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  الكويت لتأمين الصدارة بالساحل والقادسية يالحقه عبر الجهراء
 فهد الدوسري

  تعـــود عجلة الدوري املمتاز 
الـــدوران من جديـــد، بعد  إلى 
توقف ملدة ١٠ أيام ملشاركة عدد 
من الفرق في مسابقات خارجية، 
وتقام اليوم اجلولة الـ ١٦ فيلتقي 
الكويت املتصدر مع الســـاحل، 
فيما يواجه القادسية الوصيف 
اجلهراء، ويلعب العربي الثالث 
مع النصـــر، وكاظمة الرابع مع 

الساملية.
   يخوض الكويت حتديا جديدا 
في إطار سعيه احلثيث الستعادة 
لقب الدوري املمتاز، بعد تربعه 
على عرش املسابقة برصيد ٣٤ 
نقطة، وتكمن أهمية اللقاء أمام 
الســـاحل في إطار حرصه على 
عدم ضيـــاع أي نقطة فيما بقي 

من عمر البطولة.
   ومتكـــن األبيض من اعتالء 
الصدارة بعد فوز مهم على النصر 
بهدف نظيف في اجلولة املاضية، 
ثم واصل تقدمي عروضه اجليدة 
في أولى مبارياته بكأس االحتاد 
اآلسيوي حيث حقق فوزا ثمينا 
على الســـويق العماني ٣-١ في 
مسقط، وحصل الفريق على دفعة 
معنوية جيدة ملواصلة تصدره 

للدوري املمتاز.
   يغيـــب عن الفريـــق جراح 
العتيقي ووليـــد علي ويعقوب 
الطاهر لإلصابة، وحتوم الشكوك 
حول مشـــاركة احلـــارس خالد 
الفضلي للســـبب ذاته، ويعول 
على البرازيلي املتألق روجيريو 
والعمانـــي إســـماعيل العجمي 
واملهاجم البارز علي الكندري. 

   في املقابل، يحاول الساحل 
صاحب الـ ١٢ نقطة االبتعاد عن 
فرق القاع وشبح الهبوط، وخطف 
نقطة على اقل تقدير من الكويت، 
بعد الفوز على الساملية بهدفني 
نظيفني في اجلولة املاضية، وقدم 
الفريـــق املهاجم محمد العازمي 
كأحد ابرز العبيه هذا املوسم بعد 
ان اثبت كفاءته وقدرته التهديفية 

العالية في كل مباراة.

   القادسية ـ الجهراء

   بعد تعثـــره أمام كاظمة في 
اجلولة املاضية وفقدانه الصدارة، 
يدخل القادسية لقاء اجلهراء وكله 
أمل فـــي تخطي عقبته من دون 
مفاجآت، ويعول كثيرا على تعثر 
الكويت حتى يتمكن من استعادة 

الصدارة.
   واســـتعاد األصفر توازنه 
بعد فوز عريض وصريح على 
شورتان االوزبكي برباعية نظيفة 
في مستهل مشواره بكأس االحتاد 
اآلسيوي، وهو ما قد يدفع الفريق 
باملضي قدما لتحقيق نتيجة جيدة 

الليلة.
   ويواجه القادســـية مشكلة 
في غياب عـــدد من العبيه مثل 
احلارس نواف اخلالدي لإليقاف، 
وحســـني فاضل وعلي الشمالي 
لإلصابة، وحتوم الشكوك حول 
مشـــاركة طالل العامر، وتشكل 
عودة السوري فراس اخلطيب 
واحمد عجب إلى التسجيل أمام 
شورتان دفعة معنوية للفريق بعد 
ابتعادهما عن مهمتهما األساسية 
خاصة األخير كما تألق في املباراة 
نفســـها حمد العنزي ويأمل في 

متابعة هذا التألق اليوم.
الى  القفز     ويحاول اجلهراء 
مركز أفضـــل ما هو عليه حيث 
يتذيل ترتيـــب الدوري برصيد 
١٠ نقاط بالتساوي مع الساملية، 
ويعول الفريق كثيرا على محمد 

دهش ومشعل مالبش.

