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دعوى قضائية ضد احلكم شعيب ..ومحامون من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا في حال اللجوء إلى »كاس«

العربي يعقد »عمومية غير عادية« اليوم
مبارك الخالدي

يعقد مجلــس إدارة النادي 
العربي في السادسة مساء اليوم 
اجتماعا غير عــادي للجمعية 
لتــدارس تداعيات  العموميــة 
خسارة الفريق أمام القادسية في 
نهائي كأس سمو ولي العهد 28 
املاضي، وما صاحبه من أحداث.
وكان مجلس اإلدارة قد عقد 
اجتماعا مساء اخلميس املاضي 
أصدر فيه بيانا أشار من خالله 
إلى توجه مجلــس اإلدارة إلى 
قواعــده االنتخابيــة ملناقشــة 
املستجدات الطارئة واملقترحات 
التي تقدم بها عدد من األعضاء 
السترداد حق النادي وجماهيره 
إزاء األخطاء التي وقع فيها حكم 

املباراة مبارك شعيب.
كما ســيناقش االجتماع رد 

فعل احتــاد الكــرة املتمثل في 
قبول استقالة رئيس وأعضاء 
جلنــة احلكام وأشــارت بعض 
املصــادر املقربــة مــن مجلس 
اإلدارة الــى ان هنــاك توجهــا 
إلى اللجوء إلى االحتاد الدولي 
)فيفا( وكذلك اللجنة األوملبية 
الدولية والهدف منه وضع احتاد 
الكرة حتت املزيد من الضغط، 
كما مت تداول فكرة االنســحاب 
مــن بطولــة الدوري وبشــكل 
قانوني جتنبــا إليقاف الفريق 
والعبيــه وتعرضهم للشــطب 
وهو الســيناريو الــذي طبقه 
بالفعل الفريق في مباراته أمام 
التضامــن أمس األول إذ حضر 
الفريــق األخضــر بـــ 7 العبني 
وأجــرى اإلحماء وهو النصاب 
القانوني األقل للبدء في املباراة 
لكن األحداث أخذت منحى آخر 

ولم يطبق الســيناريو املتفق 
عليــه مــا أدى فــي النهاية إلى 

إلغاء املباراة.
وكان املركز اإلعالمي للنادي 
قد نشر إعالنا رسميا يوم امس 
لدعوة أبناء اجلمعية العمومية 
وكل من وقع عليه ضرر نفسي 
أو معنــوي من نتيجــة مباراة 
نهائي كأس ولي العهد بتفويض 
أو توكيل رئيس نقابة الرياضيني 
يوســف زكريــا لرفــع دعوي 
قضائية أمام القضاء الكويتي. 
وأشــار اإلعالن الى ان محامني 
من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا 
سينضمون لهيئة الدفاع في حال 
رفع الدعوى خارج الكويت في 
إشــارة الى عقد النية للتوجه 
إلى محكمة التحكيم الرياضي 

الدولية )كاس(.
جمعية عمومية غير عادية ستكون مهمة جلماهير وإدارة األخضر اليوم

العبو األكادميية في ظهورهم األول مع الطاقم الفني مساعد مدير األكادميية علي خليل يتوسط املدربني  )عادل اليعقوب(

خليل: أكادميية نوتنغهام تدربت للمرة األولى
أحمد السالمي

انطلق أول تدريبات أكادميية نوتنغهام 
فورست مبشاركة األجهزة الفنية واإلدارية 

وبحضور الالعبني املشاركني والذين بلغ 
عددهم في أول يوم ما يزيد على 50 العبا 

من مختلف املراحل السنية مت تقسيمهم 
على أيام األسبوع بحيث يتدرب مواليد 

2004 وحتى مواليد 2008 أيام السبت 
واالثنني واألربعاء، أما مواليد من 1999 
وحتى 2003 فستكون تدريباتهم خالل 
أيام األحد والثالثاء واخلميس، وستبدأ 
التمارين الساعة الرابعة عصرا، وذلك 

في مقر األكادميية في الكويت في مقرها 
اجلديد مبنطقة السرة قطعة 2 شارع 5.
من جهته، كشف نائب مدير األكادميية 

علي خليل عن حرص القائمني على 
األكادميية في املساهمة الفعالة بخدمة 
الرياضة احمللية والكرة الكويتية عبر 

تدريب الالعبني وفق أحدث الطرق الفنية 
وبإشراف نخبة من املدربني أصحاب 

اخلبرات والشهادات املعتمدة من 
االحتادين اآلسيوي والكويتي لكرة القدم. 
وقال: لقد حرص القائمون على األكادميية 
على توفير جميع احتياجاتها بهدف إجناح 

