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فيصل عبدالهادي

لقطة من إحدى املباريات

مجلس إدارة نادي الرماية مع الرماة الفائزين

تقريران من »الوزن الثقيل« للجهازين الفني واإلداري للعربي عن أحداث الموسم

الناصر: سكوسيتش نجح في وضع يده على نقاط الخلل
عبداهلل العنزي 

من املتوقع ان يقدم مدرب العربي 
الكرواتي دراغان سكوسيتش بعد أيام 
تقريره الفني عن الفريق لهذا املوسم، 
وس���يتضمن العديد من النقاط املهمة 
لعل ابرزها االستغناء عن خدمات كل 
من علي عمر واحمد موس���ى ونواف 
الغريب وأحمد مطر،  شويع وحسني 
والتعاقد مع العبني محليني بدال منهم، 
هذا باالضافة الى ضرورة اس���تمرار 
الس���لوڤيني روك موسمني  احملترف 
اخرين على االقل النه العب ذو امكانيات 
كبي���رة وجنح في موس���مه االول مع 
العربي هذا باالضافة الى صغر س���نه 

حيث يبلغ 23 سنة فقط.
وسيركز تقرير سكوسيتش ايضا 
عل���ى مدى االس���تفادة م���ن الالعبني 
احملترفني فاالخضر ه���و الوحيد من 
بني الفرق الذي لم يستفد من محترفيه 
على الرغم م���ن ان النادي هو االكثر 
تعاقدا مع احملترفني حيث تعاقد مع 7 

محترفني هذا املوسم.
وسيضع سكوس���يتش تصوراته 
في حالة التجديد معه للموسم املقبل، 
حيث س���يبدأ العربي اعداده للموسم 
اجلديد 10 يوليو املقبل واالستمرار في 
التدريب ملدة تترواح من اسبوع الى 
10 ايام، وبعدها يغادر الفريق القامة 
معسكر خارجي ملدة 15 يوما يتخللها 

عدد م���ن املباريات الودي���ة، ومن ثم 
العودة الى البالد قبل انطالق املوسم 
بأسبوعني وخوض مباريات ودية مع 
اندية محلية. اما بالنسبة للمحترفني 
فيرى سكوسيتش ضرورة االبقاء على 
روك والتعاقد مع ظهير امين للفريق 

ومهاجم والعب وسط مهاجم 
اما التقرير الذي س���يقدمه اجلهاز 
االداري االسبوع اجلاري فسيكون اكثر 
حدة، حيث سيش���خص حالة الفريق 
االول م���ن وجود انش���قاق كبير بني 
الالعبني ومحاوالت االطاحة ببعضهم 
البعض، وكثرة الشكاوى التي يقدمونها 
لدى اجلهاز االداري، هذا باالضافة الى 
التدخل في اختصاص���ات اجلهازين 
الفني واالداري، وسيذكر التقرير ايضا 
احلادثة التي اختتم بها املوسم احلزين 
للعرباوية وهي اجتماع كل من احمد 
موسى وعلي عمر مع مدير الكرة احمد 
الناصر حلثه على ايقاف محمد جراغ 
قبل مباراة الكوي���ت في نهائي كأس 
سمو ولي العهد بسبب تخاذله في لقاء 
الكويت ببطولة الدوري، هذا باالضافة 
الى التهديد بأن اكثر من العب سيرفض 

اللعب في النهائي لو شارك جراغ.
وسيطالب التقرير في هذه اجلزئية 
بضرورة ابعاد الالعبني املتسببني في 
هذه االم���ور مع ضرورة التنبيه على 
الالعبني االخرين قبل املوس���م املقبل 

بأن عقوبة االيقاف ستطول اي مفتعل 
للمشاكل.

التوصية بوضع الئحة  وستكون 
عقوبات واطالع جميع الالعبني عليها 
قبل بداية املوسم تتضمن االنذار االول، 
ثم االنذار الثاني والنهائي، ثم اخلصم 
من الراتب االحترافي، ثم االيقاف عن 
املباريات، ثم رفع توصية الى مجلس 
االدارة اليق���اف الالعب عن املوس���م 

نهائيا.
من جانبه قال مدي���ر الكرة احمد 
الناصر ان العربي وان خسر البطوالت 
هذا املوسم اال انه كسب العبني شبابا 
قادرين على املنافسة بقوة في املواسم 
املقبلة، فالظروف التي مر بها االخضر 
هذا املوس���م كانت صعبة للغاية من 
اصابات في صف���وف الالعبني وعدم 
التوفيق بالتعاقد مع احملترفني وهذا 

االمر افقدنا الكثير. 
وبني الناصر ان العربي قادر متاما 
على احراز لقب الدوري في املوس���م 
املقبل ولكن بشرط االبقاء على املدرب 
سكوسيتش، النه جنح في وضع يده 
على نقاط اخلل���ل في الفريق، كما ان 
الالعبني فهم���وا طريقته في التكتيك، 
ولذلك فهو فنيا قادر على قيادة العربي 
الحراز لقب الدوري ولكنه بحاجة الى 
محترفني مميزي���ن وتدعيم الصفوف 

بالعب او اثنني محليا. 