   العربي ـ النصر

   على بعــــد ٥ نقاط فقط من 
العربي برصيد  املتصدر، يقف 
٢٩ نقطــــة في املركــــز الثالث، 

وال يحتمــــل موقــــف األخضر 
النقاط مع  املزيد من  استنزاف 
اقتراب الوصول لألمتار األخيرة 
من املســــابقة، وكان الفريق قد 
حقق فوزا مهمــــا على اجلهراء 
بهدف يتيم في اجلولة املاضية 
سجله املهاجم املغربي النشيط 

عبداملجيد اجليالني.
   ويعاني األخضر من غياب 
أكثر من جنــــم أبرزهم الهداف 
حسني املوسوي لإلصابة، ومحمد 
جراغ خلالف مع مجلس اإلدارة، 
واحلارس خالد الرشيدي لإليقاف، 
ويتوقع مشاركة يوسف الثويني 
لوجود احلارس البديل سليمان 
عبدالغفور مع املنتخب االوملبي، 
كما يغيب صانع األلعاب الواعد 
السليمي النضمامه  عبدالعزيز 
الى االوملبي الذي غادر أمس الى 
دكا للقاء بنغالديش ٩ اجلاري 
في إياب تصفيات آسيا املؤهلة 
إلى اوملبياد لنــــدن ٢٠١٢، علما 
ان األزرق االوملبي فاز ٢-صفر 

ذهابا. 
   وســــتكون املبــــاراة األولى 
للمدرب الصربي زوران بعد قبول 
مجلس ادارة العربي اســــتقالة 
املدرب البرازيلي مارسيلو كابو 
اثر خســــارة املباراة األولى في 
دوري أبطال اخلليج أمام ضيفه 
األهلــــي اإلماراتي ١-٢.وتنتظر 
اجلماهير عودة حميدة لألخضر 

الى سكة االنتصارات.
   من جانبه، يسعى النصر إلى 
تأمني وضعه واالبتعاد عن فرق 
القاع حيث ميلك ١٢ نقطة على بعد 
نقطتني فقط من اجلهراء متذيل 

الترتيب، وتكمن أهمية املباراة في 
انها جاءت بعد خسارة العنابي 
في أولى مبارياتــــه اخلارجية 
ضمن كأس االحتاد اآلســــيوي 
أمام ضيفه دهوك العراقي بهدف 
الوطني  يتيم، ويحاول املدرب 
عبدالعزيز الهاجري مللمة الفريق 
والنهوض به من جديد فيما بقى 

من املسابقة.

   كاظمة ـ السالمية

   يدخل كاظمة مواجهة الساملية 
برصيد ٢٦ نقطة وضعته في املركز 
الرابع، وبعد الفوز على العربي 
بهدف نظيف فــــي اجلولة قبل 
املاضية، وتعادله مع القادسية في 
اجلولة األخيرة، يحاول البرتقالي 
الفنية السيئة  استغالل احلالة 
التي مير بها السماوي والظفر 
بنقاط املباراة كاملة في انتظار 
نتائج ايجابية تكون في خدمتة 

باملرحلة املقبلة.
   ويعول كاظمــــة على القوة 
الضاربة املتمثلة في فرج لهيب 
وفهد الفهد وفهد العنزي، فيما 
تسند مهمة القيادة لالعب الوسط 

واملمول نواف احلميدان.
   في املقابل، يعاني الساملية في 
املوسم احلالي كثيرا، ولم يتمكن 
مدربه اجلديد الوطني محمد كرم 
الفريق  من ترميم و«ترقيــــع» 
الذي بدأت املشاكل الداخلية فيه 
تطفو على الســــطح، وتنعكس 
الالعبــــني، ويعتبر  أداء  علــــى 
تقدمي الفريــــق للمهاجم النجم 
علي فريدون احلسنة الوحيدة 

طوال املوسم. 

  العربي في مواجهة النصر وكاظمة للقضاء على السالمية في المرحلة الـ ١٦ من الدوري

  الفريق الشيخ احمد النواف 

  سامي اجلدعان 

 الكويت مرشح لتجائز الساحل ئاالحتفاظ بالصدارة

ح يأمل في هز شباك اجلهراء   مهاجم القادسية حمد العنز

 مهرجان «الرياضة للجميع» الخليجي  الجدعان يشيد بمستوى «قوى» السالمية
ينطلق اليوم في اليرموك 

 ينطلق مهرجان «الرياضة للجميع» التاسع 
للرجال واخلامس للمرأة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي اليوم في نادي اليرموك مبشاركة أكثر 

من ١٠٠ العب والعبة من ست دول خليجية.
  وتشمل أنشطة املهرجان الذي يستمر ثالثة 
أيام بإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة 
عددا من املسابقات في ألعاب كرة الطائرة وكرة 
السلة ومهرجان املسابقات الشعبية ومسابقة 
املشـــي وكرة الطاولة وكرة السرعة للجنسني 
إضافـــة الى إقامة مســـابقتني للرجال في كرة 

القدم والبولينغ.
  وقال املدير العام للهيئة باالنابة الشيخ طالل 
الفهد في تصريح صحافي ان اقامة هذا التجمع 
االخوي السنوي يهدف الى تشجيع افراد املجتمع 
اخلليجي على ممارسة الرياضة غير التنافسية 
لتصبح من أولويات حياتهم نظرا الى أهميتها 

