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عبدالعزيز جاسم
علمت »األنباء« ان اجتماع 
جلنة املسابقات مع األندية الذي 
س���يعقد 29 اجلاري ستحمل 
أكثر م���ن موضوع  أجندت���ه 
وستفتح خالله ملفات اخرى 
كثي���رة أعدته���ا األندية التي 
طلبت تأجيل االجتماع الى 29 
اجلاري بدال من 20 لتعارضه 
أنديتنا احمللية  مع مش���اركة 
القادسية والكويت وكاظمة في 

كأس االحتاد اآلسيوي.
ورمبا ميت���د االجتماع الى 
ساعات عك���س ما تت��وقعه جلنة 
املسابقات نفسها التي ستقترح 
الع���ديد من األمور إلضافتها 
على الئحة املسابقات وسيتم 
دراس���تها من قب����ل الطرفني، 
وذل���ك عكس ما قي���ل مؤخرا 
من أن االجتماع فقط سيكون 
املباريات،  لتحدي���د مواعي���د 
الذي  وسيكون أول املواضيع 
سيحظى مبوافقة سريعة من 
األندية وجلنة املس���ابقات هو 
الش���باب  رفع س���قف دوري 
الى حتت 20 عاما بدال من حتت 
19 حت���ى يتمكن الالعبون من 
املشاركة موس������ما آخر بدال 
من خروج اغلبهم ف��ور انتهاء 
املوسم بالن��سبة لهم، ألنه من 
املعق���ول تصعيد جميع  غير 
الفريق األول  ال���ى  الالعب��ني 
وبالتالي تكون الفائدة مضاعفة 
سواء للنادي او الالعب وكذلك 
املنتخب االوملبي الذي تتراوح 
أعم���ار العبيه في ه���ذه الفئة 

نفسها.
وم���ن املوضوع���ات املهمة 
والتي ستطرح خالل االجتماع 
شراء عقوبة الالعبني او ترحيل 
اإليق���اف الذي يوجد بش���أنه 
انقسام داخل جلنة املسابقات 
وترفضه األندية بشدة بعد ان 
أعلنت احتجاجها عليه، السيما 
انه ساهم في حدوث كثير من 
املش���اكل، خصوصا انه جديد 

مبارك الخالدي
تغادر البالد غ����دا بعثة فريق اجلهراء للمبارزة 
متوجهة الى االسكندرية للمشاركة في البطولة العربية 
لالندية ابطال الدوري التي ستقام هناك في الفترة 

من 16 الى 21 اجلاري مبشاركة 12 دولة عربية.
وسيش����ارك اجلهراء في البطولة بوصفه بطال 
للنسخة املاضية التي اقيمت في الكويت واحتضنتها 
صالة النادي، اذ احتفظ بلقبه ملوسمني على التوالي، 
كما سيمثل القادسية الكويت في هذه البطولة بوصفه 
بطال للدوري املوسم املاضي. ويرأس البعثة مدير 
اللعبة بالنادي مشعل الشمالي ويضم الوفد الالعبني 
فهد العدواني وقيصر الزامل وخالد الشمري وجمال 

ناصر باالضافة الى املدرب عبداهلل عبدالرضا.
من جانبه قال الشمالي ل� »األنباء« ان مشاركتنا 
تأتي بوصفنا ابطال العرب للنسخة املاضية وسنحرص 
خالل مشاركتنا على االحتفاظ باللقب لتحقق مبارزة 
اجلهراء الرقم القياسي في الفوز املتتالي بالبطولة، 
حيث حتظى الكويت بسمعة جيدة في اللعبة ليس 

فقط على الصعيد العربي بل على املستوى القاري. 
وأضاف ان مبارزينا اجتهدوا خالل الفترة املاضية 
في التدريبات باش����راف مدربه����م الوطني عبداهلل 
عبدالرضا وهم يدركون حجم املسؤولية امللقاة على 
عاتقهم الننا منثل الكويت وليس النادي واالجناز 
يضاف الى املبارزة الكويتية اوال واخيرا وهذا هو 
الدافع لدينا لتقدمي ع����روض تؤهلنا للوصول الى 

املباراة النهائية والظفر بكأس البطولة.
واوضح الشمالي ان الفرق العربية املشاركة متتاز 
بتطور املس����توى نتيجة االحتكاك املستمر والدعم 
الذي تلقاه م����ن احتاداتها الوطنية علما بأن الدول 
العربية املشاركة هي الكويت واجلزائر ولبنان واالردن 
وفلسطني وقطر والسعودية واالمارات والبحرين 

وسورية باالضافة الى الدولة املضيفة مصر.
وقال الشمالي ان القادس����ية سيشارك في هذه 
البطولة بوصفه بطال للدوري ونأمل التوفيق لهم 
اذ ان املهم هو اال تخرج البطولة عن الكويت الثبات 

جدارتنا على الساحة العربية.