مبارك الخالدي
تنظر الدائرة املستعجلة باحملكمة الكلية صباح اليوم دعوى اشكال 
ادارة الفتوى والتشريع، وهي املمثل القانوني للهيئة العامة للشباب 
والرياضة، إليقاف احلكم الصادر ملصلحة رئيس مجلس ادارة النادي 
العربي الس���ابق جمال الكاظمي والقاضي بالغاء قرار الهيئة الصادر 
بتاريخ 22 فبراير املاضي واملتعلق باسقاط مجلس ادارة النادي. وكانت 
محكمة اول درجة قد قضت في وقت سابق بقبول دعوى الكاظمي والغاء 
القرار املشار اليه مع ما يترتب عليه من آثار وأمرت بتنفيذه باملسودة 
وبال اعالن. وتترقب األوساط الرياضية صدور احلكم اليوم ملا يترتب 
عليه من آثار بعد اصرار املجلس املعني برئاسة الشيخ سلمان احلمود 
على تفعيل استقالته السابقة اعتبارا من اليوم والتي كانت مقررة في 
11 الشهر اجلاري اال ان مسؤولي الهيئة طلبوا من اعضاء اللجنة املعينة 
التريث واالس���تمرار في اداء مهامهم حتى صدور قرار احملكمة اليوم. 
ومن املتوقع ان تس���لم الهيئة ادارة النادي بشكل فوري الى املجلس 
السابق برئاسة الكاظمي في حال رفضت هيئة احملكمة دعوى االشكال 
املرفوعة من ادارة الفتوى والتش���ريع، اال ان املش���كلة تكمن فيما لو 
أرجأت احملكمة الفصل في الدعوى الى جلسة الحقة وهو ما يعني ان 
النادي سيعاني فراغا اداريا غير مسبوق، االمر الذي قد يجبر الهيئة 

على اصدار قرار بتعيني مجلس آخر جتنبا لهذه املشكلة.

سحب قرعة »يد« آسيا 

الداود: نجحنا في تنظيم الـ »دريفت« الطليعة يلتقي الشعلة في نصف النهائي

فليطح يبحث تجربة االحتراف
مع وفد اتحاد الكرة السعودي

رقم جديد في ألعاب القوى

مبارك الخالدي
وصل وفد جلنة االحتراف في 
االحتاد السعودي برئاسة فيصل 
عبدالهادي وعضوية أحمد اخلميس 
وماجد قاروط للتباحث مع عدد 
من قياديي الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واللجن����ة االنتقالية 
املكلفة بإدارة شؤون احتاد كرة 
القدم حول التجربة الس����عودية 
في تطبيق نظام االحتراف الكامل 
والذي احدث قفزة نوعية للكرة 
السعودية على املستويني اإلقليمي 

والقاري.
ومن املقرر ان يلتقي نائب مدير 
عام الهيئ����ة د.حمود فليطح مع 
اعضاء الوفد استكماال للقاءاته مع 
مسؤولي الكرة السعوديني إبان 
زيارته للمملكة اكتوبر املاضي، 
الوفد سلسلة من  كما س����يعقد 
االجتماعات مع رئيس واعضاء 
اللجن����ة االنتقالية لالطالع على 
س����لبيات وايجابي����ات التجربة 
السعودية لالس����تفادة منها في 

حامد العمران
العربي على  بس����هولة تغلب 
الصليبخات )35 – 31( في اللقاء 
ام����س على صالة  الذي جمعهما 
الش����هيد فهد االحمد ف����ي الدعية 
ضمن مباريات اجلولة قبل االخيرة 

للدوري املمتاز لكرة اليد.
وبذلك تساوى مؤقتا العربي 
مع الفحيحيل في الصدارة برصيد 
14 نقطة وضمن االخضر املنافسة 
ال���دوري في اجلولة  على لقب 
االخيرة التي ستجمعه اخلميس 
املقبل مع الفحيحيل، فيما بقي 
الصليبخات على رصيده السابق 
6 نقاط ليبقى في املركز الرابع 

