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النفيسي غاضباً بعد 
االجتماع: سأقدم 

استقالتي

»األصفر« لن يسمح للمطوع باالحتراف بأقل من مليوني دوالر

معرفي يخسر 2 - 7 ويبقى في أمانة السر بالقادسية
عق���د مجل���س إدارة ن���ادي 
القادسية مس���اء أمس اجتماعا 
طارئا ملناقشة االقتراح املقدم من 
أمني الصندوق جمال النفيس���ي 
اخلاص بتدوير منصب أمانة السر 
في الن���ادي والذي يتواله حاليا 

رضا معرفي.
حضر االجتماع 10 أعضاء هم 
النادي فواز احلس���اوي  رئيس 
وجمال النفيسي، ناصر الشرهان، 
سعود بوحمد، حسن أبواحلسن، 
بسام البسام، محمد البناي، الشيخ 
فهد األحمد، وليد الكندري ورضا 
معرفي، غياب نائب رئيس النادي 

الشيخ خالد الفهد.
وج���اءت نتيج���ة التصويت 
على االقتراح مبوافقة 7 أعضاء 
ورفض 2 هما: الشيخ فهد األحمد 
وبسام البسام على الرغم من ان 
األخير كان سيؤول اليه منصب 
أمانة السر في حال متت املوافقة 
النفيسي بالتدوير،  اقتراح  على 
إال ان األصوات ال� 7 لم تكن كافية 
للموافقة على االقتراح وإقراره 
ألنه يشترط ان يحظى مبوافقة 
9 أعض���اء من ال���� 11 عضوا، مع 
العلم ان معرفي استثني من عملية 
التصويت ألن األمر يخصه هو، 
وبناء على ه���ذه النتيجة يبقى 

معرفي في منصبه أمينا للسر.
وبع���د االجتم���اع وعملي���ة 
التصويت خرج أمني الصندوق 
جمال النفيس���ي صاحب اقتراح 
التدوير وتبدو على وجهه عالمات 
الغضب قائال: سأقدم استقالتي.

وكانت بداية خيوط املشكلة 
عندما اعترض رضا معرفي على 
القرار الصادر من النفيسي بحق 
مدير لعبة االسكواش بالنادي علي 
الرندي بإعفائه من منصبه دون 
املتعارف عليها  اتباع اخلطوات 
عند اتخاذ مثل هذا القرار، فما كان 

من معرف���ي إال ان قدم كتابا الى 
مجلس اإلدارة يحتج فيه على قرار 
النفيسي ويبني فيه مخالفة قرار 
النفيسي للنظام األساسي للنادي 
خاصة املادة 43 التي تنص على 
اختصاص أمني الس���ر بالتوقيع 
على جميع مكاتبات النادي، كما 
بني معرفي ان مجلس اإلدارة اتخذ 
قرارا بتشكيل جلنة لالجتماع مع 
الرندي وعرض نتيجة االجتماع 
على مجلس اإلدارة، إال ان اللجنة 
شكلت على الورق فقط ولم تر 
النور ول���م جتتمع ولم يعرض 
عليها أي موض���وع فكيف يتم 
اتخاذ مثل هذا القرار ولم جتتمع 

اللجنة؟!
اجلدير بالذكر ان اخلميس املقبل 
إدارة  سيش����هد اجتماعا ملجلس 

النادي ملناقشة بعض األمور.

من جانب آخر، ذكرت مصادر 
أن مجلس إدارة القادس����ية لن 
يوافق على انتقال العب األصفر 
ومهاجم النصر السعودي بدر 
املطوع بأقل من مليوني دوالر 
للموسم الواحد، رغم وجود 3 
أندية قطرية أبدت رغبتها في 
ضم الالعب باإلضافة إلى ناديي 
النصر والش����باب السعوديني 
ولكن يبقى القرار النهائي بيد 
املط����وع وحده الذي س����يحدد 

وجهته املقبلة.
ويبدو أن املط���وع لن يبقى 
في القادسية املوسم املقبل حتى 
وإن أصر املدرب اجلديد الكرواتي 
رادان على بقائه بسبب العروض 
املغرية التي يتلقاها النادي يوما 

