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 النهائية مع ماتشاال

إشكال العربي 10 الجاري

إيقافات وغرامات بالجملة

العربي مع الكويت في »الصاالت«

الصليبخات يبحث عن معسكر ومدرب

 مؤتمر صحافي في العربي

البحري يحدد مواعيد 
سباقات  الدراجات المائية

التسجيل في »بناء األجسام« 10 الجاري

تعادل قدامى الكويت مع فلسطين
تعادل املنتخب الوطني لقدامى الالعبني مع نظيره الفلس���طيني 
6 � 6 في انطالق  بطول���ة رابطة قدامى الالعبني العرب الرابعة في 
خماس���يات كرة القدم التي تقام في االردن برعاية رئيس���ة رابطة 

الالعبني االردنيني الدوليني الثقافية االميرة هيا بنت احلسني.
واحرز اهداف الكويت عيس���ى عبدالق���دوس )3 اهداف( وهاني 

الصقر )هدفني( وفواز العنزي.
ويلتق���ى املنتخب الوطني نظيره االردني املس���تضيف في لقاء 
قمة البطولة بعدما حقق االخير فوزا كاس���حا على نظيره اللبناني  

. 5 � 12

 عبدالعزيز جاسم
أكد امني سر كاظمة حس���ني بوسكندر ان املفاوضات وصلت 
الى مراحلها النهائية مع املدرب التش���يكي ميالن ماتشاال ليقود 
البرتقالي املوسم املقبل، مؤكدا في الوقت ذاته انه لم يوقع رسميا 
حتى اآلن ألنه يق��وم بدراس���ة الع���رض املقدم من قبلنا، ونحن 
في الوقت نفس�����ه ن��درس ش���روطه أيضا، الفتا الى ان هن��اك 
اتفاق��ا مب���دئيا عل��ى أغل���ب االمور اال ان الق��رار االخير يبقى 

بيد ماتشاال. 
واش���ار بوسكندر الى ان ماتشاال لن يتسلم قيادة الفريق في 
نهاية املوسم بل سيبدأ موسما جديدا مع البرتقالي وسيكون له 
كامل احلرية في اختيار العبيه واحملترفني وس���يضع برنامجا 
اعداديا للموس���م املقبل، الفتا الى ان كاظمة امامه بطولتان حتى 
اآلن وعليه التركيز فيهما للمنافسة على لقبيهما وهما كأس سمو 

االمير وكأس االحتاد اآلسيوي. 

 مبارك الخالدي
وافقت الدائرة املس���تعجلة باحملكمة الكلي���ة على الطلب املقدم 
من ادارة الفتوى والتشريع املمثل القانوني للهيئة العامة للشباب 
والرياضة لتقدمي جلسة االشكال املرفوع منها اليقاف تنفيذ احلكم 
الصادر ملصلحة رئيس مجلس ادارة النادي العربي الس���ابق جمال 
الكاظم���ي املتضمن الغاء ق���رار الهيئة الص���ادر بتاريخ 20 فبراير 
املاضي واخلاص بإسقاط مجلس ادارة النادي استنادا الى املادة 22 
من النظام االساسي، وقد حددت احملكمة جلسة 10 اجلاري بدال من 

18 منه للنظر في االشكال.
 وكان���ت الدائرة االدارية قد اصدرت االحد املاضي حكمها بقبول 
الدعوى ش���كال وفي املوضوع بإلغاء الق���رار املطعون فيه وامرت 
بتنفيذه باملس���ودة وبال اعالن وشموله بالنفاذ املعجل، وهو ما دعا 
ادارة الفتوى والتشريع لالس���راع بقيد االشكال املاثل بغية ايقاف 

تنفيذ احلكم املشار اليه حتى الفصل في االستئناف.