خطة العمل التي مت رصدها مبباركة 
رئيس نوتنغهام فورست اإلجنليزي فواز 
احلساوي الذي يتابع بشكل شخصي آلية 
العمل ويتابع باهتمام شديد كل ما نقوم 
به ويأخذ بعني االعتبار جميع املالحظات 

لضمان إجناح اخلطة التي مت رصدها 
مسبقا. وأضاف: ان اخلطة الفنية التي 

يعمل على تطبيقها اجلهاز الفني ويشرف 
على تنفيذها اجلهاز اإلداري بقيادة 

مدير األكادميية جمال مبارك تنصب في 
االهتمام بالنشء وصقل مواهبهم لضمان 

تطوير مستوياتهم الفنية وذلك عبر 
خطة مت رصدها من قبل مدير أكادميية 

كرة القدم في النادي اإلجنليزي »جاري 
برازيل« والذي سيزور البالد خالل 

األسبوعني املقبلني لإلطالع على العمل 
واألخذ مبالحظاته وتوصياته لضمان 

تنفيذ اخلطة بشكل محكم. وأشار إلى أن 
األكادميية تستقبل الالعبني من سن 5 إلى 

15 سنة ويعمل املدربون على تقسيمهم 
على حسب الفئة العمرية إلى 8 فرق 

سيمثلون األكادميية في مشاركاتها احمللية 
سواء في اللقاءات الودية مع األندية أو 
األكادمييات املنافسة، وسيتم البدء في 
االختبارات الفعلية عبر اللقاءات الودية 

واملهرجانات الكروية خالل األسبوع 
املقبل. ويدير األكادميية جمال مبارك 

مديرا، وعلي خليل نائبا ويوسف مندني 
مشرفا وفراس البلوشي منسقا إعالميا، 
أما اجلهاز الفني فهم كل من راشد بديح 
وحسني أحمد وسعدون الشمري وسامي 

عبداحملسن والتونسي أمين الزيادي.

أشاد رئيس نادي كاظمة 
أسعد البنوان بعطاء الزميل 
الســيد  اإلعالمــي  الناقــد 
الوهيــدي على مدار رحلته 
الكويت والتي  الطويلة في 
اســتمرت 48 عاما بدأها في 
كاظمة، حيث ساهم في إجناز 
صعود الفريــق األول لكرة 

القدم للدرجة األولى.
البنــوان ممثــال  وقــال 
النادي في تكرمي الوهيدي: 
»نحــن نعتــز ونثمن عطاء 
الــذي ظل  مدربنا األســبق 
على عالقة وطيدة مع ناديه 
ونحن نعتبره ضمن أسرة 
البرتقالــي، ونفتخــر مبــا 
قدمه الوهيدي في املســيرة 
الرياضيــة كأحد اإلعالميني 
املرموقني حيث أشع بخبرته 

على مجاله«.

اســتطاع جنــم الكويت 
عبــداهلل مقدس أن يحســم 
لقاء الكويت مع إندونيسيا 
في بطولة كأس العالم للتنس 
للرجال )كأس ديڤيز( وذلك 
بعــد تغلبــه علــى الالعب 
املصنف األول االندونيسي 
ديڤيــد سوســانتو بنتيجة 
4/6، 6، 4، 1/6 فــي مبــاراة 
تألق فيها مقدس وســيطر 
على مجرياتها حيث قدم فيها 
أفضل عــرض له في تاريخ 
ممارسته اللعبة واحترافها.
 فبعــد الفوزيــن اللذين 
حققهما جنما الكويت محمد 
الغريب وعبداهلل مقدس في 
اليوم األول مع انطالق اللقاء 
كانت الكويت في حاجة إلى 
فوز واحــد لتحســم اللقاء 

إلــى ذلك، تقيــم جمعية 
الصحافيني حفــال تكرمييا 
للصحافي الرياضي الزميل 
الســيد الوهيدي مبناســبة 
مغادرته البــالد نهائيا إلى 
مصر بعد أن خدم في مجال 
الصحافة الرياضية الكويتية 

أحمد السالمي

أرجأ وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود اجتماعه مع 
رؤساء األندية احمللية إلى أجل غير مسمى 

والذي كان مزمعا عقده في الساعة الثانية 
من ظهر يوم أمس وكان من املقرر أن يناقش 
االجتمــاع أزمة اعتماد األنظمة األساســية 
املوحدة لألندية الرياضية من قبل اجلمعيات 

العمومية استنادا إلى املرسوم 26/2012.

