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أصدر مدير جامعة الكويت قرارا بتعيني جمال بوعركي 
مديرا إلدارة األنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلبة بجامعة 
الكويت. وبوعركي له العديد من املشاركات الرياضية حيث 
كان العبا في النادي العربي واملنتخب الوطني للس���باحة 
وكرة املاء، ولعب التنس في كاظمة، ومشرف عام املنتخب 
الوطني للسباحة، وحكما دوليا 
في السباحة، وحكم درجة أولى في 

كرة املاء، وحكما في التنس.
وكان بوعركي قد تولى ادارة 
التنسيق الفني، وكان مديرا الدارة 
االرشاد االكادميي ومديرا الدارة 
االسكان الطالبي بشؤون الطلبة 

بجامعة الكويت.

mubarak_68@hotmail.com حديث الساعة
 مبارك الوقيان

النادي العربي... إلى متى؟
اعجبني االنتقال السهل والسلس ملنصب رئيس مجلس 
ادارة نادي القادسية من الشيخ طالل الفهد الى الرئيس 
احلالي فواز احلساوي، فهذا االنتقال مت بكل اخوية وبروح 
احملبة رغم اهمية هذا املنصب الذي يصفه البعض بأنه 

أهم من حقيبة وزارية.
وهذا االمر س���بق ان حدث في ن���ادي الكويت قبل 9 
سنوات عندما تناس���ت القائمتان املتنافستان صراعهما 
االنتخابي بعد فوز قائمة مرزوق الغامن بعضوية مجلس 
االدارة، حيث لم نس���مع قط ع���ن خالف يؤثر على فرق 
الن���ادي والعبيه، وكان االختالف ف���ي وجهات النظر ال 
يتجاوز اسوار النادي ويصب دائما في املصلحة العامة، 

رغم شدة املنافسة بني الطرفني.
وما حدث في هذين الناديني هو ما يجعلنا نطلق على 
هذه االندية لقب »الكبيرة«، فهذا الوصف ال يستحقه سوى 
االندية التي يتوح���د ابناؤها ملصلحتها وليس لإلضرار 
بها او العمل بش���كل غير مباشر على التأثير سلبا على 

فرقها.
شخصيا امتنى ان تتنقل هذه العدوى احلميدة جلميع 
االندية احمللية، ومن ثم تنتقل الى الرياضة عامة، ولعل 
اكثر االندية التي حتتاج الى التالحم والتكاتف ونسيان 
اخلالفات والصراعات حاليا هو النادي العربي، الن هذا 
النادي العريق يعاني منذ سنوات عدة صراعات ومشاكل 
بني ابنائه »قاطني بينهم عزيزو«، وهو ما أثر سلبا بشكل 
واضح على اداء بعض فرقه والعبيه، وهو امر طبيعي، 
فمادامت توجد مش���اكل وعدم استقرار فمن الطبيعي ان 

ينعكس سلبا على مستوى النادي.
وهنا ال نريد ان نحمل اي جهة السبب فيما يحدث ولن 
نقف مع جهة ضد اخرى، ولكننا ندعو الطرفني الى جلسة 
حوار ومصاحلة فيما بينهما، والبحث عن جذور اخلالف 
ومن ثم العمل على القضاء عليه، او على االقل التعاون 

فيما يتفق عليه الطرفان والتغاضي عما يختلفان فيه.
ورمبا قد ال يعجب هذا الكالم بعض املس���تفيدين من 
استمرار الصراع »وهم كثر مع االسف«، اال اننا على ثقة 
بالنادي العربي خاصة والرياضة الكويتية عامة مليئة 
بالرياضي���ني القادرين على لم الش���مل واتخاذ خطوات 
مبدئية للتقليل منها، ولن يتأثروا بصوت يدعو ل� »شب 

النار« وتضخيم الصراعات واخلالفات.
آخر الكالم: 

هل يعقل يا احتاد الكرة اال يكون احد منكم متواجدا 
في مباراة منتخبنا االوملبي امام شقيقه الفلسطيني اول 

من امس، وال حتى عضو من العالقات العامة . 

