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إضافة 3 آالف عضو جديد بالعربي بشكل مفاجئ.. ومصدر قانوني يؤكد: االنتخابات ستؤجل

الحمود لـ »األنباء«: الهيئة تكيل بمكيالين في كل القضايا 

القادسية يلتقي الساحل.. والكويت تخطى التضامن بسهولة

كاظمة سحق اليرموك في »كأس السلة«
الجهراء أوقف
راتب العصفور

رفع صباح أمس املدرب الوطني 
صالح العصفور تظلما للهيئة العامة 
للشباب والرياضة يشكو فيه اللجنة 
املعينة السابقة لنادي اجلهراء برئاسة 
الف��ي الظفيري بع��د إيقافها لراتبه 
على الرغ��م من س��ريان عقده مع 
النادي باإلضافة إلي سحب السيارة 
املخصصة له من قبل املكتب املؤجر، 
وقد قامت اللجنة السابقة بهذا اإلجراء 
دون إخطار رسمي منها للمدرب حيث 
فوجئ العصفور بعد اعتذار احملاسب 
عن تسليمه راتبه الشهري برد من 
سكرتارية النادي يفيد بأن هناك من 
تسلم قرار اللجنة املعينة بإيقاف راتبه 

ووقع بدال عنه.
  يذك��ر أن العصف��ور قد تقدم 
باستقالة خطية للجنة املعينة السابقة 
بعد قرارها تعيني البوسني زياد مدربا 
للفريق األول لكرة القدم في خطوة 
تعبر عن رفضه للقرار، إال أن اللجنة 
أرسلت بيانا في اليوم التالي جلميع 
الصحف تؤكد من خالله على متسكها 
بالعصفور ورفضها القاطع لالستقالة 
بل وتعيينه مستشارا فنيا لكرة القدم 

في النادي.
وقد أوضح املستشار القانوني في 
الهيئة أثناء تقدمي العصفور للتظلم 
ملدير إدارة الهيئات الرياضية واألندية 
أحمد عايش، أنه ال يوجد ما يسمى 
باملستشار الفني في الكادر الوظيفي 
لألندية في الهيئ��ة وعليه فإن هذه 
التسمية تعتبر غير قانونية، وأكد أن 
الهيئة ستتبع كل اإلجراءات القانونية 

لكشف املالبسات وتوضيح األمر.

األبيض يواجه األصفر في »الطائرة«

يحيى حميدان
سحق كاظمة اليرموك بنتيجة قياسية 110ـ  63 أمس 
في انطالق مباريات اجلولة الثالثة ضمن املجموعة 
الثانية في بطولة كأس احتاد السلة والتي اقيمت في 

صالة الشهيد قشيعان املطيري بنادي النصر.
وعجز اليرموك عن ازعاج كاظمة والذي دانت له 
السيطرة بشكل مطلق بفضل الدفاع اجليد لالعبيه، 
حيث لعب الفريق بطريقــــة دفاع املنطقة )الزون( 
األمر الذي جعل اليرموك يعتمد على التصويب من 
خارج القوس ومن دون تركيز، ليضرب كاظمة بقوة 
خاصة في ظل تألق محترفه اجلديد األميركي مالكوم 

باتلس في التسجيل واملتابعة حتت السلة.
وجاءت نتائج األرباع جميعها لصالح البرتقالي 

)29 ـ 13( و)62 ـ 34( و)85 ـ 56( و)110 ـ 63(.
قاد اللقاء طاقم حتكيمي مكون من احمد العصفور 

وسعود اليوسف وأسامة شوقي.

وكان الكويــــت قد تخطى الشــــباب 66-41 اول 
من امس ضمن مباريات اجلولة الثالثة للمجموعة 
االولى. ورفع االبيض رصيده الى 5 نقاط في املركز 
الثالث، فيما اصبح رصيد الشباب 3 نقاط في املركز 

السادس األخير في املجموعة.
وستلعب فرق املجموعة مباريات اجلولة الرابعة 
اليوم بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي التضامن مع 
الشباب في اخلامسة مساء في صالة اليرموك، فيما 
يلعب النصر مع الكويت في اخلامسة بصالة يوسف 
الشــــاهني بنادي كاظمة، والقادسية مع الساحل في 
السابعة. وسيستفيد الكويت في مباراة اليوم أمام 
النصر من عودة الثالثي املوقوف راشد رياض وراشد 
علي وعبدالرحمن اجلمعة بعد ان مت ايقافهم من قبل 
جلنة املسابقات وشؤون الالعبني في احتاد السلة 
بسبب األحداث التي صاحبت مباراتهم أمام القادسية 

في املربع الذهبي.

