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الكيني محمد جمال »ضابط« إيقاع خط الوسط في كاظمة

الشيخ سلمان احلمود سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل املالك مع حسني املكيمي

احملامي رياض الصانع

إشكال »الفتوىوالتشريع« بإيقاف حكم 
الكاظمي إلى17 الجاري 

الصانع: البد من تعديل قوانين الرياضة

القادسية مكتمل.. وتشرشل يتدرب يومًا واحدًا

يعقوب: سنجتهد لتخطي عقبة الشباب

الريان يواجه موانغ والكرامة يصطدم بناساف
الشبلي وحسان عباس واالردني 
حسن عبد الفتاح ومهند ابراهيم 

وفهد الرشيدي.
 ويح���ل الرف���اع البحريني 
ضيفا على س���اوث تشاينا من 
الرفاع حل  هونغ كون���غ.وكان 
ثاني���ا في املجموعة اخلامس���ة 
برصيد 13 نقطة بفارق نقطتني 
خلف الريان، اما ساوث تشاينا 
فتصدر املجموعة السابعة جامعا 

13 نقطة.

احزان خس���ارته للقب بطولة 
الدوري احملل���ي الذي ذهب الى 
اجليش مما قد ينعكس سلبا على 
اداء العبيه وان كان املدرب محمد 
قويض يأمل في انقاذ موس���مه 

بلقب يعوض االخفاق احمللي.
 ومن املتوقع ان يلعب الكرامة 
بتشكيلة تضم احلارس مصعب 
بلحوس وبالل عبد الدامي وأنس 
اخلوجة واحمد ديب والكاميروني 
ريتشارد وعاطف جنيات وعالء 

تفاريس لاليقاف.
 لكن املهمة ليست سهلة خاصة 
ان الفريق التايلندي كان منافسا 
على صدارة مجموعته وهو من 
الفرق التي سجلت عددا وافرا من 
االهداف في مشواره اذ لم يخسر 

سوى مباراة واحدة.
 وتنتظر الكرامة الس���وري 
مواجهة مهم���ة ايضا مع ضيفه 
ناس���اف االوزبكي في حمص.
ويدخل الكرامة املباراة وس���ط 

 ميلك الريان القطري فرصة 
ذهبي���ة ملواصل���ة انتصاراته 
عندم���ا يلتق���ي موان���غ تونغ 
يونايت���د التايلندي في الدوحة 
في الدور الثاني من كأس االحتاد 

اآلسيوي. 
ويعيش الري���ان حالة فنية 
جيدة س���اعدته على حتقيق 5 
انتصارات في الدور االول مقابل 
خسارة واحدة، ولم يخسر ايضا 
في مبارياته االخيرة محليا حيث 
جن���ح مدرب���ه البرازيلي باولو 
اوتوري في اعادته الى س���ابق 

عهده.
 ويخ���وض الري���ان املباراة 
بقوته الضارب���ة ممثلة بهدافي 
البطولة حتى االن وهما: البرازيلي 
اوفونسو )8 اهداف( والبرازيلي 
االصلي القطري اجلنسية فابيو 
سيزار )7 اهداف(، لكنه يفتقد 
جهود املداف���ع البرازيلي االخر 

دراغان: سنقدم صورة جيدة عن الكرة األردنية

عبدالعزيز جاسم 
أك���د مش���رف الفري���ق االول بنادي 
القادسي��ة عبداهلل الحقان أن استعدادات 
االصف��ر لمواجهة تشرش���ل الهندي غدا 
في ك��أس االتحاد اآلس���يوي قد اكتملت 
بعد ع��ودة المصابين الى التدريبات اثر 
مباراة كاظم��ة في ختام الدوري الممتاز 
وكان آخرهم ط��الل العامر وصالح الشيخ، 
اال ان مشاركتهم��ا تبقى بيد المدرب محمد 
ابراهي��م، مش���يرا ال���ى ان الفريق دخل 