موسى يدعو معيوف العتزاله

وّجه قائد النادي العرب���ي واملنتخب الوطني لكرة القدم 
السابق النجم أحمد موسى الدعوة لالعب الدولي السابق في 
نادي كاظمة واملنتخ���ب الوطني عبداهلل معيوف، حلضور 
مهرجان اعتزاله الذي سيقام في 19 اجلاري في مباراة العربي 
والقادسية حتت رعاية رجل األعمال بدر العتيبي، ضمن القسم 
الثالث من الدوري املمتاز. وقد أثنى معيوف على مس���يرة 
موسى احلافلة باأللقاب والبطوالت، مؤكدا أنه من الالعبني 
الذين يستحقون أفضل تكرمي ملسيرته الرياضية املتميزة.

عبداهلل معيوف يتسلم درعا من أحمد موسى

بوعركي مديرًا للرياضة اجلامعية

قرعة كأس الصاالت الثالثاء 
حددت جلنة الصاالت وكرة القدم الش���اطئية في احتاد 
كرة القدم الس���اعة ال� 7 مس���اء الثالثاء 22 اجلاري موعدا 
إلجراء سحب قرعة كأس الصاالت للموسم احلالي في مقر 
االحتاد بالعديلية. وقال رئيس جلنة الصاالت والشاطئية 
جالي اجلريد ملوقع احتاد الكرة انه سيسبق مراسم سحب 
القرعة مناقشة آراء ومقترحات األندية حول الئحة الصاالت 

للموسم 2011/2010.

جمال بوعركي

اجلابر يعلن عن تنظيم بطولة مفتوحة في رمضان

شهدت صراعاً كبيراً بني أبطال آسيا

سلطان يتّوج بلقب التنس ويفوز بسيارة

شعار ال وقت للراحة.
ومنح الفوز اآلسيوي العبي 
القادسية وجهازهم الفني دفعة 
معنوية كبيره قبل الدخول في 
منافسات الدوري، فالمباراة كانت 
أشبه بالبروفة القوية لمواجهة 
العربي، وكذلك رس����الة طمأنة 
الى جماهير األصفر بأن الفريق 
لن يتنازل عن لقب الدوري فيما 

تبقى من جوالت.
الظهي����ر االيمن  ويخض����ع 
لالصف����ر عامر المعت����وق الى 
إجراءات الكش����ف الطبي والتي 
تشمل االش����عة المقطعية بعد 
إصابته في الركب����ة في مباراة 

االتحاد أول من أمس.
وسيتقرر مدى حاجة الالعب 
الى عالج مؤقت أو س����ريع قبل 
اتخاذ قرار بمشاركته أمام العربي 
م����ن عدمه، فيم����ا يعاني طالل 
العامر م����ن إجهاد، ومن المقرر 
عدم مشاركته في تدريبات اليوم 

لمنحه مزيدا من الراحة.
مبارك الخالدي  ٭

وبلغ اجمالي عدد  مبارياتها 396 
مباراة.

من جانبه هنأ الش���يخ احمد 
اجلابر رئي���س االحتاد ورئيس 
العلي���ا للبطولة جميع  اللجنة 
له���م دوام  الفائزي���ن ومتن���ى 
التوفيق، وشكر احلضور وجميع 
املشاركني في البطولة والهيئات 
الديبلوماسية واالندية وأعرب 
امتنانه وتقديره للشركات  عن 
الراعية للبطولة، ووعد اجلابر بأن 
االحتاد سينظم بطولة مفتوحة 
اخرى خالل رمضان املقبل تلبية 
السرة لعبة التنس ومحبيها في 
الكويت. وقام الشيخ اجلابر مع 
الشيخة نعيمة االحمد وممثلي 
الشركات الراعية للبطولة وكبار 
الكؤوس  الضي���وف بتوزي���ع 
واجلوائز على الالعبني الفائزين 
في البطولة الذين بلغ عددهم 98 

العبا والعبة.

ولكن استطعنا الفوز باستغالل 
التي س����نحت وكان  الف����رص 
بإمكاننا زيادة عدد االهداف في 
الدقائق االخيرة، ولكن تس����رع 

الالعبين حال دون ذلك.
وأكد ابراهي����م ان المحترف 
الس����وري ف����راس الخطيب رد 
خالل المب����اراة ردا عمليا على 
من الموه عقب خسارة القادسية 
أمام االتحاد السوري في المباراة 
النهائية لكأس االتحاد اآلسيوي 
النسخة الماضية. مشيدا بمستواه 
المتميز، وقال انه قدم أداء الفتا 
وس����جل هدفا وساهم في صنع 

الهدف الثاني.
وقد ع������ادت الى البالد ظهر 
أمس بعثة الفريق القدس����اوي، 
حي����ث من����ح الجه����ازان الفني 
واإلداري راح����ة لالعبين، على 
ان يعاود الفريق تدريباته اليوم 
اس����تعدادا للمواجهة الصعبة 
الس����بت المقب����ل أم����ام غريمه 
التقليدي العربي في إطار الجولة 
ال� 18 من الدوري الممتاز رافعا 

عبدالسالم 6 – 1 و6 - 3 وحصل 
على اجلائ���زة الكبرى للبطولة 
وهي سيارة من نوع فولكس فاجن 
»شوروكو« وهي مقدمة من شركة 

بهبهاني للسيارات.
واش���تملت البطولة على 10 
مس���ابقات وهي »فردي البراعم 
حتت 10 سنوات � فردي االشبال 
حتت 13 س���نة � فردي الناشئني 
حتت 17 س���نة � فردي الرجال � 
فردي الرواد فوق 40 سنة � فردي 
السيدات � فردي الديبلوماسيني 
� وثالث مس���ابقات للزوجي«، 
فضال عن مسابقة العبي املنتخب 
الوطني، وقد مت تخصيص جوائز 
مالية للبطول���ة قدرها 32 ألف 
دوالر سيتم توزيعها على جميع 
الالعبني في معظم املس���ابقات 
املذكورة ب���دءا ن دور الثمانية، 
وش���ارك في البطولة 250 العبا 
والعبة في مختلف الفئات السنية 

قال مدرب القادس����ية محمد 
ابراهيم عقب انتهاء مباراة االصفر 
واالتحاد السوري أول من أمس 
في إطار منافس����ات المجموعة 
الثانية من بطولة كأس االتحاد 
اآلسيوي التي انتهت لمصلحة 
القادسية 2 - 0 على ستاد حلب 
الدولي بدمشق ان القادسية قدم 
مباراة شاملة تميز فيها الالعبون 
وتفوقوا على أنفسهم من خالل 
اللعب، حيث  التزامهم بخط����ة 

دخلنا المباراة بواقعية.
ولفت الى ان االتحاد خصم 
ال يستهان به وكان يلعب على 
أرض����ه وبين جماهي����ره التي 
ش����جعته بقوه، ولكن يبدو ان 
الس����وري عانى كثيرا  الفريق 
بسبب حالة الطرد لالعب مجد 
حمصي، إال أنه يبقى منافس����ا 
قوي����ا ولديه حظوظ كبيرة في 

المنافسة.
وأضاف: اننا لم نفز بالحظ، 
فقد لعب االتحاد مباراة كبيرة 
وس����يطر على مجريات اللعب، 

اختتمت مس���اء امس االول 
عل���ى امللعب الرئيس���ي مبركز 
بس���ام املطوع للتن���س بنادي 
اليرموك بطولة الكويت املفتوحة 
الثانية للتنس 2011 التي نظمها 
احتاد التنس احتف���اال باالعياد 

الوطنية.
بحضور الشيخة نعيمة االحمد 
رئيس���ة جلنة املرأة والرياضة 
الكويتية  باللجن���ة االوملبي���ة 
والش���يخ احم���د اجلابر رئيس 
الفخري  التنس والعضو  احتاد 
لالحتاد الكويتي للتنس رئيس 
مجل���س ادارة ش���ركة بهبهاني 
للس���يارات على مراد بهبهاني، 
ومدير العالقات العامة بالشركة 
الوطني���ة لالتص���االت املتنقلة 

عبدالعزيز البالول.
وفي املباراة النهائية للبطولة 
التي س���بقت احلف���ل اخلتامي 
فاز زياد الس���لطان على ناصر 

تختتم اليوم بطولة االساتذة 
للبولينغ اآلسيوي التي نظمها 
االحتاد التور اآلس���يوي ضمن 
فعاليات بطولة الكويت الدولية 
الثامن���ة املفتوحة يومي 16 و17 
مارس اجلاري برعاية الش���يخ 
ناص���ر احملمد رئي���س مجلس 

الوزراء.