مشاركا الساملية.
شهدت الدقائق اخلمس األولى 
تكافؤا بني الفريقني بعد ان لعب 
العرب���ي بدفاعه 6-0 على خط 
الستة أمتار دون ايجابية ملهاجمي 
الصليبخ���ات وهذا م���ا أعطى 
فرصة ألحمد الكندري ومشاري 
طه للتوغل داخل التسعة أمتار 
والتصويب عل���ى مرمى مهدي 
عبداحلليم وهو ما منح األفضلية 
الهدوء  الى جانب  للصليبخات 
وعدم االستعجال في التصويب 
الشاذلي  العربي  ليطلب مدرب 
القايد من العبيه اخلروج ملقابلة 
مهاجم���ي الصليبخات وبالفعل 
اس���تطاع عبدالعزي���ز يالوس 
وسلمان الشمالي وحسني الشطي 

تنفيذ تعليمات القايد.
وارتبك الصليبخات ووضح 
االستعجال في التصويب وهذا ما 
حّول األفضلية للعربي الذي قطع 
عدة كرات ويحولها الى هجوم 
مرتد لط����الل عباس وعبداهلل 
ال����ى جان����ب تنفيذ  مصطفى 

بعض اجلمل التكتيكية بقيادة 
صانع األلعاب عبدالعزيز املطوع 
كانت تنتهي بنجاح عند العب 
اخلط اخللفي سلمان الشمالي 
صاحب التصويبات القوية مع 
قيام حسني حبيب بواجباته على 
أكمل وجه من خالل اختراقاته 
املجدية وهذا ما أحرج حارس 
الصليبخات تركي اخلالدي الذي 
عانى وجود ثغرات في دفاعه 
وخاصة ناحية حس����ني جابر 
السلبي بدأ بدفاعه ليتقدم العربي 
بفارق وصل الى 6 أهداف مما دفع 
مدرب الصليبخات خالد غلوم 
لطلب وقت مستقطع لتصحيح 

الدفاعية  الناحي����ة  األمور من 
ليعود العبوه الى امللعب بنشاط 
أكبر استطاعوا خالله تقليص 

الفارق الى 3 أهداف.
ولم يدم احلال طويال بعد ان 
احكم العرباوية دفاعهم وأصروا 
على زيادة الفارق ليصل الى 6 
اهداف من جديد مستغلني بطء 
العودة الى الدفاع وخاصة من 
مشاري طه الذي يعتقد انه اكبر 
من زمالئه مما تسبب في زيادة 
الدفاعية ليقوم غلوم  الفجوة 
بتغييره ويتلقى مشاري درسا 
من والده مساعد املدرب عباس 
طه ويعود من جديد الى امللعب 

بروح افضل مع نشاط ملحوظ 
للناشئ حمد الصقر الذي سجل 
هدفني اجلناح األيسر لينتهي 
الشوط األول بفارق 4 أهداف.

وفي الشوط الثاني لم يتغير 
العربي  احلال كثي���را، وواصل 
سيطرته وان كان الصليبخات قد 
اقترب بالفارق الى هدفني بفضل 
تألف احلارس خالد مدوه الذي 
شارك في الشوط الثاني، ولكن 
فارق اخلبرة واالمكانيات فرضا 
املنطق ليعود االخضر الى التفوق 
مع ال���زج بعلي مراد الكس���ابه 
املباريات استعدادا  حساس���ية 

للمباراة املقبلة.

الكويت. اجلدير بالذكر ان فليطح 
حمل على عاتقه ملف االنتقال من 
جتربة االحتراف اجلزئي املعمول 
به حاليا إل����ى االحتراف الكامل 
متهيدا للسماح لالندية الكويتية 
باملشاركة في دوري ابطال آسيا 
للمحترفني والحداث طفرة نوعية 
للكرة الكويتية لتواكب نظيراتها 

في القارة الصفراء.

