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تشمل املوافقة على التجديد لألعضاء ومنح العضوية الشرفية للفهد

»عمومية« العربي تناقش استعادة لقب »العميد« اليوم

االدارة  او من مجلس  احلضور 
قبل موعد االجتماع بـ 25 يوما 

على االقل.
وعلمت »األنباء« انه من بني 
املقدمة من بعض  االقتراحـــات 
االعضاء مقترح مبنح العضوية 
الشـــرفية لنائب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
ووزيـــر االســـكان والتنميـــة 
الشيخ احمد الفهد نظير مواقفه 
التاريخية املساندة للنادي والدعم 
الكبير الذي قدمه لرياضيي القلعة 

اخلضراء طوال السنوات املاضية، 
ومن املتوقع ان يحظى االقتراح 
باملوافقة بإجماع االعضاء ملا للفهد 
من اياد بيضـــاء على الرياضة 
الكويتية والعرباوية بشأن خاص 
عبر ترؤسه العديد من املنصب 

محليا وقاريا.

 استعادة لقب العميد

ومن املتوقع ان يحظى املقترح 
االكثر اهمية املتعلق باستعادة 
لقب عميـــد االنديـــة الكويتية 

النقاش  باستفاضة واسعة من 
الصـــرار عـــدد غيـــر قليل من 
االعضاء على تقدمي مقترح متكامل 
العربي  اللقب كون  الســـتعادة 
االقدم من حيث التأسيس 1960 من 
بني االندية الكويتية، حيث سيتم 
ارفاق خطة متكاملة مع االقتراح 
تتضمن مخاطبة جميع اجلهات 
املختصة ذات الشـــأن بااللتزام 
بحصر اللقب في النادي العربي 
دون ســـواه من االندية على ان 
يحظر على اي ناد آخر استخدام 

هذا اللقب اعتبارا من وقت موافقة 
اعضاء اجلمعية العمومية عليه. 
املقترح منح مجلس  ويتضمن 
االدارة التفويض الالزم مبقاضاة 
كل ناد او اي جهة اهلية تستخدم 
اللقب احلصري للعربي بحسب 
وجهة نظـــر االعضـــاء مقدمي 

االقتراح.

 شؤون الكرة العرباوية

وســـتناقش اجلمعية كذلك 
العرباوية بشكل  الكرة  اوضاع 

عام ونتائج الفريق االول لكرة 
القدم بشكل خاص، حيث ابدى 
عدد غير قليل من اعضاء اجلمعية 
مالحظات حول تدني مســـتوى 
فرق املراحل السنية وابتعادها 
عن منصات التتويج كونها رافدا 
اساســـيا للفريق االول للكرة، 
وســـتخصص اجلمعيـــة وقتا 
ملناقشـــة نتائـــج الفريق االول 
وابتعاده عن لقب الدوري العام 
لسنوات طويلة وكذلك خروجه 
من البطوالت احمللية للموســـم 

احلالي ووضع االقتراحات الكفيلة 
باستعادة الكرة العرباوية سابق 
مجدها، ومن بني هذه االقتراحات 
تشكيل جلنه ثالثية من خارج 
مجلـــس االدارة تتولى متابعة 
شؤون الكرة العرباوية وتقييم 
نتائجها وكذلك تقييم مستوى 
الالعبني احملترفني في ظل اتفاق 
جميع االعضاء على ضرورة ايجاد 
حل للتراجع املخيف للكرة في 

القلعة اخلضراء.
مبارك الخالدي  ٭

تعقـــد اجلمعيـــة العمومية 
للنادي العربي اجتماعها العادي 
في السادسة مساء اليوم ملناقشة 
التقريرين االداري واملالي للسنة 
املالية املنتهية في 31 مارس2011 
وتقريـــر مجلـــس االدارة عـــن 
املنتهية  املالية  اعماله للســـنة 
وامليزانية واحلســـاب اخلتامي 
وتقرير مراقب احلسابات وتعيني 
مراقب للحسابات وحتديد مكافآته 
وأخيـــرا االقتراحات املقدمة من 
اعضاء اجلمعية الذين يحق لهم 

عمومية العربي ستناقش باستفاضة اليوم استعادة لقب العميد جمال الكاظمي متحدثا في أحد املؤمترات الصحافية