يســــتأنف دوري الكرة الطائــــرة للعمومي في 
السادسة والربع مساء اليوم بإقامة مباراتني فيلتقي 
الكويت مع القادسية والعربي مع كاظمة في صالتي 
الناديني املذكورين أوال. واملباراتان في انطالق القسم 
الثاني من املسابقة والذي يشمل دوريا من دورين 
للفرق االربعة احلاصلة على املركزين االول والثاني 
في املجموعتني االولى والثانية في القسم االول حلسم 
البطولــــة وترتيب الفرق الثالثــــة االولى. ويطمح 
الكويت والقادســــية الى بداية قوية لكل منهما في 
»الذهبي« على حســــاب اآلخر في مواجهة متكافئة 
للمرة االولى منذ ســــنوات عــــدة، فالكويت مكتمل 
الصفوف بقيادة يوسف احلمدان ومعه سلطان خلف 
وعبدالرحمن التوم وفيصل العجمي وعبدالرحمن 
املقيحط وابراهيم موســــى ومحمد ســــيار وجاسم 

الصباغة ومحمد الديحاني وعبداملنعم موسى وعبداهلل 
العنزي ويعقوب عبداهلل وســــعد كرمي واحملترف 
االنغولي بالل. في املقابل، فإن االوراق الفنية التي 
يخوض بها مدرب القادسية التونسي محمد كعبار 
محدودة في ظل االصابات التي عصفت بنجوم الفريق، 
ما قد يضطره إلى الدفــــع ببعضهم في لقاء اليوم، 
خصوصا مواطنه احملترف نور الدين حفيظ الذي 
يعول »االصفر« الكثيــــر عليه ليس في لقاء اليوم 
فحسب، بل وصوال الى قمة منصة التتويج في ختام 
البطولةوميثل لقاء العربي وكاظمة قمة اجلولة االولى 
ويخوضها كل فريق مبنطق »كسر عظم« ألن الفائز 
منهما يوجه إنذارا شديد اللهجة للبقية بأنه آت للقب 
بقوة متى اعتبر النقطتني دفعة معنوية نحو حتقيق 

الهدف املنشود، وان التالي هو األهم دائما.

الشيخ سلمان احلمود

جانب من انتخابات العربي السابقة أحمد عايش

الكويت يفتقد جهود كاريكا أمام اجلهراء

علي عمر يقدم باقة ورد إلى بدر العتيبي

إشادة برعاية العتيبي لتكريم عمر كأس الناشئين بين القادسية والجهراء

إيقاف 4 العبين من »يد« اليرموك

مبارك الخالدي
يلتقي القادسية واجلهراء 5.20 مساء اليوم في نهائي كأس الناشئني 
على ملعب »كاظمه 2«. وكان األصفر قد بلغ املباراة النهائية بعد ان 
تصدر املجموعة الثانية برصيد 16 نقطة وتغلب على غرميه التقليدي 
الكويت في مباراة نصف النهائي 2-1 بعد وقت إضافي، وفي املقابل 
حل اجلهراء ثانيا في املجموعة نفسها برصيد 14 نقطة وبلغ الدور 
النهائي بقرار جلنة املســـابقات الذي اعتبره فائزا على الصليبخات 

1-0 بعد األحداث التي صاحبت مباراتهما في نصف النهائي. 

حامد العمران
قررت جلنة املسابقات في احتاد كرة اليد ايقاف 4 العبني من الفريق 
االول في نادي اليرموك بعـــد االحداث التي وقعت عقب اللقاء اخلتامي 
للفريـــق مع الكويت في دوري الدمج حيث حاول بعض العبي اليرموك 
التهجـــم على العبي الكويت، والالعبـــون املوقوفون هم هادي نصير 4 
مباريـــات مع غرامة 300 دينار ورفع توصية الى مجلس االدارة لزيادة 
العقوبة وصالح املوسوي 4 مباريات وفيصل العسعوسي وعبداهلل نصير 
مباراتني، وبذلك ستطبق العقوبة على الالعبني في مباريات دوري الدرجة 
األولى الذي ينطلق في 20 اجلـــاري. من جانب آخر فاز فريق اليرموك 
لكرة اليد حتت 14 ســـنة بكأس االحتاد بعـــد تغلبه في املباراة النهائية 
على الكويت 18-17 ليجمع الفريق بطولتي الدوري والكأس هذا املوسم، 
واحتل الفحيحيل املركز الثالث بتغلبه على الساملية 29-26. وقام امني 
سر االحتاد بدر الذياب وعضو مجلس ادارة االحتاد حامد العمران ومدير 

املنتخبات جاسم الذياب بتسليم كأس البطولة واجلوائز.