بعد يوم.
عبدالعزيز جاسم  ٭

صورة ضوئية لكتاب احتجاج معرفيأمني سر نادي القادسية رضا معرفي

صورة ضوئية لكتاب رفع اإليقاف عن »الطاولة«

)هاني الشمري( خالد غلوم جنح في قيادة الصليبخات للتأهل على حساب اجلهراء 

تقدمي مواجهة سنغافورة.. واحليان يرأس الوفد

»األوملبي« يختار 26 العباً ملواجهة اليابان
اعلن اجلهازان الفني واالداري 
ملنتخبنا االوملبي القائمة التي 
ستغادر البالد بعد غد اخلميس 
متوجهة الى سنغافورة القامة 
معسكر اعدادي قبل التوجه الى 
طوكيو ملواجهة االوملبي الياباني 
19 اجلاري ضمن منافسات الدور 
الثاني للتصفيات اآلس���يوية 
ال���ى اوملبي���اد لندن  املؤهلة 

.2012
وتض���م القائم���ة 26 العبا 
البعثة عضو مجلس  ويرأس 
االدارة مانع احليان بعضوية 
كل من املدير االداري للمنتخب 
محمد بنيان واملشرف االداري 
عب���داهلل موس���ى واخصائي 
العالج الطبيعي ماهر احللوة 
واملنسق االعالمي طالل احملطب 

واملدلك الكسندر.
الفني  الى اجله���از  اضافة 
املك���ون م���ن ماهر الش���مري 
مدربا ومس���اعده خالد احمد 
ومدرب حراس املرمى س���مير 
دشتي ومدرب اللياقة الكسندر، 
ومسؤول العالقات العامة سالم 
النصار وعامل التجهيزات فرج 
السيد، والالعبون املختارون 
هم: عم���ر بوحمد وعادل مطر 
وسلطان العنزي ومحمود جمعة 
وخالد ابراهيم وفهد ثامر وجابر 
جازع وحمد امان وفايز املطيري 
وسليمان عبدالغفور وعبداهلل 
العنزي ومهدي املوسوي وسامي 
الصان���ع وناص���ر القحطاني 
وفهد حمود وشريدة الشريدة 
واحمد اخلالدي واحمد الرشيدي 
وغازي القهيدي وفيصل احلربي 
ومشعل مالبش وحسني كنكوني 
ويوسف ناصر وسعد سرور 
وس���عد الناش���ي وعب���داهلل 

الطاهر.
وستغادر البعثة في التاسعة 
مساء بعد غد اخلميس متوجهة 
الى سنغافورة التي سيتوجه 
منه���ا 15 اجلاري ال���ى مدينة 
ناغوي���ا اليابانية حتى يعتاد 
الالعبون عل���ى االجواء هناك 
قبل مواجهة الذهاب 19 اجلاري 

احلسم، اذ يسعى اجلهاز الفني 
خلوضها بتشكيل ثابت يحمل 
طابع التكتيك املقرر امام اليابان 
خاصة ان الوقت لم يعد يسمح 
للجهاز الفني باجراء تبديالت 
واسعة ما يؤثر على انسجام 

الالعبني.
في س���ياق متصل، يلتحق 
مدرب االوملبي ماهر الشمري 
ببعثة املنتخب في سنغافورة 
اجلمعة املقبل الرتباطه حاليا 
ب���دورة تدريبية في العاصمة 
القطرية الدوحة، وس���يتولى 
التدريبات في  الشمري قيادة 
معسكره واالشراف على مباراة 

سنغافورة.
مبارك الخالدي  ٭

على ان تعود البعثة الى الكويت 
بعد املباراة مباشرة.