املتألق  الشباب  ويحرس مرمى 
اراد  عبدالرحمن املشاري. واذا 
الى شـــاطئ  االبيض الوصول 
االمان فعليه ايقاف هذا الثنائي 
الى جانب الضغط على البلوشي 
إليقاف اجلانـــب التكتيكي. من 
جانبه، سيلعب األبيض واضعا 
نصب عينيـــه الفوز وحده ألن 
اخلسارة في الدور التمهيدي ال 
تليق باإلمكانيات املتاحة للفريق 
سواء املادية او املعنوية أو الفنية، 
ألن الكويت ميلك عناصر ال ميلكها 
الشباب، لكن في السابق لم يحسن 
اســـتغالل هذه اإلمكانيات لذلك 
تعتبر مباراة اليوم حتديا كبيرا 
لالعبني وجهازهم الفني، وتكمن 
اخلطورة في اخلط اخللفي بقيادة 
احمد الكنـــدري الذي يقف على 
جانبيه محمد الغربللي وعبداهلل 
اخلميس، ويزج املدرب بعبداهلل 
الغربللي وفق معطيات املباراة 
ويحتاج اجلناح االمين مشعل 
طه للصحوة الفنية بالعودة الى 
مستواه فيما يشكل اجلناح االيسر 
جاسم محمد مصدر خطورة الى 
جانب العب الدائرة عبدالرحمن 
البالول وزميله سعود العنبري 
وفي املرمى يقف احمد الفرحان 

وزميله ناصر الهاجري.
حامد العمران  ٭

محبي اللعبـــة على اعتبار انها 
بـــني فريقني وقفـــا على منصة 
التتويج في الدوري، ويذخران 
بالعديد من النجوم، لكن االسماء 
وحدها ال ميكن ان حتقق النتيجة 
االيجابية، اذ البد من وجود احلس 
التكتيكي وهذه مهمة اجلهازين 
الفني، ففي الشباب يوجد افضل 
مدرب في الدوري وهو الوطني 
يوسف غلوم الذي يجهز بشكل 
جيد خاصة في اجلانب الدفاعي، 
ولكن في املقابل يتواجد املدرب 
اجلزائري صالح بوشكريو الذي 
قاد االبيض في آخر ثالث مباريات 
واستطاع ان ينتشل الفريق من 
فـــوز االبيض في  الهاوية بعد 
املباريات الثالث، لكن احلسابات 
اليوم مختلفة كليا ومفتاح الفوز 
يكمن في اجلانب الدفاعي وهذا 
ما يركز عليه بوشكريو ووضح 

ذلك في املباريات السابقة.
ومن الناحية الهجومية يلعب 
الشباب بشـــكل جماعي بقيادة 
علي البلوشـــي وعمار الرامزي 
والضارب سعد احليدري، والتأني 
في اللعب من شأنه ان يأخذ بيد 
الشباب الى الدور نصف النهائي، 
ويعتمد الفريق بشكل كبير على 
الهجوم املرتد عن طريق الثنائي 
مبارك الزيد ويوسف الشاهني. 

اليوم منافســـات  تنطلـــق 
مسابقة كأس االحتاد لكرة اليد 
الـ 43 التـــي تقام بنظام خروج 
املغلوب على صالة الشهيد فهد 
االحمد في مقر االحتاد في الدعية، 
حيـــث يلتقي في اللقـــاء االول 
الشـــباب مع الكويت في مباراة 
قوية، السيما ان الفريقني احتال 
املركزين الثانـــي والثالث على 
التوالي في بطولة الدوري املمتاز 
والفائز منهما سيقابل الفحيحيل 
بطل الدوري فـــي الدور نصف 
النهائي وتنطلق صافرة البداية 

في الرابعة والنصف.
وفـــي اللقـــاء الثاني يواجه 
كاظمة الســـاملية في لقاء متيل 
كفتـــه قليال باجتاه الســـماوي 
وذلك في السادسة مساء ويطمح 
البرتقالي لتكرار فوزه على غرميه 
وتأكيد ان فوزه في الدوري لم 
يكن مبحض الصدفة، فيما يريد 
الســـماوي الثأر بعد ان تسبب 
الى  الكظماوية في عدم تأهلهم 
الدوري املمتاز. وفي اللقاء الثالث 
يلعب اليرموك مع الساحل في 
لقاء متيل كفته باجتاه اليرامكة 
ابطال دوري الدرجة االولى وذلك 
في السابعة والنصف.وستحظى 
املباراة االولى التي جتمع الكويت 
الشباب مبتابعة كبيرة من  مع 