77 جوادًا وفرسًا
في اجتماع »الصيد«

يشـــهد مضمار سباق 
اخليـــل في نـــادي الصيد 
والفروســـية في الـ  6:30 
مساء اليوم في االجتماع الـ 
25 الذي قيد فيه 77 جوادا 
وفرسا من مختلف الدرجات 
منهـــا 13 جوادا وفرســـا 
تتنافس على الكأس املقدمة 
من ورثة املغفور له االمير 
الوالد الشيخ سعد العبداهلل 

على مسافة 2200م.
كمـــا تتنافـــس 7 جياد 
من ابطال الدرجتني االولى 
والثانية على الكأس املقدمة 
الشـــيخ علي احلمود  من 
الســـلمان الصبـــاح على 

مسافة 2400م.
وقد أشـــاد رئيس نادي 
الصيد والفروســـية الشيخ 
ضـــاري الفهد بالدعم املقدم 
من ورثة املغفور له االمير 
الوالد الشيخ سعد العبداهلل 
لرياضة اآلباء واالجداد، كما 
شكر الشـــيخ علي احلمود 
على جهوده الواضحة ودعمه 

الكبير لرياضة التراث.

اشاد املتابعون الرياضيون واجلماهير العرباوية، خصوصا 
ببادرة رجل االعمال بدر العتيبي لرعاية مهرجان تكرمي الالعب 
علي عمر في مباراة القادسية والعربي اول من امس وحرصه على 

تكرمي الالعبني الذين خدموا فرقهم طوال مشاركتهم.
وقـــال العتيبي ان رعايته ملباراة تكـــرمي علي عمر نابعة من 
حرصه على الوقوف مع الالعبني من اجل اشـــعارهم بأن هناك 
من يقف معهم ويدعمهم، وعلي عمر من الالعبني اخللوقني الذين 

يستحقون التكرمي.
من جانبه، اشاد عمر بحرص العتيبي على الوقوف معه وتسهيل 

املعوقات من اجل ان يخرج حفل التكرمي بأحسن صورة.

قبل المواجهة غدًا في نصف نهائي كأس ولي العهد

 الكويت يفتقد كاريكا وعوض..  والجهراء يبحث عن معسكر

والعمليـــة تعوق انتظامهم في 
املعسكر.

وقد انتظم اجلهراء في برنامج 
تدريبي مبشاركة جميع الالعبني، 
اال ان الفريق سيفتقد جهود مهاجمه 

سعد نزال لاليقاف.

للدخول في اجواء املباراة، رغبة 
من االدارة في حتقيق اجناز اخر 
مشـــابه ملا حدث موسم 2002 
عندما تواجه مـــع الكويت في 
نهائي كأس سمو االمير، اال ان 
مشكلة ارتباط الالعبني الدراسية 

مرمى اخلصم عبر االطراف خللخلة 
دفاعه من احللول التي ركز عليه 

الفريق خالل مترينه امس.
وفـــي اجلبهـــة اجلهراوية، 
يبحث الفريق عن اقامة معسكر 
لالعبني في احد الفنادق متهيدا 

مبارك الخالدي
دخل الكويت واجلهراء مساء 
امس اجــــواء اللقاء املرتقب الذي 
سيجمعهما غدا في الدور نصف 
النهائــــي مــــن كأس ســــمو ولي 
العهد، حيث طوى االبيض مؤقتا 
صفحة الــــدوري املمتاز ليلتفت 
الى اســــتحقاق اخر ال يقل اهمية 
في ســــعيه حلصد اكبر عدد من 
املقابل  االلقاب هذا املوسم، وفي 
تبذل ادارة اجلهراء جهودا حثيثة 
القامة معسكر لالعبني استعدادا 

للمباراة.
ويبذل اجلهاز الفني لالبيض 
بقيادة البرازيلي ارثر ومساعده 
محمــــد عبداهلل، جهــــودا كبيرة 
لتوفيــــر البدائل في خط الهجوم 
لتعويض غياب ابــــرز مهاجميه 
البرازيلي كاريكا بسبب االيقاف، 
وعلى الكنــــدري املصاب، وخالد 
عجــــب العائد مــــن رحلة عالج 
طويلــــة ومازال يعاني من فقدان 
حساسية املباريات، كما ان الفريق 
سيفتقد جهود املدافع فهد عوض 

