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تخطيا اليرموك والسالمية في ربع نهائي كأس األمير

القادسية والعربي في مواجهة 14 مايو

انتهاء أعمال حوض السباحة في »البحري«ضغوط على »الهيئة«  لحفظ قضية المسعود

»الهيئة« أوقعت القادسية في مطب مالي

التسجيل في »عمومية الكويت« تخطى 1000 عضو

 مبارك الخالدي
تخطى التسجيل في اجلمعية 
العمومية لنادي الكويت 1000 
عضو جديد قب���ل إغالق باب 
التسجيل غدا األربعاء، والذي 
بدأ ف���ي أول فبراي���ر املاضي 
بإشراف الهيئة العامة للشباب 

والرياضة.
وق���ال أم���ن الس���ر العام 
للنادي وليد الراشد ان اإلقبال 
على عملية القيد والتس���جيل 
يعتبر طبيعيا، ويسير بانتظام 

بفضل التعاون بن ادارة النادي 
ومسؤولي الهيئة العامة للشباب 
والرياضة القائمن على عمليات 
قبول وقيد منتسبي العضوية 

اجلدد.
واض���اف: ان عدد الطلبات 
التي تلقتها اإلدارة قبل يومن 
من إقفال باب التس���جيل، هو 
في حدود ال� 1100 طلب، وهو 
عدد معقول قياسا مبا تشهده 

أندية اخرى.
وأشار الراشد الى ان ادارة 

النادي التزمت شروط الهيئة 
العامة للشباب والرياضة اثناء 
تلقيها الطلبات مع توفير جميع 
اخلدمات التي تهيئ للموظفن 
أداء مهامهم على النحو املطلوب، 
وهو ما لوحظ من حيث التنظيم 

واستقبال املتقدمن اجلدد.
اجلدي���ر بالذك���ر ان أعداد 
اعض���اء اجلمعي���ة العمومية 
الذي���ن كان يحق لهم حضور 
اجلمعي���ة العمومية املنعقدة 
في ماي���و ويونيو 2009، بلغ 

1562 عضوا، األمر الذي يعني 
ان االنتخاب���ات املقبل���ة التي 
سيشهدها النادي صيف 2012 
سيتجاوز ال� 2000 عضو، بعد 
شطب األعضاء غير مستوفي 
الش���روط، علما ان انتخابات 
مجلس اإلدارة التي جرت عام 
2008، ش���هدت تزكية املجلس 
احلال���ي برئاس���ة عبدالعزيز 
املرزوق، ما يعكس االستقرار 
الذي تشهده اجلمعية  الكبير 

العمومية للنادي.

الفحيحيل يهزم النصر في »الصاالت«
خالص العزاء

أكدت بعض املصادر املطلعة أن هناك ضغوطا متارس على مسؤولي الهيئة 
العامة للشباب والرياضة حلفظ القضية التي رفعها خالد املسعود رئيس 
جلنة التس����جيل في نادي كاظمة الذي تعرض لالعتداء من الالعب الدولي 
الس����ابق عبداهلل معيوف أثناء أداء مهام عمله في عملية تسجيل اجلمعية 
العمومية للنادي. وكان املسعود قد تقدم بشكوى رسمية إلى مخفر شرطة 
الروضة حملت رقم 2010/44 وشكوى أخرى تقدم بها إلى الهيئة ومثلها إلى 

مجلس إدارة كاظمة للتحقيق في الواقعة التي حدثت قبل فترة.

اعلنت مديرة ادارة االنشاءات بالهيئة العامة للشباب والرياضة م.خالدة 
العطار انتهاء جميع االعمال بحوض السباحة االوملبي والنادي الصحي 

بالنادي البحري وجهوزيته لالفتتاح خالل االيام القليلة املقبلة.
واوضحت ان هذا املشروع يعد نقلة انشائية متميزة من حيث االبتكار 
في التصميم واالمكانيات ومت تنفيذه على احدث املواصفات العاملية في 