يس����عى اليرموك الى حس����م تأهله للمربع الذهبي لدوري الصاالت 
عندما يلتقي اليوم الس����احل في الظهور الثاني للفريقني في الدور ربع 
النهائي للمجموعة األولى. ويحتاج اليرموك الى الفوز او التعادل إلعالن 
تأهله، فيما يتطلع العربي الى احياء آماله في املنافسة على حجز بطاقة 
العبور للمربع الذهبي عندما يواجه الكويت في املجموعة الثانية.ويدخل 
اليرموك مباراته أمام الساحل منتشيا بفوزه الصعب على الساملية في 

اجلولة املاضية ليرفع رصيده الى 6 نقاط.
من ناحية أخرى، اتخذت جلنة دوري الصاالت في احتاد الكرة التي 
يرأسها أسد تقي، عدة عقوبات فأوقفت حمزة اشكناني العب القادسية 
مباراتني وغرامة 100 دينار، ومحمد اشكناني العب اليرموك مباراة و50 
دينارا، واإليراني موس����ى دوس محترف الش����باب مباراة و50 دينارا، 
وسليمان سامي العب الكويت مباراة و50 دينارا. كما اتخذ مدير دوري 
الص����االت خالد حبيب قرارا إداريا بإيقاف حارس نادي الكويت س����عد 

املنيع 3 مباريات و200 دينار.

 مبارك الخالدي
بحث املجلس املع���ني بنادي الصليبخات مع اجلهازين الفني 
واإلداري للفريق األول لكرة القدم مس���اء أول من أمس عددا من 
األسماء املطروحة لتولي قيادة الفريق للموسم املقبل، ويأتي ذلك 
في ظل اس���تعدادات اإلدارة لتطوير الفريق للموسم اجلديد من 
خالل التعاقد مع جهاز فني أجنبي لالرتقاء مبستويات الالعبني 
واحلالة الفنية العامة للفريق الذي لم يقدم ما يشفع له املوسم 

احلالي.
وجرى خالل االجتماع دراسة عدد من املقترحات املتعلقة بإقامة 
معس���كر تدريبي خارجي في إحدى الدول األوروبية اس���تعدادا 
النطالق املوسم املقبل على ان يكون في املجر أو سلوڤاكيا لتوافر 
املناخ املالئم واملالعب املتعددة والفرق التي ميكن مواجهتها وديا، 
ومن املتوقع ان تس���تقر إدارة الفريق على اس���م املدرب اجلديد 

ودولة املعسكر منتصف األسبوع املقبل.

 تعقد قائمة »أبناء النادي« مؤمترا صحافيا في الساعة العاشرة 
صباح اليوم في قاعة املرحوم أحم���د الرومي في مقر إدارة النادي 
العربي، وسيتم التطرق في املؤمتر إلى كل األحداث التي مرت بالنادي 
خالل الفترة املاضية، من خالل مشروع تزكية قائمة موحدة ومواقف 

رجاالت النادي.
ومن جهة ثانية تقيم اللجن���ة املؤقتة في العربي حفال تكرمييا 
لالعبي النادي املتفوقني دراس���يا، وتكرمي الالعب الس���ابق صباح 
عبداهلل مبناسبة حصوله على ش���هادة الدكتوراه في الساعة ال� 7 
مس���اء اليوم بقاعة املرحوم احمد س���ليمان الرومي برعاية رئيس 

اللجنة الشيخ سلمان احلمود.

يوس���ف الربيعان في جوالت 
بطولة العالم التي ستقام في 
إيطاليا في الفت���رة من 3 إلى 
6 يونيو، وف���ي المجر من 11 
إلى 13 يونيو، والسويد من 9 
إلى 11 يولي���و، والتفيا من 30 
1 أغسطس، وفي  يوليو حتى 
أوكرانيا من 27 إلى 29 أغسطس، 
فيما سيشارك ابطال الدراجات 
المائية ف���ي بطولة العالم في 

والية أريزونا األميركية. 