المحمد استقبل فهاد بمناسبة اعتزاله

غوران يختار سعيود
ضمن القائمة المبدئية لألزرق!

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد العب 
الفري���ق األول لكرة القدم في نادي القادس���ية واملنتخب الوطني 
الس���ابق محمد فهاد، وتسلم منه دعوة حلضور مهرجان اعتزاله 
الذي سيقام على هامش مباراة القادسية مع الكويت ضمن اجلولة 
ال� 20 من الدوري املمتاز يوم 24 اجلاري على ستاد نادي الكويت 
حت���ت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
الشيخ احمد الفهد، وفي نهاية اللقاء، قدم فهاد الى رئيس الوزراء 

درعا تذكارية.

اختار مدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش اسم احملترف 
اجلزائري أمير سعيود العب العربي ضمن القائمة املبدئية للمنتخب 

الوطني، قبل أن يكتشف انه جزائري اجلنسية.
وذكر املوقع الرس���مي للنادي العربي أن غوران وضع اس���م 
سعيود ضمن القائمة املبدئية لالعبني الذين يرغب في استدعائهم 
للمنتخب، قبل أن يستفسر عنه ويكتشف أنه جزائري اجلنسية، 

ليقوم بشطب اسمه من القائمة.
وأش���ار املوقع الى أن املدير الفني لألزرق لم يتعرف بعد على 
احملترفني الذي���ن انضموا للفرق احمللية خ���الل فترة االنتقاالت 
الشتوية، بسبب انشغاله بتصفيات كأس آسيا، إضافة الى اإلجازات 

املتكررة التي قضاها في صربيا بسبب مرض والدته.
وكان س���عيود ق���د انضم لصفوف العربي ف���ي يناير املاضي 
على س���بيل اإلعارة من األهلي املصري حتى نهاية املوسم.وتألق 
سعيود بشكل كبير مع العربي، وسجل هدفني، باإلضافة لصناعته 

4 أهداف أخرى.

فريق اجلهراء للمبارزة يشارك في البطولة العربية

براعم العربي يتوسطهم يوسف أسد وكرمي التوجي

الئحة املسابقات ستشهد املوسم املقبل بنودا جديدة تنصف احلكام

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتسلم درعا تذكارية من محمد فهاد

إلغاء قانون شراء العقوبة وإرسال موفدين إلى مصر وقطر واإلمارات لدراسة لوائح لجنة المسابقات

دوري تحت 20 على طاولة األندية في اجتماعها مع »المسابقات«

املسابقات فيها ومدى توافقها 
مع جلنة املس���ابقات بالكويت 
ورمب���ا تكون لوائ���ح االحتاد 
املصري هي األقرب، خصوصا 
ان عدد األندية في مصر كبير 

وبالتالي فإنها مرت مبش���اكل 
وأحداث كثي���رة منر بها نحن 
ووجدوا لها حلوال او وضعوا 
قانونا جدي���دا ومن املمكن ان 

نستفيد منه.

كما ان جلنة املسابقات اتهمت 
من خالله بالتحيز الى البعض 
بالرغم من انها طبقت لوائحها 
وبالتالي ستحاول إيجاد بديل 

مناسب لهذا القانون.

وألول مرة تعرفه األندية حتى ان 
البعض بات يلتبس عليه األمر، 
حيث يريد ان يرحل عقوبة العب 
في الكأس وهو أمر مرفوض الن 
الدوري فقط،  القانون يخص 

وق���د صرح���ت مص���ادر 
موث���وق بها ل���� »األنباء« بأن 
جلنة املس���ابقات قررت إيفاد 
مندوب���ني ال���ى كل م���ن قطر 
واإلمارات ومصر لدراسة الئحة 

»فاصلة« لتحديد 
األول والهابط

وفقا لالئح���ة جلنة 
املس���ابقات وحتديدا في 
املادة 14 بند رقم 4 التي 
وضعت مسبقا فإنه يتم 
حتديد املراكز ما عدا البطل 
الهابط���ة، ففي  والفرق 
حال تس���اوي فريقني او 
أكثر في عدد النقاط فإنه 
ينظر لفارق األهداف وفي 
حال تساويها ينظر لعدد 

أهداف كل فريق.
وف���ي حال تس���اوي 
فريقني يتنافس���ان على 
الدوري  املركز األول في 
املمتاز في ع���دد النقاط 
فيتم حتديد مباراة فاصلة 
بينهما لتحديد البطل، وال 
يحتكم الى عدد األهداف 
لتحدي���د البطل، واحلال 
نفسه ينطبق على الفرق 
الى دوري  التي ستهبط 
الدرجة االولى ما يعني 
ف���ي حال تس���اوى  انه 
التضامن والصليبخات 
في عدد النقاط مع انتهاء 
املرحل���ة االخي���رة من 
الدوري املمت���از فإنه ال 
ينظر لفارق األهداف بل 
حتدد مباراة اخرى فاصلة 
بينهما، اما جميع املراكز 
األخرى بالدوري فتحدد 
بفارق األهداف ألنها لن 

تتأثر كثيرا.

يدافع عن لقبه بطالً للعرب في النسختين الماضيتين

مبارزة الجهراء إلى اإلسكندرية غدًا

قام أمني س���ر نادي املعاقني 
الدولية األولى  البطول���ة  مدير 
أللعاب القوى داخل امليدان شافي 
الهاجري بتفق���د مضمار كيفان 
الذي سيشهد منافسات البطولة 
في ألعاب الرمح واجللة والقرص 
والصوجلان مبشاركة كبيرة وكان 
برفقته عضو اللجنة املنظمة سعد 
االزمع ومحسن العجمي، حيث 
اطلع على جميع التجهيزات الفنية 
اخلاصة بالالعبني وإعداد أماكن 
التدريب، وحرص الهاجري على 
توفير أقصى درجات النجاح من 
الناحيتني الفنية والبشرية حتى 

تخرج البطولة بالشكل الالئق.
وأكدت العبات منتخب املعاقني 
القوى اس���تعدادهن  ألعاب  في 

للمشاركة في البطولة.
الوطني  املنتخ���ب  وميث���ل 
ف���ي البطولة 5 العبات هن: مها 
الش���ريعان وخل���ود املطيري 
وشيخة الفودري وعائشة مبارك 
ومعالي خليفة، وتش���رف على 
تدريبهن املدربة التونسية سنية 

هادف.
وقالت مها الش���ريعان التي 
ستش���ارك في منافس���ات رمي 
الصوجل���ان ودف���ع اجللة انها 

تس���عى بجدي���ة ال���ى حتقيق 
ميداليات ذهبي���ة في البطولة، 
اضاف���ة الى حتقيق ارقام جيدة 
للتأهل ال���ى بطولة العالم التي 
ستقام في نيوزيلندا العام املقبل. 
وتوقعت ان تظهر املنافسات في 
كل املسابقات بشكل قوي في هذه 
البطولة الدولية، مؤكدة ان نادي 
املعاقني بذل جهودا طيبة إلعداد 
العبي والعبات املنتخب الوطني 
وبصورة قوية »لتحقيق املزيد 
من االجنازات التي تعود النادي 
على حتقيقها في كل البطوالت 

التي يشارك فيها«.

اك���دت خلود  م���ن جانبها، 
الت���ي تش���ارك في  املطي���ري 
الرم���ح ودفع  مس���ابقتي رمي 
اجلل���ة، أنه���ا وزميالتها يبذلن 
جهودا مضنية ف���ي التدريبات 
في املعسكر التدريبي الداخلي. 
بدورها، أعربت شيخة الفودري 
عن أملها في إس���عاد اجلماهير 
التي تعشق »أم األلعاب« وأنها 
ستبذل كل ما في وسعها للوقوف 
على منصات التتويج وحتقيق 
الذهب مع زميالتها في منتخب 

الكويت.
أما معالي س���عيد فقالت ان 

الالعبات سيستثمرن املعسكر 
التدريبي بصورة جيدة، مؤكدة 
ان املش���اركة في هذه البطولة 
الدولية التي تقام للمرة األولى في 
الكويت، ستكون ايجابية إلثبات 
ق���درات الالعب���ات الكويتيات. 
وعب���رت عائش���ة مب���ارك عن 
سعادتها باختيارها للمشاركة في 
البطولة ومتثيل الكويت، مؤكدة 
انها تتطلع الى رفع اسم بلدها 
بني الدول املشاركة، والسعي الى 
الصعود على منصات التتويج 
في لعبتي رمي الصوجلان ورمي 

الرمح.