الكبيرة في صحة املجتمع.
  وأضاف الفهد ان هذا املهرجان يهدف أيضا 
الى نشـــر مبادئ الرياضة للجميع لتكون اداة 
تفاعل بني شعوب املنطقة مشيرا الى ان اقامة مثل 

هذه املهرجانات تأتي تنفيذا لقرارات االجتماع 
الـ ٢٤ لوزراء الشباب والرياضة لدول اخلليج 

العربي الذي عقد في الكويت أخيرا.
  وشدد على أهمية مثل هذه اللقاءات في جتسيد 
روح العمـــل اجلماعي وتعميق روابط االخوة 

والصداقة بني ابناء اخلليج.
  وذكر ان هذه امللتقيات تســـاهم في غرس 
العادات الصحية السليمة للممارسة املنتظمة 
للرياضة بني ابناء املجتمع اخلليجي اضافة الى 
تفعيل دور املرأة اخلليجيـــــة من خالل حثها 
على ممارســـة الرياضية واالرتقــاء بالرياضة 
النســـائية اخلليجية والعناية بها عن طريق 
توسيع قاعدة املســـتفيدات من جميع الفئات 

السنية.
  وأشـــاد الفهد بدور اللجنـــة املنظمة العليا 
للمهرجان برئاســـة نائب املدير العام للهيئة 
عصام جعفر في اإلعداد لهذا احلدث الذي يقام 
برعاية جلنة الرياضة للجميع التابعة لالمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي مرحبا بالوفود 

املشاركة.  

 أشــــاد أمني صنــــدوق نادي 
الساملية ومدير لعبة العاب القوى 
سامي اجلدعان باملستوى الفني 
اجليد الــــذي قدمه العبو فريق 
العاب القوى في ختام البطولة 
التمهيدية لفئة الشباب واألشبال 
والتي حصل فيها السماوي على 

املركز الثاني بفئة األشبال.
  وأضــــاف أن ثمــــار اجلهود 
اجلبــــارة التي يبذلهــــا أعضاء 
اجلهاز الفني واإلداري والالعبون 
بدأت تقطــــف وكان بدايتها في 
بطولــــة اختراق الضاحية التي 
حقق فيها السماوي املركز األول 
بفئة الناشئني وحصد أول ٤ نقاط 

في درع التفوق العام.
  وأشــــار اجلدعان الى أن «أم 
الســــماوي جنحت في  ألعاب» 
النهوض مــــن جديد بعد غياب 
دام أكثر من ٦ سنوات عن منصات 
التتويج ولم يحقق الفريق أي 
مركز أو نقطة للنادي في السنوات 
املاضية، معربا في الوقت ذاته 

والتي ستنطلق في الرابعة من 
مساء الغد على مضمار كيفان.

  وأكد أن مجلس اإلدارة بقيادة 
د.عبــــداهللا الطريجي لن يدخر 
باللعبة  جهدا من أجل االرتقاء 
وسيســــخر كل إمكانياتــــه من 
األلقاب  مــــن  املزيد  اجل حصد 

والبطوالت.

عن سعادته بالتألق الذي يقدمه 
الالعبون واجلهاز الفني واإلداري 
من بطولة ألخرى بقيادة املدير 
الفني حسني احمليطيب ورئيس 

هيئة التدريب علي البحيري.
  وأوضــــح اجلدعان أن فريق 
الناشئني جاهز خلوض منافسات 
بطولة كأس االحتاد لفئة الناشئني 

 نعم.. ١٤ عضوًا باالنتخاب
 ننتظـــر بقلق ال ميكن إخفاؤه دعـــوة احتاد الكرة 
األندية لعقد جمعية عمومية غير عادية في ١٠ ابريل 
املقبل النتخاب ١٤ عضوا «ممثل لكل ناد»، ومصدر القلق 
معارضة بعض األندية للدعوة والتي رمبا تعود بنا إلى 
املربع األول الذي مازلنا نعاني منه منذ ٤ سنوات، ونرى 
ان املقترح الثاني الذي وافق عليه االحتاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) هو األنسب والداعي الى انتخاب مجلس 
إدارة مكون من رئيس ونائب رئيس و١٢ عضوا بحيث 
يحق لكل ناد عضو في اجلمعية العمومية ان يرشح 
أي عدد من أعضائه في النادي متى ما كان مســـتوفيا 
للشـــروط املنصوص عليها في املادة «٤/٣٢» من هذا 
النظام على أال يقل عددهم عن مرشحني اثنني لعضوية 
مجلس اإلدارة، ويتم انتخاب املجلس عن طريق اجلمعية 
العمومية الحتاد الكرة بنظام التصويت وبذلك يحصل 

