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غوران يستدعي العازمي 

يوم رياضي لـ »كمبريدج«

االجتماع الـ 20 في »الصيد«

اختار اجلهاز الفني لألزرق بقيادة املدرب الصربي غوران 
توفاريش العب نادي الس���احل محمد العازمي لينضم الى 
صفوف املنتخب الذي سيغادر يوم األربعاء املقبل الى العاصمة 
االماراتية ابوظبي إلقامة معسكر تدريبي يتخلله مباراة ودية 
أمام املنتخب األردني اجلمعة املقبل، استعدادا خلوض غمار 

الدور الثاني من التصفيات اآلسيوية لكأس العالم 2014 .
ويأت���ي اختيار العازمي لقائم���ة االزرق بدال من مهاجم 
العربي خالد خلف الغائب عن املشاركة مع فريقه منذ فترة 

ليست بالقصيرة.

تنظم مدرس���ة كمبريدج االجنليزية احدى املؤسس���ات 
التعليمية لش���ركة املعرفة النموذجية للخدمات التعليمية 
يوما رياضيا لطلبة املدرس���ة في الفترة الصباحية من يوم 
اخلمي���س املقبل على صالة فجحان ه���ال املطيري بنادي 
القادسية. واوضحت شركة املعرفة وادارة املدرسة ان اليوم 
الرياضي سيكون شاما جميع االنشطة الرياضية ويشارك 
فيه طاب وطالبات املدارس على كأس املرحوم الشيخ خالد 
اليوسف. واعرب رئيس مجلس ادارة شركة املعرفة ومدير 
االدارة املدرسية عن شكر اجلميع وامتنانهم ألسرة املرحوم 
الشيخ خالد اليوسف على موافقتهم الكرمية لتسمية كأس 
البطولة باسمه باعتباره رمزا من الرموز الرياضية وافنى 
جل عمره في خدمة الشباب والرياضة الكويتية، كما تقدموا 
بالشكر والعرفان الى رعاة هذا اليوم وهم: الوطنية لاتصاالت 
وشركة سفريات الزاد ومختبر ابن سينا للفحوصات الطبية 
وشركة في حب الكويت العقارية وجمعية اجلابرية وشاليهات 
خليفة والذين يجسدون بحق دور مؤسسات وشركات القطاع 
اخلاص في دعم املس���يرة التربوية و التعليمية مما يساعد 

على تنشئة االجيال واعدادهم للمواطنة الصاحلة.

يقام في الثالثة عصر اليوم االجتماع ال� 20 لسباق اخليل 
على مضمار نادي الصيد والفروسية والذي يشتمل على 6 

أشواط قيد فيها 59 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات.
ويعتبر الشوط الرابع من اهمها حيث تتنافس جياد الدرجة 

االولى للفوز بكأس اخلطوط اجلوية الكويتية.
وسيشهد الشوط اخلامس منافسة قوية بني اطايب اخليل 

العربية االصيلة لكسب كأس املرحوم مبارك احلساوي.
اما الشوط السادس الرئيسي فسيكون قمة في التحدي 
واالثارة بني جياد الثنايا على مسافة 2000 متر للفوز بكأس 

محافظ الفروانية الفريق عبداحلميد حجي.

يخوض املنتخب االوملبي مباراتني وديتني مع نظيره   
الكوري الشمالي في إطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في 

التصفيات املؤهلة الوملبياد لندن 2012.
 وستقام املباراة االولى في الساعة 6.30 يوم السبت 26 
اجلاري على ستاد محمد احلمد في نادي القادسية، فيما يقام 

اللقاء الثاني في الساعة 6.35 على الستاد نفسه.
 يذكر ان منتخبنا الوطني فاز على نظيره البنغاديشي 
2-0 ذهابا في الكوي���ت و3-0 ايابا في دكا ضمن تصفيات 

الدور التمهيدي.

