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»األنباء« انفردت بنشر خبر أزمة حجز األثاث.. وياسر ثالث المترشحين لالنتخابات 

الحمود لـ »األنباء«: نسعى لتشكيل قائمة ائتالفية للعربي 
عبداهلل العنزي 

ارتف���ع ع���دد املرش���حني 
التكميلية للنادي  لالنتخابات 
العرب���ي املقررة ف���ي 10 مايو 
املقبل الى 3 مرش���حني بعد ان 
السابق وعضو  الالعب  سجل 
اجلمعية العمومية عامر ياسر 
في كش���وفات املرشحني امس 
االول، وكان اس���امة حس���ني 
وحسن دشتي سجال في االيام 

املاضية.
وترقب اجلمي���ع االجتماع 
الذي عقد مساء امس بني رئيس 
اللجنة املؤقتة التي تدير شؤون 
النادي حاليا الش���يخ سلمان 
احلمود مع عبدالرحمن الدولة 
ابل وجاسم السبتي  وياس���ر 
وفؤاد املزيدي الحياء املفاوضات 
لتش���كيل قائم���ة موحدة في 
املقبل���ة. واتفق  االنتخاب���ات 
املجتمعون على ان يسجل كل 
من يرغب من اعضاء اجلمعية 
العمومي���ة احملس���وبني على 
املجامي���ع والقوائم العرباوية 
اوال على ان يعق���دو اجتماعا 
ثانيا بعد حصر اسماء املرشحني 
عقب اغالق باب التسجيل في 

10 اجلاري.
واعرب احلمود في تصريح 
خاص ل� »األنباء« عن سعادته 
الكبيرة في نتائج االجتماع الذي 
كان ايجابيا للغاية حيث اعلن 
جميع املجتمعني عن استعدادهم 
للتضحي���ة من اج���ل النادي 
وهذا االمر هو مبعث للتفاؤل 
في املرحلة املقبلة واصفا هذا 
بالراقي. واضاف ان  االجتماع 
املجتمعني اتفقوا على التريث 
حلني اغ���الق باب الترش���يح 

وبعدها س���ننظر الى االسماء 
والقوائم لنقوم ببدء املفاوضات 
اجلادة من اجل تشكيل قائمة 

موحدة للعربي.
اذا كانت  وبس����ؤاله عم����ا 
هذه االج����واء االيجابية التي 
ش����هدها االجتماع ه����ي بداية 
لترشيحه باالنتخابات اجاب 
احلمود »انا كبرت في الس����ن 
الى املجتمعني امس  واعلنتها 
االول، انن����ي ال اري����د خوض 

االنتخابات املقبلة وكل هدفي 
هو لم ش����مل العرباوية، ولن 
اخرج من اللجنة املؤقتة قبل 
ان اس����عى بكل ما اوتيت من 
قوة للم شملهم وتشكيل قائمة 
ائتالفية تدير امور النادي في 

املرحلة املقبلة«.
الى ذلك فوجئت اللجنة املؤقتة 
بزيارة محامني من احدى شركات 
االثاث لتنفيذ حكم على اثاث عبر 
حجزه وذلك على خلفية القضية 

التي تقدمت بها الشركة منذ عام 
2008 حي����ث انفردت »األنباء« 
بنش����ر اخلبر في 14 اغسطس 
2009، وه����و حكم نافذ، وعلى 
الفور قام امني الس����ر بالنادي 
مصطفى جمعة باجللوس هو 
وبقية اعضاء اللجنة مع احملامني 
لطلب مهلة 24 ساعة قبل التنفيذ 
وذلك بعد ان مت شرح الظروف 

التي مير بها النادي.
ان  ل� »األنباء«  وقال جمعة 

احلكم الذي قدمه احملامون الى 
اللجنة نافذ كون القضية التي 
رفعت من قبل هذه الشركة منذ 
عام 2008 وبالتالي وجدنا انفسنا 
مجبرين عل����ى تنفيذ احلكم، 
مضيفا ان احملامني ابدوا تفهما 
لوضع العربي وامهلونا الى اليوم 

»امس« لكي ننفذ احلكم.
وعن كيفي����ة التنفيذ اجاب 
جمعة بأنه اج����رى اتصاال مع 
مدير االندية الرياضية بالهيئة 