هذا املضمار، حيث بلغت تكلفة انشائه مليونا و843 ألف دينار.
واضافت العطار ان املش����روع الذي تبلغ مساحته 8245م2 يشتمل 
على ثالث����ة ادوار حيث خصص الدور االرضي للنادي الصحي وصالة 
للتدريب ملحق بها غرفة للمدربن والدور االول يشمل: حوض سباحة 
اوملبي قياس )25×50م2( وحوض سباحة لرياضة الغطس )25×25م2( 
وحوض س����باحة لالطفال )12×8م2( ومدرجات للجمهور وكبار الزوار 
وخصص الدور الثاني للكافتيريا اخلاصة باجلمهور واملكاتب االدارية 
وغرفة اجتماع����ات وغرفة للحكام، اما دور الس����طح فخصص لغرف 
املاكينات واملضخات. وعلى صعيد آخر افادت العطار بأن الهيئة طرحت 
للتنفيذ مش����روع انشاء مجمع الشيخ سعد العبداهلل للصاالت املغلقة 
املخصص الحتادي السلة والطائرة وقد مت طرح املشروع على مقاولي 

الدرجة األولى ومازالت جلنة املناقصات تتلقى العروض.
كما مت طرح انشاء مركز شباب جليب الشيوخ ومركز شباب صباح 
السالم للتنفيذ وجار تلقي الطلبات للترسية والبدء في التنفيذ وذلك 
في اطار خطة وبرنامج الهيئة الس����تكمال منظومة املنشآت الشبابية 
والرياضية. واش����ارت العطار الى ان هناك مركزين جديدين للش����باب 
طرحا للتصميم وهما مركز شباب جابر العلي ومركز شباب االندلس كما 
تعتزم الهيئة طرح عدد كبير من املشاريع خالل السنة املالية اجلديدة 
للتصميم وتش����تمل على مجمعات الحواض السباحة باندية اجلهراء 
والنصر والصيد والفروسية ومبنى لالدارة وتغطية مالعب التنس بنادي 
الساحل ومبنى لالدارة بنادي اليرموك ومصمم شامل للبنية التحتية 
بنادي اجلهراء ومبنى الدارة احتاد كرة القدم ومدرجات خرسانية الحتاد 

القدم ومبنى لالدارة واللجان بالنادي البحري.

 مبارك الخالدي
أوقع����ت إدارة الهيئ����ات الرياضية التابعة للهيئة العامة للش����باب 
والرياضة القادس����ية في مطب مال����ي كبير حيث لن يتم صرف رواتب 
االحتراف اجلزئي اخلاصة بالالعبن عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2009 
ويناير 2010 بحجة فقدان الطلب الذي تقدمت به إدارة النادي الى قسم 
احملاسبة باإلدارة املذكورة.  وحاولت الهيئة إنقاذ املوقف عبر طلبها من 
ادارة القادسية امس التقدم بطلبات جديدة تضم قوائم العبي 6 ألعاب 
مستحقن رواتب االحتراف اجلزئي لألشهر الثالثة املاضية وهي: القدم 
والسلة واليد والطائرة وألعاب القوى واأللعاب القتالية، وما زاد األمور 
تعقيدا ان السنة املالية ستنتهي غدا، ومن املتوقع ان تتدارك الهيئة ما 
وقع����ت فيه من خطأ بالبحث عن بنود مالية أخرى ميكن توفير املبالغ 
منها. ومن املتوقع ان يقوم مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف بفتح حتقيق حول مالبسات ضياع طلب إدارة القادسية 

متهيدا التخاذ اإلجراءات املناسبة.

فجر الفحيحيل مفاجأة مدوية في دوري الصاالت لكرة القدم عندما 
هزم النصر 8 - 1 ضمن املجموعة الثانية محققا اول فوز له في البطولة 
بعد تعادلن، وقدم واحدا من اقوى لقاءاته، وقد وجه الفحيحيل انذارا 
شديد اللهجة لبقية فرق املجموعة ومنها اليرموك املرشح الحراز املركز 
االول في املجموعة ذاتها قبل لقائهما. ولعب االيرانيان احمد اذر وكرميي 

دورا كبيرا في الفوز املثير للفحيحيل.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء إلى رئيس احتاد االسكواش 
حسن مقصيد وعضو اجلمعية العمومية بالنادي العربي جواد مقصيد 
ومدير العالقات في جامعة الكويت فيصل مقصيد لوفاة املغفور له والدهم، 

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان.

 فهد الدوسري
تكش����ف مباراتا اليوم في ختام الدور ربع النهائي لكأس صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد هوية الفريقن اللذين سيتأهالن 
الى الدور نصف النهائي حيث يلتقي الكويت مع النصر، فيما يواجه 
كاظمة الفحيحيل. ويدخل الكويت مباراة اليوم في اول اطاللة له في 
البطول����ة على اعتبار ان القرعة وضعته على رأس املجموعة االولى 
كونه بطل النس����خة االخيرة، ويأمل م����درب الفريق البرازيلي آرثر 
مواصل����ة تقدمي النتائج املميزة التي كفلت له اعتالء صدارة الدوري 
املمتاز لفترة قبل ان تعود للقادس����ية، ولكن االبيض اليزال يحتفظ 
بأفضلية اذ لديه مباراة مؤجلة من ش����أنها ان تقلب املوازين السيما 
ان الفرق بسيط جدا حيث ميلك 33 نقطة بفارق نقطتن عن املتصدر 
القادس����ية 35 نقطة.  واالبيض فريق متميز وميلك مجموعة خامات 
جيدة فضال عن احملترفن االجانب مثل العب االرتكاز االنغولي ماكينغا 

والبرازيلي روجيرو والعماني اس����ماعيل العجمي الى جانب العب 
الوسط حس����ن حاكم وغيرهم، ويعتمد الكويت كثيرا على اسلوب 
اللعب اجلماعي الذي يجعل من مهمة الفريق اخلصم صعبة للغاية 
الس����يما في ظل تعدد اوجه اخلطورة بالكويت. وفي املقابل يسعى 
النصر اليجاد نفسه وتكرار مفاجآته خاصة امام الكويت، حيث سبق 
ل����ه الفوز على االبيض في انطالق الدوري املمتاز برباعية تاريخية، 
وقد قدم العنابي مستويات رائعة هذا املوسم واحرج الفرق الكبيرة 
وتغلب عليها ومنها القادسية حيث اذاقه طعم اخلسارة 3 � 2 وبذلك 
يكون الفريق قد ف����رض احترامه على الفرق الكبيرة قبل الصغيرة 
بدلي����ل انه يصارع ضمن الفرق املتقدم����ة بالدوري وميلك 30 نقطة 
وبف����ارق 5 نقاط فقط عن املتصدر ولديه مباراة مؤجلة مع الكويت 
ايضا، ويضم مجموعة من الالعبن االجانب املميزين منهم البرازيلي 
هداف الدوري باتريك فابيانو ومواطناه رودريغو ومارسيلو عالوة 

على وجود املتألق طالل نايف وزميله عبدالرحمن املوس����ى ومحمد 
راشد. واذا ما قدم العنابي مستواه املعهود طوال املوسم فإن املباراة 
لن تكون سهلة للكويت حتى ان حقق املراد فيها، والعنابي قادم للقاء 
الليلة من فوز على الشباب 2 � 1 وكانت املباراة قد دخلت في الوقت 
االضافي قبل ان يحس����مها مارسيلو داس����يلفا. أما كاظمة فإنه يأمل 
تفادي تلك األخطاء التي وقع فيها أمام الس����احل في الدور التمهيدي 
في تلك املواجهة التي كادت تكلفه الكثير واخلروج من أغلى البطوالت 
ولوال رأسية الكيني محمد جمال في الدقيقة االخيرة من زمن اللقاء 
ل����ودع البرتقالي البطولة من اوس����ع ابوابها.  أما أبناء الفحيحيل ال 
ميلكون شيئا خلس����ارته وسيس����عون للدخول بكل ثقلهم لعرقلة 
مسيرة كاظمة بل والتغلب عليه بحثا عن مجد جديد يسجل لهم في 
هذه املس����ابقة بعد متكن جيل عبدالعزيز الهاجري وأمير سراج من 

رفع الكأس الغالية عام 86.

عبدالعزيز املرزوق ووليد الراشد في مؤمتر صحافي سابق

علي: نحترم النصر ونحتاج إلى التركيز
 مبارك الخالدي

 قال نجم الكويت وليد علي ان االبيض 
جاهز لمواجهة النصر فنيا وبدنيا، وكل 
م���ا نحتاجه هو التركيز في االداء خالل 
المباراة، واضاف: نحترم النصر كفريق 

متطور وينافس بقوة على مراكز متقدمة 
في الدوري، ونتائج���ه خير دليل على 
التط���ور الملحوظ في مس���تواه، اال ان 
مباريات الكؤوس تختلف عن مباريات 
الدوري، وتبرز فيه���ا خبرة الالعبين، 

واالبيض يضم العبين لديهم القدرة على 
التعامل في مثل هذه الظروف، وشدد على 
ان الفريق في كامل جهوزيته، وال يعاني 
من االصابات، ولم تقصر ادارة الفريق 

في اعداده لمباراة اليوم.

مباراتا اليوم
التوقيتالملعبالمباراة

6:30صباح السالمالكويت � النصر

8:30ستاد ثامركاظمة - الفحيحيل

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي
قدر القادسية ان يلتقي العربي 
وقدر العربي ان يواجه القادسية 
فهما عينان في رأس واحدة أينما 
التقي���ا، واجلماهي���ر على موعد 
القطبن في مواجه���ة جماهيرية 
ي���وم 14 مايو املقب���ل في نصف 
نهائي كأس س���مو األمير للتأهل 
الى املباراة النهائية، فاألصفر تخطى 
أمس اليرم���وك دون عناء بهدفن 
ملهاجمه الشاب سعود املجمد )12 
و71(، فيما واجه العربي صعوبة في 
تخطي الساملية وهزمه بعناء بهدفن 
مقابل هدف بعدما كان متأخرا في 
الشوط األول وحسمت املباراة في 
الوقتن اإلضافين وسجل للساملية 
فرج لهي���ب )41( وللعربي محمد 
زينو )76( ومحمد جراغ )104(.جاء 
الشوط االول من مباراة القادسية 
واليرموك متوسط املستوى ونشط 
االصفر في الربع ساعة االول منوعا 
هجماته عن طريق صالح الشيخ في 
اجلبهة اليمنى وجهاد احلسن في 
اجلبهة اليسرى، كما جنح االصفر 
في التعامل مع املباراة بفضل خبرة 
العبيه، فيما عان���ى اليرموك من 
سوء التنظيم الدفاعي السيما الربع 
س���اعة االول حيث ساد االرتباك 
صفوف���ه لرهبة املب���اراة والحت 
اولى الفرص للقادسية حيث ارسل 
 خلف السالمة كرة عرضية عاجلها

سعود املجمد برأسه لترتد من القائم 
االيس���ر للحارس محمد املطيري 
لتجد صالح الشيخ ليسددها بقوة 
في العارضة)8(.  ولم متر دقيقة 
واحدة حتى ارسل خلف السالمة 
ك���رة عرضية عل���ى رأس املجمد 
ال���ذي حولها برأس���ه من الوضع 
طائرا على يس���ار املطيري )11(، 
ح���اول اليرموك الع���ودة معتمدا 
على حت���ركات الرباعي احملترف 
رودريغ���و وجوني���ور وآليكس 

وفليكس وخبرة احمد هاني، فيما 
برز اليكس بتحركاته النشطة اال 
انه لم يج���د املعاونة من زمالئه. 
وفي الشوط الثاني ظهر اليرموك 
الى  اكثر حتررا وحاول الوصول 
مرمى القادسية ولكن دون فاعلية 
وكانت اخطر الك���رات للبرازيلي 
اليكس اال ان كرته ملس����ت الش�باك 
من اخلارج )55(. وفي الدقيقة 71 
متكن جهاد احلسن من قطع الكرة 
من املدافع عبداهلل الطاهر ليرسلها 
 الى س���عود املجمد املواجه متاما
للحارس محم���د املطيري ليضع 

دندن وسعود ضميد هجمات العربي 
قبل ان تشكل خطورة على مرمى 
حارس����ه حميد القالف وال يعني 
ذلك ان األخضر لم يكن قادرا على 
التس����جيل ولكن خذلته اللمس����ة 
األخيرة من مهاجميه محمد زينو 
وحسن املوس����وي. ولعب مدرب 
الس����املية صالح زكريا بتشكيلة 
محلية ضمت العبا أجنبيا واحدا 
وه����و اميانويل في خط الوس����ط 
ولعب مبهاجم وحيد وهو فرج لهيب 
ويسانده من اخللف املتألق مشاري 
العازمي وعبداهلل البريكي، وظهر 