في الكويت.
الكويت نالت  أن  إلى  وأشار 
شرف التمثيل اإلداري من خالل 
الف���وز بمنصب نائ���ب رئيس 
االتحاد اآلسيوي إال ان هذا غير 
كاف فالتمثيل الفني هو األساس 
وهو الذي يحقق من خالله االنجاز 
في البطوالت أما اإلداري غالبا ما 
سيكون مؤقتا وال يساهم في رفع 
علم في المحافل الدولية، ولذلك 
حملنا على عاتقنا وبمجهود فردي 
تنظيم هذه البطولة لتشكيل أول 
منتخب كويتي للمش���اركة في 

البطوالت المقبلة.
 وذكر ان فتح باب التس����جيل 
لمدة 10 أيام لالعبين الراغبين في 
تمثيل الكويت الذي س����يبدأ يوم 
االثنين 10 الجاري، ويغلق في 20 
الفرصة  منه مناسب جدا إلتاحة 
للجميع وسيكون التسجيل وتعبئة 
االستمارات في مقر معهد اوكسحين 

في العديلية.

 حددت اللجنة البحرية في 
النادي البحري، مواعيد مبدئية 
لس���باقات الدراج���ات المائية 
للموسم الحالي، وتشمل إقامة 
س���باق الجولة األولى يوم 22 
الجاري والجولة الثانية يوم 19 
يونيو، والثالثة يوم 3 يوليو، 

والرابعة يوم 17 يوليو.
 وقال رئيس اللجنة البحرية 
عبدالقادر النجار إن البرنامج 
روعي فيه التنسيق، مع برامج 
النادي خاصة المتعلقة بأنشطة 
التراث البحري، وانتهاء سباقات 
بطولة اإلمارات للموسم الحالي، 
الذي يشارك فيه عدد من أبطال 
الكويت، كما روعي أن ينتهي 
قب���ل حل��ول ش���هر رمضان 

المبارك. 
وحول المشاركات الخارجية 
لبقية األلعاب البحرية، اوضح 
النجار أن فريق »الويك بورد« 
سيشارك في بطولتي سنغافورة 
وهونغ كونغ اللتين ستقامان في 
يوليو المقبل، فيما ستنحصر 
مشاركات فريق »الفورموال 2« 
بقيادة البطل العالمي المخضرم 

المنظمة  اللجن���ة  أعلن���ت   
الكوي���ت األولى لبناء  لبطولة 
األجس���ام برئاسة نائب رئيس 
االتحاد اآلس���يوي للعبة � مدير 
عام معهد أوكسجين الصحي بدر 
بودي عن تحديد يوم 10 الجاري 
موعدا لفتح باب التس���جيل في 
البطول���ة التي س���تقام يوم 2 
يونيو المقبل على صالة نقابة 
العمال بميدان حولي الختيار أول 
منتخب وطني يمثل الكويت في 
االستحقاقات المقبلة وكذلك قيمة 

الجوائز المالية للبطولة.
وقال بودي إن الجوائز النقدية 
فقط بلغت 18 ألف دوالر باإلضافة 
إلى الكؤوس والميداليات المتنوعة 
الموزعة على 3 أوزان هي وزن 
تحت 75 كغم وتحت 85 كغم و85 
وما فوق، حيث سيحصل األول في 
كل وزن على 3000 دوالر والثاني 

2000 والثالث 1000.
وأوضح أنها المرة األولى التي 
تقام فيه���ا بطولة محلية تحت 
اإلشراف االتحاد اآلسيوي بهذا 
المستوى رغم ان الكويت رائدة 
في رياضة بناء األجسام وتزخر 
باألبطال الذين بإمكانهم تحقيق 
بطوالت قارية ودولية إال ان عدم 
وجود اتحاد اللعبة حرم وظلم في 
الوقت نفسه مجموعة كبيرة من 
الشباب من محبي هذه الرياضة 
الماضية، لذلك  السنوات  طوال 
حرص معهد أوكسجين الصحي 
عل���ى تنظيم هذه البطولة التي 
نتمن���ى أن تك���ون فاتحة خير 
لتنظيم بطوالت عالمية كبيرة 

عبدالقادر النجار

بدر بودي

مباراة القادسية وكاظمة في املرحلة األخيرة من الدوري بإدارة أجنبية

)محمد ماهر( ضاري برجس وسعد العجمي يتوسطان اجلهازين الفني واإلداري والالعبني قبيل املغادرة إلى املغرب  