العامة للشباب والرياضة احمد 
عايش الذي جتاوب سريعا مع 
هذا احلدث وسيقوم بنقل مبلغ ال� 
15 الف دينار الى حساب العربي 
وس����نقوم نحن بدورنا بكتابة 
»شيك« لهم مساء اليوم »امس« 
واعطائه للشركة وجتنب حجز 
النادي ورفض جمعة ان  اثاث 
يحمل املجلس السابق ما آلت اليه 
االوضاع خصوصا املادية كون 
انهم عملوا ولكن نحن ال نعلم 

باالوضاع التي عملوا بها.
وبني جمعة ان عضو مجلس 
االدارة السابق ياسر ابل وفور 
علمه باملوضوع تكفل على الفوز 
النادي بأحسن االثاث  بتأثيث 
ومن حس����ابه اخلاص اال اننا 
توصلنا الى احل����ل مع الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، وهذا 
االمر لي����س بالغريب على أبل 
الذي ق����دم ومازال يقدم الكثير 

للنادي.

صورة ضوئية خلبر »األنباء«الشيخ سلمان احلمود يسعى لتقريب وجهات النظر واصالح حال النادي العربي

النواف يشيد بدعم قطر
أشاد رئيس االحتادين الكويتي والدولي 
اللواء الشيخ أحمد  الرياضيني للشرطة 
النواف بالعالق���ات الثنائية بني الكويت 
وقطر، معربا عن شكره لقطر على دعم 
الكويت ف���ي انتخابات رئاس���ة االحتاد 

الدولي.
وقال النواف في تصريح ل� »كونا« في 
ختام زيارته لقطر ان الزيارة جاءت لتقدمي 
الشكر والتقدير لدولة قطر ممثلة باالحتاد 
القطري الرياضي للشرطة لدعمها للكويت 
في انتخابات رئاس���ة االحتاد الرياضي 

الدولي خالل مارس املاضي.
وأعلن ان الكويت ستدعم رئيس االحتاد 
القطري الرياضي للشرطة العميد خالد 
العطية ف���ي انتخابات االحت���اد العربي 
الرياض���ي للش���رطة لل���دورة الثانية، 
مشيدا بالدور الذي يقوم به العطية في 
تقدم االحتاد الرياضي العربي في شتى 

املجاالت.

دورة للمبتدئين في »إيڤرتون«
أعلنت أكادميية إيڤرتون لكرة القدم انها ستستمر 
في التعاون مع نادي ايڤرتون االجنليزي، حتت رعاية 
السفير البريطاني في الكويت فرانك بيكر، بإدارة مدير 
كرة القدم مايك فني، واملدير اإلداري بكر الناظر، وبالكادر 

التدريبي نفسه.
وس����تبدأ الدورة املقبلة 10 اجلاري في مركز حسن 
ابل على فترتني، الفترة األولى للمبتدئني: من 9 الى 11 
صباحا، والفت����رة الثانية للتدريب املتقدم من 11 الى 1 
ظهرا، وذلك جلميع األعمار وستس����تمر الدورة لغاية 

15 مايو املقبل.
وستبدأ دورة هيلتون لألكادميية األولى لكرة القدم 
في 11 اجلاري، ببرامج ممتعة مت التخطيط لها ملوس����م 
2010 � 2011، وتتضمن الزيارات، زيارة من مدربي نادي 
ايڤرتون الذين سيستمرون في الدعم والتدريب لألكادميية 

األولى لكرة القدم.
ويقوم حاليا طاقم املدربني املكون من كل من مايك، 
روب، ليام وروم����ان، بزيارة ألكادميية نادي ايڤرتون 
ف����ي اململكة املتح����دة مع 32 العبا وس����يعودون في 9 

اجلاري.

الغربللي: حكام خليجيون إلدارة نصف نهائي كأسي األمير وولي العهد
عبدالعزيز جاسم 

أكد رئيس جلنة املسابقات في احتاد الكرة عماد 
الغربللي ان اللجنة انتهت بالكامل من وضع جدول 
جلميع مس���ابقات املوسم 2010 � 2011 واملشاركات 
اخلارجية لألندية وللمنتخبات ووضع خطة إعداد 
للمعسكرات ضمن جدول واضح لكل األندية حتى 
ال تكون هن���اك حجة بان جلنة املس���ابقات تربك 

عملهم.
وأك���د انه سيرس���ل دعوة إل���ى كل ناد لوضع 
االقتراحات وتعديل بعض املواعيد في حال تضاربها 
مع مواعيد أخرى، مشيرا إلى ان اجلداول سترسل 
اليوم أو غدا على أبعد تقدير جلميع وسائل االعالم 

