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الشيخ سلمان احلمود يأمل في لّم شمل العربي

أكد أنه لن يخوض االنتخابات إال بالتزكية

الحمود: طالل الفهد مظلوم فنصرته..وإذا أخطأ فسأكون أول من ينتقده
عبداهلل العنزي

أعلن رئيس اللجن���ة املؤقتة بالنادي 
العربي الشيخ سلمان احلمود انه الى اآلن 
ال توجد أي بوادر نحو قائمة موحدة بني 
العرباوية في االنتخابات املقرر إجراؤها 
في 10 ماي���و املقبل، وتوقع احلمود خالل 
حديثه على هامش افتتاح ديوانية النادي 
ان تخوض االنتخابات أكثر من قائمتني، ألن 
الوضع العام يشير الى ذلك، مضيفا انه لن 
يخوض االنتخابات املقبلة مع أي قائمة، 
إال اذا اتفق العرباوية على قائمة واحدة، 
مبينا انه على استعداد خلوضها في قائمة 
ائتالفية تضم كل العرباوية، مشيرا الى ان 
العربي وحسب جتاربه وخبراته السابقة ال 
ينفع معه إال القائمة االئتالفية فأي جناح 
أحادي مستقبال ستكون عواقبه كما هي 
اآلن. وقال احلمود انه وزمالءه في اللجنة 
املؤقت���ة أطباء جاءوا الى العربي فوجدوا 
املرض منتش���را باجلسد األخضر، والكل 
يعلم ان املرض لن يزول من العرباوية إال 
بالقائمة املوحدة فنصيحتي للجميع هي 
االئتالف فيما بينهم وتشكيل قائمة موحده، 
وعلى اجلميع ان يتنازلوا ويجلس���وا مع 
بعضهم البعض وانا على الرغم من انني 
قدمت الكثير سابقا وحاليا للنادي إال انني 
مستعد ان أقدم أكثر وأكثر ولكن على كل 
العرباوية التنازل والعمل ملصلحة النادي 

وليس ألي شيء آخر.
وهدد احلمود بأنه لن يستمر هو وزمالؤه 

في االنتقالية في إدارة النادي ما لم تساعد 
الهيئة العامة للش���باب والرياضة النادي 
من خالل حتملها األعب���اء املالية لالعبني 
احملترفني، فنحن أخذنا وعدا و»كالم رجال« 
من الهيئة بحل األزمة املالية وإذا لم تتجاوب 
قبل 31 اجلاري فسنترك النادي ألننا ال نريد 
ان نس���لمه للمجلس املنتخب وهو مثقل 
بالديوان، فاملجلس اجلديد ال يس���تطيع 
العمل في هذا الوضع املالي والبد من الهيئة 
التدخل وحل األزمة املالية للعربي، الننا 
س���ددنا ما علينا من رواتب العاملني في 
النادي وبقيت رواتب الالعبني احملترفني 

والنادي غير قادر على حتملها.
وع���ن البيان الصحاف���ي الذي أصدره 
مؤخرا دفاعا عن الش���يخ طالل الفهد قال 
احلمود ان الفهد مظلوم فنصرته وإذا اخطأ 
فسأكون أول من ينتقده، والقضاء العادل 
أعاد بعض حقوق الفهد، مضيفا انه اآلن 
اخذ حقه ويجب على اجلميع احترام كلمة 
القضاء العادل. وتابع احلمود قائال انه مع 
حل مجلس ادارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة وتغيير مديرها احلالي ولكنه 
ال يرى ان عودة الفالح الى الهيئة منطقية 
في الوقت احلالي. وبسؤاله عن الشخص 
املناسب الذي يراه احلمود رئيسا للهيئة 
قال عليهم ان يعينوا فيصل القناعي رئيسا 
للهيئة فهو رياضي قدمي وصاحب خبرة 
كبيرة كما ان القناعي في الوسط الرياضي 

قبل دخولي اليه.

