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  الجزاف: المداولة الثانية لمجلس األمة
ستعيد الوضع الرياضي لطبيعته

 أشاد بالقفزة النوعية للمنشآت الرياضية في أذربيجان

)اسامة البطراوي(فيصل اجلزاف متحدثا في املؤمتر الصحافي متوسطا عبد الوهاب البناي والسفير االذربيجاني شاهني عبدالالييف

نبيل شعيل

أحمد الرومي واملتحدثون في املؤمتر الصحافي

الش���بابي والرياضي، وملسنا قفزة 
نوعية كبيرة في املنشآت املتكاملة، 
ومراكز تدريب أنشئت خالل السنوات 
العشر االخيرة. واشار الى ان التركيز 
انصب خالل هذه الرحلة على التطور 
الالفت في املنش���آت، الفتا الى انه 
النم���اذج واملخططات  طلب بعض 
للمنشات لالستفادة منها في الكويت. 
واوضح اجلزاف انه مت توقيع اتفاقية 

تعاون مشترك بني البلدين، وتشمل 
جميع املجاالت املتعلقة ب� الشباب 
والرياضة، وسيزور وزير الشؤون 
الرياضي���ة في اذربيج���ان الكويت 
قريبا لتفعي���ل هذه االتفاقية، الفتا 
الى ان اذربيجان تشهد حاليا تنظيم 
4 بطوالت على مستوى اوروبا تقام 
حتت رعاي���ة الرئيس االذربيجاني 
منها بطولة اوروبا للسيدات للكرة 

الطائرة وبطولة املصارعة واملبارزة، 
وهذا دليل متيز وقدرة على التنظيم 
واالستيعاب الكامل للفرق الزائرة، 
وانهم يعملون بشكل علمي الثبات 
وجودهم عل���ى اخلارطة الرياضية 
العاملية، الفتا الى ان اذربيجان تضم 
حوالي 120 مركزا متكامال للخدمات 
الرياضية، وسنعمل على االستفادة 

من هذه التجربة.

مبارك الخالدي
اعل���ن مدير عام الهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف، 
ان املداولة الثانية ملجلس االمة بشأن 
بعض التعدي���الت الرياضية والتي 
صوت عليها املجل���س في مداولته 
االولى، س���تعمل على اعادة الوضع 
الرياضي الى طبيعته، مش���يرا الى 
ان التعاون بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية سيمضي قدما نحو عقد 
الثانية. جاء  جلسة قريبا للمداولة 
ذلك خالل املؤمت���ر الصحافي الذي 
عقده اجلزاف ظهر امس في املطار، 
بعد عودته من زيارة رس���مية الى 
جمهورية اذربيجان، وتوقيعه اتفاقية 
البلدين، س���تفعل في  رياضية بني 
القريب العاجل مبا يخدم قطاع الشباب 
والرياضة. وقال اجلزاف: ان الزيارة 
جاءت تلبية لدعوة من وزارة الشباب 
والرياض���ة في اذربيج���ان لتوقيع 
االتفاقي���ة الرياضي���ة، وقد حظيت 
مبتابعة رسمية وشعبية واعالمية 
عكس���ت عمق العالقة بني البلدين. 
واضاف: لقد شاهدنا تطورا كبيرا على 
جميع املستويات وخاصة املستوى 

شعيل: البرازيل»number 1« بالكويت
يفّضل »البالي ستيشن« لعدم قدرته على الركض

كل كأس عالم داميا يطلعون، على 
فكرة انا ميكن قبل ما اتابع االسماء 
ما احفظها، ولكن اليوم في لو يرجع 
 ،Play Station �����الفصل يرجع لل
تالقينه ف����ي كل بيت وعلى فكرة 

معاي في كل سفر«.
واضاف »انا بالنسبة لي عندي 
امنية ألعب كورة بس جسمي مو 
مساعد، فلقيت بدي اركض واجيب 
احسن العب، واركض فيه، وألعب 

فيه بإيديني فأسهل طبعا«.

