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)هاني الشمري(تسجيل األعضاء اجلدد في اجلمعية العمومية لكاظمة شهد حضورا كثيفا 

محمود أبو القاسم وعدنان ابل وفيصل الصولة في افتتاح الدورة

د.يوسف جواد يتسلم درعا تذكارية من د.عبدالرحيم ذياب بحضور عباس دشتيذوو االحتياجات اخلاصة يستعدون للسباق

»البحري« افتتح دورة مدربي التجديف

المالية يهزم الهيئة في »الوزارات«

افتتحت جلنة الش����راع والتجديف والكاي����اك في النادي البحري 
دورة دراس����ات مدربي التجديف والتي تنظمه����ا بالتعاون مع مركز 
اعداد القادة التابع للهيئة العامة للش����باب والرياضة وتستمر حتى 
مطلع ابريل املقبل. وحضر افتتاح الدورة كل من نائب رئيس اللجنة 
وعضو مجلس ادارة النادي محمود ابو القاس����م ونائب رئيس مركز 
اعداد القادة عدنان ابل مبش����اركة احملاضر الدولي للتجديف فيصل 
الصولة، وحضور ع����دد من مدربي التجديف واملدربني املس����اعدين 
والالعب����ني. وأكد ابل ح����رص املركز على التعاون م����ع االندية عامة 
و»البحري« واالندية املتخصصة خاصة في تنظيم الدورات التي من 
شأنها ان تساهم في االرتقاء بااللعاب الرياضية وفي تأهيل املدربني 
واحلكام، فيما اش����اد ابو القاس����م بدور مركز اعداد القادة وبالهيئة 
العامة للش����باب والرياضة، منوها مبساعي النادي البحري احلثيثة 
في النهوض واالرتقاء برياضات التجديف والشراع والكاياك بصفته 

النادي املتخصص بالرياضات البحرية.

واصل فريق وزارة املالية تقدمه ف���ي بطولة دوري الوزارات 
والهيئات احلكومية لكرة القدم اثر فوزه على فريق الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة 1 - 0 ضمن املجموعة الرابعة، محققا ثالث 
نقاط مهمة في البطولة وأحلق هزمية جديدة بفريق الهيئة، فيما 
جنح فريق الشؤون في تخطي التخطيط 8 - 3، وفاز فريق الهيئة 

العامة للصناعة على الزراعة 4 - 1.

نجاح كبير لماراثون الجامعة السنوي

حتول ماراثون اجلامعة الس����نوي )اليونسكو( 
الذي اقيم اول من ام����س برعاية عميد كلية العلوم 
االدارية د.راشد العجمي الذي ناب عنه د.يوسف جواد 
وبحضور عميد ش����ؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب 
ومساعده د.علي النامي وحمد املطرشي من الوطنية 
لالتصاالت والعديد من القيادات الى مهرجان اكثر من 
رائع شارك فيه اكثر من 1500 من الطالب والطالبات 
واعضاء هيئة التدريس واملوظفني واملوظفات وذوي 
االحتياجات اخلاص����ة باجلامعة باالضافة الى رواد 
اجلامعة وبراعم االندية وابطال نادي املعاقني ورجال 

الصحافة واالعالم.
واعرب نائب راعي املهرجان د.يوسف جواد عن 
سعادته باحلضور واضاف ان ما مييز ماراثون هذا 
العام بخالف مش����اركات االسرة اجلامعية من طالب 
وطالبات واعضاء هيئة التدريس املشاركات اخلارجية 

من البراعم لالندية ونادي املعاقني وبعض االجهزة 
االخرى، مضيفا ان الهدف من هذا املهرجان هو تشجيع 
اجلميع على ممارسة الرياضة وحتقيق اهداف اجلامعة 
بان يكون العقل السليم في اجلسم السليم، ونأمل في 

استمرار هذا املهرجان واستمتاع اجلميع به.
وقال عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب ان 
هذا النشاط كان ينظمه النشاط الثقافي في السابق 
ولكننا حولناه الى ادارة االنشطة الرياضية وهي املكان 
الصحيح وحققت النجاح املنشود عن طريق مشاركة 
الطلبة والطالبات واعضاء هيئة التدريس والول مرة 
نش����رك ذوي االحتياجات اخلاصة، وبراعم االندية 
واولياء امور الطلب����ة وقد حصلنا على دعم العديد 
من الشركات. وحتدث مدير ادارة االنشطة الرياضية 
ومدير املهرجان عباس دش����تي فاعرب عن سعادته 
لتحول س����باق املاراثون السنوي الى عرس رياضي 

