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أكد حس����ن عاشور مدير 
مهرج����ان أفض����ل الالعب����ن 
واملتح����دث الرس����مي للجهة 
املانحة جلائزة احلكم الدولي 
اليد املرحوم  الس����ابق لكرة 
حبي����ب عاش����ور، ان اللجنة 
املنظمة للجائزة قد قررت رفع 
اجلائزة املالية املقررة الختيار 
أفضل العب هذا املوسم، على ان 
يعلن عن قيمة اجلائزة اجلديدة 
قبيل التك����رمي، لتكون حافزا 
لالعبن لبذل املزيد من اجلهد 
في س����بيل احلصول عليها. 
وأض����اف عاش����ور ان هناك 
العديد من الالعبن املرشحن 

للحص����ول على اجلائزة، غير أن األمر في النهاية يخضع للعديد من 
املقاييس قياس����ا على ما قدمه الالعب خالل املوسم على الصعيدين 
الفن����ي واألخالقي، ليكون بالتالي منوذج����ا حيا لالعب الذي يحتذى 
من الالعبن الناشئن في ظل تطور كرة اليد الكويتية، وتفوقها على 
أقرانها في دول املنطقة، األمر الذي ساعدها في الوصول إلى العاملية، 
وهذا ما جعل أبناء املرحوم عاش����ور يفكرون في زيادة قيمة اجلائزة 
لتواكب مكانتها في الوقت الذي أصبحت فيه ضمن األعراف في نهاية 
دوري كرة اليد، ما يضع اجلميع حتت مسؤولية احملافظة على تقدمي 
هذه اجلائزة للسنوات املقبلة خاصة وأنها تستذكر اسما مهما في كرة 

اليد الكويتية حبيب عاشور.

حسني عاشور

صراع على الكرة في مباراة القادسية والعربي

لقطة من إحدى املباريات

الحساوي يؤّجل تكريم أبطال الدوري إلى غد اإلثنين
أعلن نائب رئيس نادي القادسية 
ومدير الكرة السابق فواز احلساوي 
عن مكاف���أة تعتبر األعلى ماديا من 
نوعها، لفريق القادسية األول لكرة 
القدم املت���وج بلقب بطولة الدوري 
املمتاز هذا املوس���م، وهي 150 ألف 

دينار.
وقال احلس���اوي: لقد مت تأجيل 
التكرمي الذي سيقام في قصر املسيلة 
الى مس���اء غد االثنن، وسيش���مل 
األجهزة املختلفة العاملة مع الفريق 
والالعب���ن، وان هذا التكرمي ال يعد 
سوى جزء بسيط مما تقدمه عائلة 
احلس���اوي للنادي امللكي، صاحب 
االجنازات والبط���والت األكبر على 
مس���توى الكويت، وه���ذا ما جعل 

شعبية األصفر تتعدى احلدود ليكون 
النادي الكويتي األكثر ش���عبية في 

الدول العربية.
القادس����ية  ادارة  وأض����اف: ان 
»الش����رعية« التي كانت حتت قيادة 
الشيخ طالل الفهد، وكان نائبا للرئيس 
فيها، قد عملت باحترافية ال مثيل لها 
من خالل املدرج����ات، ووقفت خلف 
النادي ألنه����ا أوال وأخيرا من أفضل 
اإلدارات املتكاتفة والواعية واملثقفة 
رياضيا وأخالقيا، لتكون بذلك مثاال 
حيا يضرب للجميع، في ان األساس 
القوي ال ميكن أن تهدمه الصعاب أو 
التحديات، لذلك كان االجناز القدساوي 
ردا على الكثير، بأن خلف القادسية 
رجاال يعملون بج����د وإخالص، وال 

تهمهم املناصب والكراسي، ألن مصلحة 
امللكي هي األولى واألخيرة.