وكذلك األندية.
وأضاف ان اللجنة وافقت على االستعانة بحكام 
من دول مجلس التعاون إلدارة مباريات نصف نهائي 
كأسي صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد نظرا 

حلساس���ية املباريات وأهميتها ورفع الضغط عن 
احلكام احملليني إلدارة املباراة النهائية، مشيرا إلى 
ان اختيار احلكام وأسماءهم يخص جلنة احلكام 
والتي ستختار حكاما مميزين يستفيد منهم حكامنا 
الشباب وليس حكاما بنفس مستواهم أو اقل منهم، 
مشيرا إلى انه من احملتمل االستعانة بحكام أجانب 
أو خليجيني لبعض املباريات احلاسمة في القسمني 

األخيرين من الدوري املمتاز ألهمية املباريات 
وقال الغربللي ان جلنة املسابقات ال ميكنها ترحيل 
عقوبة العب وسط القادسية العاجي كيتا لسببني 
أولهما انه استفاد من هذه العقوبة بالقسم الثالث 
والتي ال ميكن أن تتكرر في خالل ترحيلها مرتني 
وكذلك ألنه تخطى املعيار االنضباطي واحملدد ب� 20 
نقطة، وبالتالي فان كيتا لن يش���ارك أمام العربي، 
مبينا ان لكل العب عددا من النقاط االنضباطية ان 
وصل إليها أو تعداها ال ميكن شراء العقوبة وهي 

ان حصل على كارت احمر يخصم منه 4 نقاط وان 
حصل على أصفر يخصم منه نقطتان وان اصبحت 

3 كروت صفراء يخصم منه 3 نقاط.
وبني الغربللي انه غير نادم على قانون ترحيل 
العقوبات وشرائها في املوسم احلالي ألنه يتحدى 
أي ناد لم يستفد منه، مشيرا إلى انه سيتم إحداث 
تغيي���ر طفيف على بعض اللوائ���ح بعد ان نقوم 
بدراستها بدقة حيث من املمكن ان يهبط االنضباط 
املعياري من 20 الى 15 وبدال من ان تشتري عقوبة 

5 العبني يصبح فقط 3 باملوسم.
ورد الغربللي على من ينتقد جلنة املس���ابقات 
وجداوله���ا وإعادة تكرارها وتعديلها أكثر من مرة 
قائال: ان السبب ال يقع على عاتق جلنة املسابقات 
وحدها بل على األندية أيضا التي ترسل كتبا تفيد 
بان مالعبها حت���ت الصيانة في أوقات يكون فيها 

الدوري أو أي مسابقة أخرى مستمرة.

يبتعد 10 أيام بسبب اإلصابة.. واألزرق طموحهالكويت يصطدم باليرموك والشباب يلتقي القادسية

الكندري: الثقة سرّ تألقي مع »األبيض«صراع ثالثي للتأهل إلى دوري كبار اليد
حامد العمران

تشهد صالة الشهيد فهد األحمد 
بالدعية اليوم صراعا بالغ االثارة، 
حيث يتح���دد صباحا املقعدين 
األخيرين في دوري الكبار لكرة 
االثارة ذروتها  اليد، وس���تبلغ 
في اللقاء الذي يجمع القادسية 
)8 نق���اط( م���ع الش���باب )14( 
في السادسة مس���اء، اذ يطمح 
الش���بابيون خلط���ف نقطت���ي 
املباراة واجلل���وس على مقاعد 
املباراة االخرى  الصالة وترقب 
التي جتمع الكويت مع اليرموك 
في السابعة والنصف، حيث ان 
الفريق���ني يعني خروج  تعادل 
الش���باب، فأما فوز احدهما فإن 
املهزوم سيخرج ويأخذ الفائز بيد 
الشباب الى دوري الكبار. فيما 
ستقام مباراة حتصيل حاصل في 
الرابعة والنصف جتمع املتأهل 
الى دوري الكبار الس���املية )18 
نقطة( امام صاحب املركز العاشر 
اجلهراء )8(. أما عن لقاء الشباب 
مع القادسية، فإن االول سيدخل 
املباراة حتت ضغط كبير ألن الفوز 
وحده يضمن وجوده في دائرة 
املنافسة والدخول مع الكبار، أما 
التعادل فإنه ينصب في صالح 
منافس���يه، ألنه في حال تعادل 
الشباب مع اليرموك في النقاط 
فستذهب البطاقة لليرموك لفوزه 

على الشباب في الدوري.
أما في حالة خسارة الكويت، 
فإن فارق االهداف لصالح االبيض، 
لذلك سيلعب الشباب للفوز فقط 
وهذا أمر ممكن اذا لعب الفريق 
مبستواه اخلليجي وظهر العبوه 
بصورة فنية جيدة على اعتبار 
القادس���ية يلع���ب دون طموح 
وم���درب االصف���ر عبدالرحمن 
حمد أشرك في اللقاءات السابقة 
بعض الناشئني الكتساب اخلبرة، 

مبارك الخالدي
يخضع مهاجم الكويت علي 
الكن���دري لعالج مكثف على 
فترتني صباحية ومسائية من 
االصابة التي يعاني منها وهي 
متزق ف���ي العضلة اخللفية 

للفخذ االيسر.
وقال الكندري في تصريح ل� 
»األنباء« ان االصابة ستبعدني 
عن مشاركة االبيض في اهم 
املقبلة س���واء في  اجلوالت 
الدوري او نصف نهائي كأس 
ولي العه���د، ولم اكن امتنى 
االبتع���اد في ه���ذه املرحلة 
بالذات الت���ي يحتاج اجلهاز 
الفني للفريق فيها لكل الالعبني 
في ظل منافسة شرسة على 
صدارة ال���دوري الذي يلفظ 

انفاسه االخيرة.
انني  الكن���دري  واضاف 
اخض���ع حاليا ال���ى برنامج 
تأهيلي على فترتني صباحية 
ومس���ائية مع التزام الراحة 
التامة وذلك قبل الدخول في 
الفري���ق تدريجيا  تدريبات 

الستعادة قوتي من جديد.
وعن تألقه مع االبيض في 
الفترة االخيرة قال الكندري: 
ال شك ان الثقة الكبيرة التي 
منحني اياها اجلهازان الفني 
واالداري ساهمت في احرازي 
االهداف حتى اآلن في مجمل 
املباري���ات الت���ي لعبتها في 
ال���دوري او بطولتي الكأس 
وكذل���ك بطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي، حيث بلغ مجموع 
اهدافي مع االبيض حتى اآلن 
8 اه���داف واطم���ح لتحقيق 

املزيد.
واشار الى ان الكويت فريق 
كبير وميتلك القائمون عليه 
الرغبة في احلصول على املزيد 

وهذا ما يجعل كفة الشباب أرجح 
لتحقي���ق الفوز.أما اللقاء اآلخر 
الذي يجم���ع الكويت واليرموك 
فإن التكهن مبن سيفوز صعب 
جدا ألن الفريقني يلعبان بأوراق 
متشابهة والكفاءة الفنية ال متيل 
كفتها في أي اجتاه وال نبالغ ان 
قلنا ان الفريقني يضمان افضل 
العب���ني واعدين وه���م عصب 
املنتخب االول في املستقبل، وهذا 
ما يجعل املباراة في علم الغيب 
حتى الثواني االخيرة، وبالطبع 
كل فريق يلعب بفرصتني للتأهل 
الفوز والتعادل، لذلك لن  وهما 
يس���تعجل أي منهما الفوز في 
الثواني االخيرة اذا كانت النتيجة 
متعادلة ولكن اذا اتسع الفارق 
ووص���ل الى هدف���ني أو ثالثة، 

فستجد الفريق املتأخر يلعب دون 
تركيز للحاق بالنتيجة والوصول 

الى نقطة األمان.
وبالنظر ال���ى اليرموك فإنه 
فريق متكامل في جميع اخلطوط 
مع وج���ود البديل اجليد، حيث 
ميلك خطا خلفيا ضاربا لوجود 
نصير حسن ومطلق الدوسري 
وعبدالوهاب السيف الى جانب 
صانع االلع���اب اخلبرة محمد 
العوض وعبداهلل نصير، فيما 
ميلك خط���ا أماميا يعرف جيدا 
كيف يتعامل مع مرمى اخلصم، 
حيث يوجد صالح املوس���وي 
والش���قيقان محم���د وعبداهلل 
البلوش���ي الى جان���ب اجلوكر 
مشاري النوبي، فيما يشارك في 
الدفاع هادي نصير الذي يجيد 