لاليقاف.
الفني على   ويعمل اجلهــــاز 
تهيئة املهاجم عبداهلل نهار للعب 
الى جانب بشار عبداهلل والعماني 
اســــماعيل العجمي، النه يتوقع 
مواجهة فريق يجيد دفاع املنطقة. 
ويبقى خيار التنوع في الولوج الى 

عبداهلل العنزي
وّقعت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة اول من امس في خطأ 
عندما اخطرت اللجنة املؤقتة 
التي تدير شؤون النادي العربي 
قبل 24 ساعة فقط من اغالق باب 
الترشح لالنتخابات التكميلية 
املقرر اجراؤها 10 مايو املقبل بأن 
عدد اعضاء اجلمعية العمومية 
للنادي الذين يحق لهم املشاركة 
في االنتخابات سواء بالترشح 
او بالتصويت اكثر من 7 آالف 
شـــخص، على الرغم من انها 
سبق ان ارسلت كتابا الى اللجنة 
نفســـها يفيد بأن عدد اعضاء 
اجلمعيـــة العمومية اقل من 4 

آالف بقليل.
وجاء هـــذا االعالن املفاجئ 
من الهيئة ليضـــع العديد من 
عالمات االســـتفهام حول هذه 
الزيـــادة املفاجئـــة فـــي عدد 
االصوات التـــي يأتي معظمها 
لصالح احدى القوائم املتنافسة 
في االنتخابات، ومن شأنها ان 
تربك احلسابات مجددا بعد ان 
كان العرباوية قاب قوسني او 

ادنى من االتفاق.
وفي اول تعليق على هذا االعالن 
قال رئيس اللجنة املؤقتة بالعربي 
الشيخ سلمان احلمود في تصريح 
لـ »االنباء« ان قــــرار الهيئة جاء 
حلســــاب احدى القوائم لترجيح 
كفتها في االنتخابات، مضيفا ان هذا 
القرار علمنا به قبل 3 ايام عن طريق 
مديــــر الهيئات الرياضية بالهيئة 
احمد عايش الــــذي قام باالتصال 
على امني السر بالنادي مصطفى 
جمعــــة إلبالغه بأن عــــدد اعضاء 
اجلمعية العمومية اكثر من 7 آالف، 
اال انني رفضت ان افتح اي مجال 
في التصويت او الترشح ألي عضو 
من خارج اعضاء العمومية الـ 4 

اغالق باب الترشح في انتخابات 
العربي على 41 مرشحا وقد شهدت 
اللحظات االخيرة عددا من املفاجآت 
ابرزها ترشيح سمير سعيد بعد 
ان اعلن ســــابقا عزمــــه على عدم 
خوض االنتخابات اال انه تراجع 
بعد ان ملس شــــبه اتفاق عرباوي 
علــــى أهمية ترؤســــه للنادي في 

الفترة املقبلة.
ومن املقــــرر ان يبدأ من اليوم 
كبار رجاالت العربي عقد اجتماعات 
مع بعضهم البعض للسعي نحو 
تشكيل قائمة موحدة لالنتخابات 

املقبلة.

رســــميا فســــنقوم ايضا بإرسال 
الدعوات ولكــــن االمر يحتاج الى 

وقت.
الى ذلك اكد مصدر قانوني في 
الهيئة لـ »االنبــــاء« ان انتخابات 
العربــــي املقرر اجراؤهــــا في 10 
مايو املقبل ســــيتم تأجيلها حتما 
الن اقامتها في توقيتها ســــيكون 
مبثابة القرار غير »العقالني« ألنه 
باستطاعة اي عضو من االعضاء الـ 
3 آالف اجلدد الطعن في االنتخابات 
ألنه لم تصله الدعوة قبل 45 يوما 

من تاريخ عقدها.
وكان امــــس االول قــــد شــــهد 

النهــــم ليســــوا موجودين اصال 
كأعضاء جمعية عمومية للنادي 
ضمن الـ 4 آالف وهو العدد الذي 
ارفقتهم في  نلتزم به، ولكننــــي 
محضر االجتماع الى الهيئة لكي 
تبت في أمرهم فهم من ضمن الـ 3 
آالف اجلدد الذين اضافتهم الهيئة 
شفويا وهي من ستحدد مصيرهم 

في التسجيل.
واضاف جمعة انه بعث بكامل 
الدعوات لعقد العمومية 10 مايو 
املقبل الى اعضاء اجلمعية العمومية 
الـــــ 4 آالف وبالتالي فاذا اضافت 
الهيئة العدد املتبقي »الثالثة آالف« 

انتخابات العربي لصالح طرف 
على حســـاب آخر وكل ما هناك 
اننا طبقنا القوانني والتعليمات 

والنظام االساسي النموذجي.