معسك��را منذ االمس. 
وبين الحقان ان الظروف التي يمر بها 
القادسية تجبره على إجراء نوع من التوازن 
بين جميع الالعبين لتجنب اإلرهاق، ألن 
هناك مباراة مهمة تنتظرنا في الدور نصف 
النهائي لكأس س���مو األمير أمام العربي 

الجمعة المقبل.
من جهة أخرى وصل امس تشرش���ل 
الهندي الى الكوي���ت لكنه لم يخض أي 
تدريب لوصوله متأخرا، وسيتدرب على 

ستاد محمد الحمد اليوم للتعود على أرضية 
الملع���ب، وكان من المفت���رض ان يصل 
تشرشل اول من امس، اال انه فضل القدوم 
الى الكويت في هذا التوقيت، خصوصا انه 
التقى الكويت قبل أسبوعين هنا بدوري 

المجموعات وخسر 7-1.
وسيعقد المؤتمر الصحافي للمدربين 
اليوم في الحادية عشرة صباحا بصالة 
س���تاد محمد الحمد وس���يعقبه مباشرة 

االجتماع الفني للمباراة.

عبدالعزيز جاسم 
قال مدرب كاظمة الوطني جمال يعقوب 
انه يأمل ان ينال شرف التأهل مع البرتقالي 
الى الدور ربع النهائي، ولذلك س���نجتهد 

لتخطي عقبة شباب األردن اليوم.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي الذي 
جمعه بمدرب شباب االردن الكرواتي دراغان 

تااليتش امس.
وأض���اف يعقوب أنه من خالل مباراة 
القادسية السابقة في الدوري فقد تمكن 
من إعداد جمي���ع الالعبين لهذه المباراة 
وأراح ايضا المدافع البرازيلي ساندرو ألن 
المباراة كانت بالنسبة لهم تحصيل حاصل، 

مؤكدا ان معنويات الالعبين مرتفعة وقد 
عزموا على تعويض اإلخفاق في الدوري 

وكأس سمو ولي العهد.
وأشار الى ان شباب االردن يعتبر من 
الفرق القوية آسيويا في الفترة االخيرة، 
وسبق ان شاهدناه امام الكرامة السوري 
ب���دوري المجموعات وه���و فريق منظم 

ويلعب بجماعية.
وقال الالعب نواف الحميدان ان المباراة 
صعب���ة ألن التعويض فيه���ا صعب ما 
يعني ان كل فريق سيقاتل، وما يصعب 
مهمتنا اكثر اننا نلعب على ارضنا ووسط 

جماهيرنا.

من جهت���ه اكد مدرب ش���باب االردن 
الكرواتي دراغان تااليتش أنه يدرك صعوبة 
المب���اراة، لكنه ف���ي كل االحوال جاء من 
اجل الفوز والتأهل لتعويض الخروج من 
دون لقب محلي��ا، مشي��را الى ان فريقه 
س���يحاول تقديم صورة جيدة عن الكرة 

االردنية.
وبين دراغان أنه يفضل اللعب الهجومي، 
وانه يعرف كاظمة جيدا عن طريق مواطنه 
الكروات���ي مارينكو الذي س���بق ان درب 
البرتقالي، الفتا ال�����ى ان��ه يعتمد على 
جميع الالعبين وسيع��وض النقص بمن 

لديه.

الش����يخ طالل الفهد لعمله كنائب 
ملدير عام الهيئة العامة للش����باب 
والرياض����ة، باالضافة لعمله في 
رئاسة نادي القادسية، وذلك بعد 
ان عمدت الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة الى إعفائه من منصبه 
جلمعه بني وظيفتني، إال ان حكم 

الدستورية سالف الذكر أنصفه.
فالكويت التي تتمتع بالدستور 
ومبؤسسات قانونية دستورية، 
وبس����قف ع����ال م����ن احلري����ات 
والدميوقراطي����ة أصبح����ت فيها 
ممثل����ة بالهيئة العامة للش����باب 
والرياضة تتعام����ل مع الرياضة 
الكويتية بعقلية األنظمة الشمولية 
والديكتاتورية وهو بحد ذاته أمر 
من شأنه أن يدفع للتشاؤم بشأن 
لذل����ك فإننا  مس����تقبل األجيال، 
بتنا نؤمن اآلن أكثر من أي وقت 
مضى بض����رورة تعديل القوانني 
القواعد  الرياضية لتتواف����ق مع 
الدولية واألوملبية لكي نضمن أن 
أجيالنا القادمة لن تتعرض ملثل ما 
تعرضت له من طموحات سياسية 
بالسيطرة واالستحواذ على القرار 
في القطاع الرياضي الكويتي ولكي 
يكون هذا القطاع منوذجا يحتذى 

مع بعض قطاعات املجتمع.

سلبية من التعامل بروح القانون 
الى التعسف باستخدام السلطة، 
فالهيئة العامة للشباب والرياضة 
خصوصا بع����د القانون األخير 5 
التدخالت  لسنة 2007 وبس����بب 
الس����لبية لها أصبح����ت هي التي 
تدير األندية واالحتادات واللجنة 
األوملبية بأسلوب أقل ما يقال عنه 
انه ينسف مبادئ دولة املؤسسات 
ودليل ذلك احلكم التاريخي الصادر 
من احملكمة الدستورية العليا في 
جلس����ة 15 مارس املاضي بشأن 
الفقرة األخيرة من املادة اخلامسة 
من القانون 5 لسنة 2007 الذي أعاد 

مبارك الخالدي
ارجأت الدائرة المس���تعجلة بالمحكمة الكلية 
أمس النظر في دعوى اإلشكال المرفوعة من إدارة 
الفتوى والتشريع الممثل القانوني للهيئة العامة 
للش���باب والرياضة إليقاف تنفيذ الحكم الصادر 
لمصلحة رئيس مجلس إدارة النادي العربي السابق 
بصفته جمال الكاظمي وذلك الى جلسة 17 الجاري 
لتبادل االطالع بين الخصوم. وكانت محكمة أول 
درجة قد قضت في وقت سابق بإلغاء قرار الهيئة 
الصادر في 20 فبراير الماضي والمتضمن إسقاط 
مجلس إدارة النادي الس���ابق مع ما يترتب على 
ذلك من آث���ار، وأمرت بتنفيذ الحكم بالمس���ودة 

وبال إعالن.
وقد وقعت الهيئة العامة للشباب والرياضة في 
ح���رج بعد ان قدم المجلس المعين إلدارة النادي 
اس���تقالة جماعية الخميس الماضي ما يعني ان 
النادي يعاني من فراغ إداري، وكانت الهيئة وفور 
صدور الحكم بصيغته االبتدائية لمصلحة المجلس 
السابق قد بادرت الى إيقاف حسابات النادي تحسبا 

لإلجراءات المتسارعة إداريا وقانونيا.
وفور س���ماع قرار هيئة المحكمة صباح أمس 
بتأجيل نظر الدع��وى الى جلسة 17 الجاري سارعت 
الهيئة لتطلب من المجلس المعين برئاسة الشيخ 
سلمان الحمود االستم��رار في أداء مهام��ه واعتبار 
اس���تقالت��ه كأن لم تك��ن حت���ى يتم الفص��ل في 
الدعوى المنظورة أم��ام المحكم��ة فصال نهائي��ا، 

دعا احملامي ري����اض الصانع 
أعض����اء املجلس، س����واء أعضاء 
احلكوم����ة أو أعض����اء الس����لطة 
التشريعية، الى أن يتحلوا بالروح 
الرياضية ويحافظوا على الرياضة 
بالتعاون فيم����ا بينهم على وجه 
الس����رعة ويقروا تعديل قوانني 
الرياضة ف����ي البالد حتى تتواءم 
مع املبادئ والقواعد الدولية، حيث 
كانت اجلهات احلكومية كسلطة 
تراقب وتش����رف عل����ى الرياضة 
الكويتي����ة من����ذ 30 عاما مضت، 
وتتعامل بروح القانون أكثر من 
تطبي����ق نصوصه، لذلك فإنها لم 
تشر لنفسها في النظام األساسي 
للقانون 42 لس����نة 1978 في شأن 
الهيئ����ات الرياضية إال في بعض 
املواضع، ما يعني ان تلك اجلهات 
احلكومية كانت تتيح مساحة أكبر 
من احلرية أمام األندية التخاذ القرار 
واالبتكار واإلبداع بعيدا عن التدخل 
احلكومي املباشر، في حني ان هذا 
الوج����ود احلكومي ف����ي األنظمة 
األساس����ية والقانوني����ة احلالية 
)قانون 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم 
بعض أوجه العمل في كل من اللجنة 
الكويتي����ة واالحتادات  األوملبية 
واألندية الرياضية( انتقل بصورة 

تأهل الكويت في »السلة العربية«
فاز فري���ق الكوي���ت لكرة الس���لة امس على 
الرياضي بيروت اللبناني 91-87 ضمن مباريات 
اجلول���ة األخيرة من املجموعة الرابعة في بطولة 
االندية العربية ال� 23 التي تقام في مدينة االسكندرية 

املصرية وبذلك تأهل الكويت إلى دور الثمانية.
قدم األبيض مباراة جيدة وسيطر على مجريات 
األحداث منذ بدايتها واستطاع أن يوسع الفارق في 

بعض فترات املباراة إلى 22 نقطة.

»الهيئة« طالبت اللجنة المستقيلة باالستمرار

المكيمي إلنشاء رابطة لالعبين المعتزلين

أرس����لت إدارتا القادس����ية والعربي كتابا إلى اللجنة االنتقالية 
املكلفة بإدارة شؤون احتاد كرة القدم يرفضان فيه رفع أسعار 
تذاكر املباراة التي ستجمع الفريقني في الدور نصف النهائي لكأس 
صاحب السمو األمير اجلمعة املقبل. وكانت اللجنة االنتقالية قد أعلنت 
أمس ان بيع التذاكر سيبدأ اعتبارا من أمس مبقر االحتاد بالعديلية، 
وقد حددت اللجنة األسعار كالتالي: الدرجة الثانية 2 دينار، الدرجة 

األولى 3 دنانير، املقصورة 5 دنانير، املنصة 10 دنانير.
من جانب آخر قدم العبو القادس����ية مكافآة مالية قدرها 5 آالف 

دينار مبادرة منهم لتكرمي زميلهم نهير الشمري.

القادسية والعربي يرفضان رفع أسعار التذاكر

أكد مدير عام احتاد ألعاب غرب آس����يا د.حس����ني املكيمي على 
ضرورة إنشاء رابطة أو جمعية تعنى بالالعبني القدامى واملعتزلني 
وتهت����م بأمورهم خاص����ة أولئك الذين مثل����وا املنتخبات الوطنية 
وخدموا الكويت حيث س����يوفر ذلك األمر بقاءهم على تواصل مع 
اجلماهير الرياضية وعدم دخولهم طي النس����يان والنكران. وأشاد 
املكيمي بالدور الذي لعبه رئيس احتاد ألعاب غرب آس����يا الشيخ 
طالل الفهد في تذليل����ه العقبات املادية واملعنوية وما يتخللها من 
إجراءات والتي صادفت مشاركة الكويت في بطولة رابطة الالعبني 
القدامى خلماسيات الكرة والتي جرت في العاصمة األردنية عمان 
مؤخرا وحصلت الكويت فيها على املركز الثاني، موضحا ان الفهد 
بدعم����ه املتواصل يثبت أنه رجل الرياض����ة األول في الكويت دون 
احلاجة لشهادة احد على ما يقدمه ويبذله خلدمة الرياضة الكويتية 
في ش����تى أنش����طتها ومجاالتها. كما ثمن حارس املنتخب الوطني 
والقادسية السابق املكيمي الشركة الوطنية لالتصاالت في رعايتها 
لفريق قدامى الكويت للصاالت، مؤكدا أنها متثل رافدا رئيسا لدعم 
الرياضة الكويتية، مطالبا باقي الشركات بأن حتذو حذوها لتلعب 
دور الرعاية س����واء للمنتخبات الوطنية أو األندية بكل نشاطاتها 
دون ان يغفل الدور الذي لعبه مساعد الزامل في دعم الفريق وتقدمي 

بعض االحتياجات اخلاصة به.