الدفاع���ي ويلعب على  اجلانب 
الدائرة، أما في حراس���ة املرمى، 
فنجد املتألق دائما محمد متعب 

وزميله طارق ابل.
من جانب���ه، يعتب���ر ايضا 
االبي���ض متكامال ف���ي صفوفه 
لوجود عبداهلل ومحمد الغربللي 
وعبداهلل اخلميس وخالد البرك 
وهؤالء في اخلط اخللفي وعلى 
اجلانبني مش���عل طه ومشاري 
العتيبي، وعلى الدائرة عبدالرحمن 
البالول ويح���رس املرمى احمد 
الفرحان وه���ؤالء قادرون على 
حتقيق نتيجة ايجابية بشرط 
ايج���اد الطريقة املناس���بة من 
خالل املدرب الصربي ميش���يل 
الهدوء لقيادة  الى  الذي يحتاج 

الفريق بشكل جيد.

من البطوالت وااللقاب ولذلك 
نشاهد الدعم الكبير للفريق 
والالعبني وكذلك التعاقد مع 
محترفني على مستوى عال، 
حيث يقاتل الفريق على القاب 
جميع البطوالت احمللية منذ 
عدة مواسم وليس فقط املوسم 
احلالي كما انه يدافع عن لقبه 
كبطل لكأس االحتاد اآلسيوي 
وكل ذل���ك نتيجة للتخطيط 
الواع���ي والدقيق للجهازين 
الفني واالداري، الفتا الى ان 
التشجيع الذي يلقاه ليس من 
االدارة فق���ط ولكن حتى من 

زمالئه الالعبني.
وقال الكندري انني كمهاجم 
يتركز دوري في انهاء الهجمات 
داخل املنطقة والتعامل مع كل 

الفرص املتاحة سواء العاب 
هوائية والتي امتاز بها بشهادة 
التي  الكرات  اجلميع وكذلك 
تتطل���ب تركيزا ذهنيا وردة 

فعل سريعة للتعامل معها.
الكن���دري متثيل  ومتنى 
االزرق في املرحلة املقبلة، وقال 
ال شك ان كل العب يطمح في 
متثيل منتخب بالده، ويبقى 
االزرق منتهى طموح جميع 
الالعب���ني ولذلك ليس امامي 

سوى االجتهاد واملثابرة لنيل 
شرف حمل الفانيلة الزرقاء.

واثنى بصفة خاصة على 
الك���رة بالفريق عادل  مدير 
عقلة، وقال ان شهادتي فيه 
مجروحة فه���و يتعامل مع 
الالعبني بنهج علمي ونفسي 
جيد، وال يبخل بنصائحه على 
الالعبني ويبقى احساسه معنا 
داخل امللعب وكأنه يلعب الى 

جوارنا.

األبيض يتقدم مركزين عالميًا
تقدم الكويت مركزين وف���ق التصنيف العاملي لالحتاد الدولي 
للتأريخ واالحصاء الص���ادر امس ليصب��ح األبي�ض في الترتي�ب 

ال� 113 عامليا بعد ان كان في املركز ال� 115.

علي الكندري يتألق في صفوف الكويتالعب اليرموك هادي نصير أحد العناصر املهمة في الدفاع

استئناف اليرموك 
والجهراء والتضامن 

وخيطان 24 مايو
مبارك الخالدي

حجزت الدائرة االدارية 
مبحكم����ة االس����تئناف 
صباح امس الطعن في 
االس����تئناف املق����دم من 
اندية اليرموك واجلهراء 
والتضامن وخيطان طعنا 
العامة  الهيئة  على قرار 
للشباب والرياضة بحل 
اداراتها وذلك  مجال����س 
للحكم في جلسة 24 مايو 
املقبل. وكانت محكمة اول 
درجة في وقت سابق قد 
رفضت دع����اوى االندية 
املذك����ورة بالغ����اء قرار 
الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة الصادر بتاريخ 
14 نوفمبر املاضى املتعلق 
ادارات  بح����ل مجال����س 
ه����ذه االندية اضافة الى 
اندية القادسية والنصر 
والصليبخات والفحيحيل 

والشباب والساحل.
اجلدي����ر بالذك����ر ان 
االس����تئناف  محكم����ة 
الغ����ت الق����رار في حكم 
سابق لناديي الفحيحيل 
والش����باب فيم����ا ايدته 
للقادسية الذي قرر الطعن 
بالتميي����ز علي����ه وجار 

حتديد جلسة لنظره.