 ش����هد اليوم األول للبطولة العامة اللعاب القوى لفئتي العمومي 
والناشئني تسجيل رقم شخصي جديد باسم الالعب الناشئ يوسف 
كرم احلاصل على امليدالية الذهبية في البطولة العربية األخيرة في 

مسابقة 400 متر جري بتسجيله 48.63 ثانية.
وفي نتائج الفرق فقد تصدر القادسية الترتيب في بطولة العمومي 
برصيد 31 نقطة في ما حل الساحل ثانيا ب�28  نقطة وجاء كاظمة رابعا 
ب� 24 نقطة. وفي فئة الناش����ئني حل كاظمة أوال برصيد 35 نقطة في 
ما جاء في املركز الثاني نادي القادسية ب�26 نقطة وحل الساحل ثالثا 
ب� 12 نقطة. من جانبه أوضح نائب رئيس احتاد العاب القوى محمد 
خلفان أن تسجيل الالعب يوسف كرم هذا الرقم في اليوم االفتتاحي 
للبطولة يعطي انطباعا بإمكانية حتقيقه لألفضل خالل األيام املقبلة 

للبطولة التي تستمر حتى 18 من الشهر اجلاري.

السهو يكرم
قدم وسلة الجهراء

الكويت رابع
»السلة العربية«

«الطاولة« إلى كأس آسيا للناشئين

أجرى االحتاد اآلس����يوي لكرة اليد اول م����ن امس قرعة البطولة 
اآلسيوية ال�12 للشباب )تصفيات كأس العالم � اليونان 2011( املقررة 
ف����ي العاصمة االيرانية طهران خالل الفت����رة من 23 يوليو وحتى 6 
أغسطس املقبلني وقرعة البطولة اآلسيوية الرابعة للناشئني املقررة 
في العاصمة االماراتي����ة أبوظبي خالل الفترة من 3 وحتى 15 يوليو 
املقبل. وقس����مت الفرق الثماني املشاركة في البطولة اآلسيوية ال12 
للشباب الى مجموعتني وضمت املجموعة االولى كال من الكويت وايران 
والبحرين واالمارات فيما ضمت الثانية قطر وكوريا واليابان وهونغ 
كونغ. أم����ا قرعة البطولة األخرى وهي البطولة اآلس����يوية الرابعة 
للناشئني والتي سيشارك فيها 12 فريقا فقد أسفرت عن وقوع كل من 
الكويت واالمارات والبحرين والسعودية والصني تايبيه وكازاخستان 
في املجموعة األولى فيما ضمت املجموعة الثانية قطر وايران وكوريا 

اجلنوبية واليابان والعراق ولبنان.

قال رئيس مجلس ادارة نادي السيارات والدراجات اآللية الشيخ 
أحم����د الداود ان النادي جنح في تنظي����م بطولة »ريد بول كار بارك 
دريفت« للمرة األولى في تاريخه والتي اختتمت اجلمعة املاضي. مشيدا 
باألداء الراقي جلميع املتس����ابقني والتزامهم بشروط األمن والسالمة 
واتباعهم تعليمات اللجنة املنظمة بصورة أس����همت في اجناح هذه 
البطولة بالص����ورة املتوقعة. وأضاف ان تنظيم البطولة هو البداية 
للوصول للعاملية ولقد أثمرت جهودنا في نادي السيارات باقامة حلبة 
متخصصة لرياضة االس����تعراض احلر وستتبعها حلبات ومضامير 
أخرى لتجمع أبناء الكويت محبي رياضة السيارات والدراجات حتت 

مظلة النادي.
وفاز مش����اري الظفيري باملركز األول وبذلك سيمثل الكويت في 

اجلولة النهائية املقررة في 16 يوليو املقبل في بيروت.

تأه���ل الطليعة الى الدور نصف النهائ���ي من دورة املغتربني 
السوريني بعد فوزه على فريق اسود الفرات 4 – 2، وسيلتقي في 

نصف النهائي الشعلة الذي فاز على الفتوة بثالثية نظيفة.
وجتمع مباراة نصف النهائي الثانية، درعا الذي اقصى اجلالية 
االرمنية برباعية نظيفة مع ابوحردوب الفائز على احلراك بركالت 

الترجيح.
وقد اشاد احلكم املشرف على مباريات البطولة محمد السنعوسي 
بالفرق االربعة املتأهلة لنص���ف النهائي، واكد انها تضم خامات 
ممتازة، واثنى على انضباط الالعبني. اما املدير الفني للشعلة اياد 
االسود فقد رأى ان مباراة فريقه مع الطليعة ستكون نهائيا مبكرا، 
وان فريقه استعد جيدا للمباراة رغم االصابات والغيابات، بينما 
ش���دد املدير الفني للطليعة عبدالرحمن علواني على ان فريقه ال 

يخشى الشعلة، وان امللعب هو الفيصل.