شمل اجلميع واضاف ان الرياضة جزء ال يتجزأ من 
اساسيات احلياة اليومية لالنسان وان ادارة االنشطة 
الرياضية باجلامعة وعمادة شؤون الطلبة سباقة في 
غرس املفاهيم واالسس القيمة للفرد خلدمة املجتمع 
عن طريق احملافظة على الصحة. ثم قام نائب راعي 
املهرجان وعميد شؤون الطلبة ومساعده بتكرمي ابطال 
املاراثون والشركات املساهمة ونادي املعاقني، وفيما 

يلي ابطال املاراثون ملختلف املسابقات:
اوال: الطالب: منصور معيوف وعبدالرزاق اخلالدي 

ومقداد خان وسويف العمري.
الطالبات: كوثر الشمالي وفاطمة عباس وسارة 

فرحان وليلى افادي ومرمي فضل اهلل.
اعضاء هيئة التدريس واملوظفون: تيسير سميح 
وحمد الفرحان وحمود رافع وعبدالستار الوجيمي 

وحسن عبداهلل العيدان.

عضوات هيئة التدريس واملوظفات: ارمجاد ماير 
وجناة عيسى جوادي وجناة سلمان وياسمني سلطان 

وماجدة قاسم.
ذوو االحتياج����ات اخلاصة م����ن اجلامعة: احمد 
ابوالس����عود وعبدالهادي البسام وابراهيم اخلالدي 

وعبدالعزيز املطيري.
اما ابطال نادي املعاقني فهم: خالد الصليلي ونصار 

العازمي واحمد املطيري ومحمد اخلليفة.
ابط����ال االندية: فيصل اخلض����ر وعبداهلل مطلق 
وعبداهلل الوطيبي وفهد الفضلي وعيسى وليد وناصر 
مرحي وزين العابدين قاسم وعلي الشريدي وحسني 

عبداهلل وسعود العيسى.
ابطال الدراجات: مازن اخلالدي وفيصل العازمي 
وعبداهلل الشمري وسعد السبيعي، ومن رجال الصحافة 

بالل غملوش وعبدالعزيز جاسم.

انتهاء فترة التسجيل باألندية وإسقاط عضوية غير المسددين الشتراكاتهم
مبارك الخالدي

التاسعة  يسدل الستار في 
مساء اليوم على تلقي طلبات 
العضوي����ة اجلدي����دة لألندية 
الشاملة واملتخصصة والذي كان 
قد بدأ العمل به اعتبارا من االول 

من فبراير املاضي.
اندي��ة كاظم��ة  وقد شهدت 
والنصر والشب��اب حض��ورا 
اإلقب��ال  غير مسب��وق وف��اق 
عل��ى التسجي��ل حاج��ز 10 آالف 
عض��و لك��ل منها في مؤشر على 
اتساع القواعد االنتخابية للقوائم 
املتنافسة على مقاعد مجالس 
ادارات االندي����ة في االنتخابات 

املقرر اجراؤها 2012.
كما ش����هدت اندية اجلهراء 
والساحل والفحيحيل والساملية 
والصليبخات اقباال كبيرا يعكس 
اهتمام الرياضيني في تلك املناطق 
على التخطيط املسبق لتحقيق 
اهدافهم املستقبلية، في حني شهد 
الكويت استقرارا نسبيا  نادي 

عكسته قلة كثافة االقبال.
وبعكس التوقعات كان اإلقبال 
ضعيفا في العربي في مؤش����ر 
يعكس التذمر لدى أبناء اجلمعية 

بني القواعد االنتخابية للروابط 
االجتماعية بينها.

الهيئة رقم  ووفق تعمي����م 
1 لس����نة 2010 واملنظم آلليات 
القي����د والتس����جيل لالعضاء 
اجلدد وسداد الرسوم لالعضاء 
الس����ابقني ف����إن االندية ملزمة 
انتهاء  بإعداد احصائيات فور 
املقرر  املالية 2010/3/31  السنة 
لها اليوم باالعضاء املس����ددين 
اللتزاماتهم املالية وغير املسددين 
بعد إخطارهم بش����كل قانوني 
متهي����دا إلصدار قرار بش����طب 
عضوياتهم وإلغائها ملخالفتهم 
القانون طبقا حلكم املادة 9 من 

النظام االساسي لالندية.
وق����د تواف����ر ل����دى أمانات 
الصن����دوق ف����ي االندية مبالغ 
كبيرة نظير االقبال غير املسبوق 
على عمليات القيد والتسجيل مت 
حتويلها الى حسابات االندية في 
البنوك، وقد حرصت الهيئة على 
التدقيق املالي لعملية التحصيل 
وفق االنظمة واللوائح والسندات 
اخلاصة بهذا الشأن لضمان عدم 
مخالفة االندية للقوانني املنظمة 

لهذا الشأن.