ونظ���را لظ���روف الس���فر 
املتعلق���ة باملنتخب، فقد تقرر 

تعديل موعد املب���اراة الودية 
امام س���نغافورة ال���ى 13 بدال 
من 14 اجل���اري وهي البروڤة 
االخيرة للمنتخب قبل مواجهة 

)هاني الشمري( عادل مطر يعود لصفوف األوملبي بعد متاثله للشفاء 

هيثم: طاح احلطب 
مع احلساوي

األوملبي والناشئني يلتقيان قطر والسعودية

اجتمع رئيس نادي القادسية فواز 
احلساوي قبل بداية االجتماع مع 

رئيس رابطة مشجعي القادسية 
هيثم رمضان حلل بعض األمور 
العالقة بينهما، وصرح هيثم بعد 

االجتماع قائال: طاح احلطب بيني 
وبني احلساوي، وهناك أمور 

سنناقشها معه بعد عودته من 
السفر األسبوع املقبل، مشيرا الى 

ان احلساوي قال له انه يفرح عندما 
يسمع صوته وهو يشجع األصفر.

سحبت أمس في الدوحة قرعة كأس اخلليج 
للمنتخبات االوملبية التي تستضيفها قطر في 
امللعب املغطى بأكادميية اسباير من 16 الى 26 

اغسطس املقبل، فوقع منتخبنا الوطني مع قطر 
والسعودية في املجموعة االولى، واالمارات حاملة 

اللقب والبحرين وعمان في الثانية.

واجريت ايضا قرعة كأس اخلليج للناشئني 
فجاءت مشابهة لتلك املتعلقة باملنتخبات االوملبية، 
فضمت املجموعة االولى منتخبنا الى جانب قطر 
والسعودية، والثانية االمارات والبحرين وعمان.
وتقام البطولة من 3 الى 13 اغسطس املقبل في 

الدوحة ايضا.

غلوم يقود الصليبخات إلى نصف نهائي كأس »اليد«
متك���ن م���درب الصليبخات 
الوطن���ي خالد غل���وم من قلب 
الطاولة علي اجلهراء في الدقائق 
اخلمس األخيرة من املباراة التي 
جمعت الفريق���ني اول من امس 
ضمن مباريات الدور ربع النهائي 
لكأس االحتاد لكرة اليد على صالة 
الش���هيد فهد االحمد في الدعية، 
عندما طل���ب وقتا مس���تقطعا 
وكان فريقه متخلفا بفارق هدفني 
لتتح���ول دفة املب���اراة لصالح 
الصليبخات الذي فاز على اجلهراء 
31 - 29 )الشوط االول 16 - 15(. 
وبذلك، حجز الصليبخات البطاقة 

الرابعة واالخيرة في الدور نصف 
النهائي وس���يلتقي غدا العربي، 
فيما يواجه الفحيحيل الساملية في 
اليوم نفسه. وقد قدم ابناء اجلهراء 
اداء جيدا وكانوا ندا للصليبخات 
بل وكانت النتيجة لصاحلهم اغلب 
فترات املباراة وخاصة في الشوط 
الثاني، وكان الفضل لتقدم اجلهراء 
للثالثي عبداهلل احلجرف واحمد 
البذالي  مفرح واحلارس فيصل 
الذي تألق في مرماه الى جانب 
الدفاعي بقيادة بدر  االستبسال 
براك، فيما كان اعتماد الصليبخات 
علي مشاري طه )سوبرمان( الذي 

يريد ان يفعل كل شيء مبفرده 
على الرغم من اإلمكانيات اجليدة 
لزمالئه، كما اجاد خالد عوض في 
حتركاته، لكن الصليبخات خطف 
الفوز بعد الوقت املستقطع في آخر 
5 دقائق عندما كان اجلهراء متقدما 
29 - 27 ليلعب الصليبخات دفاعا 
ضاغطا بقي���ادة حامد الصليلي 
ليخطف عدة متريرات ويسجل 
محمد س���امي ومشاري طه عن 

طريق الهجوم السريع.
وجنح احلارس تركي اخلالدي 
في الذود عن مرماه ببسالة وهذا 
ما جعل اجلهراوية يعجزون عن 

تسجيل أي هدف في آخر 5 دقائق 
على عكس الصليبخات الذي سجل 
4 أهداف ليخطف البطاقة الرابعة 
املؤهلة الى الدور نصف النهائي. 
أدار املباراة احلكمان محمد جابر 

واحمد املطوع.
وكان العربي اكتسح التضامن 
36 - 19 وتأهل الى الدور نصف 
النهائي، وانهى األخضر الشوط 
األول ملصلحته 13 - 7. وجاءت 
املب���اراة من طرف واحد العربي 
الذي امتلك زمام اللقاء منذ البداية 
معتمدا على الدفاع احملكم للمنطقة 
بطريقة 6 - 0 وتصويبات العبي 

اخلط اخللفي على مراد وسلمان 
الشمالي وسالم املطوع الذي تألق 
في تنفيذ الهجمة املرتدة السريعة 

وسجل منها أكثر من هدف.