يرعى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة باإلنابة 
الش���يخ طال الفهد مهرجان ختام االنشطة لقطاع الشباب 
والذي يقام حتت شعار »الشباب عماد املستقبل« مساء الغد 

مبركز شباب العارضية.
وأعلن مدير إدارة مراكز الش���باب عص���ام البصارة ان 
املهرجان يتضمن العديد من االنش���طة الرياضية والثقافية 
واالجتماعية، كما سيقام س���باق ماراثون اجلري يتنافس 
فيه منتسبو مراكز الش���باب والعديد من البرامج املتنوعة 
مبش���اركة أولياء األمور وذلك ضمن برنامج عمل احلكومة 
للخطة اإلمنائية األولى ملوسم 2011/2010 لتعزيز املشاركة 
املجتمعية لألسرة والشباب الكويتي بتحويل مراكز الشباب 
الى مراكز خدمة اجتماعية اكثر جاذبية وتش���ويقا. وكشف 
البصارة عن ان الهيئة ستقوم كمرحلة أولى في هذا التوجه 
بتحويل 3 مراكز للشباب ملراكز الدعية والقصور واجلهراء 
ويج���ري حاليا عمل الترتيبات اخلاصة بتهيئة هذه املراكز 
الستيعاب دورها اجلديد. واوضح ان الهيئة حريصة على 
التوسع في إقامة هذه املراكز مشيرا الى ان الهيئة اقرت اقامة 
9 مراكز وهي اآلن من مرحلة التصميم الذي سيراعي جميع 
املتطلبات االنشائية املتعلقة باملرحلة املقبلة لعمل هذه املراكز 
وسيتم طرحها لإلنشاء العام املقبل وهي موزعة على جميع 

محافظات الكويت واملناطق السكنية اجلديدة.

األوملبي يستضيف الكوري 
الشمالي في مباراتني 

 فوز الرشيدي والعنزي 
في»كراتيه التحرير«

»الهيئة« تنشئ
مراكز جديدة للشباب

خضير يدعو الهبيدة العتزاله

 اليرموك يحرز كأس اإلسكواش

قدم العب القادسية واملنتخب الوطني السابق صقر خضير 
الدعوة للنائب السابق راشد الهبيدة حلضور مهرجان اعتزاله 
الذي سيقام خال مباراة القادسية والصليبخات الودية 4 
ابريل املقبل على س���تاد محمد احلمد بنادي القادسية حتت 

رعاية النائب خلف دميثير.
وأشاد الهبيدة بدور خضير خال مشواره مع الصليبخات 
قبل ان ينتقل إلى القادسية خال السنوات التي ارتدى فيها 
الفانيلة الصفراء وما قدمه لناديه واملنتخب الوطني محققا 
عددا من األلقاب للقادس���ية، وقد قدم خضير درعا تذكارية 

للهبيدة.

احتل العب التضامن عيس���ى الرشيدي املركز األول في 
مسابقة كوميتيه فردي للناشئني في وزن حتت 50 كلغ في 
اليوم الثالث من بطولة التحرير الثانية للكراتيه التي تقام 
على صالة احتاد اللعبة في نادي الساملية مبشاركة 350 العبا 
ميثلون 14 ناديا، في حني حل العب الكويت حسني املساعد 
في املركز الثاني ويوسف العتيبي )اليرموك( وموسى داود 

)الساملية( في املركز الثالث.
 وفي منافسات القتال كوميتيه فردي في وزن حتت 55 
كل���غ، نال العب الصليبخات فيص���ل العنزي املركز األول، 
وجاء علي العسعوس���ي )القادسية( ثانيا، ويوسف ناصر 

)التضامن(، وهيد نعيم )كاظمة( ثالثا.
 من جهته، اشاد عضو مجلس ادارة احتاد الكراتيه محمد 
العجمي باملستوى العالي الذي ظهرت فيه املسابقات، مضيفا 
ان البطولة قدمت مواهب واعدة ستستفيد منها املنتخبات 

الوطنية في البطوالت املقبلة.