خالد الدبيان، وباس���ل العنزي، 
وجاسم درويش، ومحمد كامل 
الزيدان مستوى مميزا وأداء عاليا 
كان طابعه احلماس ونافس���وا 
بقوة مع حسني السويدي ورايان 
وباقي مجموعة اآلسيويني، وكان 
الرباعي داخل املنافسة من اجل 

التأهل الى دور ال� 8.

وقد ش���هدت صال���ة كوزمو 
امس صراعا كبي���را بني ابطال 
آسيا ومصنفوها االوائل خالل 
اجلولة االولى من بطولة االساتذة 
التي انطلقت حامية منذ الصباح 
سواء في منافسات السيدات او 

في منافسات الرجال.
وقد قدم ابطال الكويت الرباعي 

وتختتم في الثالثة بعد ظهر 
الي���وم بطولة االس���اتذة التور 
اآلس���يوي للبولينغ من خالل 
اجلولة الثانية، وس���وف يقوم 
الش���يخ طالل احملم���د رئيس 
االحتاد اآلسيوي بتسليم اجلوائز 
للفائزين في مس���ابقتي الرجال 

والسيدات ببطولة االساتذة.

فراس اخلطيب قدم أداء رائعا أمام االحتاد

الشيخ أحمد اجلابر والشيخة نعيمة األحمد يسلمان مفتاح السيارة إلى زياد سلطان

ختام بطولة البولينغ لألساتذة اليوم

زكت اجلمعية العمومية ملجلس إدارة نادي القادس���ية 
الشيخ فهد األحمد عضوا مكمال ملجلس اإلدارة خلفا للشيخ 
طالل الفهد الذي اس���تقال من منصب رئيس النادي لتوليه 

رئاسة احتاد كرة القدم.
وكان القادسية قد فتح باب الترشح ملدة 3 ايام ولم يتقدم 

اي مرشح لالنتخابات التكميلية.

حدد اجلهازان الفني واالداري ملنتخبنا االوملبي 23 اجلاري 
موع���دا العادة جتمع الالعبني اس���تعدادا خلوض املباراتني 
الوديتني ام���ام كوريا الش���مالية 26 و29 اجلاري في اطار 
حتضيرات املنتخب خلوض املرحلة الثانية من التصفيات 
اآلس���يوية املؤهلة الى اوملبياد لندن 2012 التي س���تنطلق 
يونيو املقبل، حيث سيتولى املدرب املساعد خالد احمد قيادة 
التدريبات في املرحلة املقبلة نظرا لسفر املدرب ماهر الشمري 

لالنخراط في دورة للمحترفني خارج البالد.
وكان اجلهاز االداري قد سمح لالعبني بالعودة الى انديتهم 
فور انتهاء مباراة االوملبي امام منتخب فلسطني مساء امس 
االول التي انتهت ملصلحة االزرق 2 � 0، حيث سيشارك عدد 
كبير من الالعبني في منافس���ات اجلول���ة ال� 18 من الدوري 

املمتاز السبت املقبل.
مبارك الخالدي  ٭

تنطلق المرحل����ة األولى من دورة المدربين المحترفين 
)PRO( والتي ينظمها اتحاد كرة القدم تحت إشراف االتحاد 
اآلسيوي وبالتعاون مع كل من قطر واإلمارات في 26 الجاري 

في قطر الشقيقة.
وأفاد مدير التطوير في اتحاد الكرة بدر عبدالجليل في 
تصريح لموقع االتحاد اإللكترون����ي بأن هذه الدورة التي 
ستقام في 3 دول هي اإلمارات وقطر باإلضافة إلى الكويت، 
تندرج ضم��ن برنام�ج الدورات والدراس�����ات الذي ين�فذه 

االتحاد.
وأوضح أن المراحل المقبلة ستقام وفقا لآلتي:

ب � المرحلة الثانية يس����تضيفها االتحاد القطري لكرة 
القدم خالل الفترة من 6 - 2011/6/13.