محضر االجتماع

العربي مصطفى  اما امني سر 
جمعــــة فقال انه ارفق اســــماء 4 
مرشحني جدد لالنتخابات املقبلة في 
محضر االجتماع الذي عقدته اللجنة 
املؤقتة صباح امس وهم احمد خلف 
وحسن الريس وعبدالكرمي اجلاولي 
ومشعل الفقعان، مضيفا انه رفض 
مساء امس االول ان يسجل هؤالء 

يتلقون التعليمات من اشــــخاص 
باخلارج.

تطبيق القوانين

من جانبه برر مدير الهيئات 
الرياضية احمد عايش في حديثه 
لـ »األنباء« اضافة الثالثة آالف 
بأنه سيســـمح لكل من ســـدد 
اشتراكه قبل نهاية فبراير املاضي 
بخوض االنتخابات وعدد هؤالء 
االجمالي قـــد اصبح اكثر من 7 

آالف عضو.
وبني عايش انه يرفض االقاويل 
التي تتحدث عن تدخل الهيئة في 

في كل القضايا الرياضية وليس 
فيما يخص العربي فقط.

وبسؤاله عما اذا كان هذا االعالن 
سينسف عملية التفاوض بالعربي 
بــــأن مفاوضات  اجاب احلمــــود 
العربــــي اجهضت قبــــل ان تولد 
بســــبب شــــخصانية املرشحني، 
فالكل جهز قائمته، والكل ســــمى 
التنفيذيــــة لديه فلماذا  املناصب 
نتفــــاوض؟ واضــــاف: اعلــــم ان 
صراحتي هذه ال تعجب الكثيرين 
وباالخص العرباوية ولكن ليعلم 
كل اهــــل الكويت ان هكــــذا تدار 
الرياضة من قبل مسؤوليها الذين 

آالف الذين ابلغت بهم منذ اليوم 
االول لتسلم النادي، كما طلبت من 
عايش ان يبعث بكتاب رسمي ال ان 

يبلغنا بالقرارات شفويا.
ان االشــــخاص  وقال احلمود 
الذين يديرون الهيئة ال يصلحون 
حتــــى إلدارة ناد واحد فكيف بهم 
يديرون اعلى مؤسسة رياضية في 
البالد، مضيفا ان الكثير انتقدوه 
ســــابقا عندما انتقد الهيئة ولكن 
بعــــد اعالن الهيئة أن عدد اعضاء 
اجلمعية العمومية اكثر من 7 آالف 
سيعلم كل اهل الكويت انني كنت 
على صواب، فالهيئة تكيل مبكيالني 

المرشحون الـ 41 في العربي
أقفل باب الترشيح النتخابات العربي على 
41 مرشحا هم: أسامة حسني، حسن دشتي، 
عامر ياسر، خليل بارون، فؤاد البلوشي، 
أحمد عمران، منصور باش��ا، عادل شاكر 
الكاظمي، مهدي عبداحلميد التتان، صبيح 
أبل، حسني معرفي، بدر الدريع، جالل سعود 
اجلالل، محمود أحمد أبل، أحمد عس��كر، 
عبدالرضا أكبر حيدر، جواد حسن محمد، 
سالم خليفة العميري، فؤاد املزيدي، عدنان 
س��يد جواد الناصر، عبدالعزيز عاش��ور، 
سليمان عبدالكرمي منصوري، فؤاد إسماعيل 
دشتي، أمين خلف العنزي، سعيد حسني 
الصراف، رائد خميس الزعابي، إسماعيل 
محمد احلبيب، حس��ني غامن الغامن، سمير 
سعيد، مهند محمد املال، حامد رضا حسن، 
الشيخ علي خليفة الصباح، مؤيد الشهاب، 
حمود صالح اليوسف، علي جمال الكاظمي، 
محمد عبداهلل املسند، عباس عبداهلل معرفي، 
ناصر عبداهلل الناصر، عادل أحمد العوض، 

جاسم عاشور، عباس اخلضري.

)عادل يعقوب(صراع على الكرة بني عبدالعزيز الربيعة وحسني علي )كاظمة( والعب اليرموك علي صفر