أحرز ن���ادي اليرموك لقب كاس تف���وق بطولة االحتاد 
الرابعة لاسكواش والتي اختتمت على مجمع الشيخ سالم 
الصباح في منطقة جنوب السرة، بحضور رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة االحتاد ومس���ؤولني من األندية وجمهور من 

محبي اللعبة.
وجاء إحراز اليرموك لهذا اللقب بعد ان جمع 1075 نقطة، 
وبذلك يحصل على 3 نقاط بكأس التفوق العام. وحل القادسية 
في املركز الثاني برصيد 735 نقطة )نقطتني( والكويت الثالث 
725 نقطة )نقطة واحدة بكأس التفوق العام( وكاظمة الرابع 
675، والساملية اخلامس 670، والعربي السادس 645 وخيطان 

السابع 500 نقطة.
 وسبق االحتفال الذي اقامه االحتاد � والذي جاء مبسطا 
ومعبرا � اقامة نهائي مس���ابقة حتت 17 سنة، وأحرز اللقب 
العب اليرموك يوسف نزار بفوزه على العب القادسية عذبي 
خالد في النهائي بثاثة اشواط نظيفة، جاءت نتائجها 3-11، 

11-7، 11-7 في 20 دقيقة.
 كم���ا اقيم نهائي مرحلة العمومي ومتكن عبداهلل املزين 
)الس���املية( من الفوز على عمار التميمي )اليرموك( بثاثة 

اشواط الشيء، جاءت نتائجها 9-11، 14-16، 4-11.

صقر خضير يقدم درعا لراشد الهبيدة

محمد العجمي يتوج أحد الفائزين

العبو اليرموك مع كؤوس البطولة

د.العفاسى.. »لك املايك«

ولم ينج���ح في حتقيق اي فوز 
مريح بها سواء في االنتخابات 
التي شارك بها كعضوية املكتب 
التنفي���ذي ل� »فيف���ا« عن غرب 
القارة، او ف���ي االنتخابات التي 
اعلن بها بن همام تأييده لبعض 
الشخصيات في مختلف مناصب 

االحتاد اآلسيوي.
عبداهلل العنزي   ٭

من عدم ص���رف رواتبهم منذ 3 
اشهر، وانهم كلما استفسروا من 
اعضاء مجلس االدارة يتم وضع 
اللوم على الهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة لتأخره���ا بصرف 
ميزانية النادي، وقد هدد العاملون 
بانهم س���ينتظرون حتى نهاية 
الشهر اجلاري لتسلم رواتبهم 
واال فانهم سيضربون عن العمل 
وسيعتصمون أمام ابواب مبنى 
اإلدارة إليصال صوتهم لرئيس 

النادي. 
عبداهلل العنزي   ٭

اآلسيوي، اكدت املصادر ان مثل 
هذا احلديث سابق الوانه واذا ما 
كانت هناك رغبة في الترشيح من 

الفهد سيعلن عنها في وقتها.
يذكر ان بن همام قد بدأ حملة 
انتخابات شرس���ة في مواجهة 
باتر، ويسعى بن همام الى كسب 
تأييد أبناء قارته اآلسيوية التي 
تشهد انقس���امات كبيرة حوله 

أهمها عدم سلب حق اجلماهير 
العرباوية في التعبير عن غضبها 
بسبب األحوال التي وصل اليها 
النادي، وثانيا التزامها بالتعهد 
الى بعض  الذي أعطته  السابق 
رجاالت الن���ادي مبنح املجلس 
احلالي فرصة للعمل على ان يكون 

التقييم بعد نهاية املوسم. 
االعتص���ام  ان  يب���دو  وال 
اجلماهيري سيكون الوحيد الذي 
العربي  ادارة  سيضرب مجلس 
في هذه الفترة، فقد ابدى عدد من 
ل� »األنباء«  العاملني استياءهم 