)عادل يعقوب(إحدى هجمات الكويت على مرمى اجلهراء

الشباب يجدد آماله في التأهلمواجهة مفصلية للكويت أمام األصفر

الجهراء ُيجبر »األبيض« على التعادل في »يد الدمج«خطوة تفصل القادسية عن لقب »دوري السلة«
يحيى حميدان

اقترب القادسية بصورة كبيرة نحو احملافظة على لقب دوري كرة 
السلة بعد فوزه على كاظمة 88 � 80 أمس ضمن مباريات اجلولة الرابعة 

للمربع الذهبي للدوري والتي أقيمت في صالة نادي الكويت.
وبات على القادسية الذي رفع رصيده الى 6 نقاط فقط الفوز اليوم 
على الكويت لكي يعلن تتويجه بلقب الدوري رسميا بغض النظر عن 

مباراة كاظمة والكويت غدا في ختام مباريات املربع الذهبي.
وكانت السيطرة مطلقة للقادسية في الربع األول وكان الطرف األفضل 
في كل شيء من ناحية التسجيل عبر األميركي جويل بوكس )13 نقطة( 
وأحمد سعود )5 نقاط( وفي املتابعة حتت السلة، فيما عاب كاظمة عدم 
جدية العبيه في متابعة الكرات العائدة من الس����لة، مما أعطى األصفر 

األفضلية في النتيجة عند نهاية الربع األول 26 � 16.
وعاد كاظمة ألجواء املباراة في الدقائق األولى للربع الثاني وقلص 
النتيجة 22 � 28 لكن القادسية استعاد األفضلية بعد ذلك من خالل حتركات 
عبدالعزيز احلميدي وناصر الظفيري واألميركي مايكل كريستنس����ن، 

ليوسعوا الفارق عند نهاية الربع الثاني 53 � 35.
وهدأت املباراة نس����بيا في الربع الثالث مع أفضلية بسيطة لصالح 
كاظمة اثر املجهود الكبير الذي بذله صانع األلعاب أحمد البلوشي وفهد 
الرجيبة، لكن هذا التألق لم يش����فع للبرتقالي تعديل النتيجة، لينتهي 

الربع الثالث ملصلحة القادسية بنتيجة 70 � 51.
وق����دم العبو كاظمة كل ما لديهم في الربع الرابع واألخير واجتهدوا 
كثي����را لقلب النتيج����ة، وكانوا قريبني من حتقيق ذل����ك بعد ان جلأوا 
للتصويب من خارج القوس، ولكن اس����تطاع القادس����ية بفضل خبرة 

العبيه من اخلروج بفوز ثمني ومهم.
وكان بوكس قد ساهم بصورة مباشرة في فوز القادسية بعدما سجل 
20 نقطة، جاء خلفه مواطنه مايكل 13 نقطة وفهاد السبيعي وعبدالعزيز 
احلميدي 12 نقطة وعبداهلل الصراف 10 نقاط ولصالح كاظمة كان أحمد 
البلوشي األبرز ب� 22 نقطة وبعده األميركي جون أويدن 16 نقطة وفهد 
الرجيبة 13 نقطة. وحصل العب كاظمة احمد البلوشي على جائزة أفضل 
العب في املباراة. أدار اللقاء بنجاح طاقم حتكيمي من اليونان مكون من 

كوستادينوس وآثانا سيتوش وبيزوش.
وس����يكون الكويت أمام اختبار صعب في مباراة مفصلية وحاسمة 
عندما يواجه القادس����ية في ال� 7 مس����اء اليوم ضمن مباريات اجلولة 
اخلامسة. ويدرك األبيض جيدا أن سقوطه في مباراة اليوم يعني إهداء 
اللقب للقادسية الذي يعتبر األقرب للظفر به للمرة الرابعة على التوالي، 
ويحتل الكويت املركز الثاني برصيد 3 نقاط وذلك بعد ش����طب نتائج 

اجلهراء الذي أعلن انسحابه رسميا من منافسات املربع الذهبي.
وستكون املباراة حساسة جدا خاصة ان كليهما بإمكانه الفوز على 
اآلخر نظرا للقوة التي ميتلكها سواء من الالعبني املواطنني او احملترفني 
األجانب، اضافة الى ذلك فإن مباريات الفريقني دائما ما تش����هد صراعا 
عنيفا ميتد حتى الثانية االخيرة ورمبا أجزاء من الثانية حلسم النتيجة 
وهو ما يعطي لق����اءات الفريقني إثارة مختلفة عن بقية املباريات وهو 
األمر الذي يجبر جماهير األبيض واالصفر على احلضور بكثافة وملء 

مدرجات الصالة لتحفيز العبيهم والشد من أزرهم.

