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بعد مشاجرة حدثت بينهما في كاظمة

المسعود يتقدم بشكوى ضد معيوف
عبدالعزيز جاسم

قال أمني سر نادي كاظمة حسني بوسكندر ان مشكلة حصلت مساء 
اول من امس في النادي بني عضو اجلمعية العمومية عبداهلل معيوف 
وموظف الهيئة خالد املسعود، وقام االول بشتم الثاني ودفعه، بعدها 

توجه املسعود الى املخفر وتقدم بشكوى ضد معيوف.
وأضاف: ان ادارة النادي ستشكل جلنة بخصوص الشكاوى املقدمة 
من موظفي النادي والذين يقولون انهم يتعرضون للشتم من بعض 
املتقدمني للتسجيل في اجلمعية العمومية، لذلك سندرس املوضوع 
بدقة.  وأشار بوسكندر الى انه بصدد الطلب من وزراة الداخلية اسناد 
النادي برجال االمن، حلظة التسجيل بعد املشاكل االخيرة التي حدثت 
وخوفا من تفاقم املش����اكل في االونة االخيرة، بسبب االقبال الكبير 

على التسجيل تخطى عددهم 6 آالف.

»فيفا« يجدد دعمه للكرة النسائية
اجتم���ع ممثل االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( مع رئيس���ة جلنة 
املرأة وكرة القدم النس���ائية الشيخة نعيمة األحمد بحضور سكرتير 
اللجن���ة املؤقتة لالحتاد ناصر الطاهر، وأك���د مدير مكتب التطوير ل� 
»فيفا« نضال احلديد على استمرار دعم االحتاد الدولي لتفعيل نشاط 
كرة القدم النسائية وهو ما اعتبره شرطا اساسيا الستمرار هذا الدعم 
اذ يرون ممارس���ة النشاط الكروي النسوي وتشكيل منتخب واعداده 
للمشاركة في البطوالت واملشاركات االقليمية والقارية والدولية. وفي 
السياق نفسه أكد الطاهر ان رئيس واعضاء اللجنة سيواصلون دعم 
كرة القدم النس���ائية تنفيذا لتعليمات االحتاد الدولي لكرة القدم بهذا 
اخلصوص. من جانبها، اشادت الشيخة نعيمة األحمد بتعاون االحتاد 
الدولي ودعمه لتفعيل النشاط الكروي النسائي وإعداد فريق وفق خطة 
معتمدة للمشاركة في هذا النشاط، وشكرت ممثل االحتاد الدولي على 
تفهمه لوضع النشاط الكروي النسائي وحرصه على تقدمي جميع أشكال 

الدعم له أسوة بنظرائه في الدول احمليطة العربية واآلسيوية.

كأس االتحاد للشباب اليوم
تقام في ال� 6:25 مس���اء اليوم اجلولة الرابعة ملس���ابقة كأس 
االحتاد للشباب لكرة القدم، فيلتقي في املجموعة االولى التضامن 
مع الساملية على ستاد محمد احلمد، وكاظمة مع الشباب على ستاد 
صباح السالم، والفحيحيل مع الصليبخات على ستاد ثامر. وفي 
املجموعة الثانية، يلتقي النصر مع خيطان على ملعب التضامن، 
والعربي مع اليرموك على س���تاد الصداقة والسالم، واجلهراء مع 

الساحل على ستاد علي صباح السالم.