احدثت جدال واس����عا خالل كأس 
القارات العام املاضي، بعدما طالبت 
وسائل االعالم االجنبية وبعض 
الالعبني مبنع دخولها املالعب، لكن 
جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( رفض ذلك، وقال 
انها من ادوات التشجيع احملبوبة 

لدى مشجعي جنوب افريقيا.
وقال ع����ن موندي����ال جنوب 
افريقيا: »ال اعتقد هالسنة راح يكون 
في اسماء جديدة، اتوقع يعني هو 

اكد الفنان نبيل ش����عيل انه 
مبثابة باقي الكويتيني في انهم 
يحبون ويش����جعون املنتخب 
انه صدم  البرازيل����ي، وق����ال: 
مبستوى »السامبا« في نهائيات 

كأس العالم املاضية.
وقال ش����عيل في مقابلة مع 
برنام����ج »صدى املالعب« الذي 
يذاع على قناة »mbc 1«: »واهلل 
شوفي كأس العالم اللي فات كانت 
آمالنا مخيبة يعني احنا تعرفني 
داميا باخلليج او بالكويت بالذات 
 number one عندنا احنا البرازيل
)رقم 1( ما في نقاش، بس الدورة 
اللي فاتت ما كان هناك، حسينا 
ان النجوم ما بدهم يلعبون يعني 

جايني مغصوبني«.
واب����دى ش����عيل اس����تياءه 
م����ن اقامة البطولة ف����ي القارة 
االفريقية، بسبب استخدام ابواق 
الفوفوزيال املزعجة، وهي االداة 
املوسيقية التي تستمتع جماهير 
جنوب افريقيا باستخدامها طوال 
املباراة. وقال: »الشي الوحيد اللي 
يزعجني اآلن ان هذي الدورة في 
افريقيا، وافريقيا عندهم شغلة 
غريبة عجيبة وهو عندهم جمهور 

بالصفارة هذي مزعجة«.
وكانت ابواق الفوفوزيال قد 

الوسمي يثني على إسكواش السالمية
أثنى أمني س���ر نادي الساملية حامد الوسمي على 
فريق اسكواش النادي مؤكدا ان اجلميع تفانوا من اجل 
البقاء في املقدمة، وهو ما ضمن لهم قطف ثمار تعبهم 
في األيام السابقة، مشيرا الى ان مجلس ادارة النادي 
لم يقصر في تقدمي كل ما ه���و مطلوب لدعم الفريق 
من معسكرات خارجية ومستلزمات للعبة، فضال عن 
التواصل باستمرار مع كل ألعاب النادي وليس االسكواش 
فقط، وأكد الوسمي أن ادارة النادي تعمل باستمرار من 
أجل دعم فرق النادي باأللعاب املختلفة إلسعاد أبنائه 

واجلمعية العمومية وكل محبي السماوي. من جانبه 
أكد املدير االداري للعبة في النادي جمال اجلاسم أحقية 
فريقه بالفوز بلقب اسكواش السن العام، مشيرا الى 
ان الالعبني قدموا املطلوب. يذكر أن فريق اس���كواش 
الساملية يتألف من الالعبني سالم فايز املرزوق وفالح 
فايز املرزوق وعبداهلل املزين وأحمد املاجد وحس���ني 
فاض���ل وخالد العيدان ويوس���ف البناي وأحمد فايز 
ويدربهم فاروق زمان وس���عيد خان ومحسن حافظ، 

ويشرف عليهم فايز الشمالي.

الرومي: تعاون مع ريڤر باليت وشراكة مع االتحاد األرجنتيني

أعلن رئيس االحتاد األرجنتيني لكرة 
الق���دم للص���االت ماوريس���يو كتالني إن 
الفتره املقبلة س���وف تشهد تعاونا وثيقا 
بني األرجنتني والكويت في نقل اخلبرات 

األرجنتينية في كرة الصاالت.
جاء ذلك خالل توقيع الشراكة بني االحتاد 
األرجنتيني، وشركة اتوم الرياضية الكويتية 
بحضور املدير العام للشركة احمد الرومي 

في فندق موڤنبيك اخلميس املاضي.
وقال كتالني ان���ه متفائل بالتعامل مع 
شركة اتوم في امداد الكويت بالعبني ومدربني 
أرجنتينيني به���دف تطوير كرة الصاالت 
الكويتية خاصة ان االرجنتني حتتل مكانة 

بني املركزين اخلامس والسادس.
وقال ان هناك خطة استراتيجية إلعداد 
الن���شء في الكويت من الغير لكي نحصد 

ثمار  هذه التجربة بعد س���نوات، واضاف 
ان الكويت جذابة لسوق الالعبني احملترفني  
األرجنتينيني خاصة ان اجلماهير الكويتية 
تعش���ق اداء وف���ن الالع���ب األرجنتيني 
ال���ذي  ميتاز بامله���ارة العالية التي متتع 