دائما الى اجلناح األمين مبارك الزيد 
الذي قدم واحدة من أجمل مبارياته 
واستطاع ان يسجل مبهارة ويصنع 

الفارق في األهداف.
كما جنح اجلناح األيسر يوسف 
الشاهني في تشكيل جبهة ثانية 
أرهقت دف����اع النصر وكان العبا 
اخلط اخللفي مشعل املطيري وسعد 
احليدري في قمة احلضور من خالل 
التمرير السريع ومحاولة التصويب 
على املرمى الى جانب وجود العب 
الدائرة مشعل النشمي الذي أدى 
دوره على أكمل وجه في اجلانبني 
الدفاعي والهجومي وجنح حارس 
البلوشي في  الشباب عبدالرزاق 

الذود عن مرماه.
وعلى اجلبهة األخرى، حاول 
اجلهاز الفن����ي للعنابي تصحيح 
الهجومية بإشراك فيصل  األمور 
واصل بدال من باسل املطيري ولعب 
محمد العازمي ونزل فرهود سهلي 
على الدائرة ف����ي بعض االحيان 
بدال من فالح الزعبي وكانت هذه 
التغييرات ايجابية اس����تطاع من 
خاللها العنابي تقليص الفارق ولكن 
هذا لم يدم طويال وسط اإلصرار 
الكبير من العبي الشباب على إعادة 
التفوق لينتهي الشوط األول بفارق 

4 أهداف.
وفي الشوط الثاني كانت بداية 

العنابي س����ريعة استطاع خاللها 
تقلي����ص الفارق الى هدف 13 � 12 
ولكن كالعادة ال يوجد اس����تقرار 
في األداء الفني للنصر وفي نفس 
الوقت شدد الشباب على اجلانب 
الدفاعي لتعود السيطرة اليه من 
جديد واستطاع االبتعاد بالفارق 
الى 6 أه����داف. ولكن في الدقائق 
البدني  الهب����وط  األخيرة وضح 
لالعبي الش����باب بعد استنزافهم 
مجهودهم ولياقتهم وهذا ما استغله 
العبو النصر بتنفيذ الهجوم املرتد 
السريع لتقليص الفارق حتى وصل 

الى هدف واحد فقط.

حامد العمران
فاجأ اجله����راء فريق الكويت 
وحرمه من اقتناص نقطتي املباراة 
بعد أن كان التعادل سيد املوقف 
بنتيجة 23-23 )الشوط األول 16-

12 لصالح اجلهراء( ضمن مباريات 
األسبوع ال� 11 لدوري الدمج.

وبذلك رفع الكويت رصيده الى 
14 نقطة وب����ات لزاما عليه الفوز 
في إحدى املباراتني املقبلتني أمام 
الش����باب واليرموك فيما س����جل 
اجلهراوية نقطة إيجابية بالتعادل 

ورفعوا رصيدهم الى 6 نقاط.
أدار اللقاء احلكمان فاضل حيدر 

وأحمد املطوع.
وأخرج الشباب كل ما في جعبته 
في لقائه أمام النصر ليحقق فوزا 
مس����تحقا 24 � 23 )الشوط األول 
13 � 9( في اللقاء الذي جرى امس 
االول على صالة الشهيد فهد األحمد 
بالدعية، وبذلك حافظ الشباب على 
حظوظه ف����ي احلصول على احد 
املقاع����د ال� 6 املؤهل����ة الى دوري 
الكبار بعد أن رفع رصيده الى 13 
نقطة متس����اويا مع اليرموك في 
أمل  السادس فيما تضاءل  املركز 
التأهل بعد خسارته  العنابي في 
ليبقى رصيده عند 11 نقطة، وفي 
حال فوزه في آخر مباراتني ينتظر 
نتائج الفرق األخرى التي قد تخدمه 

وان كان هذا األمل بعيدا.
املباراة  ووضح من����ذ بداي����ة 
تصميم الش����باب عل����ى اقتناص 
نقطتي اللقاء حيث دافع بطريقة 
3 � 3 وأبعد العبي اخلط اخللفي 
عن املناورات لينجح الشباب في 
البداية ويتقدم بعد ان أرهق هجوم 
العنابي الذي حاول ايصال الكرة 
الى العب الدائرة فالح الزعبي ولكن 
اخلطة احملكمة من العبي الشباب 
أدت الى تفوقهم الى جانب الهجوم 
املنظم السريع بقيادة صانع األلعاب 
علي البلوشي الذي كان بدوره ميرر 

عودة المفاوضات
عادت املفاوضات مجددا بني رؤساء املجاميع العرباوية ولكن هذه 
املرة بشكل سري وعبر أكثر من وسيط، فورقة التفاوض اجلديدة 
التي بدا الترويج لها من قبل الوس���طاء هي 4 � 3 � 3 � 1 أي تشكيل 
مجلس ادارة ائتالفي يضم 4 من قائمة الدولة واملال وابل والسبتي 
و3 من قائمة جمال الكاظمي و3 من قائمة جاس���م عاش���ور على ان 

يكون الشيخ سلمان احلمود هو الرئيس للقائمة.
وبينت مصادر مطلعة ان املفاوضات تس���ير بش���كل بطيء جدا 
إال ان التفاؤل باخل���روج بنتيجة ال ميكن ان يكون إال مع فتح باب 

الترشيح لالنتخابات املقبلة في 10 ابريل املقبل.

»الهيئة« تستدعي الكاظمي
علمت »األنباء« ان الهيئة العامة للش���باب والرياضة ستقوم

 باس���تدعاء الرئيس الس���ابق للعربي جمال الكاظمي وذلك 
للتباحث حول صيغة دفع رواتب احملترفني اجلدد لفريق الكرة 
بعد ان رفض التكفل بها بعد ان مت اسقاط مجلس االدارة وتشكيل 

جلنة مؤقتة.
وق���ال املصدر ان الكاظمي س���بق ان ق���ام بالتعهد امام نائب 
مدير الهيئة حمود فليطح بانه هو شخصيا سيتكفل مبصاريف 
الالعبني اجلدد وليس الن���ادي، ومن املتوقع ان يوافق الكاظمي 
على مطالب الهيئة خصوصا انه س���بق وان تعهد بدفع رواتب 
احملترفني امام نائب مدير الهيئة وذلك لعدم احراجه امام اعضاء 

اجلمعية العمومية.

الطريجي يتعرض لحادث سير
عبدالعزيز جاسم

تعرض رئيس مجلس إدارة نادي الس���املية د.عبداهلل الطريجي 
حلادث س���ير أمس في منطق���ة الرميثية اثر تصادمه مع س���يارة 
أخرى، خرج منه ساملا دون إصابات، إال ان سيارته تعرضت لبعض 

التلفيات.

»القوى« يعتمد استقالة بوشيبة
اعتمد مجلس ادارة احتاد العاب القوى في اجتماعه االخير الذي
اقيم الثالثاء املاضي باالجماع االستقالة التي تقدم بها امني السر 
خليفة بوشيبة، ورفع املجلس االمر للهيئة العامة للشباب والرياضة 
التخاذ بقية االجراءات لتحديد موعد اجلمعية العمومية غير العادية 
لدعوة مرش���ح جديد من نادي النصر وانتخاب منصب امانة السر 
حيث من املتوقع ان يتقدم لهذا املنصب كل من محمد العتيبي وسيف 
الدوسري وجنم مطلق، حيث يحظى العتيبي بالدعم والتأييد سواء 

من زمالئه اعضاء مجلس االدارة او من اندية االغلبية.

القادسية يتصدر شباب »القوى«
تصدر القادسية فئة الشباب مشاركة مع الساحل برصيد 120 نقطة 
بعد ختام منافسات اليوم الثالث من البطولة العامة أللعاب القوى 
لفئتي الشباب واألش���بال فيما انفرد الكويت بصدارة فئة األشبال 
برصي���د 111 نقطة. وجاء في املركز الثالث في فئة الش���باب كاظمة 

برصيد 67 نقطة فيما حل رابعا نادي التضامن ب� 58 نقطة.

بعد إحراز البراعم بطولة الدوري دون خسارة

التوجي: إسكواش العربي قادم للمنافسة على األلقاب
حامد العمران

أس����فرت جهود اجلهازين الفني واالداري لفريق 
االس����كواش للبراعم بالنادي العرب����ي عن التتويج 
بدوري حتت 11 سنة دون هزمية، ومن هؤالء الذين 
كانوا وراء هذا االجناز رجل اجتهد في انشاء قاعدة 
صلبة في القلعة اخلضراء جنى ثمارها في املوس����م 
احلالي من خالل العروض القوية للبراعم الذين باتوا 
رقما صعبا ومحط انظار متابعي اللعبة وهو املدرب 
املصري النشط كرمي التوجي الذي اكد ل� »األنباء« انه 
عمل بصمت طوال 4 سنوات في العربي وكان الهدف 
املنش����ود صنع قاعدة صلبة ميكن للقلعة اخلضراء 
ان ترس����ي قواعدها عليها في املس����تقبل مع توفير 
مجلس االدارة كل االحتياجات بواسطة مدير اللعبة 
يوسف اسد الذي اعطى اجلميع الثقة من اجل العمل 
دون ضغوطات ليتم التركي����ز على بعض الالعبني 
ليصبحوا االفضل في مرحلة حتت 11 عاما. واش����ار 
التوج����ي الى ان احراز الدوري لم يكن صعبا، حيث 
فاز الفريق بجميع مباريات����ه 3 - 0 عدا لقاءين مع 
كاظمة والساملية انتهيا 2 - 1، وهذا يؤكد علو كعب 
الالعبني، مؤكدا ان الالعبني محمد عبدالعزيز وعلي 
القالف سيكونان من افضل الالعبني في املستقبل الى 

جانب محمد جاس����م وعلي بوصلحة وحسني عادل. 
ولفت الى ان االخضر في املوس����م املقبل سيواصل 
املنافس����ة على لقب دوري حتت 11 عاما على الرغم 
من صعود عبدالعزيز وبوصلحة الى فريق حتت 13 
عاما، وهذا سيجعل العربي منافسا في فئتني مما يزيد 
من حظوظ العربي في احراز نقاط اضافية في كأس 
التفوق. واش����ار التوجي الى ان فريق حتت 15 عاما 
اليزال في املنافس����ة وبامكانه احراز بطولة الدوري 
في حال فوزه في لقائ����ه املقبل مع اليرموك. وابدى 
التوجي اعجابه بأداء احتاد اللعبة واهتمامه باملسابقات 
بحضور املدير الفني لالحتاد ناصر زهران وحرصه 
على متابع����ة اغلب املباريات، وهذا يؤدي الى زيادة 
الرغبة عند جميع الالعبني في تطوير مستواهم بهدف 
االنضمام الى املنتخبات الوطنية ومتثيل الكويت في 
احملافل الدولية، مشيدا بخطوة االحتاد في تسجيل 
مجموعة من الالعبني في بطولة بريطانيا املفتوحة 
لضمان وجود احتكاك قوي واكتس����اب خبرة تعني 
الالعبني في املباريات اخلليجية والقارية والعربية. 
وشكر التوجي مجلسي ادارة العربي السابق واحلالي 
على اهتمامهما بالفريق وش����كر املدير االداري خالد 

عبدالصمد على توفير معسكرات خارجية. المدرب كريم التوجي مع براعم العربي

)عادل يعقوب(العب القادسية عبدالعزيز احلميدي يسجل في سلة كاظمة