اجتمع مع وفد من النادي لتوضيح إضافة 3 آالف عضو

يعقوب »أذاب الجليد« بين الهيئة والعربي

العربي ينتزع كأس براعم اإلسكواش

عبداهلل العنزي 
عقد مدير عام الهيئة العامة 
للش���باب والرياض���ة باإلنابة 
جاسم يعقوب اجتماعا صباح 
امس مع عدد من رجاالت النادي 
العربي، ضم سمير سعيد وفؤاد 
املزي���دي وعبدالرحمن الدولة، 
لتوضيح موقف الهيئة احليادي 
من اضافة ما يقارب ال� 3 آالف 
عضو جدد في اجلمعية العمومية 
للنادي، واملشاركة في االنتخابات 
التكميلية املقررة يوم 10 مايو 

املقبل.
وبني يعق���وب للمجتمعني 
ان الهيئة وقعت في خطأ غير 

اللجنة  أبلغت  مقصود، عندما 
املؤقتة التي تدير شؤون النادي 
حاليا، ان ع���دد أعضاء النادي 
املضاف���ني هم اقل م���ن 3 آالف 
بقليل، بحيث لم تضف األعضاء 
املسجلني في اجلمعية العمومية 
للن���ادي، الذي���ن لم يس���ددوا 
اشتراكاتهم للسنة املالية املاضية 
2009، وسددوها في شهر فبراير 
املاضي عن السنة املالية احلالية، 
وبالتالي فإن لهم كامل احلق في 
املشاركة في االنتخابات التكميلية 
املقبلة، وهذا األمر ال يقتصر على 
العربي فقط، بل يطبق في جميع 
األندية، وهناك حاالت مشابهة 

حدثت في املاضي.
ورفض يعقوب ان ينظر اي 
طرف في العربي الى الهيئة بسوء 
نية، أو انها تعمل حلساب طرف 
على آخر في االنتخابات املقبلة، 
واكد ان الهيئة تقف الى جانب 

اجلميع، وال تفرق بينهم ابدا.
وقد اقتنع وفد العربي بكالم 
يعقوب، وجد ثقته بالهيئة ألنها 
اجلهة املس���ؤولة عن الرياضة 
في البالد، وطالب الوفد يعقوب 
النزيه،  العمل  االس���تمرار في 
وع���دم دخول الهيئ���ة كطرف 
ف���ي الصراع���ات الداخلية بني 

األندية.

حامد العمران
العرب����ي  واص����ل براع����م 
لالسكواش حتقيق االجنازات 
ل� »القلع����ة اخلضراء« بعد ان 
جمع فريق حتت 11 ستة بطولة 
الكأس الى جانب الدوري بعد 
التألق في اللقاء النهائي والفوز 
على كاظمة 2 - 1 لينتزع العربي 
كأس براعم االسكواش بجدارة 
على الرغم من غياب ابرز العبيه 
اال  محمد عبدالعزيز لالصابة، 
ان علي القالف وعلي بوصلحة 
وحمد جاسم ذياب عوضوا ذلك 
بتألقهم في البطولة، فيما احتل 
»البرتقالي« املركز الثاني، وجاء 
الكويت ف����ي املركز الثالث بعد 
تألق الثالثي عبداهلل السعدون 
وعلي العنزي وحمود اجلنيدل 
ليحقق����وا ف����وزا عريضا على 

اليرموك 3 - 0.
اللقاء اخلتامي، قام  وعقب 
امني الس����ر العام ف����ي االحتاد 
يوسف اشكناني بتقدمي كأس 
العربي،  ال����ى قائ����د  البطولة 
فيم����ا وزع امليدالي����ات امللونة 
على الفرق الثالثة االولى امني 
الصن����دوق ولي����د الصميعي 
وعضو مجلس االدارة عبداهلل 
السبيعي بحضور املدير االداري 
للعربي خالد عبدالصمد ومدير 
اللعبة في العربي يوسف اسد 
الى جانب اداريي الفرق الثالثة 