الجماهير بمستوى الحدث

 واسترس����ل احلس����اوي قائال: لقد 
كانت اجلماهير القدساوية على مستوى 
احلدث، عندما م����أت مدرجات ملعب 
كيفان، وأثبتت أنها وفية مخلصة تقف 
خلف ناديها في أصعب وأحلك الظروف، 
وبالقدر نفسه فقد كان أبطال الدوري 
رجاال مبعن����ى الكلمة، فأوفوا بعهدهم 
وحققوا البطولة األصعب واألقوى والتي 

حتتاج إلى النفس الطويل.
وأضاف: ان مكافأة الالعبن لن تتوقف 
عند هذا التكرمي، الن امام الفريق أغلى 
البطوالت وه����ي بطولة كأس صاحب 

السمو األمير لضمها الى خزائن امللكي، 
املتس����يد األكبر للبطوالت ليس على 
مستوى كرة القدم فحسب بل في جميع 
األلعاب، لذلك كانت كأس التفوق حكرا 
على النادي اجلماهيري األول، وستظل 
كذلك بإذن اهلل مهم����ا كانت الظروف، 
والتي ان واجهها ناد آخر ملا اس����تطاع 
الوق����وف بوجهها، غير ان امللكي اثبت 
انه ناد كبير يقدم الدروس املجانية في 

صموده ومواجهته للصعاب.

تشربت حب الملكي

وأردف: لقد تشربت حب امللكي من 
والدي املرحوم مبارك احلساوي، اضافة 
الى اننا عائلة قدساوية 100%، نعتبر 
الن����ادي امللكي بيتنا الثاني ان لم يكن 

االول، وعلى هذا االس����اس سنقدم ما 
بوسعنا ليظل القادسية في املقدمة كما 

عود جماهيره ومحبيه.
 وختم احلس����اوي قائال: لقد كانت 
نداءات اجلماهير القدساوية سواء للشيخ 
طالل الفهد او لي شخصيا عقب التتويج 
الذي يعتبر تاريخيا قياسا الى الظروف 
الس����يئة التي عانى منها الفريق على 
الصعيدين االداري والفني املتمثل في 
الغيابات او االصابات، مبنزلة رد باننا 
نعمل بصمت ودون مصلحة شخصية، 
لذلك كسبنا قلوب اجلماهير القدساوية 
العريضة، دون ان يكون هذا من أهدافنا، 
ألننا اجتمعن����ا أوال وأخيرا على حب 
امللكي الذي اثبت للجميع انه فرقة رعب 

ال تقهر.

أكد أن إدارة القادسية »الشرعية« عملت باحترافية ال مثيل لها ووقفت خلف النادي

رفع قيمة جائزة حبيب عاشور
ألفضل العب في كرة اليد

»اإلسكواش« ثالث بطولة آسيا
أكد رئيس احتاد االس����كواش حس����ن مقصي����د ان إحراز منتخب 
الكويت لالسكواش للرجال املركز الثالث في البطولة اآلسيوية التي 
تختتم اليوم في مدينة شاناي الهندية، يعتبر »إجنازا طيبا« بالنظر 
الى التطور امللحوظ للعبة في آس����يا. وق����ال مقصيد في تصريح ل� 
»كونا« ان املنتخب قدم مباريات مميزة في البطولة متكن من خاللها 
الوصول الى الدور نصف النهائي، إال انه اصطدم باملنتخب الباكستاني، 
وخسر أمامه 0 � 3. وأش����ار الى ان املنتخبات الوطنية تستعد لعدد 
من املش����اركات اخلارجية في الفترة املقبلة، وهي البطولة اآلسيوية 
للناشئن في العاصمة السريالنكية كولومبو في يوليو املقبل، والبطولة 
العربية بالسعودية في الشهر نفسه، وكأس العالم في األكوادور في 

يوليو أيضا.

تحديد أسعار بطاقات 
أشكناني يعتذر عن عدم مباراة القادسية والعربي

االنضمام لملف قطر

كميل إلى الدوحة لمراقبة حكام

ق����ررت اللجنة االنتقالية الحتاد كرة الق����دم إلغاء جميع بطاقات 
الدخول الى املالعب الصادرة، وعدم السماح بحضور مباراة القادسية 
والعرب����ي املقررة على س����تاد نادي الكويت ي����وم 14 اجلاري ضمن 
مس����ابقة كأس سمو األمير للموسم احلالي إال بالتذكرة الصادرة عن 
اللجنة حلض����ور املباريات. وأكدت اللجنة ان بيع التذاكر س����يكون 
مبقر االحتاد في العديلية أيام 11 و12 و13 اجلاري خالل أوقات الدوام 
الرسمي ولن يسمح ببيع التذاكر في اي مكان آخر. وقد حددت فئات 
تذاكر دخول هذه املباراة على النحو اآلتي: الدرجة األولى على )مين 
ويسار الس����تاد( 3 دنانير، الدرجة الثانية )املدرج الهاللي( 2 دينار، 

املقصورة 5 دنانير، املنصة 10 دنانير.

