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أكد أن كابو اختار 4 برازيليين سيتم الحكم عليهم في المعسكر

الكاظمي: هدفنا األلقاب من أجل العرباوية ومكتبي مفتوح ألي اقتراح
أعل���ن رئيس مجل���س ادارة 
النادي العرب���ي جمال الكاظمي 
الفريق  ان اغالق ملف محترفي 
األول لكرة القدم أصبح وشيكا 
السيما وان البرازيلي مارسيلو 
كابو مدرب الفريق أبلغه قبل أيام 
وجيزة بأنه انتهى بعد دراس���ة 
طويل���ة من اختي���ار احملترفني 
الذي���ن  البرازيلي���ني االربع���ة 
س���يتواجدون مع االخضر في 
املقبل والذين  منافسات املوسم 
سيشغلون مركز الدفاع والوسط 
والهجوم، مشيرا الى ان كابو شاهد 
احملترفني على ارض الواقع حيث 
اطلع على مستواهم الفني والبدني 
باالضافة الى انه قام باجراء بعض 
االختبارات لهم بهدف التأكد من 
جميع األمور املتعلقة بهم حتى 
ال يكتشف بعد انضمامهم رسميا 
للزعيم انهم غير قادرين على عمل 
أي اضافة للفريق مؤكدا في الوقت 
نفسه ان املدرب البرازيلي واثق 
بشكل كبير من أدائهم واكبر دليل 
على ذلك أنه ذكر له أنه مستعد 
ان يفسخ عقده في حال ما تبني 

ان احملترفني سيئون.
وب���ني الكاظمي ان���ه بالرغم 
من ثقة كاب���و باحملترفني الذي 
اختاره���م اال ان ادارة االخضر 
ستقوم باحلكم على مستواهم 

عمل متخصصة ومحترفة.
وش���دد الكاظمي على أهمية 
وجود جميع العرباوية معا وعلى 
قلب واحد ألنه بعد ذلك سيكون 
طريق السفينة اخلضراء ممهدا 
العوائق واحلواجز  وخاليا من 
مؤكدا في الوقت نفس���ه ان باب 
القلعة اخلضراء مفتوح لكن من 
يرغب في خدمة النادي بش���تى 
االشكال والطرق متمنيا ان يحدث 
هذا االمر في أسرع وقت ممكن.

ودعا الكاظمي من يرغب في 
تق���دمي أي مالحظة على طريقة 
الى مكتبه  التوجه  االدارة  عمل 
فورا حتى يستمع الى وجهة نظره 
التي رمبا تكون صحيحة مشيرا 
الى ان أغلب العرباوية يتمتعون 

بفكر اداري متطور.
النجاح  ان  الكاظم���ي  وذكر 
ليس بالس���هولة التي يتوقعها 
البعض حيث يحتاج هذا األمر 
الى عمل دؤوب وجهود جبارة 
خارقة فلذلك على جماهير الزعيم 
ان تصبر قليال ومن ثم سترى 
بأعينها مدى التطور الذي سيتم 
في جميع األلعاب وحتديدا في 
لعبة كرة القدم الت���ي دائما ما 
تكون محل أنظار اجلميع سواء 
من املش���جعني أو حتى وسائل 

اإلعالم املختلفة.

الفني وذلك في املعسكر التدريبي 
حتى يكون بعدها مجلس االدارة 
مطمئنًا حينما يوقع معهم رسميا، 
مشيرا اال انه سيوكل مهمة تقييم 
هؤالء احملترفني ملدير الكرة سامي 
احلشاش ومساعد املدرب فاضل 
الفريق عبدالعزيز  مطر ومدير 
املط���وع واملش���رف عبدالنبي 
حافظ نظرا للخبرة الكبيرة التي 
يتمتعون بها حيث انهم يعتبرون 
من الكفاءات الوطنية املش���هود 

لها بالنجاح
الكاظمي ان االدارة  واوضح 
لم تستقر حتى اآلن على مكان 
وموعد اقامة املعسكر التدريبي 
اخل���اص بالفري���ق األول لكرة 
القدم ف���ي اطار االس���تعدادات 
املكثفة للزعيم النطالق املوسم 
املقبل مبينا في الوقت نفسه انه 
سيتم حسم جميع األمور املتعلقة 
القليلة  باملعس���كر خالل األيام 
املقبلة وحتديدا في هذا األسبوع 

بعدما يتم أخذ وجهة نظر وآراء 
وكذلك اقتراحات جميع األعضاء 
حتى يكون بعدها القرار النهائي 