أحمد السالمي

وبالتناغم مع تأجيل وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب اجتماعه مع رؤساء 
األندية فقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة 

للشباب والرياضة تأجيل اجتماعه املقرر يوم 
أمس نظرا الرتباط جدول أعمال االجتماع 
مبا كان سيســفر عنه اجتماع احلمود مع 
رؤساء األندية، ومن املتوقع أن ينعقد اجتماع 

مجلس إدارة الهيئة األسبوع املقبل.

لصاحلها وقد فعلها صباح 
أمس جنــم الكويت عبداهلل 

مقدس.
 وأهــدى الشــيخ أحمد 
الفــوز واإلجنــاز  اجلابــر 
الكبيرين إلى صاحب السمو 

سنوات عديدة وحافلة، ويقام 
احلفــل مبقــر اجلمعية في 
الســاعة الثامنة من مســاء 

يوم غد.

وســمو ولــي العهــد وإلى 
احلكومــة الكويتيــة وإلــى 

الشعب الكويتي الكرمي.

أسعد البنوان مع الزميل السيد الوهيدي

الشيخ أحمد اجلابر مع الالعبني 

البنوان يشيد بالوهيدي و»الصحافيني« حتتفي به

فوز الكويت على إندونيسيا في ديڤيز

احلمود أجّل اجتماعه مع األندية

.. ومجلس إدارة »الهيئة« لم يجتمع

اختتمت منافسات النسخة 
الثالثة من بطولة الـ »دريفت« 
للســيارات فــي حلبة نادي 
الربع ميل لسباق السيارات 
والدراجــات علــى الدائــري 
السابع وسط مشاركة كبيرة 
ومنافسات قوية إضافة الى 

حضور جماهيري مميز.
البطولــة  وشــارك فــي 
التــي تقام للمرة الثالثة من 
نوعها أكثر من 20 متسابقا 
قســموا على 3 فئات هي الـ 
»ستوك« والـ »مودافاي« والـ 
»برو«، وسط منافسات قوية 
وحماســية متت مبشــاركة 
أبطــال اللعبــة مــن اململكة 
العربية الســعودية في هذه 
الرياضة مثل عبيد العنزي.
وحقــق املتســابق خالد 
العون لقب فئة الـ »ستوك«، 
فيما نال زميله محمد العازمي 
لقــب فئــة الـــ »مودافــاي« 
وحصــل علــى لقب فئــة الـ 
»بــرو« املتســابق ناصــر 

املطيري.

حقق متسابق الدراجات 
املائيــة حمــد الداللي كأس 
فئــة  فــي  األول  املركــز 
»الستوك« للهواة في بطولة 
قطر الدولية للدراجات املائية 
التي أقيمت على كورنيش 

الدوحة. 
واعرب الداللي في اتصال 
هاتفي مع »كونا« عن بالغ 
سعادته بتحقيق هذا اإلجناز 
األول له خصوصا انه دولي، 
موضحا ان زميله في فريق 
كويت ســبيد ريسنغ )كي.

اس.آر( يوسف العبدالرزاق 
حقق كأسي املركز الثالث في 
فئة املعدل للمحترفني وفئة 

الستوك. 
وأوضح ان العبي الفريق 
يواجهــون ضغطــا كبيــرا 
بســبب تقــارب تواريــخ 
البطــوالت الســيما املقامة 
في دول املنطقة، األمر الذي 
كان له األثر األكبر في عدم 
حتقيق زميله للمركز األول 
الذي كاد يحققه لوال اإلرهاق 
نتيجــة الســفر بــرا وبعد 
االنتهاء مباشرة من بطولة 
أبوظبي، متمنيا التنســيق 
بني اجلهات املنظمة بشــأن 

هذا األمر.

ختام منافسات 
اجلولة الثالثة لبطولة 

الـ »دريفت«

الداللي بطل فئة 
»الستوك« للهواة

في بطولة قطر

مواجهة عمان واإلمارات حتدد مصيره في التأهل إلى املونديال

أزرق اليد يواجه العراق بحسابات معقدة اليوم
مبارك الخالدي

يخوض منتخبنا الوطني 
لكــرة اليد مواجهة حاســمة 
مســاء اليوم عندمــا يلتقي 
منتخب العراق في الســاعة 
اخلامسة على صالة خليفة 
باملنامة فــي ختام مواجهات 
دوري املجموعة الثانية لكأس 
آسيا الـ 16 لكرة اليد واملؤهلة 
الــى مونديــال العالــم 2015 
املقرر في العاصمة القطرية 