كاظمة يأمل في »الشباب« والتأهل لربع النهائي
قادم بحسابات مختلفة السيما أن 
األدوار املقبلة تقام بنظام خروج 
املغل���وب ذهابا وايابا، كما أنه 
سيدخل املباراة متسلحا بروح 
معنوية عالية حيث لم يخسر 
أي مباراة في دور املجموعات 
ال في أرضه وال خارجها، لكنه 
س���يفتقد جهود اثنني من أبرز 
العبيه وهما املدافع حازم جودت 
والعب الوسط عالء الشقران، 
الكرواتي  وس���يحاول املدرب 
دراغان تااليتش ايجاد احللول 
املناس���بة لتعوي���ض النقص 
خصوصا ان لديه مجموعة من 
الالعبني املميزين وفي مقدمتهم 
املدافع اجلزائري عدالن قريش 
والعب الوسط محمد خير ثاني 
هدافي الدوري األردني، كما ان 
لدي���ه أوراقا كثيرة في املقدمة 
بتواجد الثالثي الفلسطيني فادي 
الفي والكونغولي كابالوجنو 

ومصطفى شحدة.
يدير املب���اراة طاقم حتكيم 
ايراني مكون من محسن تركي 
أبو  حكما للس���احة ويعاونه 
الفضل رض���ا وعلي كاهوري 
ويادوال جاهنبازي حكما رابعا 
والسريالنكي سونيل أراتشيالغ 

مراقبا للمباراة.

يعان���ي الدفاع من غياب اثنني 
من ركائزه وهما خالد الشمري 
وعبداهلل دشتي املوقوفان ما 
البرازيلي  يجعل م���ن مهم���ة 
أنه  ساندرو صعبة خصوصا 
عائد م���ن االصابة قبل يومني، 
ومن احملتم���ل أن يعاونه في 
محور الدفاع الشاب عبدالرحمن 
الزمامي الذي قدم مس���تويات 

جيدة في الفترة السابقة.
 ويعول كاظمة كثيرا على 
خط الوس���ط بقي���ادة الكيني 
محمد جمال والبوسني الكسندر 
انديتش ومع���ه املهاريان فهد 
العنزي وطارق الشمري ورمبا 
يضاف اليهم ناصر فرج، بينما 
املقدمة للشاب  س���يكون خط 
يوسف ناصر، وكعادته كاظمة 
لن يغير في أسلوبه وسيدخل 
مهاجما منذ الدقيقة األولى ألنه 
يلعب على ارضه وبني جماهيره، 
وبالتالي فان الهجوم هو سالحه 
في مواجهة الفريق األردني اذا 

ما أراد الفوز اليوم.
 وف���ي اجلبهة املقابلة يأمل 
شباب األردن أن يستعيد ذكرياته 
الكأس،  السابقة بتحقيق لقب 
لكن عليه أوال أن يتخطى عقبة 
كاظمة الصعبة ثم يفكر فيما هو 

قويا ليواصل مشواره بقوة في 
كأس سمو األمير حيث تفصله 
عن املب���اراة النهائية مواجهة 
الكويت اجلمعة  أم���ام  واحدة 

املقبل.
ويسعى البرتقالي ايضا الى 
اثبات لنفس���ه أوال ثم للجميع 
أوتصدره املجموعة الثالثة جاء 
عن جدارة واستحقاق، ولذلك 
عليه أوال أن يتخطى عقبة شباب 
األردن الصعبة الذي سبق ان 
توج بطال لنسخة 2007، وتكمن 
مش���كلة كاظمة اليوم في خط 
الدفاع الذي ان وجد له املدرب 
جمال يعقوب ح���ال فان باقي 
األمور ستسهل عليه كثيرا، حيث 