الريان يهزم النهضة في كأس االتحاد 
حقق الريان القطري ف����وزا صعبا على النهضة العماني 3-2 في 
اجلولة الثانية من منافس����ات املجموعة اخلامسة في الدور االول من 
مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم. وسجل سيد علي البشير 
)42( والبرازيلي افونسو الفيش )48 و72( اهداف الريان، والبرازيلي 
ڤيتور هوغو )74 من ركلة جزاء( وسليم ضاحي )89( هدفي النهضة. 
وتفوق الريان متاما وتقدم بس����هولة بثالثة اهداف نظيفة، لكن حالة 
االس����ترخاء التي أصاب����ت العبيه كادت تكلفهم الكثير حيث نش����ط 
النهضة وجنح في الضغط على مضيفه السيما بعد اشتراك املهاجم 
البديل س����ليم ضاحي الذي ازعج دفاع الريان وكان قريبا من إحراز 
هدف التعادل في الدقيقة االخيرة من تسديدة أرضية قوية أفلتت من 
احلارس عمر باري قبل ان يلحقها في الوقت املناسب على خط مرماه. 
وفي املجموعة ذاتها، حقق الرفاع البحريني فوزا صعبا على الوحدات 
األردني 2-1 على س����تاد البحرين الوطني. وسجل الصربي ميالدين 
يوفانتش����يك )13( ومحمود عبدالرحمن )89( هدفي الرفاع، ومحمود 
شلباية )68( هدف الوحدات. ويتصدر الريان الترتيب برصيد 6 نقاط 
بفارق األهداف امام الرفاع، فيما بقي رصيد النهضة والوحدات خاليا 
من اي نقطة. وفي املجموعة االولى، تعادل شباب االردن االردني مع 
الكرامة السوري وصيف بطل املوسم املاضي 2-2 في عمان. وتغلب 

صحم العماني على اهلي صنعاء اليمني 1-0 اليوم ايضا.
ويتصدر الكرامة الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق األهداف أمام شباب 

األردن مقابل 3 لصحم وال شيء ألهلي صنعاء.

 األنصاري يبدأ التدريبات التأهيلية 

الكويت يعود من الهند ويستأنف تدريبه
 يعيد ترتيب أوراقه قبل مباراة السالمية

»االنتقالية« تتكفل بعالج عجب في الخارج

عبدالعزيز جاسم 
بدأ العب وس���ط القادس���ية فه���د األنصاري 
التدريبات التأهيلية متهيدا للمشاركة في التدريب 
مع الفريق، ومن املقرر ان يبدأ اليوم اجلري على 
ان يدخل التدريبات العادية خالل اسبوع، ما يعني 

انه شفي متاما من اإلصابة بالركبة.
كما بدأ ايض���ا املهاجم احمد عجب التدريبات 
التأهيلية، بعد اصابت���ه بالركبة، ومن املقرر ان 
يغادر الى الع���الج في اخلارج على نفقة اللجنة 

االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة.
وبذلك سيغيب عجب واألنصاري عن مباراتي 
األصفر امام التضامن في 20 اجلاري في الدوري 

املمتاز، ومع ايست بنغال الهندي في كأس االحتاد 
اآلس���يوي يوم 24 اجلاري، اضافة الى استمرار 
غياب حسني فاضل الذي مازال يعاني من اإلصابة 
بالركبة، ويحتاج الى اس���بوعني على اقل تقدير 
للعودة الى املباريات، كما ان املدافع مجيد طالل 
يقوم مبراجعة عيادة النادي بسبب اصابته في 

احلوض والعضلة الضامة. 
ويتدرب مجموعة من الالعبني الذين لم يغادروا 
مع الفريق الى سورية يوميا بقيادة مساعد املدرب 
البوركيني سيدو تراوري، وشهد التدريب حضور 
الالعب املعتزل سعدون الشمري ملؤازرة الالعبني 

وبث روح احلماس بداخلهم.

مبارك الخالدي
 عاد وفد نادي الكويت مساء امس الى البالد 
قادما من مدينة جاوا الهندية، بعد تعادله مع 
فريق اخوة تشرشل الهندي 2-2 اول من امس 
في اجلولة الثانية من املجموعة الثانية لبطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي.
ويس���تأنف األبيض تدريبه مس���اء اليوم 
اس���تعدادا للمباراة مع الساملية في اجلولة ال� 

16 من الدوري املمتاز االحد املقبل.
وفضل اجلهازان الفني واالداري للكويت عدم 
اعطاء الالعبني راحة بعد الرحلة الهندية املرهقة، 
وما صاحبها م���ن تداعيات ألقت بظاللها على 

نتيجة املباراة التي لم ترض طموح الفريق.

ومن املتوقع ان يعقد رئيس النادي عبدالعزيز 
املرزوق اجتماعا مع اجلهازين الفني واالداري 
والالعبني، قبل بدء التدريب اليوم، حلثهم على 
نسيان املباراة مع اخوة تشرشل، وطي صفحة 
البطولة اآلسيوية مؤقتا، واالستعداد ملنافسات 
الدوري الذي يتصدره االبيض )30 نقطة( وميلك 
مباراة مؤجلة مع النصر تقام في 7 ابريل املقبل. 
وس���يعكف اجلهاز الطبي على عالج الالعبني 
املصابني وتأهيلهم للمرحلة املقبلة، وهم وليد 
علي ويعقوب الطاهر وفهد حمود وفهد عوض، 
قبل املباراة مع الساملية، ليتمكن اجلهاز الفني 
من اختيار التشكيلة املناسبة التي تكفل للفريق 

الظفر بنقاط املباراة.

أدغار يضم أربعة العبين جدد..والمرهون يصل األسبوع المقبل

 أزرق الناشئين يتلقى دعوة لخوض مباراتين مع عمان 

مبارك الخالدي
يصل الى البالد االسبوع املقبل عضو 
مجلس ادارة االحتاد العماني لكرة القدم 
الش���يخ نايف املرهون، للتباحث مع 
رئيس واعضاء اللجنة االنتقالية الحتاد 
الكرة حول اقامة مباراتني وديتني مع 
ازرق الناشئني يتحدد موعدهما الحقا 
بالتنسيق مع اجلهازين االداري والفني 

لالزرق.
من جهته، رحب مش���رف املنتخب 
نايف القحطاني بزيارة املرهون، وقال: 
انها تأتي في اطار ترس���يخ العالقات 
االخوية واملميزة بني االحتاد العماني 

ومسؤولي اللجنة االنتقالية، وتدعيما 
جلهودهما لتطوير منتخبات البلدين 

استعدادا لالستحقاقات املقبلة.
واضاف: من املتوقع ان توافق اللجنة 
االنتقالية على طلب االحتاد العماني، 
النسجامه مع توجهات االنتقالية بدعم 
خطط وبرامج اجلهازين الفني واالداري 
لالزرق الذي يستعد خلوض نهائيات 
كأس آسيا للناش���ئني املقررة في 27 

اكتوبر املقبل في االردن.
واردف القحطاني: ان حتديد موعد 
املباراتني بيد اجلهاز الفني للمنتخبني، 
على اال يتعارض مع مواعيد اختبارات 

الطلبة في املنتخب���ني وتتم مراعاتها 
من اجلانبني.

وتوجه بالشكر الى ادارة نادي النصر 
الحتضانها تدريب ازرق الناشئني، وقال: 
ان هذا املوقف ليس غريبا على ادارة 
النصر التي وفرت امللعب والتجهيزات 
الميانها بأن ه���ؤالء الصغار هم نواة 

الكرة الكويتية مستقبال.

 مواصلة التمارين

 ومن جهة اخ���رى، اجرى االزرق 
تدريبا تكتيكيا عصر امس في امللعب 
الفرعي لنادي النصر حضره 36 العبا 

من بينهم الالعبون االربعة اجلدد الذين 
استدعاهم املدير الفني البرتغالي ادغار 
بورجيس، وهم وليد عايض وغازي 
بورسلي ومنصور جري وفهد مشعل. 
وجاء اختيار الالعبني اجلدد بعد مراقبة 
للجه���از الفني ملباريات الكأس، حيث 
يسعى ادغار ملنح الفرصة الكبر عدد 
من الالعبني قبل اغالق باب االختيار 

نهائيا.
 ويش���رف عل���ى التدري���ب ادغار 
ومساعده انور بوطيبان ومدرب حراس 
املرمى شاكر الشطي، وركز املدير الفني 

على النواحي اخلططية والتكتيكية.

العبو ازرق الناشئين 
في تدريب سابق بنادي النصر

دعا عدد من الرياضيني وزراء الشباب 
والرياضة في دول مجلس التعاون اخلليجي 
ورؤس��اء اللجان االوملبي��ة بدول املجلس 
الى تق��دمي جميع انواع الدع��م للرياضة 
اخلليجي��ة باعتبارها تلعب دورا مهما في 
حماية الشباب اخلليجي من الوقوع حتت 

وطأة االنحراف.
واتفق��ت االراء على ضرورة ان تأخذ 
احلرك��ة الرياضية اخلليجي��ة حيزا اكبر 
من االهتمام في ظل التطورات والقفزات 
املتالحقة التي تشهدها الرياضة اخلليجية 
سواء على صعيد االدارة الرياضية او على 
املستوى الفني للمنتخبات الرياضية لاللعاب 

املختلفة.
وأكد نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة للشؤون الرياضية د.حمود فليطح 
دعم الهيئة جلميع اللجان املنظمة الستقبال 
اجتماع وزراء الشباب اخلليجيني واجتماع 
اصحاب الس��مو واملعالي رؤساء اللجان 

االوملبية.
وذكر فليط��ح ان توقيت اس��تضافة 
الكويت لالجتماعات واملؤمترات مناس��ب 
جدا في ظل الظروف احلالية التي متر بها 
الرياضة الكويتية، إذ سيسهم ذلك التجمع 
في حتسني الصورة اخلارجية للكويت النها 
ستستضيف كثيرا من الشخصيات املهتمة 

بالشأن الرياضي.
ومتنى فليطح ان تسفر تلك االجتماعات 
عن اصدار قرارات وتوصيات تساعد في 
بناء نهضة رياضية في منطقة اخلليج بصفة 

عامة والكويت بصفة خاصة.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة التنظيمية 
لرياض��ة املرأة ف��ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي الشيخة نعيمة االحمد مبناسبة 
انعقاد اجتماعات وزراء الشباب والرياضة 
ورؤساء اللجان االوملبية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي واجتماعات املكتب الفني 
االوملب��ي اخلليجي واملق��رر ان تبدأ يوم 
اجلمعة املقبل انه »من املؤكد ان تخرج هذه 
االجتماعات بقرارات وتوصيات تعزز مكانة 

الرياضة النسائية في دول املجلس«. 
وعبرت الش��يخة نعيمة ع��ن تفاؤلها 
بنتائج االجتماعات املقبلة في دفع الرياضة 
النسائية الى االمام السيما ان املرأة اخلليجية 
الرياضية اثبتت تفوقها الفني واالداري على 

جميع االصعدة. 
ورحبت الشيخة نعيمة بقادة الرياضة 
اخلليجيني في بلدهم الكويت مشيرة الى 
ان الرياضة النس��ائية حتت��اج الى الكثير 
من الدعم واملس��اندة لتصل الى املستوى 

املطلوب. 
بدوره، اعرب العب اجلهراء ومنتخب 
السلة عبدالعزيز ضاري عن متنياته اقرار 
اجتماع وزراء الشباب لالحتراف الكلي لكل 
االلعاب والذي من ش��أنه تطوير الرياضة 

اخلليجية ووصولها العلى املراتب. 
ودعا ضاري وهو هداف بطولة اخلليج 
السابقة التي اقيمت في عمان الى تشجيع 
املنتخبات اخلليجية للمشاركة في البطوالت 
وااللعاب املصاحبة في دورات اخلليج وذلك 

لزيادة التنافس بني جميع الفرق االمر الذي 
سيساهم في تطوير هذه االلعاب في جميع 

الدول اخلليجية.

اللجان تبدأ عملها

هذا وب��دأت جميع اللجان التحضيرية 
لالجتماعات عملها بفندق الريجنسي باالس 
اعتبارا من صباح اليوم متهيدا الستقبال 
الضيوف م��ن دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية التي يبدأ توافدها يوم غد. 
واتخذت اللجنة االعالمية موقعها باملركز 
االعالمي الذي مت جتهيزه بجميع املتطلبات 
من اجهزة كمبيوتر مزودة بخدمات النت 
ووسائل اتصال بالفاكس والهاتف وغيرها 
من التجهي��زات واملعلومات التي يتطلبها 

االعالميني.
وتبدأ اللجنة املنظمة بالتنسيق مع وزارة 
الداخلية التي ميثلها العقيد فهد الش��ويع 
باصدار الهويات اخلاصة بهذه االجتماعات 
للدخول الى الفندق ومقر االجتماعات واملركز 
االعالمي ولن يس��مح ملن ال يحمل الهوية 
بالدخول.من جانبه، رحب نائب املدير العام 
في الهيئة العامة للشباب والرياضة لشؤون 
الشباب جاسم يعقوب باالمني العام املساعد 
لش��ؤون االنس��ان والبيئة باالمانة العامة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي د.عبداهلل 
بن عقلة الهاشم، ومبدير عام معهد اعداد 
القادة باململكة العربية السعودية محمد بن 
صالح القرناص لدى وصولهما مساء امس 

الى الكويت للمشاركة في االجتماعات.

رياضيون يطالبون بدعم الحركة الرياضية الخليجية

ع« الفوز في حلب  القادسية »ضيَّ
وكاظمة اكتفى بهدف بمرمى العهد

عبدالعزيز جاسم  - عبداهلل العنزي
خسر القادسية نقطتني ثمينتني في مشواره بكأس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه االحتاد السوري سلبا امس على ستاد 
حلب الكبير بحضور 30 الف متفرج ضمن اجلولة الثانية من املجموعة 
الرابعة. وواصل االحت���اد صدارته للمجموعة برصيد 4 نقاط. وتراجع 
القادسية الى املركز الثالث في ترتيب املجموعة تاركا املركز الثاني للنجمة 
اللبناني الذي تغلب على ضيفه ايس���ت بنغال الهندي بهدفني نظيفني، 

وبقي ايست بنغال باملركز االخير.
من جهته اكتف���ى كاظمة بهدف وحيد فقط ف���ي مرمى ضيفة العهد 
اللبنان���ي ليحقق ف���وزه الثاني على التوالي ويع���زز موقعه في املركز 
الثاني مبجموعته الثالثة بفارق االهداف خلف ناساف كارشي االوزبكي 
املتص���در الذي تغلب على اجليش الس���وري بهدفني مقابل هدف، وبقي 
اجليش باملركز الثالث والعهد رابعا. وفي لقاء القادس���ية واالحتاد فاجأ 
مدرب القادس���ية محمد ابراهيم فريق االحتاد السوري باعتماده طريقة 
هجومية ب���دال من االنكماش في الدفاع، واالعتماد على الهجمات املرتدة 
بتواجد الثالثي اخلطر، السوريان فراس اخلطيب وجهاد احلسني واملتألق 
بدر املطوع.بينما كانت االدوار الدفاعية موكلة الى طالل العامر والعاجي 
ابراهيما كيتا، اما صالح الش���يخ فكان همزة الوصل بينهم، لذلك كانت 
الس���يطرة واضحة لألصفر عندما يتحرك املطوع الذي سدد كرة قوية 
مباغتة من خارج منطقة اجلزاء اعتلت العارضة بقليل. ثم مرر املطوع 
كرة على طبق من ذهب بعد مراوغة مدافعي االحتاد، الى اخلطيب تعامل 
معها بطريقة غريبة وسددها ضعيفة بقدم مدافع االحتاد، قبل ان يقوم 
ابراهيم باس���تبداله اخلطيب في الدقيق���ة 30 لالصابة، وادخل بدال منه 
حمد العنزي.واكمل املطوع تألقه واهدى كرة بينية الى احلسني فانفرد 
باملرمى من اجلهة اليمنى بيد انه تباطأ في التسديد، فقطع املدافع مجد 
حمصي الكرة.  في املقابل، متثلت خطورة االحتاد في حتركات وائل عيان 
والكاميروني اوتوبونغ وعبدالفتاح االغا، وكانت خطورتهم في الكرات 
العرضية، لفشلهم في االختراق من العمق، بفضل التفاهم الواضح بني 
فايز بندر ونهير الشمري. وجلأ االحتاد في بعض االحيان الى االلتحام 
اجلسدي في قطع الكرات وصلت الى حد اخلشونة، كما اعتمد كثيرا على 
االطراف التي شكلت خطورة دون متابعة من املهاجمني.واستمر ضغط 
القادس���ية في الش���وط الثاني، دون فرص حقيقية على مرمى احلارس 

ياس���ر جركس، باستثناء رأسية حمد العنزي التي امسكها جركس قبل 
دخولها الشباك. ولم تؤد سيطرة االصفر الى تفكيك دفاع االحتاد الذي 
يب���دو انه اقتنع بالتعادل بدليل انه لم يق���م باي هجمة مرتدة، بل كان 

يقطع الكرة ويسلمها لالعبي القادسية مرة اخرى.
وكاد احمد حاج ان يباغت االصفر في ظل اندفاع جميع العبي القادسية، 
وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم االمين لنواف اخلالدي، ثم قام ابراهيم 
بتبديل هجومي فادخل خلف الس���المة بدال من الش���يخ دون ان تتغير 
النتيجة.  ادار املباراة احلكم التركمانس���تاني كاكاياي سيدوف، وانذر 

من القادسية طالل العامر ومن االحتاد مجد حمصي.
وعلى س���تاد الصداقة والس���الم بالعديلية حقق كاظمة افضل بداية 
ممكنة عندما ترجم طارق الشمري ركلة اجلزاء التي اتت في وقت مبكر 
لفريقه الى هدف الس���بق بعد ان مل���س مدافع العهد عباس كنعان الكرة 
بيده ولم يتردد احلكم اليمني مختار البارميي في احتسابها ركلة جزاء 
وضعها الشمري على ميني حارس العهد محمد محمود. وبعد الهدف لم 
يظه���ر العبو العهد باالصرار الكبير لكنه���م حاولوا تعديل الكفة إال ان 

كاظمة اس���تمر بالضغط على مرماهم عب���ر حتركات الكيني محمد 
جمال وطارق الش���مري وفهد العنزي في حني لم يكن املهاجم 

يوسف ناصر مبستواه املعهود واستسلم لرقابة مدافع العهد 
»العمالق« البرازيلي فابيو. وفي الشوط الثاني تفنن العبو 
كاظمة في اضاعة الفرص السهلة من امام مرمى العهد وسط 
تألق من احلارس محمود واملدافع فابيانو، وكانت اولى الكرات 

اخلطرة عبر تسديدة الكيني جمال من فوق املرمى »52« أتبعها 
طارق الشمري بتس���ديدة قوية تألق بها احلارس محمود »65« 

وتكفل القائم االيسر ملرمى العهد في التصدي لتسديدة الشمري من ركلة 
حرة مباشرة »63« قبل ان يطيح فهد الفهد بديل يوسف ناصر بكرة من 
على باب املرمى اخلالي »73« وأبى فهد العنزي اال ان يشارك زمالءه في 
ضياع الفرص فأطاح بالكرة بعد انفراده باحلارسي محمود »75«، ابدع 
حارس العهد محمد محمود في التصدي لتس���ديدة العنزي لترتد الكرة 
الى نواف احلميدان الذي سددها ايضا وكان لها محمود باملرصاد »78«. 
وف���ي املقابل حاول العبو العهد تعديل النتيجة عبر الهجمات اخلجولة 
على مرمى احمد الفضلي وكانت اخطرها عبر تسديدة حمزة سالمة في 

الدقيقة »80« ابعدت الى ركنية.
)عادل يعقوب(فهد العنزي في صراع على الكرة مع العب العهد