اجلماهير.
وأبدى اعجابه بلقاء العربي والساملية 
األربعاء املاضي في كرة الصاالت، من جهته 
قال احمد الرومي ان عقد الشراكة مع االحتاد  
االرجنتيني ميتد الى خمس سنوات قابلة 
للتجديد ويتضمن بنود العقد تبادل اخلبرات  
والتعاون بني األرجنتني والكويت ورعاية 
املنتخب االرجنتيني في خوض مبارياته في  
الكويت ومنطقة اخلليج واقامة معسكرات 
لالندية الكويتي���ة واملنتخب الوطني في  
األرجنتني، مشيرا الى ان هذا التعاون سيكون 

مثمرا حيث ولد عائدا ايجابيا للكرة الكويتية 
في  السنوات املقبلة.

وقال الرومي ان التعاون لم يقتصر على 
االحتاد االرجنتيني فسحب بل امتد الى عقد 
اتفاق مع نادي ريڤر باليت األرجنتيني إلقامة 
أكادميية حتمل اسمه في الكويت، مشيرا 
الى ان الوكالة ستكون في جميع االلعاب 
والبداي���ة في كرة القدم وان هذه االتفاقية 
مع نادي ريڤر باليت مستمرة وغير محددة 
وستكون الدراس���ة نظرية وعملية حتت 
اشراف خبراء من نادي ريڤر باليت الذي 
يعتبر من اعرق االندية االرجنتينية. وختم 
ان باكورة التعاون كانت باستقدام املدرب 
االرجنتيني مانويل لتدريب فريق الساملية 
في كرة الصاالت وان هناك ترجمة حقيقة 

للشراكة ستكون في املوسم املقبل.

ضاري الفهد 
غادر المستشفى بعد 
عملية جراحية ناجحة

بحم���د اهلل غادر رئيس 
نادي الصيد والفروس���ية 
الشيخ ضاري الفهد املستشفى 
أمس، بعد خضوعه لعملية 
»قس���طرة« بالقلب ناجحة 
ومتاث���ل للش���فاء، حي���ث 
ع���اده عدد من املس���ؤولني 
بالرياض���ة لالطمئنان على 
صحته. وسيخلد الفهد إلى 
الراحة لفت���رة قصيرة قبل 
مزاولة عمله في نادي الصيد 

والفروسية.
سالمات بوفهد وما تشوف 

شر.

الشيخ ضاري الفهد

الكويت بطل 
صغار المالكمة

لفئة  املالكم��ة  احرز فري��ق 
الصغ��ار بن��ادي الكوي��ت لقب 
بطولة كأس االحتاد الثانية بجدارة 
واستطاع ان يضيف اربع نقاط 
بكأس التفوق العام ليصبح رصيد 
الكوي��ت 18 نقطة وتبقى له اربع 

بطوالت في املوسم.

ربع نهائي
 »كرة الوزارات« اليوم

اعرب مقرر اللجنة الفنية لدوري 
كرة القدم لل��وزارات حميد العنزي 
عن ارتياحه واعضاء اللجنة النتهاء 
للبطول��ة بنجاح  التمهيدي  ال��دور 
وبروح رياضية واضحة من جميع 
الف��رق على الرغم من حدوث بعض 
االمور غي��ر الرياضي��ة من بعض 
الالعبني أو اإلداري��ني اال ان اللجنة 
الفنية اتخذت تدابير تأديبية وقرارات 
واضحة لوضع ح��د ملا حدث، طبقا 
لنظم وشروط البطولة. وكان العنزي 
قد اجتمع مع الفرق الثمانية املتأهلة 
إلى الدور ربع النهائي وهي احلرس 
واإلعالم والكهرباء والداخلية، واالطفاء 
والصناعة واملالية واالوقاف بحضور 
مقرر اللجنة سعد الفضلي، حيث اشاد 
بجهود الف��رق والتعامل الراقي من 
اإلداريني مع اللجنة وحكام املباريات. 
وينطلق اليوم ربع النهائي، وتقام 4 
لقاءات تبدأ جميعها في ال� 6:40، على 
ان تب��دأ  مباراتا نصف النهائي يوم 

االربعاء املقبل.