عبدالعزيز جاسم 
تنتظ���ر كاظمة اليوم مهمة 
صعبة عندما يستضيف شباب 
األردن االردني في انطالق الدور 
الثاني من كأس االحتاد اآلسيوي 
الذي يقام من مب���اراة واحدة 
بنظام خروج املغلوب، وسيبذل 
البرتقالي كل جهده ليكون أول 
املتأهلني الى الدور ربع النهائي 
من فرقن���ا احمللية الثالثة الى 
الدور رب���ع النهائي بعد تأهل 
الكويت والقادسية لنفس الدور 
أيضا وسيخوضان مباراتيهما 
غدا، وقد تصدر كاظمة املجموعة 
الثالثة برصيد 13 نقطة وبفارق 
نقطتني عن الوصيف ناساف 
االوزبك���ي، بينما حل ش���باب 
األردن ثانيا في املجموعة األولى 
برصيد 12 نقطة خلف الكرامة 

السوري.
ويأمل كاظمة مواصلة تألقه 
اآلسيوي بعد أن تصدر مجموعته 
بجدارة وبأداء مميز وفي نفس 
الوقت يعوض االخفاق احمللي 
الذي صاحبه حتى اآلن باحتالله 
املركز الرابع في الدوري املمتاز 
وخروجه مبكرا من كأس سمو 
ولي العهد، ورمبا تكون مباراة 
اليوم والفوز بها دافعا معنويا 

في انطالق الدور الثاني من كأس االتحاد اآلسيوي

شباب األردنكاظمة
7:30

الرياضية الثالثة

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +6:301الريان � موانغ تونغ

اجلزيرة الرياضية +84الكرامة � ناساف

اجلزيرة الرياضية +34ساوث تشاينا � الرفاع

تقي يوزع مكرمة ولي العهد
يسلم ظهر اليوم نائب رئيس اللجنة املؤقتة الحتاد 
الكرة اسد تقي مكرمة سمو ولي العهد لألندية الثالثة 
الفائزة ببطولة كأس س����موه وهي الكويت والعربي 
واجلهراء للموسم احلالي في الساعة 11:30 قبل الظهر 
مبقر االحتاد بالعديلية. وإلى جانب األندية الفائزة 
سيسلم تقي مكرمة سمو ولي العهد ملراقبي وحكام 
ومذيع النهائي لكأس س����موه للموسم احلالي ايضا 
وهم: حسني شعبان وحس����ن احلداد مراقبا احلكام 

واملباراة. وناصر العنزي حكم املباراة وناصر الشطي 
مساعد أول وهاني معرفي مساعد ثان وحمد بوجرة 
حكم رابع، واملذيعان حمد بوحمد )التلفزيون( وحامد 
كميل )اإلذاعة(. وأكد تقي أن هذه املكرمة السامية من 
سمو ولي العهد تأتي تكرميا لألداء املتميز والصورة 
املش����رفة التي ظهرت بها األندية في مباريات كأس 
سموه، مشيدا برعاية سموه األندية ودعمه املتواصل 

للشباب والرياضيني.

ويأتي طلب الهيئ��ة من المجل��س المعين االستم��رار 
ألسب��اب عدي��دة ف��ي مقدمته��ا نجاح��ه ف��ي إدارة 
ش��ؤون العرب��ي رغم الظروف الصعب��ة التي يمر 
بها وكذل��ك صعوب��ة إيج���اد البديل إلدارة دف��ة 
الن��ادي في الفترة التي تس���بق االنتخاب�ات الن 
جميع أعضاء الجمعية العمومية يرغبون ف��ي ان 
ين��أوا بأنفسهم عن الص��راع الحال��ي بين األطراف 

المتنازع��ة.