الدوحــة ويخــوض االزرق 
املباراة بشــعار الفوز ولكن 
تبقى آماله معلقة على نتيجة 
املواجهة التي جتمع االمارات 
مع عمان وتقام في الســاعة 
الـ 3 عصرا اذ يامل منتخبنا 
ان تنتهي بالتعــادل او فوز 
عمان لضمان العبور الى مربع 
الكبار وبالتالــي التاهل الى 
املونديال ويتصدر املنتخب 
القطري املجموعة بـ 8 نقاط 
وسيخوض مواجهته االخيرة 

اليوم امام املنتخب الياباني. 
وتتشارك منتخبات الكويت 
واالمارات وعمــان واليابان 
بذات الرصيد من النقاط وهو 
4 لكل منها ما يجعل مباريات 
اليوم غاية في االثارة والندية.

وكان االزرق قد اوقع نفسه 
في دوامة احلسابات املعقدة بعد 
خسارته املفاجئة امام االمارات 
12-22 في مباراة فشل اجلهازان 
الفنــي واالداري ملنتخبنا في 
ادارتهــا فالتعــادل كان كافيا 

لــالزرق للتأهل رســميا لكن 
املدرب زوران تهاون في ادارته 
للمباراة ولم يلعب بتشكيلته 
االساسية ظنا منه ان املباراة 
في متناول يده ما اوقع منتخبنا 
وتاريخه في حرج كبير.  ومن 
املتوقــع أن يعمــد زوران الى 
اعــادة التشــكيلة االساســية 
اليوم فــي حال ســير االمور 
في مباراة عمان واالمارات في 

صالح منتخبنا.

اجلهراء والنصر يسعيان لتحقيق الفوز في انطالق البطولة

خصوصا انه سيتمكن من 
إشــراك الرباعي احملترف 
لديــه، كمــا أنه ســيعول 
كثيرا على تألــق املهاجم 
عبدالرحمن باني في إرباك 

دفاع املنافس.

الجهراء للعودة بالنقاط

يدخل اجلهــراء مواجهة 
اليــوم أمام صحــم العماني 
وهو يدرك متاما أن الفوز او 
التعادل ليس باألمر الصعب، 
السيما ان املستضيف يحتل 
نفــس املركــز الثالــث الذي 
يحتله اجلهراء بالدوري ما 
يعني انه يعيش اســتقرارا 
مثــل الــذي يعيشــه أبنــاء 
القصــر األحمر، واكتســب 
العبوا اجلهــراء اخلبرة في 
املواجهــات اخلليجيــة بعد 
أكثــر من مشــاركة ســابقة 
لذلــك ســيتعامل الالعبون 
مــع املواجهة بحذر من أجل 

حتقيق نتيجة إيجابية.

عبدالعزيز جاسم

ممثــال  يخــوض 
النصر واجلهراء  الكويت 
مواجهتــان خالصتان مع 
الفــرق العمانيــة الليلــة 
فــي كأس اخلليج لألندية 
عندما يستضيف العنابي 
علــى ســتاد علــي صباح 
النهضة  الســالم نظيــره 
فــي اجلولــة األولــى من 
منافسات املجموعة األولى 
تضــم املجموعــة أيضــا 
اخلريطيات القطري، بينما 
يحل اجلهــراء ضيفا على 
صحــم في نفــس اجلولة 
ضمن منافسات املجموعة 
األولــى التي تضــم أيضا 
الرائد السعودي، ويشارك 
في البطولة 12 فريقا قسموا 
على 4 مجموعات يلعبون 
بنظام الدوري ذهابا وإيابا 
يتأهل بعدها األول والثاني 
مــن كل مجموعة على أن 
يلعب أول األولى مع ثاني 
الثانيــة وثاني األولى مع 
أول الثانية ونفس احلال 
ينطبق علــى املجموعتني 

الثالثة والرابعة.

العنابي لتحقيق الفوز

يعلم النصر ان منافسه 
اليوم ليس بالضيف السهل 
بل بالعكس يعيش حاليا 
أفضل فتراته هذا املوسم، 
حيــث يتصــدر النهضــة 
إال أن  العمانــي  الــدوري 
ذلك لن يثني العنابي من 
التفكير بتحقيق الفوز الذي 
قد يكون سببا رئيسيا في 
تأهلــه إلى ربــع النهائي، 
النصــر ومدربه  وميلــك 
البرتغالي جوزيه جاريدو 
الكثيرة واملميزة  احللول 
مــن أجــل حتقيــق الفوز 

في انطالق اجلولة األولى من كأس األندية اخلليجية

النصر واجلهراء في مهمة عُمانية

صحم اجلهراء

الساعة 5:45

النهضة النصر

الساعة 6:00