علمت »األنباء« من مصادر في 
احتاد الكرة ان االحتاد سيصدر 
في األيام املقبلة بيان دعم وتأييد 
لرئيس االحتاد اآلسيوي القطري 
محم���د بن همام ف���ي انتخابات 
رئاس���ة االحتاد الدولي )فيفا( 
املق���ررة األول من يونيو املقبل 
في مقر »فيف���ا« بزيوريخ على 
هامش اجتماع اجلمعية العمومية 
للكونغرس ال� 61، وقد ترشح بن 
همام ضد رئيس »فيفا« احلالي 

السويسري جوزيف باتر.
وكان بن همام قد أعلن قبل 
أيام عزمه خ���وض االنتخابات 
ضد باتر، مؤكدا ان هذا الرغبة 
أتت في ظل دعم أعضاء املكتب 
التنفيذي لاحتاد اآلسيوي خال 
االجتماع الذي عقده املكتب مؤخرا 

بالعاصمة املاليزية كوالملبور.
الكويتي لنب  الدعم  وسيأتي 
همام بعد ان أعلن رئيس احتاد 
الكرة الش���يخ طال الفهد خال 
البيان الصحاف���ي على هامش 
تأيي���ده لترش���يح االمير علي 
بن احلس���ني مبواجهة الكوري 
اجلنوبي تش���ونغ مونغ خال 
انتخابات نائ���ب رئيس »فيفا« 
عن القارة اآلسيوية والتي جرت 
على هامش كأس آس���يا األخير 
في قطر وفاز بها األمير علي بن 

احلسني.
وقد جاء في البيان الصحافي: 
»كما يؤكد رئيس االحتاد الكويتي 
الشيخ طال الفهد أن احتاده يدعم 
هذا الترشح كما يدعم أي مرشح 
عربي آخر ألي منصب سواء في 
االحتاد األسيوي أو االحتاد الدولي 
ألن ذلك يعد مكسبا ألسرة كرة 

القدم العربية واآلسيوية«.
وفي ردها على س���ؤال ما اذا 
كان فوز بن هم���ام في منصب 
رئاس���ة االحتاد الدولي سيفتح 
املجال امام رغبة الش���يخ طال 
الفهد في الترشح لرئاسة االحتاد 

اقتبست اجلماهير العرباوية، 
من اجلماهي���ر العربية موجات 
االحتجاجات التي تضرب عددا 
من ال���دول العربية، لتصل الى 
قل���ب املنصورية مق���ر النادي 
العربي ال���ذي تعتزم جماهيره 
جتديد تظاهرتها نهاية الش���هر 
اجلاري بعد ان بدأتها مساء أمس 
األول أمام مبنى مجلس اإلدارة 
على هامش إقامة مباراة العربي 
والقادس���ية في الدوري املمتاز 
بسبب سوء نتائج فريق الكرة 
هذا املوسم، و»مما زاد الطني بلة« 
الهزمية القاس���ية التي مني بها 
األخضر أم���ام غرميه التقليدي 

بثاثية نظيفة.
ويعمل منظمو االعتصام حاليا 
على اختيار املكان إلقامة االعتصام 
الثاني حيث درسوا نقله من مقر 
الن���ادي الى مكان اخر جتنبا ملا 
حصل معهم في االعتصام األخير 
بعد ان فرقتهم القوات اخلاصة 
التي كانت متواجدة وبكثافة امام 
مبنى ادارة العربي، ومن املقرر 
ان تبدأ ف���ي األيام املقبلة حملة 
حشد جماهير يقوم بها منظمو 