النتائج الدراسية تهدد استعدادات أزرق الناشئين
مبارك الخالدي

وقع اجلهاز االداري الزرق الناشئني في مأزق بعد 
ظهور النتائ����ج االولية لالعبني، وكانت في مجملها 
متواضعة، فالقت بظالله����ا على البرنامج االعدادي 
استعدادا لنهائيات كأس اسيا في االردن اكتوبر املقبل. 
وناشد مدير املنتخب علي الديحاني وزيرة التربية 
واملسؤولني في الوزارة الوقوف مع ابنائنا الالعبني 

الذين كانوا في مهمة وطني����ة خدمة لبالدهم اثناء 
املشاركات املاضية، وساهموا في رفع اسم الكويت 
عاليا في احملافل اخلارجية. وقال الديحاني: ان االزرق 
سيجتمع في 29 اجلاري لينتظم في برنامج اعدادي 
قبل مواجهة االردن وديا في الكويت في 8 مايو املقبل، 
واضاف: ان االزرق سيلتقي ايضا املنتخب السوري 

في مباراتني سيتم االتفاق على موعديهما الحقا. 

النصر هزم كاظمة والصليبخات تقدم إلى المركز السابع في ختام الجولة »19«

الكويت »بالعربي« عبر .. والقادسية أوجع السالمية برباعية

)عادل يعقوب(بدر املطيري يحاول جتاوز النيجيري إميانويل)متين غوزال(مهاجم الكويت كاريكا وسط مضايقة مدافع العربي مساعد عبداهلل

قواه فعاجله بهدفني أصاباه مبقتل 
وبعثر خطوطه، وس����جل فراس 
اخلطيب اله����دف األول مبكرا من 
ضربة ج����زاء)4( ثم أضاف أيضا 
اخلطي����ب اله����دف الثاني مبهارة 
شديدة عندما هيأ له بدر املطوع 
كرة خارج املنطقة سددها بيسراه 
في الزاوية العليا للحارس حميد 

القالف )24(.
لعب القادسية بتشكيلة مكونة 
من نواف اخلالدي وفايز بندر ومحمد 
راشد ونهير الشمري وعلي الشمالي 
وطالل العامر وكيتا وصالح الشيخ 
وجهاد احلسني وفراس اخلطيب 
وبدر املطوع وكان للثالثي االخير 
دور كبير في الضغط الهجومي، 

أخرج محمد جراغ وأشرك أحمد 
عبدالغفور بديال عنه في إش����ارة 
واضحة إلى انعدام الدفاع لألخضر 
لتحقيق نتيجة إيجابية بعد فقدان 
الفريق فرصة املنافسة على لقب 
الدوري ورغبة املدرب في احلفاظ 
على العبيه م����ن اإلصابة لكونه 
س����يكون على موعد مع الكويت 
ايضا ف����ي نهائي كأس ولي العهد 
في الثالث من ماي����و املقبل، أدار 
اللقاء احلكم وليد الشطي وأنذر من 
الكويت عبداهلل املرزوقي وكاريكا 
وناصر القحطان����ي ومن العربي 

عبداهلل احلداد.
القادسية خصمه في  »طوق« 
الشوط األول وهاجمه حتى خارت 

مدرب العرب����ي الكرواتي دراغان 
تنشيط فريقه، حيث دفع جراح 
زهير وقبله علي اش����كناني محل 
محمد زينو وحسني املوسوي كما 

و»قشرها« للبرازيلي كاريكا الذي 
لم يتوان في تس����ديدها في حلق 

املرمى )56(.
وبعد اتس����اع الف����ارق حاول 

سيطرته على وسط امللعب بفضل 
حتركات العتيقي وحس����ني حاكم 
ب����دوره عجز زينو  وروجيريو، 
وحسني املوسوي عن تهديد مرمى 
خالد الفضلي بسبب الفردية التي 
اعترت أداء معظم العبيه، فضال عن 
تباعدهم مما أفسح املجال لالعبي 
األبيض إليجاد الثغرات واملساحات 
الفريق  الالزمة الختراق دفاعات 
من العم����ق، وفي احلصة الثانية 
لم يركن الكويت للدفاع، بل حافظ 
على ادائ����ه املتوازن وحتديدا في 
منطقة الوسط التي كانت محطة 
عملياته بش����كل واضح، وواصل 
العجمي تألقه حيث صنع الهدف 
الثاني لفريق����ه بعد ان هيأ الكرة 

أجواء اللقاء وحاول اجلزائري لعب 
دور قائد الفريق، السيما في خط 
الوسط وسنحت له فرصة للتسجيل 
ولكنه تباطأ في تنفيذها، في املقابل 
كثف األبيض من حمالته الهجومية 
مع انقضاء العشرين دقيقة األولى 
وكاد العماني اس����ماعيل العجمي 
ان يزور مرمى شهاب كنكوني إال 
ان تسديدته علت العارضة )26(، 
وأطلق البرازيلي روجيريو تسديدة 
قوية انتهت بني أحضان كنكوني 
)30( ومتك����ن العجمي من وضع 
فريق����ه في املقدم����ة بعد ان حّول 
الكرة العرضية املرسلة من زميله 
جراح العتيقي برأسه داخل املرمى 
)32(، وعقب الهدف أحكم الكويت 