الرئيسية.
وش����هد التضامن وخيطان 
هدوءا الفت����ا بالرغم من توالي 
عملية التسجيل لالتفاق املسبق 

العمومية بالنادي من االوضاع 
السيئة التي وصل اليها مستوى 
النزاعات  كل االلعاب بس����بب 
واملشاحنات بني القوائم الثالث 

كاظمة والنصر والشباب تجاوزت 10 آالف عضو جديد

»اإلدارية« تؤكد صحة إجراءات
الفحيحيل بعدم قبول 2700 عضو

مبارك الخالدي
رفضت احملكمة االدارية في جلستها املنعقدة صباح أمس، 
الدعوى التي تقدم بها عدد من الراغبني في التسجيل بعضوية 
نادي الفحيحيل، وصادقت على صحة اجراءات مجلس االدارة 
برفض قبول طلبات 2700 عضو جديد، لعدم استيفاء الشروط 
املطلوبة للقيد والتسجيل. ويعني احلكم فيما يعنيه، بطالن قرار 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، الصادر مؤخرا بقبول تسجيل 
االعضاء الواردة أسماؤهم بصحيفة الدعوى، األمر الذي يعني 
ان املتقدمني لن يحق لهم املشاركة في انتخابات 2012 كأعضاء 
في اجلمعية العمومية للنادي. اجلدير بالذكر ان ادارة الفحيحيل، 
لم تقبل طلبات املدعني على س��ند من القول، انهم لم يش��فعوا 
طلباتهم بشهادة حسن السير والسلوك، والتي تصدر من االدارة 
العامة لالدلة اجلنائية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تثبت خلو 

حالتهم اجلنائية من السوابق.

فليطح: اللجان 
المعينة لألندية 

مستمرة
 قال����ت الهيئ����ة العامة 
للشباب والرياضة ان اللجان 
ادارة  املؤقتة املعين����ة في 
ش����ؤون االندية الرياضية 
املنحلة مستمرة في عملها 
وفقا لق����رارات الهيئة، ولم 
تط����رأ اي تغييرات جديدة 
بشأنها او استبدالها بلجان 
جديدة.  وق����ال نائب مدير 
عام الهيئة لشؤون الرياضة 
د.حم����ود فليطح ل� »كونا« 
ام����س »ان قرار متديد عمل 
القيام بتعينات  أو  اللجان 
جديدة لن يتخذ قبل اجتماع 
املقرر  الهيئة  ادارة  مجلس 

في 4 ابريل املقبل«.
 واوضح أن مجلس ادارة 
الهيئة ه����و املخول باتخاذ 
القرارات املناس����بة وفق ما 
تقتضيه مصالح الش����باب 
والرياضة، ونفى د.فليطح 
ما تردد ح����ول قيام الهيئة 
بتعي����ني اعض����اء جدد في 
ادارات األندية املنحلة بدال 
اللجان احلالية، مؤكدا  من 
ان هذه األنب����اء عارية عن 

الصحة.

بعد فوزهما على النصر والفحيحيل

الكويت وكاظمة في نصف نهائي كأس األمير
وجه هجمات كاظمة ليس���جل 
ناصر فرج اول األهداف برأسه 
بعد متريرة متقنة من عبداهلل 
دشتي وواصل البرتقالي ضغطة 
بغية مضاعفة النتيجة وأضاع 
العديد من الف���رص لكن جاء 
الثاني بنيران صديقة  الهدف 
بعد ان حاول حس���ني س���راج 
إبعاد عرضية نواف احلميدان 
من ركلة ركنية لكنه وضعها 
قوية باملرمى )26( وكان الرد 
الفحيحي���ل خجوال حتى  من 
انه لم يصل الى مرمى حارس 
كاظمة احم���د الفضلي بهجمة 
خطرة إال مرة واحدة عن طريق 
انفراد املغربي زهير بن واحي 
الذي وضع الكرة خارج املرمى 

.)29(
وفي الشوط الثاني انهمرت 
أهداف كاظمة وس���جل له فهد 
الفهد بعد خط���أ من احلارس 
)64( ث���م ناص���ر ف���رج بعد 
حتضير جيد من فهد الفهد )69( 
والكسندر انديتش )88(، فيما 
سجل للفحيحيل حسني سراج 
بعد تخطيه عددا من الالعبني 
)58( وزهير بنواحي )71( عن 
ضربة جزاء، وس���يطر كاظمة 
على مجريات اللعب ولم يجد 

صعوبة في حتقيق الفوز.
أدار املب���اراة حمد بوجروه 
وظهر بشكل جيد وأنذر الكسندر 
وأحمد الفضلي من كاظمة وزهير 

بنواحي من الفحيحيل.

ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم
تأهل الكويت وكاظمة لنصف 
نهائي كأس س���مو األمير لكرة 
القدم بع���د فوزهما على النصر 
والفحيحيل 1-0 و5-2 وسيلتقيان 

معا في 14 مايو املقبل.
وجنح األبي���ض في حتقيق 
الفوز بهدف سجله علي الكندري 
)25( فيما سجل كاظمة فوزا كبيرا 
وسجل له ناصر فرج )4 و69( 
وفه���د الفهد )64( والبوس���ني 
الكسندر انديتش )88( وحسني 
سراج باخلطأ في مرماه )26( فيما 
س���جل هدفي الفحيحيل حسني 
س���راج )58( وزهي���ر بنواحي 

.)71(
ومع بداية الشوط األول بدا 
التحفظ واضحا من قبل العبي 
الكويت والنصر وانحصر اللعب 
أكثر في الوسط من دون خطورة 
على مرمى الفريقني والتي عابها 
فقط اعتماد الفريقني فقط على 
الكرات العرضية حتى استفاق 
الكوي���ت وإدرك ان الوقت مير 
وعليه تس���جيل ه���دف، وفعال 
بدأت الهجم���ات اخلطرة والتي 
كانت اولها من تسديدة للبرازيلي 
كاريكا تصدى لها احلارس محمد 
الصالل ببراعة )23( ثم جاء هدف 
التقدم بعد عرضية من العماني 
الى  العجمي لتصل  اس���ماعيل 
كاريكا الذي ملس���ها وحولها في 
نف���س الوقت الى علي الكندري 
ليسددها قوية في سقف املرمى 

)25( ثم خرج الكندري بعد الهدف 
ب� 7 دقائ���ق اثر اصابته بتمزق 
عضلي ودخل بدال منه وليد علي 
ورمبا كان الهدف مبثابة الصدمة 
والصحوة للعنابي والذي امسك 
بزمام االمور وس���نحت له عدة 
فرص خط���رة أوالها كانت من 
تسديدة للبرازيلي باتريك فابيانو 
داخل منطقة اجلزاء ذهبت فوق 

العارضة )28( ثم جاء مواطنه 
مارسيلو ووضع كرة رائعة على 
يسار خالد الفضلي مرت بجانب 
القائم )41( وقبل نهاية الشوط 
بدقيق���ة كاد الكويت ان يخطف 
الهدف الثاني لكن تسديدة جراح 
العتيقي الذي كان مبواجهة املرمى 
ذهبت بعيدة عن القائم األيسر.

وفي الشوط الثاني لم ميسك 

حارس النصر محمد الصالل أي 
كرة بيديه إال إذا عادت من العبيه 
إليه بسبب تكتل فريق الكويت 
امام مرماه بجميع الالعبني منذ 
انطالق الشوط باستثناء كاريكا 
الذي لم يتمكن من التفوق على 
العماني عصام فايل في اي كرة 
لكن سيطرة العنابي لم تثمر عن 
شيء حتى ان الفرص اخلطرة 

كادت تكون معدومة بس���بب 
متركز دفاع الكويت السليم ومن 
خلفهم احلارس خالد الفضلي 
وتعتبر تسديدة مارسيلو هي 
األخطر لكنها كانت ضعيفة بيد 
الفضلي ف���ي الدقيقة )75( ثم 
اجرى مدرب النصر البرازيلي 
مارسيلو كابو تبديلني بسحب 
املدافعني احمد الرشيدي وعصام 

فاي���ل وادخل بدال منهما العب 
الوس���ط البرازيلي ارنس���تو 
فيريرا واملهاجم الش���اب زبن 
العن���زي إال ان تبديالت���ه لم 
تثمر عما كان يسعى وراءه بل 
بالعكس كاد كاريكا ان يضاعف 
النتيجة لألبيض بعد ان انفرد 
باحلارس الصالل وسددها قوية 
إال ان الصالل أبعدها بأعجوبة 

لقوة الكرة.
أدار املب���اراة احلك���م ناصر 
العن���زي وأنذر من الكويت فهد 
عوض ووليد علي ومن النصر 

محمد راشد.

 البرتقالي »خلصها« باألول

وفي املباراة الثانية لم يصمد 
الفحيحيل سوى 4 دقائق في 

)عادل يعقوب(ناصر فرج يسدد الكرة على مرمى الفحيحيل )هاني الشمري(باتريك ڤابيانو يسدد الكرة في مواجهة عبداهلل املرزوقي