االعتصام عبر االنترنت. 
املشهد مساء امس االول كان 
مؤثرا للغاية فاجلماهير »التي 
خرج���ت بعفوية م���ن دون أي 
مشاركة للمعارضة فيها« وضعت 
مطلبا رئيسيا لها وهو »اجلمهور 
يريد إسقاط الرئيس« في اإلشارة 
منهم الى رئيس مجلس االدارة 
الكاظم���ي وبقية اعضاء  جمال 
املجلس، محملني إياهم املسؤولية 
املباشرة ملا وصلت اليه األحوال 
في الن���ادي، فما كان من بعض 
أعضاء مجلس اإلدارة املوجودين 
في ستاد صباح السالم ملشاهدة 
املب���اراة اال اخلروج من األبواب 
اجلانبية للستاد جتنبا الي صدام 

مع اجلماهير الغاضبة.
م���ن جانبها، أك���دت القائمة 
اإلدارة احلالي  املنافسة ملجلس 
التزامه���ا بع���دم املش���اركة في 
االعتصام املقبل مثل ما فعلته في 
اعتصام امس االول لعدة أسباب 

)هاني الشمري( جماهير العربي حتتشد داخل النادي مطالبة برحيل اإلدارة 

صورة أرشيفية للشيخ طال الفهد ومحمد بن همام 

احلديث عن ترشيح الفهد لرئاسة االحتاد اآلسيوي سابق ألوانه

 التضامن والفحيحيل يستضيفان خيطان والصليبخات 

احتاد الكرة يدعم بن همام في انتخابات »فيفا«

جماهير العربي تنوي االعتصام مجددًا نهاية مارس

 3 احتماالت لتأهل الشباب اليوم
الش���باب املتصدر  يتط��لع 
)34 نقطة( للتأهل الى الدوري 
املقبل عندما  املمتاز في املوسم 
يواج���ه اليرم���وك )17 نق��طة( 
ف��ي ال� 4:15 عصر اليوم ضمن 
اجلولة ال���� 19 قبل االخيرة من 
دوري الدرجة االولى، ويستضيف 
التضام���ن )29 نقطة( خي��طان 
)26 نقط���ة( في موقعة صعبة، 
ويحل الصليبخات )22 نقطة( 

على الفحيحيل )13 نقطة(.
 وتتجه االنظار صوب املواجهة 
االولى على ستاد ثامر في نادي 
الس���املية، التي قد تشهد اعان 
تأهل الشباب الى الدوري املمتاز 

اذا ما استطاع حتقيق الفوز على 
اليرموك او االنتظار ملا تسفر عن 
امام  التضامن  مواجهة مطاردة 
خيطان، اذ ان خسارة التضامن 
او تعادله يعني تأهل الش���باب 
مباشرة بصرف النظر عن نتيجته 
مع اليرموك االمر الذي يشير الى 
قوة املواجهتني لدورهما في حسم 
موقف البطاق���ة االولى املؤهلة 

للدوري املمتاز.
 ويخش���ى الشباب استمرار 
حالة نزي���ف النقاط التي عانى 
منها في القسم االخير من املسابقة 
خصوصا ان اليرموك ليس لديه 
ما يخش���اه ويهمه تسجيل فوز 

معنوي.
ويبدو ان املواجهة الثانية بني 
التضامن وخيطان ال تقل اهمية 
عن سابقتها لتقارب النقاط بني 
الفريقني ولدخول خيطان بقوة 
على خط املنافس���ة على خطف 
البطاقة الثانية، وخوض مواجهة 
امللحق مع صاحب املركز السابع 

في الدوري املمتاز.
 وق���دم خيطان مس���تويات 
الفتة في اآلونة االخيرة بفضل 
عودة الروح الى الاعبني، وجناح 
اجلهاز الفني اجلديد بقيادة محمد 
االنصاري بإعادة توظيف الاعبني 
ما مكن الفريق من احتال املركز 

الثالث بأريحية تامة لكنه يصطدم 
الي���وم بخصم عني���د ومتطور 
ويح���دوه االمل باالبق���اء على 
حظوظه والع���ودة الى الدوري 
املمتاز، ويضم بني صفوفه نخبة 