يعتزم نائب رئيس مجلس ادارة 
نادي اجلهراء السابق خلف السهو 
تكرمي فريق اجلهراء االول لكرة القدم 
وذلك مبناسبة تأهله الى الدوري 
املمتاز وفريق شباب السلة حتت 18 
سنة حلصوله على كأس االحتاد، 
ويأتي هذا التكرمي دعما من السهو 
لفرق النادي التي حتقق االجنازات 
والبطوالت باسم اجلهراء وليكون 
دافعا قويا لالعبني لتقدمي االفضل. 
من جانبه، قال السهو اننا ال ميكن 
ان ننسى النادي الذي احتضننا منذ 
الصغر وقدم لنا الكثير، وعلينا اآلن 

ان نرد له اجلميل.

احت����ل الكويت املرك����ز الرابع 
في بطولة األندية العربية ال� 23 
في كرة الس����لة بعد خسارته من 
االحتاد السكندري املصري 105-91 
في مباراة حتديد املركزين الثالث 
والرابع والتي اقيمت امس وسبقت 
النهائية للبطولة  املب����اراة  اقامة 
والتي جمع����ت الرياضي بيروت 

اللبناني ومواطنه املتحد.

تأهل املنتخب الوطني لطاولة الناشئني الى نهائيات كأس آسيا 
بعد حلوله ثانيا في تصفيات فرق غرب آسيا التي اختتمت اول من 
امس في الدوحة. واوضح رئيس الوفد املشارك اسماعيل السعدي 
ان املنتخب الذي مثله الالعبون عبداهلل املكيمي ومش���عل دعيج 
وسالم احلسن ومش���اري البناي وخالد البغلي احتل هذا املركز 
بعد خسارته في املباراة النهائية للتصفيات امام قطر بصعوبة 3 
� 2 فيما حل البحرين ثالثا.  واضاف السعدي انه على ضوء هذه 
النتائج سيترافق منتخبنا مع منتخب قطر الى النهائيات املقررة 
في العاصمة التايلندية بانكوك في يوليو املقبل مبشاركة الفرق 
اآلس���يوية االخرى التي تتأهل من باقي مناط���ق القارة. واكد ان 
املنتخب سيسعى الى تقدمي مستويات مميزة في هذه البطولة التي 
تعد احدى اقوى البطوالت في العالم بسبب التفوق الكبير لدول 

القارة فيها السيما الصني البطلة التاريخية في هذه اللعبة.

ختام رماية ناقالت النفط

اختتمت أول من أمس مسابقات كأس شركة 
ناقالت النفط التي اس���تمرت على مدى 3 أيام 
عل���ى مجمع ميادين الش���يخ صب���اح األحمد 
األوملبي للرماية واتس���مت باملنافسة الشديدة 
بني الرماة والراميات املش���اركني في مسابقات 
الرماية األوملبية ألسلحة الرصاص )البندقية 
واملسدس ضغط الهواء 10م � البندقية 50 مترا 
راقدا( مبشاركة متميزة من رماة وراميات نادي 
الرماية واالحتادات الرياضية العسكرية )اجليش 
� احلرس الوطني( ومشاركة جيدة لرماة وراميات 

احتاد الشرطة الرياضي.
وحضر حفل اخلتام م.دعيج العتيبي رئيس 

االحتاد العربي للرماي���ة ونائب رئيس نادي 
الرماية وخالد عبدالعزيز الدوب � مدير مجموعة 
العالقات العامة واخلدمات اإلدارية عن شركة 
ناقالت النفط، وعبيد العصيمي � أمني الس���ر 

العام.
وعن نتائج املس���ابقات ف���از زيد الظفيري 
مبسابقة مسدس ضغط الهواء، وعبداهلل احلربي 
ببندقية ضغط الهواء، وداود الشمري مبسدس 
50 مترا وخالد السبيعي مبسابقة البندقية احلرة 
50 مترا، وإميان بولند مبسدس ضغط الهواء � 
سيدات، ومرمي أرزوقي ببندقية ضغط الهواء 

وعواطف القالف مبسدس 25 مترا.

)هاني الشمري(الصورة ضبابية في العربي بعد خروج »االخضر« خالي الوفاض من املوسم احلالي

المجلس المعّين يصّر على استقالته

»المستعجلة« تنظر إيقاف
حكم الكاظمي اليوم

)عادل يعقوب(العب الفحيحيل أحمد الكندري محاوال التصويب مبضايقة من العب العربي سلمان الشمالي

فاز على الصليبخات في الجولة قبل األخيرة

 العربي يشارك الفحيحيل صدارة »ممتاز اليد«


