، في حني جتمد 
رصيد النجمة عند 4 نقاط مقابل ال شيء 

اليست بنغال.

المسعود لـ »األنباء«: حرارة الجو والحكم والملعب سبب الفوز الصعب .. واالتحاد يتصدر المجموعة

أسعد البنوان

الشيخ فواز بن محمد متفقدا ستاد جابر برفقة فيصل اجلزاف ود.حمود فليطح

الزمالء اإلعالميون في لقطة جماعية 

جهاد احلسني سجل الهدف الثاني للقادسية

البنوان يشيد ببادرة المحمد لتوفيره طائرة خاصة

الرشيدي يقود الكرامة للفوز
عزز الكرامة الس���وري صدارته لفرق املجموعة 
االولى بعد فوزه في حمص على ضيفه االهلي اليمني 
2 - 0 في ختام اجلولة الثالثة. وسجل فهد الرشيدي 
)55( وعالء الش���بلي )75( هدفي الكرامة الذي رفع 
رصيده الى 7 نقاط بفارق نقطتني امام شباب االردن 
الذي تعادل مع مضيفه صحم العماني دون اهداف. 
وانعش الوحدات آماله بالتأهل للدور الثاني بعد فوزه 
على ضيفه النهضة العماني 2 - 0 ضمن املجموعة 
اخلامسة. وفي املجموعة نفسها، فاز الرفاع البحريني 

على مضيفه الريان القطري 2 - 0.
وتعادل العهد اللبناني مع ضيفه اجليش السوري 

1 - 1 ضمن املجموعة الثالثة.
وافتتح محمود العلي التسجيل للعهد بعد استثماره 
كرة عرضية من مسافة قريبة امام املرمى )16(، وعادل 

اجليش سريعا عبر برهان صهيوني )18(.
وحصد الفريقان اول نقطة لكل منهما في املجموعة 
التي يتصدرها كاظمة برصيد 9 نقاط مقابل 6 نقاط 

لناساف االوزبكي.

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي 
كاظمة اسعد البنوان باسمه واسم 
أعضاء املجلس عن عميق الشكر 
واالمتنان لبادرة س���مو رئيس 
مجل���س الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد بتأمني طائرة خاصة لنقل 
الفري���ق إلى أوزبكس���تان حيث 
ع���اد »البرتقالي« بانتصار ثمني 
ومستحق على مضيفه ناساف 1-2 

في كأس االحتاد اآلسيوي.
وثمن البن���وان رئيس الوفد 
بادرة سمو رئيس مجلس الوزراء 
بتأمني الطائ���رة لنقل الوفد الى 
اوزبكس���تان واعادته الى البالد، 
مؤك���دا أنها ليس���ت غريبة على 
الرياضيني  ابنائه  س���موه جتاه 
الذين تعودوا على دعم س���موه 

لهم واحتضانه لهم.
وشدد على ان الطائرة اخلاصة 
خففت الكثير من املعاناة واملشقة 
عن العبي كاظم���ة وأجهزته في 
الوصول عبر رحالت ومحطات 

كاظمة ملجموعته الثالثة في كأس 
االحتاد اآلس���يوي وانتصاراته 
الدوري  وعروضه األخي���رة في 
املمتاز تؤكد ان سياس���ة مجلس 
اإلدارة لبناء فريق حالي جله من 
الواعدين والش���باب، تسير في 

الطريق الصحيح. 
وأشاد البنوان بالعرض والروح 
العالية التي بدا عليها الالعبون في 
املباراة وسط أجواء مناخية باردة 
جدا وجماهير اخلصم التي مألت 
امللعب بكاملها، مشيرا  مدرجات 
الى ان الفوز حتقق بعطاء الالعبني 
وتكاتف جميع أف���راد الوفد من 

فنيني وإداريني. 
ومتنى البن���وان كل التوفيق 
والنجاح لالعبي »البرتقالي« في 
مسعاهم للتأهل الى الدور الثاني 
من املس���ابقة حيث انه الح بقوة 
وكذلك بجهوده���م املقبلة للفوز 
بلقب كأس سمو األمير والدوري 

املمتاز.

عديدة الى مدينة قرشي حيث جرت 
مباراة امس األول. واهدى البنوان 
الف���وز الكبير الذي حققه كاظمة 
وانفراده بصدارة املجموعة الى كل 
الكويتيني، وقال ان ناديه ال ميثل 
نفسه بل الكويت بأكملها، ومن هذا 
املنطلق يخوض العبوه مبارياته 
وروحهم عالية. واضاف ان تصدر 

مصدر في »الهيئة«: الكرة في ملعب مجلس الوزراء
مبارك الخالدي

تباينت ردود االفعال أمس على تداعيات 
احلكم القضائي 2010/620 اداري/6 الصادر 
امس االول والقاضي بإلغاء القرار االداري 
رق���م 2008/1170 املؤرخ ف���ي 2008/11/10 
واخلاص بإحالة مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح الى التقاعد 
مع ما ترتب عليه من آثار وش���مول ذلك 
بالنفاذ املعجل، اذ حاولت اطراف الدعوى 
اتخ���اذ املواقف الكفيل���ة بحفظ مراكزها 

القانونية كل بحسب رؤيته لها.
وكان في مقدمة ردود االفعال قيام ادارة 
الفتوى والتشريع بصفتها املمثل القانوني 
للجهات احلكومية املختلفة بإيداع صحيفة 
اش���كال لدى ادارة كتاب احملكمة الكلية 
بهدف قطع الطريق امام املدعي »الفالح« 
وايقاف تنفيذ احلكم كسبا للوقت ريثما 
تتضح الصورة امام مجلس الوزراء بكيفية 
اخلروج من هذا املأزق، السيما ان املدير 
العام للهيئة فيصل اجلزاف ليس طرفا في 
الدعوى بصفته القانونية ويشغل منصبه 

مبوجب املرسوم 349 لسنة 2008 والصادر 
بتاريخ 2008/11/25 بالدرجة املمتازة، األمر 
الذي يعني ان الفتوى والتشريع قد تستمر 
في طريقها القانوني الس���تئناف احلكم 
واستيفاء كل درجات التقاضي املتاحة على 
االقل لتبيان صوابية قرار اجلهة االدارية 

إلحالة الفالح الى التقاعد.

اجتماع قانوني في الهيئة

الى ذلك شهد مكتب اجلزاف صباح امس 
سلسلة من االجتماعات مع أركان إدارته 
القانونيني  حضره عدد من املستشارين 
الذين أشار بعضهم الى ان الكرة اآلن في 
ملعب مجلس الوزراء ممثال بإدارة الفتوى 
والتشريع في ايعاز الى ان الوضع االداري 
الطبيع���ي هو ان الهيئة ال حتتمل وجود 
مديرين عامني على رأسها احدهما عاد بحكم 
القانون واآلخر متواجد بحكم املرس���وم 

الصادر بتعيينه.
ولفتت تلك املصادر الى ان الهيئة بصفتها 
لم تكن طرفا ف���ي الدعوى املرفوعة، حيث 

اختصم الفالح في دعواه كال من وزير الشؤون 
بصفت���ه وأمني عام مجلس الوزراء بصفته 
ورئيس ديوان احملاسبة بصفته، ولم تكن 
الهيئ���ة طرفا في هذا الن���زاع، ولكن كي ال 
تشملها اآلثار املترتبة عليه البد من إشكال 
إليقاف التنفيذ ريثما تتضح الصورة ازاء 

تواجد املديرين في ذات االدارة.

الحكم لم يتخذ صفة الرسمية

 م���ن جهة اخرى، قال احملامي احلميدي 
السبيعي إننا لم نتسلم احلكم بصفة رسميه 
بعد، اذ من املقرر ان تصادق الهيئة القضائية 
عليه قبل ان يأخذ طريقه الى أقسام التنفيذ 
التابعة ل���وزارة العدل، وهذا يتطلب أياما، 
وعليه فلم نتمكن م���ن اتخاذ اي إجراءات 
حتى أمس، مشيرا الى ان من حق احلكومة 
اتخاذ الوسائل القانونية التي تراها من حيث 
تفكيرها في قيد االشكال بصفة مستعجلة 
كأداة قانونية إليق���اف تنفيذ احلكم وهي 
مرحلة التقاط أنفاس للتفكير بالنس���بة 

لها. 

فواز بن محمد تفقد ستاد جابرالحكومة قدمت إشكااًل إليقاف تنفيذ الحكم بعودة الفالح 

استراحة »العصمان« تجمع أهل الرياضة والصحافة 

السهلي  الزميل سطام  أقام 
مأدبة عشاء على شرف الزمالء 
االعالميني باستراحة العصمان 
مبنطقة كبد بجو رياضي ابتعد 
فيه الصحافيون واإلعالميون 
عن األقالم واألوراق وتبادلوا 
األحادي����ث الودية، وقد حضر 
العشاء لفيف كبير من الصحافيني 
الرياضيني واإلعالميني واإلداريني 

في االحتادات واألندية.
وقال صاحب الدعوة اإلعالمي 
سطام الس����هلي إن فكرة إقامة 
مثل هذا العشاء والذي يضم أهل 
الرياضة من صحافيني وإعالميني 

وإداريني كانت تراوده منذ فترة 
طويلة، وقد أقامه ألول مرة في 
العام املاضي ولقي صدى كبيرا، 
العشاء  خصوصا ان مثل هذا 
يجمع جميع األطياف الرياضية 
في ج����و اخوي مري����ح بعيدا 
الرسمي والروتني،  العمل  عن 
وأضاف: سنستمر في إقامة مثل 
هذه اللقاءات ملا لها من أهمية 
تقرب أهل الرياضة من بعض مع 
اختالف وجهات النظر والذي لن 
يفسد للود قضية ففي النهاية 
جميعنا منثل الرياضة الكويتية 
ونعمل من اجل مصلحتها كما 

أننا جبلنا وتربينا على احملبة 
وإيثار اآلخرين على أنفسنا وان 
ال نتخلى عن بعضنا البعض 
كما تربينا على هذا من آبائنا 

وأجدادنا.

إذابة الجليد

من ناحيته، شكر أمني سر 
جمعي����ة الصحافي����ني فيصل 
القناعي صاحب الدعوة اإلعالمي 
سطام السهلي على هذه البادرة 

الطيبة.
وأضاف: انها مناسبة سعيدة 
جدا أن يجتمع أهل الصحافة 

واإلع���الم والرياضي���ون في 
جو اخ���وي، مؤكدا انه جتمع 
مهم لوجود كوكبة كبيرة من 
ش���خصيات أصح���اب خبرة 
وشباب مجتهد في الصحافة، 
التجمعات  وتاب���ع ان ه���ذه 
الودية البعيدة عن جو العمل 
والروتني املم���ل كفيلة بإذابة 
أي جليد تكون من احتكاكات 
العمل ولتصفية النفوس بني 
األض���داد، كما ان املناس���بات 
االجتماعية لها دور كبير في 
توطيد أواص���ر الصداقة بني 

رجال املهنة الواحدة. 

العامة  أبدى رئيس املؤسسة 
للش����باب والرياض����ة مبملك����ة 
البحرين الش����يخ فواز بن محمد 
إعجابه باملستوى اإلنشائي الراقي 
والتجهيزات احلديثة بستاد جابر 
األحمد لكرة القدم، مشيرا الى ان 
هذه املنشأة تعد مفخرة للرياضة 
اخلليجية تضاهي أحدث الستادات 
في العالم، وتعزز موقع الكويت 
الريادي في املجال الرياضي على 
املستوى اخلليجي والعربي، جاء 
ذلك خالل الزي����ارة التي قام بها 
الش����يخ فواز بن محمد الى ستاد 
جاب����ر االحمد الدولي على هامش 
حضوره اجتماع وزراء الش����باب 
والرياضة ال����� 24 يرافقه رئيس 
مجلس اإلدارة � املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف، ونائب املدير العام لشؤون 
الرياض����ة د.حمود فليطح، وبعد 
جولة في الس����تاد أطلع اجلزاف 
التجهيزات  الش����يخ فواز عل����ى 
اخلاصة بإدارة الستاد والتي مت فيها 

االعتماد على التجربة اإلجنليزية 
ف����ي ه����ذا املجال، كم����ا مت عرض 
التحضي����رات اخلاصة  ومتابعة 

باالفتتاح التجريبي للستاد.
وهنأ الش����يخ فواز بن محمد 
األس����رة الرياضية الكويتية بهذا 

الصرح الرياضي احلضاري املتميز، 
معربا عن امله ان يسهم في دعم 
مسيرة كرة القدم الكويتية وكان 
بن محمد قد قام بزيارة ملقر الهيئة 
في الرقعي، حيث مت إطالعه على 
الهيكل االداري والتنظيمي للهيئة 

وآلية العمل بها، كما عقد اجتماعا 
مع مدير عام الهيئة ونائب املدير 
العام لشؤون الرياضة ومسؤولي 
الهيئة مت خالله مناقشة العالقات 
الرياضية والشبابية بني الكويت 

ومملكة البحرين.