ناجتا عن قناعة حقيقية.
ادارة  الكاظم���ي ان  وذك���ر 
العربي ممثلة بجميع أعضائها 
حريصة بش���كل كبير ان يظهر 
العربي بصورة فنية جيدة تليق 
القلعة اخلضراء وذلك  بسمعة 
خ���الل منافس���ات املقبل بهدف 
تعوي���ض النتائ���ج املتواضعة 

للفريق في املوسم املاضي السيما 
بعد خروجه خالي الوفاض من 
دون اي بطول���ة والذي يعتبر 
امرا غير مقب���ول بتاتا لدى أي 
عرباوي مخلص فلذلك تس���عى 
ادارة الزعيم خالل هذه الفترة في 
جتهيز الفريق بشكل مثالي ليكون 
بعدها على امت االستعداد خلوض 
البطوالت املختلفة سواء أكانت 
الدوري املمتاز أو كأس سمو ولي 
العهد أو كأس سمو األمير مبينا 

في الوقت نفس���ه ان رغبته في 
ان يتوج الزعيم بجميع األلقاب 
ليس من اجل ان يحسب هذا األمر 
له أو ملجلسه بل من اجل القلعة 
اخلضراء التي تس���تحق الوفاء 
واالخالص كون ان على أرضها 
ترعرع الكثير وعلى عشبها برز 

جنوم كثيرون.

االدارة لم تقصر

وقال الكاظمي ان االدارة لن 

تقصر في تق���دمي دعمها املادي 
واملعن���وي لأللع���اب املختلفة 
في النادي العربي س���واء كانت 
جماعية أو حتى فردية الن من 
سياس���ة مجلس االدارة العدالة 
واملساواة بني اجلميع وكذلك عدم 
التفريق مشيرا الى ان هناك خطة 
طويلة املدى خاصة بالنهوض 
في بعض األلعاب التي لم حتقق 
نتائج جيدة خالل الفترة املاضية 
وسيتم العمل بها عن طريق فرق 

لقطة من منافسات بطولة الشيخة شيخة السعد لالسكواش

مدرب العربي اجلديد مارسيلو كابوجمال الكاظمي أكد ان االدارة لم تقصر في دعم مختلف األلعاب

الشيخ أحمد الداود يعلن انطالق احدى السباقات 

بطولة شيخة السعد للسيدات دخلت الدور الثاني

سحب قرعة بطولة جنى لإلسكواش اليوم
أعربت رئيسة جلنة رياضة املرأة في اللجنة االوملبية الشيخة 
نعيمة االحمد عن تفاؤلها بنجاح بطولتي الشيخة شيخة السعد 
وجنى العقارية الدوليتني لالس���كواش التي حتتضنها الكويت 

االسبوع اجلاري برعاية الشيخة فادية السعد.
وقالت الش���يخة نعيمة لدى استقبالها امس رئيس االحتاد 
الدولي لالس���كواش جهاجنيز خان واملنسق العام للبطولتني 
وعلي الرندي والالعبتني املرش���حتني لنيل اللقب الباكستانية 
ماريا تور بكاي والهندية ايبيكة بالي كال: ان لعبة االسكواش 
من االلعاب املميزة وشهدت طفرة كبيرة بعد ان لقيت الدعمني 
املادي واملعنوي من الش���يخة فادية السعد التي حرصت على 
اقامة بطولتني على مدار العام االولى حتمل اسم الشيخة شيخة 
السعد والثانية بطولة جنى العقارية والبطولة الثالثة الكبرى 
والتي حتمل اس���ما عزيزا على كل الكويتي���ني االمي�����ر الوالد 
الراح���ل الشيخ سع����د العبداهلل، مشي���رة الى ان ذلك الدع���م 
ساه�����م في حتقيق قف����زة كبي����رة لالعبين����ا في التصني���ف 

العامل��ي.
وأكدت الشيخة نعيمة حرصها على دعم بطوالت االسكواش 
وتس���خر كل االمكانات خلدمة اللجنة املنظم���ة إلظهار الوجه 
احلض���اري للكويت ومدى قدرة ابنائها عل���ى التنظيم، وتألق 
العبي والعبات الكويت الذين وجدوا ألنفسهم مكانة جيدة وسط 

قائمة الترتيب العاملي للعبة.
على صعيد متصل، تواصل بطالت العالم منافستهن اليوم 
على مركز االسير يوسف املشاري لالسكواش في نادي القادسية، 
بعد ان تأهلت أكثر من العبة للدور الثاني لبطولة الشيخة شيخة 
السعد التي انطلقت منافساتها أمس وتستمر حتى بعد غد حيث 
شارك في البطولة عدد من العبات العالم املصنفات دوليا ميثلن 
بريطانيا وفرنسا وسلوڤاكيا وباكستان والهند ومصر وهونغ 

كونغ وروسيا واليابان وجنوب افريقيا.
ومبشاركة جنمات الكويت عائشة احلمد ومرمي دشتي وحصة 
الشعيبي وشيماء الرشيد، ويشرف على ادارة مباريات السيدات 
احلكم���ة الدولية البريطانية وندي دنزي واللبنانية مي زلزلة 

بجانب حكمات الكويت.