تلقى س���كرتير التحرير، رئيس القسم الرياضي في الزميلة 
»القبس« الزميل جاسم اشكناني، دعوة من اللجنة املكلفة بإدارة 
ملف قطر الس���تضافة املونديال 2022 للسفر مع الوفد الرسمي 
املش���رف على امللف الى زيوريخ هذا األسبوع لتقدميه لالحتاد 

الدولي لكرة القدم »فيفا«.
وقد ثمن الزميل أشكناني هذه الدعوة، وشكر املسؤولن على 
تقديره وإدراج اسمه ضمن القائمة، إال انه اعتذر عن عدم السفر، 
الرتباط���ه بعمله في هذه الفترة، متمنيا دوام التوفيق والنجاح 

لقطر الشقيقة ومللفها املونديالي.

يغادر البالد اليوم احملاضر اآلسيوي ومقيم احلكام سعد كميل الى 
الدوحة ملراقبة حكام مباراة الغرافة القطري وباختكور األوزبكي ضمن 
الدور الثاني لدوري أبطال آسيا التي ستقام يوم الثالثاء 11 اجلاري 

ويقودها طاقم حتكيم سوري بقيادة الدولي محسن بسمة.

 لجنة الصاالت تستعد لختام الدوري غدًا 

9 مباريات في كأس اتحاد الجمعيات
تتواصل منافسات بطولة كأس احتاد اجلمعيات لكرة 
الق����دم على ملعب املعهد التج����اري في حولي حتت رعاية 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري، 

وذلك بإقامة منافسات املجموعة الثانية اليوم.
وكانت البطولة قد انطلقت أول من أمس بإقامة مباريات 
املجموعة األولى، والتي شهدت قمة اإلثارة والندية، بن الفرق 

املشاركة التي تطلع للوصول الى املباراة النهائية.
وتضم املجموعة الثانية 16 فريقا، فيلتقي فريق جمعية 
مدينة س����عد العبداهلل مع األندلس، وجليب الشيوخ مع 
الصليبية والروضة وحولي مع عبداهلل السالم، والعارضية 
م����ع الصليبيخات، واليرموك مع الش����عب، والعديلية مع 
الفيحاء، ويلعب الساملية أمام صباح السالم، والدعية مع 
الفحيحيل، والنس����يم مع هدية، وكانت اللجنة املنظمة قد 
حرص����ت على فتح باب املش����اركة جلميع فرق اجلمعيات 

التعاونية التي ضمت نخبة من النجوم السابقن.
وخصصت اللجن����ة املنظمة جوائز قيمة للجماهير من 
خالل س����حوبات يومية، كما مت تخصيص بعض اجلوائز 

ألفضل العب وهداف البطولة.

الفريق واملشرف ناصر احلمادي 
واملدرب عيس����ى فالح ومساعده 
على ضيف اهلل ومدرب احلراس 
عيد س����ابج واخصائ����ي العالج 
الطبيعي ماهر احللوة باإلضافة الى 
عشرين العبا وسيخوض املنتخب 
3 مباريات استعدادا لنهائيات كأس 
آسيا التي ستقام في طشقند في 

23 اجلاري.

تأهل عنها القادسية والفحيحيل 
الى نصف النهائي. وفي املجموعة 
القمة بن  انتهت مواجهة  األولى 
املتأهلن اليرموك والشباب، بفوز 

االول 6-1 وتصدر املجموعة. 
 من جهة أخرى، يغادر منتخب 
الصاالت ملعس����كر كرواتيا فجر 
الثالثاء برئاس����ة خال����د حبيب 
وعضوية س����الم العن����زي مدير 

و»ابوظبي« و»الدوري والكأس«، 
الى جانب احملطات احمللية وعلى 
رأسها »العدالة« التي تبث الدوري 
ال����ى جان����ب »الوطن«  حصريا 

و»الراي« و»سكوب«.
 وكانت منافسات أول من امس 
قد ش����هدت تغلب القادسية على 
العربي 3-1 في ختام الدور ربع 
النهائي في املجموعة الثانية التي 

تسابق اللجنة املنظمة لدوري 
الصاالت في نسخته األولى، الزمن 
إلنه����اء كل االس����تعدادات حلفل 
الذي سيش����هد  ختام املس����ابقة 
املباراة النهائية غدا االثنن على 
صالة نادي اليرموك. وأكد مدير 
البطولة خال����د حبيب ان جلنة 
دوري الصاالت ستحرص على ان 
يخرج حفل اخلتام بالصورة التي 
تليق بالسمعة التي اكتسبها دوري 
الصاالت في موسمه األول، مشيدا 
بالفرق املشاركة التي حرصت على 
تدعيم صفوفها بنخبة من جنوم 
كرة الصاالت، وهو ما انعكس إيجابا 
على املس����توى الفني للمباريات 
وزيادة احلضور اجلماهيري في 
اغلب املباريات.  وأوضح حبيب ان 
الفريق الفائز باملركز األول سينال 
درعا وكأسا تذكارية، مشيرا الى 
ان البطل سيمثل الكرة الكويتية 
في بطولة آسيا لأندية، واضاف 
ان البطل س����يتواجد على رأس 
مجموعة في بطولة كأس االحتاد 
التي ستقام في مطلع يونيو املقبل، 
بينما سيكون الوصيف على رأس 

املجموعة الثانية.
وبن ان اللجنة وجهت الدعوة 
لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات 
العامة  الهيئ����ة  األندي����ة وإدارة 
للشباب والرياضة حلضور املباراة 
النهائية، مضيف����ا ان العديد من 
احملط����ات الفضائي����ة الرياضية 
العربي����ة أبدت رغبته����ا في نقل 
اخلتام وحتديدا محطات »اجلزيرة« 

20 العبًا مع المنتخب في معسكر كرواتيا 

ي�ض���ر جمل����س �إد�رة نادي فتيات �لقري���ن �لريا�ضي دعوة �ل�ض���ادة �أع�ضاء 

�جلمعي���ة �لعمومي���ة للنادي حل�ض���ور �جتماع �جلمعي���ة �لعمومية �لعادية 

�ملق���رر عقده يف متام �ل�ضاع���ة �ل�ضاد�ضة من م�ضاء ي���وم �خلمي�س �ملو�فق 

2010/6/24 مبقر �لنادي بالقرين وذلك ملناق�ضة جدول �لأعمال �لتايل:

1 - �لتقرير �لإد�ري و�ملايل عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف 2010/3/31م.

2 - �مليز�نية و�حل�ضاب �خلتامي عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية وتقرير مر�قب �حل�ضابات.

3 - م�ضروع �مليز�نية �ملقرتحة لل�ضنة �ملالية �لقادمة 2011/2010.

4 - �لقرت�ح���ات �ملقدم���ة للمجل����س من �أع�ض���اء �جلمعي���ة �لعمومية 

�مل�ض���ددين للتز�ماته���م �ملالي���ة �أو م���ن جمل�س �إد�رة �لن���ادي يف موعد 

�أق�ضاه �ل�ضاعة �لثامنة من م�ضاء يوم �لأحد �ملو�فق 2010/5/23.

5 - تعيني مر�قب ح�ضابات �لنادي، وحتديد مكافاأته �ل�ضنوية.

كم��ا ين��وه جمل���س الإدارة ب��اأن الجتم��اع يقت�ضر عل��ى الأع�ض��اء العاملني 

امل�ضددي��ن للتزاماته��م املالية حتى نهاي��ة يوم الثالثاء املواف��ق 2010/3/2 

وفق��ًا لتعميم الهيئة العامة لل�ض��باب والريا�ض��ة رقم 7 ل�ض��نة 2010 واأحكام 

امل��ادة 51 من النظام الأ�ضا�ض��ي للنادي والذين م�ض��ت على ع�ض��ويتهم �ض��نة 

ميالدية واحدة فاأكرث ووفق اأحكام املادة 27 من النظام الأ�ضا�ضي للنادي.

و�هلل ويل �لتوفيق،،،

مالحظة: يجب اإح�ضار البطاقة املدنية الأ�ضلية اأو �ضهادة اجلن�ضية الأ�ضلية حل�ضور الجتماع.

جمل�س �لإد�رة

نادي فتيات القرين

اجتماع اجلمعية العمومية العادية

من أجل جماهيرنا
حدثتني نفسي بعد تتويج القادسية بطال للدوري 
املمتاز: هل تستحق هذه اجلماهير كل املشاكل التي 
حتي���ط بها؟ لم فرض عليها ان تعيش في مثل هذه 
الظروف السيئة، ملاذا نحن نتصارع على الكراسي 
وغيرنا يتصارع على اإلنتاج واإلبداع، أذهب إلى قطر 
فأشاهد التطور املذهل في املنشآت، أذهب الى السعودية 
فأتابع املستويات الفنية الرائعة واالحترافية في كل 
أوجه الرياضة، أذهب ال���ى أبوظبي فأرى التنافس 
على أش���ده بن الفرق فنيا وجماهيريا وإعالميا، ال 
أقول ان األشقاء أفضل منا ولكن نحن الذين نبحث 
عن املشاكل كي »نطورها« أو مثلما نقول: »علتنا منا 
وفينا«، نتش���دق بالدميوقراطية وجناهر بها لكننا 
لأسف ال نأخذ بها و»اذا لم تكن معي فأنت ضدي«، 
فماذا اس���تفدنا من هذه الدميوقراطية وانتخاباتها، 
ونش���اطنا الدولي معلق وأنديتنا معينة واحتادنا 

الكروي يعمل بالوصاية؟
أش���فقت كثيرا على جماهيرنا وهي حتتفل بعد 
كل فوز وأكبرت فيها حبها للكرة، تذهب الى امللعب 
فرحة متحمس���ة حتى الصغار تهرب���وا من مذاكرة 
دروس���هم لتش���جيع فريقهم لكنهم ال يعلمون ماذا 
يخبئ لهم الغد، ارحموا كرتنا وأشفقوا على جماهيرنا 
وتصاحلوا فيما بينكم ويكفينا ما مررنا به والتفتوا 
الى حالنا الكروية فنحن رغم مشاكلنا مازلنا بخير، 
وعودة الى اللقاء اخلتامي في بطولة الدوري املمتاز 
فإن القادسية استحق اللقب منذ فوزه على الكويت 
منافسه األول، وما مييزهما وفرة العناصر األساسية 
التي يصعب على املدرب تش���كيلها من 11 العبا ولو 
كنت مدربا للقادس���ية لوجدت صعوبة في اختيار 
األساسين خاصة في خط الهجوم، ولو كنت مدربا 
للكويت الحترت مبن أبدأ من الالعبن األجانب، األمر 
الذي جعل العبا موهوبا مث���ل البرازيلي روجيرو 

احتياطيا في الكثير من املباريات.
من النقاط السلبية التي صاحبت احتفال القادسية 
باللق���ب تزاحم الكثيرين على املنصة لتس���لم درع 
ال���دوري، وهو من اختص���اص كابنت الفريق وحده 
فما شأن مشرف الفريق والعبن احتياطين بالتقدم 
لتس���لم الدرع؟! كما ان اللجنة االنتقالية وقعت في 
خطأ ساذج لأس���ف في اإلعالن عن هداف الدوري 
من الالعبن احمللين بعدما جل���أت للقرعة واألكيد 
ان بدر املطوع هو الهداف برصيد 7 أهداف في حن 
سجل فرج لهيب 6 أهداف، أظن انها مسألة بسيطة 

ال حتتاج للتعقيد. ودمتم.
ناصر العنزي
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