االولى واالجهزة الفنية.
من جانبه، اكد مدير اللعبة 
في العربي يوسف اسد ان حتقيق 
الثنائية كان مبنزلة احللم الذي 
بدأ منذ عامني من خالل وضع 
خطة مدروسة لالعبي القاعدة 

مع اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
التوجي، مشيرا  املصري كرمي 
الى ان العربي غاب عن احراز 
البط����والت ما يق����ارب 21 عاما 
وحتقيق الثنائية يعتبر اجنازا 
كبيرا جاء بعد انتظام الالعبني 
مبعسكرين خارجيني، االول في 
مصر قبل بداية املوسم والثاني 

داخلي في عطلة الربيع.
واكد انه لوال تصميم الالعبني 
على حتقيق اجناز ملا حتقق ذلك، 
مشيرا الى ان الثنائية ستزيد 
من املسؤولية في املواسم املقبلة 
ملواصل����ة حتقي����ق البطوالت 
وإعادة »األخض����ر« الى بريقه 
السابق كأحد اعمدة اللعبة على 
املستوى احمللي وكأحد املمولني 
الرئيسيني للمنتخبات الوطنية 

في مختلف املراحل السنية.

»حسون« طار إلى أذربيجان
وعرقل معامالت القادسية

الكويت إلى صنعاء 19 الجاري 
لمالقاة الهالل الساحلي

عبدالعزيز جاسم
طار رئيس مجلس ادارة نادي القادس���ية املعني طارق احلسون 
الى جمهورية اذربيجان ضمن وفد الهيئة العامة للشباب والرياضة 
في زيارة رس���مية لتوقيع اتفاقية رياضية، مما تس���بب في عرقلة 

املعامالت االدارية واملالية للنادي والعبيه.
وكانت ادارة الهيئات الرياضي���ة في الهيئة، قد اصدرت اعتمادا 
بالتوقيع لرئيس النادي وآخر المني الس���ر العام، تسهيال ملعامالت 
النادي والعبيه امام الهيئات الرسمية للدولة والبنوك كإجراء رسمي، 
اال ان الكثير من املعامالت يتطلب توقيع االثنني معا، مما اوقع ادارة 
القادسية في مطب غير متوقع. اجلدير بالذكر ان العبي الفريق االول 
لكرة القدم في القادس���ية فيصل العنزي وفهد االنصاري، قد تلقيا 
موافق���ة من الطبيب املعالج لهما في فرنس���ا مرفقا به املوعد املقرر 
لسفرهما الى فرنسا، اال ان االوراق الرسمية لالعبني تتطلب توقيع 
احلس���ون بصفته رئيس النادي، االمر الذي سيترتب عليه تأخير 

اجراءاتهما املتعلقة بالسفر، فضال عن تغيير موعده.

مبارك الخالدي
يعكف اجلهاز االداري بالكويت وعلى رأسه النائب مرزوق الغامن 
على رفع الروح املعنوية لالعبي االبيض، والتواجد باستمرار قرب 
الالعبني خاص���ة مع اقتراب رحلتهم الى اليم���ن 19 اجلاري ملالقاة 
الهالل الس���احلي اليمنى 21 منه في اطار مباريات املجموعة الثانية 

من منافسات كأس االحتاد اآلسيوي.
ويأتي حرص اجلهاز االداري بغية دخول املباراة بشكل مختلف 
يعكس املستوى احلقيقي للكويت بطل النسخة املاضية من البطولة 
الذي لم يجمع حتى اآلن سوى نقطتني من تعادلني في اول مواجهتني 

من املسابقة وكانتا مع الهالل 2-2 وتشرشل الهندي 1-1.
وقد وضع اجلهازان الفني واالداري في حس���بانهما ليس التأهل 
فقط ولك���ن ان يكون الفريق عل���ى رأس مجموعته ليحظى مبيزة 
اللع���ب على ارضه في الدور الثاني م���ن البطولة. ومن املتوقع ان 
يغادر مع البعثة امني السر العام وليد الراشد باالضافة الى 27 العبا 

من املقيدين بقائمة الفريق.

الهاجري يتفّقد مضمار كيفان استعدادًا لـ »قوى المعاقين«
الشريعان تسعى إلى تحقيق إنجاز والتأهل لبطولة العالم في نيوزيلندا