قرعة الرجال اليوم 

وجتري اليوم مراسيم س���حب قرعة بطولة جنى العقارية 
للرجال التي تبدأ منافستها غدا وتستمر حتى يوم اجلمعة املقبل، 
وذلك بحضور رئيس االحتاد الدولي واملستشار الفني للبطولة 
واملنسق العام للبطولة واحلكام، حيث سيتم التأكد من ثبوتيات 

الالعبني قبل خوض املنافسات التمهيدية للبطولة.
ويستقبل في الس���اعة ال� 12 ظهر اليوم املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح رئيس االحتاد الدولي 
لالسكواش جهاجنيز خان واملنس���ق العام لبطولتي الشيخة 

شيخة السعد وجنى العقارية علي الرندي.

التقى رئيس نادي السيارات والدراجات 
اآللية الش���يخ أحمد الداود، رئيس االحتاد 
الدولي للس���يارات )فيا( جان تود ملناقشة 
قضايا مشتركة وآفاق التعاون املستمر بني 

الهيئتني.
وعقد ال���داود ورئيس االحت���اد الدولي 
للسيارات لقاء وصف بأنه »تاريخي« مبقر 
االحتاد وسط باريس استغرق ساعة واحدة، 
وبحثا خالله مختلف القضايا ذات االهتمام 

املشترك.
وأعرب املسؤوالن في تصريحات ل� »كونا« 
عقب االجتماع عن ارتياحهما جتاه مستوى 
وأجواء احملادثات، فيما شدد تود على سعادته 
البالغة بلقاء مسؤولني في دول مثل الكويت 
التي تنش���ط بشكل كبير في قطاع رياضة 

السيارات.
ووصف اللقاء بأنه »كان مثيرا لالهتمام 
ومثمرا« مضيفا »من اجليد دائما لقاء دول 

دينامية وفعالة مثل الكويت«.
وأعرب الداود عن ترحيبه وشكره حلسن 
الضيافة التي أبداها تود قائال انه سيكون 
س���عيدا أيضا بالترحي���ب برئيس االحتاد 
الدولي للسيارات خالل زيارة الى  الكويت 

في املستقبل القريب.

الداود يلتقي رئيس االتحاد الدولي للسيارات 

د.فؤاد الفالح

»االستئناف« تنظر الطعن
على حكم عودة الفالح

عودة وفد اتحاد الكرة 
من جوهانسبرغ

عاد الى البالد من جوهانسبرغ بجنوب افريقيا 
وفد احتاد الكرة برئاسة الشيخ طالل الفهد رئيس 
مجلس االدارة وعضوية كل من م.مانع احليان 
وسهو السهو وحس���ني املسلم وفيصل الدخيل 
ورضا عبداحملسن ومشعل العازمي بعد ان شاركوا 
في اجتماعي اجلمعي���ة العمومية غير العادية 
والعادية لالحتادين اآلسيوي والدولي لكرة القدم، 
واجرى الوفد ع���دة اجتماعات ابرزها االجتماع 
الذي مت مع جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي 

ومحمد بن همام رئيس االحتاد اآلس���يوي ومت 
مناقش���ة املوضوعات التي تهم الكرة اآلسيوية 
وبحثا س���بل التعاون من اجل النهوض بالكرة 

اآلسيوية الى املكانة املأمولة.
وقد اتسمت هذه االجتماعات بااليجابية وروح 
التعاون متمنني التوفيق والنجاح للكرة الكويتية 
اقليميا وعربيا وقاريا ودوليا وكان سفير الكويت 
حسن العقاب قد رافق الوفد في رحلته الى جنوب 

افريقيا.

مبارك الخالدي
الدائرة املس���تأنفة   تنظ���ر 
مبحكم���ة االس���تئناف صباح 
اليوم الطع���ن املقدم من املمثل 
القانون���ي للحكومة وهي ادارة 
الفتوى والتش���ريع ضد احلكم 
الفالح  اخلاص بعودة د.ف���ؤاد 
مديرا عاما للهيئة العامة للشباب 

والرياضة.
الفالح قد اختصم في  وكان 
وقت سابق كال من وزير الشؤون 
االجتماعي���ة بصفته وأمني عام 
مجلس الوزراء بصفته ورئيس 
ديوان اخلدم���ة املدنية بصفته 
وحتصل على احلكم 2009/620 
 2010/3/23 بتاري���خ  إداري/6 
واملتضمن قب���ول دعواه طعنا 
على الق���رار االداري 2009/1170 
واخلاص بإحالت���ه الى التقاعد 
والصادر بتاريخ 11/19/ 2008 شكال 
وفي املوضوع بالغاء القرار املشار 
اليه على النحو املبني بأس���باب 
احلكم مع م���ا يترتب عليه من 
آثار وش���موله بالنف���اذ املعجل 
بغير كفاله وإلزام املدعي عليهم 

ألفي دينار  باملصروفات ومبلغ 
مقابل أتعاب احملاماة.