السماوي بحالة حذرة وجنح في 
احلفاظ على مرماه في الشوط األول 
وخطف هدفا. ولعب مدرب العربي 
دراغان بعناصره األساسية واعتمد 
على الثالثي أحمد موسى ومحمد 
زينو وحسن املوسوي في تهديد 
مرمى اخلصم فكانت الكرة العرباوية 
تصل الى منطقة جزاء الس����املية 
كثيرا، لكنها لم تكن تسفر عن شيء 
ورغم حالة العربي النشطة اال انه 
لم يسجل هدفا في الشوط األول. 
وحدث في الشوط الثاني ما قلب 
أجواء املباراة ملصلحة العربي متاما 
بعدما طرد احلكم مهاجم الساملية 
فرج لهيب )69( وحتولت املباراة 
لألخضر وش����ن هجوما متواصال 
فس����جل هدف التعادل في الدقيقة 
)76( بواس����طة احملترف السوري 
محمد زينو بضربة رأسية متقنة، 
وأدخل قبلها م����درب العربي أمير 
سعيود ومحمد جراغ وأضاع األول 
فرصة ثمينة بعدما وصلته الكرة 
وهو قريب من املرمى، لكنه تباطأ في 
التسديد فضاعت الكرة منه، وفرط 
األخضر في تسجيل هدف ثان بعدما 

حاصر خصمه األقل عددا.
وجنح العربي في تسجيل الهدف 
الثاني ف���ي الوقت اإلضافي األول 
الدقيق���ة )104( عن  وحتديدا في 
طريق محمد جراغ بعدما هيأ له فهد 
احلشاش كرة جميلة سددها بإتقان 

قبل ان تالمس الكرة األرض.
أدار املباراة احلكم علي محمود 
ووجه عدة إنذارات الى إميانويل 
اليوحة  وسعد سرور ويوس���ف 
وحميد القالف ون���واف املطيري 
من الس���املية وطرد زميلهم فرج 
لهي���ب )69(، وأنذر م���ن العربي 
الثويني،  فهد احلشاش ويوسف 
الدقيقة األخيرة من الشوط  وفي 
اإلضافي الثاني طرد بديل الساملية 

بدر السماك.

الكويت لتحاشي مفاجآت النصر وكاظمة لمواصلة المشوار أمام الفحيحيل

تأخر انطالق مباراة القادس���ية واليرموك عن موعدها االصلي عش���ر دقائق بسبب اصرار مراقب املباراة 
حسن شعبان على اس���تبدال العبي القادسية فانيالتهم السوداء لتفادي التقارب والتشابه مع الوان فانيلة 
اليرموك الكحلي���ة وبالفعل تعاون اجلهاز االداري لالصفر مع مراقب املباراة ومر الالعبن بتغيير فانيالتهم 

ذات اللون االسود وارتدوا اللون االساسي وهو االصفر.

خالف 
على الفانيلة

الكرة على ميينه محرزا هدف االمان 
لالصفر. وجنح محمد ابراهيم في 
احملافظة على نسق الفريق حيث 
اش���رك احمد عجب بدال من خلف 
الس���المه ومحمد القطان بدال من 
جهاد احلسن وضاري سعيد بدال 
من علي النمش.  ادار املباراة احلكم 

وليد الش���طي وأنذر كال من حمد 
حمود وفليكس من اليرموك واشهر 
البطاقة احلم���راء ملدافع اليرموك 

عبداهلل الطاهر.

العربي تخطى السالمية

خالف فرج لهيب كل التوقعات 

في الشوط األول فبينما العربي كان 
يهاجم وفي طريقه للتسجيل فاجأه 
لهيب بهدف السبق في الدقيقة )41( 
اثر تس����ديدة مباغتة داخل منطقة 
اجلزاء والفضل في الهدف يعود الى 
مشاري العازمي الذي قام باختراق 
الدفاع وهيأ الكرة له على طبق من 

ذهب، ورغم ان األخضر كان األكثر 
توزيعا للكرات اال انه لم يكن الطرف 
املسيطر متاما، فالساملية كان ينظر 
ايضا الى شن هجمات مرتدة بعدما 
كثف من تواجده في مناطقه الدفاعية 
وأفسد خط دفاعه املكون من سعد 
س����رور ويوسف اليوحة ويوسف 

)هاني الشمري(سعود املجمد سجل هدفي القادسية وهنا يسدد الكرة برأسه  )متين غوزال(مشاري العازمي في كرة مشتركة مع مبارك البلوشي