ج � المرحلة الثالثة يس����تضيفها االتحاد اإلماراتي لكرة 
القدم خالل الفترة من 6 - 2011/11/18.

د � المرحلة الرابعة يس����تضيفها اتحاد كرة القدم خالل 
شهر فبراير 2012.

خسر منتخبنا الوطني للبراعم مواليد 98 امام براعم نادي 
الكويت مواليد 97 بنتيجة 1- 4 في املباراة التي اقيمت مساء 

اول من امس على ملعب عبدالرحمن البكر باحتاد الكرة.
وافاد اداري املنتخب أحمد احملطب بأن هذه التجربة مفيدة 
ومهمة للمنتخب لزيادة االحتكاك والتجانس، وهذا ما يعكف 
على عمله اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني ابراهيم عبيد، 
واوضح أن املنتخب لن يتدرب اليوم االربعاء وسيستأنف 

تدريباته اعتبارا من يوم االثنني املقبل.

تزكية فهد األحمد
عضوًا في إدارة القادسية

»األوملبي« يتدرب 23 اجلاري

املرحلة األولى من دورة 
احملترفني 26 اجلاري

خسارة أزرق البراعم أمام الكويت 

املعتوق يخضع
إلجراء فحص
باألشعة بعد

إصابته بالركبة

اجلوائز املالية 
للبطولة بلغت
32 ألف دوالر

التأمينات يهزم »الداخلية«
في دوري »الوزارات«

 تعادل احلرس الوطني م���ع اخلطوط اجلوية الكويتية
1 � 1 صمن منافسات دوري الوزارات لكرة القدم فيما تعرض 
فريق الهيئة العامة للش���باب والرياضة لهزمية ثانية على 
يد وزارة التربية 3 � 0، بينما متكن الشؤون من ايقاف تقدم 
فري���ق االطفاء عندما تع���ادل 2 � 2، وجنح فريق التأمينات 
في احداث مفاجأة ضمن املجموعة الثانية عندما هزم فريق 

الداخلية 1 � 0.

قررت الش���ؤون االدارية بالحرس الوطني ايقاف راتب 
العب القادس���ية بدر المطوع المحترف في صفوف النصر 
الس���عودي بدءا من يوم امس بس���بب ما اعتبرته االدارة 
انقطاعا عن العمل تجاوز االسبوعين، في مؤشر يدل على 
ان مش���كلة المطوع االحترافية التزال مستمرة وان جميع 
المناش���دات التي صدرت منه او من ذويه لمسؤولي جهة 

عمله لم تلق االستجابة التي يأملها الالعب.
وكان المط����وع وه�و احد من�تس���بي الحرس الوطني 
قد وقع لالحتراف في النصر الس���عودي في بداية مرحلة 
االنتقاالت الش���توية بعد مفاوضات بين ادارة القادس���ية 
والنصر اال ان تجرب�ته تصادمت مع جهة عمله التي رفضت 
منحه التفرغ الرياضي الالزم مكت�فية بالموافقة على منحه 
اج���ازة دوريه اعت�يادية تمكن من خاللها من المغادرة الى 
السعودية وااللت��حاق بالنصر حيث شارك مع ناديه واليزال 

في االستحقاقات المحلية والقارية.
ويبدو ان الم�س�����اعي الرام��ية الى ايجاد حل لمشكلة 
المطوع مع جهة عمله لم يكتب لها الن�جاح ف�ص�دور القرار 
بإي�قاف ال�رات�ب اع�تبارا م���ن ام��س قد يلحقه قرار آخ�ر 
بفصله عن عمله ان لم يتجاوب المس�ؤولون م��ع المناشدات 
ال��عديدة ال�ت�ي اط��لق�ه�ا الالعب واس����رته لت�مك��ي�نه من 
استيفاء مدة تعاقده التي ستن��تهي في اواخ��ر مايو المقبل 
االم���ر الذي قد يؤدي الى القضاء على المس���ت�قبل المهني 

لالعب.
عبدالعزيز جاسم  ٭

بدر املطوع ينتظر حتديد مصيره

»احلرس« يوقف راتب املطوع
بسبب انقطاعه عن العمل

أكد أن فراس رد على من انتقدوه 

إبراهيم: القادسية لم يفز على االحتاد باحلظ