وكانت ادارة الفتوى والتشريع 
أقام���ت دعوى مس���تعجلة  قد 
اش���كاال إليقاف تنفي���ذ احلكم 
حتى صيرورة االستئناف املاثل 
نهائيا اال ان احملكمة املستعجلة 
رفضت االشكال وأمرت مبواصلة 

التنفيذ.
وحيث ان الفالح قد بادر الى 
تنفي���ذ احلكم عبر توجيه كتب 

صادرة من ادارة التنفيذ الى املدعي 
عليهم فقد امتثل مجلس الوزراء 
للحكم القضائي واصدر تعليماته 
الى وزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي بضرورة 
اتخاذ االج���راءات اخلاصة في 
التنفيذ ما حدا بالعفاس���ي الى 
اصدار القرار ال���وزاري رقم 91 
لس���نة 2010 بتاريخ 2010/5/31 
قرر مبوجبه اع���ادة الفالح الى 
منصبه مديرا عاما للهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
وتعتب���ر جلس���ة اليوم هي 
التداول لدى محكمة  األولى في 
االستئناف اذ من املتوقع ان تلجأ 
الهيئة القضائية لتأجيل النظر 
في االستئناف وذلك لنظره مع 
اس���تئناف مماثل ومقابل مقدم 
من الفالح نفسه بهدف حتصني 
احلكم الذي حتصل عليه وذلك 
لالرتباط بني االستئنافني ووحدة 
اخلصوم واملوضوع وليصدر بهما 
حكم واحد حيث ستأمر الهيئة 
القضائية بضم االستئنافني الى 

بعضهما.

المنصور مدربًا لحراس العربي
مبارك الخالدي

أكمل مجل���س ادارة النادي العربي عقد جهازه الفني 
باختياره الوطني خليفة املنصور مدربا حلراس املرمى، 
وسيباش���ر املنصور مهامه رسميا فور البدء في جتمع 
الالعبني املقرر اوائل الشهر املقبل ليتولى االشراف على 
تدريب حراس مرمى االخضر وهم خالد الرشيدي ويوسف 
ثويني ومحمد غامن الختيار االكفأ فنيا منهم حلراس���ة 

مرمى الفريق.
ويعتبر املنصور من الكفاءات الفنية في مجال تدريب 
حراس املرمى، حيث اشرف على تدريب العديد من احلراس 
في االندية ومنتخبات املراحل السنية، كما انه ساهم في 

اكتشاف عدد غير قليل منهم.

القريشي يستغرب
من شكوى نادي الربع ميل

نادي السيارات مدّ يد التعاون بإصدار إجازات دولية

أبدى مدير مضمار االستعراض احلر بحلبة جابر األحمد الدولية 
اياد القريشي التابعة لنادي السيارات والدراجات اآللية استغرابه من 
الشكوى التي قدمت للهيئة العامة للشباب والرياضة من نادي ربع 
امليل للمطالبة بإيقاف نشاط سباقات االستعراض احلر للسيارات 

الرياضية، ألنه يخص نادي ربع امليل.
وتس���اءل القريشي باس���تغراب هل اجلهد الذي قام به مجلس 
إدارة نادي السيارات والدراجات اآللية الفتتاح حلبة االستعراض 
احلر جلذب الشباب احملب لهذه الرياضة يستحق الهجوم والعمل 
على تعطيل هذا اإلجن�������از ال���ذي يعتب����ر مفخ����رة باس������م 

الكوي��ت.
وتاب����ع علما أن هذا النش�������اط ه����و اختصاص أصيل نظمه 
النادي من خ���الل س���باق���ات األوتوتس������ت عب���ر السن����وات 

املاضي���ة.
وأضاف القريشي أن نادي السيارات قد بادر مبد يد التعاون مع 
ادارة نادي ربع امليل من خالل استصدار اجازات التسابق الدولية 
باملجان جلميع املش���اركني في بطوالت ربع املي���ل اخلارجية من 
منطلق تس���خير جميع اإلمكانيات املتاحة لتسهيل مشاركة أبناء 
الكويت في البطوالت اخلارجية وحتقيق نتائج باس���م الرياض���ة 

الكويتي��ة.