)هاني الشمري( عبدالرحمن املشاري تألق في حراسة مرمى الشباب     

كاظمة يواجه الساملية واليرموك يلتقي الساحل

الشباب يصطدم بالكويت في انطالق منافسات كأس اليد

عمومية »البحري« أقرت التقريرين 
اإلداري واملالي

في فترة قياسية لم تتجاوز الدقائق اخلمس أقرت اجلمعية 
العمومية العادية للنادي البحري وباالجماع التقريرين اإلداري 
واملالي للنادي عن السنة املالية املنتهية في 31 مارس املاضي، 

كما أقرت اعتماد امليزانية املقترحة للسنة املالية اجلديدة وخولت 
مجلس اإلدارة الختيار مراقب لتدقيق احلسابات من خالل 

العروض املقدمة. وكانت اجلمعية العمومية العادية قد عقدت مساء 
اول من امس برئاسة اللواء فهد الفهد رئيس النادي ومشاركة 

أمني السر العام خالد الفودري وأمني الصندوق عبدالوهاب الهولي 
وممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة علي النصيب.

اللواء فهد الفهد يتوسط خالد الفودري وعلي النصيب وعبدالوهاب الهولي

اكتملت أطراف دور الثمانية 
لبطولــــة كأس احتــــاد الكرة 
الطائرة الـــــ 44، حيث يلتقي 
الكويت مع اليرموك والقادسية 
مع التضامن وكاظمة مع الشباب 

والعربي مع الصليبخات.
وفي املباريات التي اقيمت 
اول من امس تغلب الكويت على 
الساحل 3 - 0، وجاءت نتائج 
األشــــواط 25 - 19 و36 - 34 
و25 - 22، كما تغلب اليرموك 
على الســــاملية 3 - 0 وجاءت 
نتائج االشواط 25 - 23 و25 

- 18 و27 - 25.
وجاء تأهل القادسية بتغلبه 
على اجلهراء 25 - 13 و25 - 15 
و25 - 11، وســــيالقي في دور 
الثمانية التضامن الذي تغلب 
على الفحيحيل 3 - 0 وجاءت 
نتائج األشواط 25 - 19 و25 

- 21 و25 - 18.
وأعفيــــت أنديــــة كاظمــــة 
والشباب والعربي والصليبخات 
من لعب الدور التمهيدي للبطولة 
القرعة وستخوض  بحســــب 
أولى مبارياتها اخلميس املقبل 
الذي ستقام فيه مباريات دور 

الثمانية األربع جميعها.
يذكر ان بطولة كأس االحتاد 
بدأت في موسم 1962 - 1963 
ولم تقم في خمســــة مواســــم 
متفرقــــة الســــباب متعددة، 
ونال لقبها نادي القادسية 14 
مرة بينما حصل عليها كاظمة 
11 مرة والكويت عشــــر مرات 
والعربي ســــت مرات في حني 
نال لقبها اجلهراء والشــــباب 

مرة واحدة.

اعتمـــد مجلس إدارة احتاد 
الكاراتيه في اجتماعه األخير 
تعيـــني احلكـــم الدولي ناصر 
الظفيـــري رئيســـا للجنـــة 
احلكام باالحتاد، كما مت اعتماد 
احلكام حسني احلداد ومنصور 
القالف،  الســـلطان، وعبداهلل 
وصادق الســـلطان أعضاء في 

اللجنة.
مـــن جانبه، تقـــدم ناصر 
الظفيري بالشكر ملجلس إدارة 
االحتاد على ثقتهم الكبيرة فيه 
وتعيينه رئيسا للجنة احلكام 
واعدا إياهم بتطوير اللجنة ملا 
يخدم اللعبـــة ويزيدها تألقا، 
وأضـــاف ان مســـتوى حكام 
الكاراتيـــه فـــي الكويـــت من 
أفضل املستويات، ألن الدوري 
الكويتي هـــو األقوى واألكثر 
إثارة، وساعد على ذلك ارتفاع 
خبرة الالعبني، مشيرا إلى أن 
الدولية واإلقليمية  البطوالت 
تستعني بحكام الكويت ملا لهم 
من ســـمعة حتكيمية ممتازة 

ساعدت على ذلك.