تعديل موعد النهائي

قررت جلنة املسابقات باحتاد 
ك���رة اليد تعدي���ل موعد مباراة 
الثالث والرابع  املركزين  حتديد 
الى اجلمعة املقبل في اخلامسة 
والنصف بدال من السبت، على ان 
يكون اللقاء النهائي في السادسة 

والنصف السبت املقبل. 
حامد العمران  ٭

كاظمة والعربي يواجهان األهلي
والشباب في »أندية اخلليج«

الكويت لتجنب املفاجآت
في قرعة »االحتاد اآلسيوي«

رفع اإليقاف رسميًا عن »الطاولة«

الراشد: قدمنا احتجاجاً رسمياً الحتاد اليد

املطيري استقبل لزام في احتاد الكرة

العداء العازمي يحرز املركز الثالث
في سباق اجلائزة الكبرى بالرباط

قال ام��ني س�����ر ن��ادي الك���ويت ول��يد 
الراشد ان مباراة الكويت والفحيحيل في كرة 
اليد قد ح��فلت بالعديد من االخطاء القانونية 
املتعلقة بالتطبيق الصحيح لقانون اللعبة، 
وان ما ش���اب ه��ذه امل���باراة من مخالفات 
تس���توجب اع��ادة املب��� اراة اس���وة مبا مت 
العمل به من قبل احتاد كرة اليد في احوال 

سابقة.

واضاف الراش���د ان النادي بادر بتقدمي 
احتجاج رس���مي الى احت���اد اليد وفند فيه 
كل املخالفات القانوني���ة التي حدثت اثناء 
املب���اراة والتي تتعارض مع قوانني اللعبة، 
مؤكدا ان »الكويت« ل���ن يفرط في اي حق 
من حقوقه املش���روعة وسيسلك كل السبل 
والوسائل القانونية التي تكفل اعادة احلق 

الى اصحابه.

استقبل نائب رئيس مجلس ادارة احتاد كرة 
القدم هايف املطيري رئيس وفد املنتخب االوملبي 
العراقي قاسم لزام وجبار هاشم اداري الوفد، 
الذي التقى املنتخب الوطني االوملبي على ستاد 
الصداقة والسالم بنادي كاظمة والتي انتهت بفوز 
االزرق بهدف يوسف ناصر ضمن استعدادات 

املنتخبني للمش���اركة ف���ي التصفيات املؤهلة 
الوملبياد لندن 2012. ورحب املطيري بالضيف 
والوفد املرافق له واشاد بالعالقات املتبادلة التي 
جتمع البلدين وبحثا سبل تطويرها على الصعيد 
الرياضي من خالل تكثيف اللقاءات املتبادلة بني 

املنتخبات الوطنية مبختلف مراحلها.

واصل العداء محمد العازمي حتقيقه للنتائج 
االيجابية خالل مشاركاته اخلارجية بتحقيقه 
املركز الثالث في سباق ال� 1000 متر وحتطيمه 
الرقم الكويتي في املس���ابقة خالل مشاركته 
في بطولة اجلائزة الكبرى بالرباط. أعلن ذلك 
أمني السر املساعد الحتاد ألعاب القوى محمد 
العتيبي ل� »كونا«، موضحا ان العازمي سجل 
زمن���ا وقدره 2.10 دقيقة بف���ارق 11 ثانية عن 
الرقم السابق البالغ 2.21 دقيقة واملسجل باسم 

الالعب عمر الرشيدي. وأكد ان حتقيق الالعب 
له���ذا الرقم »ما هو اال دليل على اصراره على 
تقدمي األفضل خالل االستحقاقات املقبلة وعزمه 
على تشريف سمعة اللعبة في الكويت خالل 
مشاركاته املقبلة سواء قاريا أو عامليا«. واعرب 
عن أمله أن يواصل الالعب العازمي تقدميه لهذه 
املستويات الالفتة في مشاركاته املقبلة واملتمثلة 
في البطولة اآلسيوية في اليابان وبطولة العالم 

اللعاب القوى املقررة في الصني.