ناصر العنزي ـ فهد الدوسري 
 عبداهلل العنزي ـ مبارك الخالدي

حافظ الكويت على فارق النقطة 
بينه وبني مالحقه القادسية قبل 
جولتني من نهاية الدوري املمتاز، 
وذلك بعد ف����وزه على العربي 2� 
0 ورف����ع رصيده ال����ى 43 نقطة 
في الصدارة وسجل له اسماعيل 
العجمي )32( والبرازيلي كاريكا 
القادسية فوزا  )56(، فيما سجل 
عريضا على الساملية قوامه رباعية 
نظيفة وأصبح له 42 نقطة وسجل 
األهداف فراس اخلطيب )4 و24( 
وصالح الشيخ )73( وحمد العنزي 
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املنافسة على  وبذلك ستكون 
أش����دها في اجلولت����ني املقبلتني 
ب����ني الكويت والقادس����ية إلعالن 
الدوري، حيث س����يلتقيان  بطل 
معا الس����بت املقبل وتبقى مباراة 
لألبيض مع الصليبخات ومباراة 
لألصفر مع كاظمة. وفاز النصر على 
كاظمة 1 � 0 سجله باتريك ڤابيانو 
)8( ورفع العنابي رصيده الى 38 
نقطة ومازال في دائرة املنافسة. 
التضامن  وفاز الصليبخات على 
بهدف سجله حمد املطيري )43( 
وأضاع عبداهلل مشيلح ركلة جزاء 
للتضامن وأصبح الفائز في املركز 
السابع بست نقاط واخلاسر في 

املركز األخير 5 نقاط.

الكويت ـ العربي

وفي لقاء العربي والكويت تبادل 
الفريقان الهجمات بحثا عن هدف 
الس����بق الذي من شأنه أن يشعل 

واستفاد األصفر من سيطرته على 
خط الوسط وهدد مرمى الساملية 
طوال الشوط االول، ولعبت مهارة 
الهجوم القدساوي دورا في تسجيل 
هدفيه فقد كانت الطرق س����الكة 
لالصفر م����ن جميع اجلهات.لعب 
الساملية بتشكيلة مكونة من حميد 
القالف  وسعد سرور ويوسف دندن 
وباتو واميانويل وصالح البريكي 
وعبداهلل البريكي ونواف املطيري 

ومشاري العازمي وفرج لهيب.
ولم تكن للساملية في الشوط  
األول سوى فرصة واحدة تهيأت 
فيها الكرة إلى مش����اري العازمي 
وس����ددها خارج املرمى، واحتاج 
الس����املية إلى التنظي����م في خط 
الوسط إلى جانب خلل واضح في 
خط الدفاع اس����تفاد منه مهاجمو 
القادسية. وفي الشوط الثاني زاد 
مدافع الس����املية سعد سرور من 
مشاكل فريقه بعد خروجه مطرودا 
بسبب حصوله على انذارين )60( 
فيم����ا واصل القادس����ية هجماته 
وأدخل مدربه محمد ابراهيم الثالثي 
حمدالعنزي وسعود املمجمد وعمر 
بوحمد، وسجل له صالح الشيخ 
الهدف الثالث من تسديدة مباغتة 
خارج منطقة اجل����زاء )73(، ثم 
اضاف حمد العنزي الهدف الرابع 
بعد حتضير الكرة من زميله املجمد 
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أدار املباراة احلكم حمد بوجروة 
وأحسن في قيادتها وأنذر محمد 
راشد وسعود املجمد من القادسية 

وطه وسعد سرور من الساملية.

صلبوخ يستقيل من التضامن
قدم مش����رف الفريق األول لكرة القدم بنادي التضامن

بشير صلبوخ استقالته وطلب من إدارة النادي إعفاءه 
من مهامه بعد خسارة الفريق أمس أمام الصليبخات.

وتأتي استقالة صلبوخ بعد أن شهدت نتائج الفريق 
تراجعا مخيف���ا والتي على اثرها تراجع للمركز الثامن 
واألخير وبات مهددا بالهبوط للدرجة األولى في حال لم 

يستعد الفريق عافيته.