أزرق البراعم إلى البحرين 
األسبوع المقبل

الجهراء ثاني الدرجة األولى

250 فارسًا وفارسة 
في بطولة القفز

األنصاري: موظفو الهيئة 
يتحملون الكثير

مبارك الخالدي
تلقت اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة دعوة رس���مية من االحتاد 
البحريني لكرة القدم للمشاركة في البطولة اخلليجية للبراعم املزمع 
انطالقها في االول من الشهر املقبل ملدة ثالثة ايام مبشاركة منتخبات 

السعودية واإلمارات والبحرين وقطر وعمان.
ومن املقرر ان تشارك الكويت في البطولة حيث مت تكليف املدرب 
الوطني عبدالعزيز الهاجري ومساعده ابراهيم عبيد الختيار قائمة 

الالعبني النهائية متهيدا التخاذ االجراءات املتعلقة بالسفر.
اجلدير بالذكر ان ازرق البراع���م خضع لبرنامج اعدادي مكثف 
األسابيع القليلة املاضية لوقوف الهاجري على افضل العناصر التي 

ميكنها متثيل االزرق.

قررت جلنة املسابقات في اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة قبول 
االحتجاج الذي تقدم به اجلهراء ضد فريق الش���باب على خلفية 
اشراك االخير العبا موقوفا في املباراة التي جمعتهما في اجلولة 
ال� 14 من املسابقة والتي انتهت بالتعادل السلبي، والغاء نتيجتها 

واعتبار اجلهراء فائزا 3 - 0. 
وبهذه النتيج���ة، اصبح اجلهراء في املركز الثاني برصيد 25 
نقطة خلف املتصدر الساحل 27 نقطة، فيما تراجع خيطان الى 

املركز الثالث 24 نقطة.

ينظم مركز الكويت للفروسية اليوم وغدا بطولة القفز على 
احلواجز عل���ى ارتفاعات مختلفة للفئات املبتدئة واملتوس���طة 
واملتقدمة التي يشارك فيها 250 فارسا وفارسة من نادي الصيد 
والفروس���ية ونادي املس���يلة ووزارة الداخلية ومركز الكويت 

للفروسية.
وقد أعرب خليفة اخلرافي عن سعادته باستضافة مركز الكويت 
لهذا املهرجان الذي يقيمه عبداهلل الس���ديراوي كل عام بنجاح، 
وأضاف ان البطولة ستستمر ملدة يومني على ارتفاعات تبدأ من 

80 � 90 سم وتصل الى 140 سم للفئة املتقدمة.
وأضاف اخلرافي ان بطولة اليوم ستنطلق في الرابعة باملركز، 
وتوقع منافسة قوية بني فرس���ان وفارسات الكويت خاصة ان 
اجلياد املش���اركة جاهزة للمنافس���ات والبطوالت، وشكر راعي 
البطولة عبداهلل الس���ديراوي على جهوده ومساهماته الفعالة 
من اجل اكتش���اف املواهب ورفع مستوى رياضة اآلباء واألجداد 

واكتساب اخلبرة واالحتكاك.

صرح رئيس مجلس ادارة نقاب���ة العاملني في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وليد االنصاري بأن موظفي الهيئة وفرق العمل 
القائمني على تس���جيل اعضاء اجلمعي���ات العمومية في االندية 
يقوم���ون بدور بطولي ويتحملون ضغوطات كبيرة من القوائم 

والراغبني بخوض االنتخابات املقبلة. 
واكد ان موظفي الهيئة دائما ما يثبتون انهم على قدر املسؤولية 
امللقاة على عاتقهم لكنهم بحاجة الى الدعم بكل اشكاله، السيما 
الدع���م املعن���وي، وان كانت عملية تس���جيل آالف الراغبني في 
االنضمام للجمعيات العمومية يحتاج للدعم والثناء على اجلهود 
ال الش���كوى والتذمر، وان حدث ذلك فقنوات الشكوى مفتوحة 
ومعروفة لدى اجلميع، مضيفا ان النقابة باس���م جميع العاملني 
بالهيئة تشكر اجلنود املجهولني من موظفي الهيئة القائمني على 
عملية التسجيل، وطالب ادارة الهيئة باقامة حفل لتكرميهم نظرا 

ملا بذلوه طوال فترة التسجيل.
واضاف االنصاري ان مجلس االدارة يرفض متاما قيام اي عضو 
بالتعدي على اي موظ���ف او موظفة يقومون بدورهم بعمليات 
التسجيل، مذكرا ان هذا التعدي يدخل في خانة اهانة املوظف اثناء 

تأدية عمله، وهو ما يعد تعديا على حقوق وواجبات املوظف.
يذكر ان رئيس قسم االندية خالد املسعود تقدم بشكوى حول 
تعرض���ه للتعدي من قبل عبداهلل معيوف اثناء االش���راف على 

عملية التسجيل بنادي كاظمة.