من الاعبني املميزين.
الى   ويس���عى الصليبخات 
اقتن���اص الف���وز م���ن مضيفه 
الفحيحي���ل، وحتس���ني مركزه 
السيما ان الفريقني سيخوضان 
املقبل،  ش���وطا معادا اخلميس 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
عن مباراة الفريقني ضمن اجلولة 

ال� 14.
 ٭ مبارك الخالدي

Mubarak_68@hotmail.com حديث الساعة
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أعلم جيدا ان وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي حريص كل احلرص على ان يكون عند حسن ظن 

من أسند اليه احلقيبة الوزارية، وذلك من خالل تطبيقه 
القوانني وعدم االنصياع ملن يريد أن متشي االمور على 

مزاجه اخلاص، وأدرك كذلك ان د.العفاسي رجل قانون ال 
يخاف في احلق لومة الئم. وبحكم منصبه كونه املسؤول 
االول عن الرياضة الكويتية أخاطبه وإنني على يقني بأن 

امللف الرياضي لم يغب عنه حتى عندما كان يتلقى العالج 
في لندن إثر تعرضه للوعكة الصحية مؤخرا.

على كل حال وحتى ال أطيل في املقدمات فالكل يعلم 
املشاكل التي تعاني منها الرياضة الكويتية ومت تداولها 

كثيرا في وسائل اإلعالم خالل الفترات السابقة، ولكن ما 
يهمني هنا هو حل هذه املشاكل واعتقد ان البداية ستكون 
بإنشاء محكمة رياضية اسوة بالدول االخرى، الن انشاء 
احملكمة سيحل العديد من املشاكل التي قد تواجه احلركة 

الرياضية فيما بعد، ويعتبر هذا املقترح احد متطلبات 
اللجنة االوملبية الدولية لرفع االيقاف عن رياضتنا الذي 
طال كثيرا، وسيسجل التاريخ حينها اسمك يا بوسعود 
كأول وزير كويتي تنشأ في عهده اول محكمة رياضية، 

أضف الى ذلك املشاكل االخرى التي تعانيها رياضتنا، 
وأنت شخصيا أدرى بها، ولعل اوالها تثبيت مدير عام 

الهيئة العامة للشباب والرياضة وتعيني نائب للمدير العام 
للشؤون الرياضية خلفا للمستقيل يوسف الثاقب الذي 

قدم الكثير للهيئة قبل االستقالة.
كما ال ننسى ـ معالي الوزير ـ ملف استكمال البنية 

التحتية للمنشآت الرياضية، وخاصة ستاد جابر الذي 
طال انتظار موعد افتتاحه الرسمي وكثرت مواعيد تأجيله، 

بعدما كان مقررا افتتاحه في فبراير املاضي اال انه تأجل 
ايضا الى مارس اجلاري ثم تأجل الى موعد غير معروف.

يا سبحان اهلل وكأن هناك من يريد للشباب الرياضي عدم 
الفرحة بوجود ستاد ضخم كلف ميزانية الدولة ما يقارب 

70 مليون دينار 
وأعلم جيدا ـ يا معالي الوزير ـ ان كل ما ذكرناه سابقا، 

انت على علم به وقد يكون ضغط العمل حال دون 
انهاء هذه املشاكل، وأعتقد ايضا ان الوقت احلالي هو 

انسب االوقات حللها، بسبب ما متر به دولتنا الغالية من 
افراح ولم يتبق اال ان نفرح جميعا بحل جميع املشاكل 

الرياضية.
آخر الكالم: نظرا حلدة املنافسة على لقب الدوري املمتاز 

بني القادسية والكويت، أقترح على جلنة احلكام باحتاد 
الكرة استقدام حكام أجانب ملباراة الفريقني التي ستقام 8 
ابريل املقبل اذا استمر الصراع بينهما على فارق النقطة.