اكتمال فرق
دور الثمانية 

لكأس الطائرة

الظفيري رئيسًا 
لـ »حكام« الكاراتيه

»ليسانس احلقوق«  للجاراهلل
نال رئيس مجلس إدارة نادي اجلهراء 

خالد اجلاراهلل شهادة ليسانس 
احلقوق من كلية احلقوق ـ جامعة 

البحرين في احلفل الذي أقيم األسبوع 
املاضي لتكرمي اخلريجني بحضور 

رئيس مجلس النواب البحريني خليفة 
الظهراني ومديرة جامعة البحرين 

د.منى الزياني، وسفيرنا في البحرين 
الشيخ عزام الصباح. وسيواصل 
اجلاراهلل إكمال دراسته في مجال 

احلقوق واحلصول على املاجستير. 
بدوره يتقدم القسم الرياضي بخالص 

التهنئة والتبريكات لرئيس نادي 
اجلهراء على ليسانس احلقوق.

اجتماع تشاوري لتنظيمية الروضان اليوم

الكويت بطل كأس التفوق للتايكوندو
أكد املدير الفني للعبة التايكوندو بنادي الكويت 
وليد املرشاد أن الكويت حقق كأس التفوق العام 
للعبة للمرة األولى في تاريخه بعد 7 سنوات من 
مشاركة النادي في اللعبة التي تأسست في موسم 

2003 - 2004 بعد جمع 17 نقطة.
واضاف ان كأس التفوق في لعبة التايكوندو 
لم يخرج منذ تأســــيس اللعبة في عام 1985 عن 
اندية القادسية والنصر واجلهراء، مؤكدا أن الكويت 

كسر القاعدة هذا العام. وأثنى املرشاد على نائب 
رئيس النادي خالد الغامن واهتمامه باللعبة بعد 
السنة الثانية لتأسيسها كونه اصبح االب الروحي 
للعبة، وقد وضعنا خطة للمعسكرات واملشاركات 
اخلارجية والدولية وعملنا جيدا في تنمية القاعدة 
االساســــية وهي قاعدة االشبال وحتت االشبال، 
وهذا ما نرى ثمراته اليوم، كما اثنى على القائمني 

على اللعب بالنادي من مدربني ومشرفني.

تعقد اللجنة املنظمة لدورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان الرمضانية لكرة الصاالت في 
الثامنة مساء اليوم اجتماعا تشاوريا مع وسائل 
اإلعالم املختلفة ورؤساء األقسام الرياضية في 
ديوانية الروضان. ويناقش االجتماع التشاوري 
سلبيات وايجابيات النســــخة السابقة للدورة، 
والتطرق إلى أهم املســــتجدات والتغييرات التي 
ســــتطرأ على النســــخة الثانية والثالثني التي 

ستنطلق مع بداية شهر رمضان.
وتهدف اللجنة املنظمة برئاسة خالد الروضان 
من وراء هذا االجتماع إلى التباحث وتبادل اآلراء 

مع قيــــادات اإلعالم الرياضي حول الدور الكبير 
الذي تقوم به الدورة الرمضانية.

وحرصت اللجنة املنظمة على عقد االجتماع 
التشاوري بشكل مبكر لضمان تنفيذ املقترحات 
التي تتناسب مع فكر اللجنة املنظمة وتتماشى 

مع مبادئ الدورة.
يذكر ان النسخة املقبلة لدورة الروضان ستشهد 
استحداث مســــابقة جديدة للبراعم من 8 الى 12 
عاما، مبشاركة 60 فريقا، على ان تقام مبارياتها 
قبل مباريات املنافســــات الرســــمية للكبار على 

صالة احتاد كرة اليد.

دورة الروضان تشهد تنظيما وتنسيقا جيدا

خالد اجلاراهلل يتسلم شهادة احلقوق من رئيس مجلس النواب 
البحريني خليفة الظهراني

»سلة البرتقالي« تتجه لالستغناء عن محارب
تتجه النية لدى إدارة نادي كاظمة لالستغناء 
عن خدمات مدرب فريق الناشئني )حتت 16 سنة( 
لكرة السلة وليد محارب على الرغم من النجاح 
الكبير الذي حققه طوال سنواته الثالث التي قضاها 
مع الفريق. وكان محارب قد حقق مع ناشئي سلة 
البرتقالي بطولة الكأس 3 مرات وبطولة الدوري 

مرة وحل ثانيا في مناسبتني، كما أنه يعتبر أحد 
املدربــــني األكثر جناحا على صعيد فرق املراحل 
الســــنية حيث سبق له أن حقق نتائج الفتة مع 
فرق العربي والكويت والقادسية. وتبدو أسباب 

عدم التجديد حملارب غير معلومة.
يحيى حميدان  ٭

الشباب يعتمد 
على اجلماعية 
والهجوم املرتد