الشيخة بيبي اليوسف والشيخة شيخة العبداهلل تكرمان خلود املطيري

السعودي القحطاني يدير مواجهة الساحل والجهراء في األولى

حكم إيطالي لمباراة القادسية وكاظمة في الدوري
 عبدالعزيز جاسم 

تعيش جلنة املسابقات واحلكام 
باحتاد الكرة حالة من االستنفار 
بس����بب حاجتها الى اربعة حكام 
من خ����ارج الكوي����ت إلدارة اربع 
مباري����ات مهمة في املس����ابقات 
احمللية وهي القادس����ية وكاظمة 
في اجلولة االخي����رة من الدوري 
املمتاز، واجلهراء مع الساحل 7 مايو 
في ختام مباريات دوري الدرجة 
االولى التي على أساسها سيتحدد 
الفريق الصاعد الى الدوري املمتاز، 
ومباراتا الدور نصف النهائي لكأس 
سمو األمير بني القادسية والعربي 

والكويت وكاظمة.
وقد حتدد اس����م حكم مباراة 
التأه����ل الى ال����دوري املمتاز بني 
اجلهراء والس����احل، وقد أسندت 
املهمة الى طاقم حتكيم سعودي 
بقي����ادة عبدالرحم����ن القحطاني 

وسيصل غدا.
ولكن املهمة االكبر ستكون في 
حتديد حكم مباراة الغد بني القادسية 
وكاظمة في ختام مباريات الدوري، 
وقد حددته جلنة احلكام، اال انها 
تتكتم على اسمه حتى اآلن، وتشير 
مصادر من داخل احتاد الكرة الى 
ان احلكم سيكون من ايطاليا ومن 
االسماء املعروفة، وسيكون الطاقم 

املرافق له ايطاليا ايضا.
وكانت جلنة احلكام قد أرسلت 
كتابني الى كل من االحتاد الفرنسي 
واالحت����اد االيطال����ي تطلب فيها 

ترشيح طاقم حكام إلدارة املباراة، 
ولكن لم تتلق ردا حتى اآلن، وفي 
الفرنسي  حال موافقة االحتادين 
وااليطالي فإن احدهما سيدير احدى 
مباراتي الدور نصف النهائي في 

كأس سمو األمير، وحتديدا مباراة 
كاظمة والكويت، بينما تأكد اسناد 
مهمة مباراة العربي والقادسية الى 
طاقم حتكيم قطري لم يحدد اسمه 

حتى اآلن.

وحت����اول جلنة احلكام وضع 
خطة من اآلن في حال اقامة مباراة 
فاصلة لتحديد بطل الدوري املمتاز 
بني الكويت والقادس����ية، وكذلك 
لتحديد بطل دوري الدرجة االولى 

ألن االحتم����االت قائم����ة في حال 
تعادل اجلهراء والساحل، وبالتالي 
ستحاول جلنة احلكام تأمني موقفها 
واضعة في عني االعتبار ان هاتني 
املباراتني حتظيان بأهمية دون باقي 

املباريات ألنهما ستحددان بطلي 
مس����ابقتني وبالتالي سيكون من 
الضروري استقدام حكم اجنبي 
لهما.وفي الس����ياق نفسه علمت 
»األنباء« من مص����ادر في احتاد 
الكرة ان����ه ان لم تتوصل االندية 
الى اتفاق مع جلنة املسابقات في 
8 اجلاري على موعد انطالق بداية 
الدوري املمتاز للموس����م اجلديد 
فإن اللجنة ستضطر الى حتديد 
املوعد من تلقاء نفس����ها ألنها في 
اجتماع س����ابق منح����ت االندية 
الفرصة إلبداء آرائها حتى تكون 
املوافقة جماعي����ة، اال ان االندية 
فشلت في االتفاق حتى اآلن.وكان 
السابق  اجتماع جلنة املسابقات 
مع االندية قد شهد اختالفا كبيرا 
في اآلراء بني االندية ال� 14 حيث 
أيد البع����ض انطالق الدوري في 
منتصف أغسطس املقبل والبعض 
طالب بانطالقه بعد رمضان والعيد، 
والبعض اآلخر في اكتوبر املقبل، 
اال ان جلنة املسابقات تريد مراعاة 
املش����اركات اخلارجي����ة لالندية 
في املوس����م املقبل باالضافة الى 
مشاركات املنتخبات السنية ومنها 
االوملبي واالهم م����ن ذلك االزرق 
الذي سيشارك في نهائيات كأس 
آسيا بالدوحة يناير 2011 وقبلها 
في خليج����ي 20 باليمن نوفمبر 
املقب����ل، ما يعني انه����ا مضطرة 
لوضع تواقيت تناسب املشاركات 

اخلارجية اوال ثم احمللية. 

بيبي اليوسف كّرمت أبطال المعاقين

للمشاركة في بطولة موالي الحسن

»الميني باسكت« غادر إلى المغرب

 يحيى حميدان
غادر منتخب امليني باسكت 
)حتت 12 س���نة( البالد ظهر 
العاصمة  الى  امس، متوجها 
املغربية الرباط، للمش���اركة 
ف���ي بطولة موالي احلس���ن 
التي ستقام خالل الفترة من 
6 الى 11 اجلاري، مبشاركة 6 
منتخبات هي الكويت، لبنان، 
مصر، فرنسا، اجلزائر والبلد 

املستضيف املغرب..
وترأس الوفد عضو مجلس 
االدارة س���عد العجمي، وضم 
عضو مجل���س االداري فايز 
املطي���ري اداري���ا، وعبداهلل 
الف���ودري مش���رفا، واملدرب 
احم���د اجلالوي ومس���اعده 
طالل الق���الف، و12 العبا هم: 
عبدالعزيز البغدادي، مساعد 

البغدادي، محمد نبيل، محمد 
الس���هو، عبدالعزي���ز حامد، 
عبدالعزي���ز العيس���ى، خالد 
شهاب، سلطان منصور، وليد 
جمال، عبداحملسن مرتضى، 
القط���ان ومحم���د  ش���مالن 

عباس.
 وأعرب امني س���ر احتاد 
كرة السلة ضاري برجس عن 
شكره للهيئة العامة للشباب 
والرياضة على دعمها الالمحدود 
الحتاد السلة، واملوافقة على 
تخصي���ص ميزانية ملنتخب 
»امليني باسكت« للمشاركة في 
بطولة املغرب، هو دليل على 
وقوف الهيئة ممثلة برئيسها 
فيص���ل اجل���زاف ونائبي���ه 
لش���ؤون الرياض���ة د.حمود 
فليطح ولش���ؤون الش���باب 

جاسم يعقوب، مع منتخبات 
الصغار وهم حريصون على 
االهتمام بهذا املنتخب وتوفير 

الدعم له.

برجس يشكر »التربية«

كما شكر برجس وزارة التربية 
ملوافقتها على تفريغها الالعبني، 
أولياء األمور واألندية  وش����كر 
على تعاونهم مع االحتاد. وبني 
أن الهيئة وافقت على تخصيص 
ميزاني����ة الحتاد الس����لة القامة 
املهرجان الثاني ل� »امليني باسكت« 
والذي سيقام خالل الشهر اجلاري. 
بدوره، أكد سعد العجمي أن االحتاد 
يعول كثيرا عل����ى هذا املنتخب 
في املستقبل البعيد ليكون رافدا 
ومكمال للمنتخب االول. واضاف 
ان املنتخب يضم مواهب عديدة، 

وهذا ما اتضح جليا خالل تدريبات 
املنتخب في الفترة السابقة.

من جانب����ه، متن����ى املدرب 
احمد اجلالوي حتقي����ق نتائج 
ايجابية بغض النظر عن املركز، 
ألن الهدف من هذه املشاركة هو 
جتهيز منتخب للمستقبل. وقال 
انه ركز في الفترة السابقة خالل 
التدريبات على حتفيظ الالعبني، 
بعض الطرق الدفاعية والهجومية 
التي ستطبق في البطولة، الفتا 
الى انه التمس قبوال من الالعبني 

واستوعبوا اخلطط سريعا.
وختم اجلالوي قائال: يجب ان 
تكون هناك استمرارية في املشاركة 
البط����والت للمراحل  مبثل هذه 
السنية، وهو ما كنا نفتقده في 
السابق، بسبب التركيز فقط على 

املنتخب االول او الشباب.

أشادت الشيخة بيبي اليوسف 
املعاقني  بالعبي والعبات نادي 
الكويت  الذين حققوا بطول���ة 
الدولية األول���ى أللعاب القوى 
الت���ي اختتمت أخيرا  للميدان 
اليوسف  الكويت.وحتدثت  في 
أثناء حفل التك���رمي الذي أقيم 
مبقر الن���ادي بحضورها نيابة 
اليوس���ف،  الش���يخ خالد  عن 
وبحض���ور الرئي���س الفخري 
للنادي الشيخة شيخة العبداهلل 
ورئيس النادي مهدي العازمي، 
وأمني السر العام شافي الهاجري.
انني سعيدة بتواجدي  وقالت: 
معكم بع���د إجنازك���م األخير 
ال���ذي يفتخر ب���ه كل رياضي، 
ولق���د أثبتم انكم أبطال بالفعل 
وحققتم الكثير لبلدكم وللنادي 
من خ���الل بطولة دولية كبيرة 
جنح النادي بجدارة في تنظيمها 
والتحضير لها بشكل رائع، لذا 
اللجنة املنظمة للبطولة  كانت 
الرياضي  عند مستوى احلدث 
الذي جنح بشهادة اجلميع.ومن 
جهتها، أشارت الشيخة شيخة 

العبداهلل مببادرة الشيخ خالد 
اليوسف جتاه العبي والعبات 
النادي، وانها ليست غريبة عليه، 
ونوهت بحضور الشيخة بيبي 
اليوسف وتكرميها الرائع ألبناء 
النادي بعد حصولهم على املركز 
األول في بطولة الكويت الدولية 
أللعاب القوى.وعبرت الالعبة مها 
الش���ريعان عن شكرها للشيخ 
اليوسف والشيخة بيبي  خالد 
اليوسف، مؤكدة ان النادي صاحب 
إجنازات وسمعة رياضية كبيرة 
في كل البطوالت.وبدوره أشاد 
شافي الهاجري مببادرة الشيخة 
بيبي اليوسف نيابة عن الشيخ 
خالد اليوسف جتاه أبناء النادي، 
معربا عن تقديره باسمه ونيابة 
عن أعضاء مجلس اإلدارة بهذه 
اخلطوة التي تساهم في إعطاء 
الرياضيني والرياضيات بالنادي 
خصوصية كبي���رة، واهتماما 
التي ال  واضحا لهذه الشريحة 
تتوانى في مواصلة اإلجنازات 
الرياضية في كل بطولة سواء 

داخلية او خارجية.

اتحاد الشرطة ناقش تطوير إعالمه
عقدت اللجنة اإلعالمية الحتاد الش����رطة سلسلة اجتماعات برئاسة 
أمني سر االحتاد العقيد وليد الغامن، وناقشت خطة العمل خالل الفترة 
املقبلة، وس����بل تطوير اجلانب اإلعالمي فيما يضمن التواجد اإلعالمي 
املستمر في وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية، من خالل نشر 
أخبار االحتاد واألنش����طة الرياضية التي تشارك فيها فرق ومنتخبات 
وزارة الداخلية.كم����ا بحث����ت اللجنة اإلعالمية التجهيز إلنش����اء موقع 
إلكتروني على شبكة االنترنت لالحتاد الدولي للشرطة، وإنشاء موقع 
آخر ألنشطة احتاد الشرطة على ان يكون املوقع األخير متصال باملوقع 
الرئيس����ي لوزارة الداخلية. وأكد العقي����د الغامن ضرورة تطوير مجلة 
االحتاد، بحيث تشمل العديد من املوضوعات الرياضية املتعلقة بأنشطة 
االحتاد، باإلضافة إلى الدراسات العلمية في املجال الرياضي واحلوارات 
مع جنوم الرياضة الشرطية، فضال عن إبراز نتائج الفرق في املشاركات 

احمللية واخلارجية.