تلقى احتاد الطاولة كتابا من االحتاد الدولي 
للعبة مذيال بتوقيع أدهم شرارة رئيس االحتاد 
الدولي يفيد باتخاذ املكتب التنفيذي لالحتاد 
قرارا خالل اجتماعه السنوي الدولي الذي عقد 
في روتردام في 10 مايو املاضي يفيد برفع 
االيقاف الدولي ع���ن االحتاد الكويتي لكرة 
الطاولة ومن ثم العودة املباش���رة ملمارسة 

كل انشطته الدولية.
وايضا اس���تضافة االحداث والبطوالت 
وباستطاعة منتخبات الكويت املشاركة في 

مختلف املناسبات والبطوالت.

أسفرت قرعة بطولة االندية اخلليجية عن لقاء 
كاظمة مع االهلي االماراتي، والعربي مع الشباب 
االماراتي. وتقام مباراتا الذهاب باالمارات في 
27 و28 سبتمبر املقبلني، واالياب بالكويت في 

18 و19 اكتوبر املقبلني، على ان يتأهل الفائزان 
الى الدور النهائي الذي يقام من مباراتني ايضا 
ذهابا وايابا في 26 اكتوبر و3 نوفمبر املقبلني 

على التوالي.

تسحب قرعة الدور ربع النهائي ملسابقتي 
دوري ابطال آسيا لكرة القدم وكأس االحتاد 
اآلس���يوي اليوم في مقر االحتاد القاري في 
العاصمة املاليزية كواالملبور، بحسبما ذكر 
املوقع الرسمي لالحتاد القاري. ويشهد الدور 
ربع النهائي في دوري أبطال آسيا مشاركة 
أندية سيباهان وذوب اهان )إيران( وسيريزو 
أوساكا )اليابان( وسيول وتشونبوك هيونداي 
موتورز وس���وون سامس���ونغ بلو وينغز 
)كوريا اجلنوبية( والس���د )قطر( واالحتاد 

)السعودية(.
ويق���ام ذهاب الدور رب���ع النهائي في 14 
سبتمبر واالياب في 27 منه، وذهاب نصف 

النهائي ف���ي 19 اكتوبر واإلياب في 26 منه. 
ومن املنتظر أن تق���ام املباراة النهائية يوم 
4 أو 5 نوفمب���ر املقبل. أما في كأس االحتاد 
اآلسيوي فقد تأهل إلى ربع النهائي: الكويت 
ودهوك وأربيل )العراق( وتشونبوري وموانغ 
ثونغ يونايتد )تايلند( والوحدات )األردن( 
وناساف )أوزبكستان( وبيرسيبورا جايابورا 
)إندونيسيا(. ويتمنى االبيض جتنب املفاجات 
رغم استعداده اجليد الكمال مشواره القاري 
بنجاح. ويقام الدور ربع النهائي في 13 سبتمبر 
ذهاب���ا و27 منه ايابا، ونصف النهائي في 4 
أكتوبر املقبل ذهابا و18 منه ايابا على أن جترى 

املباراة النهائية في 29 اكتوبر املقبل.

السربل: اجلهراء يطلب جراغ وخلف والبلوشي
قال مدير الكرة بنادي اجلهراء خالد السربل 
ل� »إكسترا تامي« إن اجلهراء سيخاطب النادي 
العربي لضم الالعبني محمد جراغ وخالد خلف 

ومبارك البلوشي لصفوف اجلهراء، وذلك بدعم 
من شخصية جهراوية خصصت مبلغا كبيرا 

إلمتام الصفقة.