كل ناد على ممثل له في مجلس اإلدارة.
   نتمنى ان يضم التشـــكيل اجلديد لالحتاد جميع 
ممثلي األندية مبا فيهم الكويت والساملية وكاظمة ابرز 
املعارضني للنظام اجلديـــد، ملا متثله هذه األندية من 
ثقل إداري وان نفتح صفحة جديدة من التعاون بعد 
ان عشـــنا حالة من التوتر طوال سنوات أزمة الكرة، 
وبذلـــك يكون االحتاد قد ألقى بكرته في ملعب جميع 
األنديـــة والتي من الواجب عليها اختيار املرشـــحني 
أصحاب الكفاءة واخلبرة بعيدا عن احملسوبية والعالقات 
الشـــخصية، فإذا أردت ان تقّيم عمل أي احتاد أو ناد 

فاسأل من هم أعضاؤه؟

فاز القادسية والكويت وخسر النصر في كأس    
االحتاد اآلســـيوي، فما الفائدة من هذه املشاركة؟ إني 
ال أراها ســـوى بطولة «هامشية» ال تتناسب ومكانة 
فرقنا، فالقادسية والكويت حتديدا مكانهما الطبيعي 
في دوري أبطال آسيا البطولة االشمل واالهم، وميكنهما 
املنافسة على املراكز املتقدمة، ولكن كتب علينا املشاركة 
في البطوالت الرديفة مع فرق متواضعة املســـتوى، 
وذلك بسبب لوائح االحتاد اآلسيوي وتقاعسنا نحن 
في إيجاد مخرج من عائـــق حتويل األندية إلى كيان 

جتاري.

  آخر السطر: محمد جراغ اعتزل، محمد جراغ لم يعتزل 
وكأن مشكلة األخضر في حضوره وغيابه، ونصيحة 
لألخ جمال الكاظمي: اتركوه وحاله فمن ال يرغب في 

اللعب معكم «ما يشوف شر». وسالمتكم.

   ناصر العنزي 

  الكويت تستضيف اجتماعات 
  االتحادين األوروبي والعربي للشرطة

أكد النواف أن هذا االجتماع يأتي 
في إطار تطبيق اإلســــتراتيجية 
اجلديدة لالحتاد الدولي للشرطة 
التي مت االتفاق عليها في اجتماع 
أعضاء املكتب التنفيذي لالحتاد 
الذي عقد في الكويت مؤخرا والتي 
تهدف إلى تفعيل األنشــــطة بني 
االحتادات األجنبيــــة والعربية 
وزيادة التواصل وتوحيد أجندة 
أكبر  النشاط مبا يكفل مشاركة 

عدد من االحتادات املعنية. 

 حتت رعايــــة االحتاد الدولي 
الفريق  فــــي  للشــــرطة ممثــــال 
النــــواف رئيس  الشــــيخ أحمد 
الدولــــي والكويتي  االحتاديــــن 
الكويت  للشــــرطة تســــتضيف 
االجتماع التنسيقي األول للجان 
الفنية فــــي االحتادين األوروبي 
والعربــــي للشــــرطة الذي يعقد 
اليوم ويستمر حتى ٨ اجلاري.  
ويحضــــر االجتمــــاع نخبة من 
القيادات الشرطية في االحتادات 
املعنية وهم فريدكوسيرو أمني 
الرياضي األوروبي  عام االحتاد 
املفتشــــني  للشــــرطة، وكبيــــر 
ساندرو ديريكس النائب الثالث 
لرئيس االحتاد الدولي ومارسني 
ســــكوفرونك والعقيد ستافرو 
ستافروس والعقيد برانكو فاكوف 
والفريق اليزابيتا ليبا ومونيكا 
ايغارو أعضاء اللجنة الفنية في 
االحتاد الدولي للشرطة والعقيد 
محمد املري رئيس اللجنة الفنية 
في االحتاد العربي وعضو فنية 
الدولي املقدم خالد اخلياط عضو 
فنية االحتاد الدولي. من جانبه 

 برنامج مباريات اليوم 
 التوقيت  الملعب  المباراة 

 ٥:٠٥  ثامر  الكويت ـ الساحل 
 ٥:٠٥  الكويت  القادسية ـ اجلهراء 
 ٧:٢٥  الصداقة والسالم  العربي ـ النصر 
 ٧:٢٥  محمد احلمد  كاظمة ـ الساملية 

يتقدم رئي�س  واأع�ضاء جمل�س الإدارة والعاملون

باالحتاد الكويتي لكرة الطاولة
بخال�س العزاء اإىل

اآل ال�صباح الكرام

ال�صيخ خالد اليو�صف ال�صعود ال�صباح

لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

املرحوم

رئي�س نادي ال�ضاملية الريا�ضي ال�ضابق

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان


