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القادسية للعودة من جديد  على حساب 
إيست بنغال في كأس االتحاد اآلسيوي

عبدالعزيز جاسم
س���يكون القادس���ية اليوم 
مطالبا بالفوز وبأكبر عدد ممكن 
من األهداف عندما يستضيف 
الهن���دي على  ايس���ت بنغال 
ملعبه وب���ن جماهيره ضمن 
الرابعة  منافسات املجم����وعة 
في اجلول���ة الرابعة من كأس 
االحت���اد اآلس���يوي، ويحتل 
االص��ف���ر وصاف���ة املجموعة 
الرابعة بف�����ارق نقطتن عن 
الس���وري املتصدر،  االحت���اد 
ومتقدم���ا بنقط���ة واحدة عن 
النجمة اللبناني، بينما يتذيل 
ايس���ت بنغال املجموعة دون 
رصيد م���ن النق���اط. وقد بدأ 
القادسية مشواره في البطولة 
بتعادل ايجابي على أرضه مع 
النجمة 1-1 ثم تعادل سلبا في 
حلب امام االحتاد قبل ان يحقق 
اول فوز له في الهند على ايست 
بنغال 3-2، بينما يدخل ايست 
بنغال صفر اليدين حيث خسر 
جميع مبارياته أولها كان على 
يد االحتاد 1-4 ثم النجمة 3-0 

وأخيرا امام القادسية 3-2.
وفي نفس املجموعة يلتقي 
اليوم النجم���ة مع االحتاد في 

بيروت. 

 األصفر وبداية العودة

يأم���ل القادس���ية ان تكون 
مب���اراة اليوم بداي���ة عودته، 
خصوصا بع���د تعادله األخير 
مع النص���ر في الدوري املمتاز 
1-1 وجن���اح الكويت في القفز 
اياها،  نحو الصدارة ليشاركه 
الذي  الدور األكبر  وس���يكون 
يجب على املدرب محمد ابراهيم 
التركيز عليه هو إخراج الالعبن 
من األجواء احمللية والصعود 
بهم الى االجواء اآلسيوية وفصل 

كل بطولة على حدة، خاصة بعد 
ان تداخلت املسابقات احمللية 
واخلارجية مع بعضها البعض، 
ثم عليه ادخ���ال الالعبن جو 
املباراة وحتفيظهم األس���لوب 
الهجومي املؤكد الذي سيتبعه 
منذ انطالق صافرة البداية أمال 
في تسجيل اكبر عدد من االهداف 
التي رمبا متنحه الصدارة في 
حال تعادل النجمة واالحتاد. 

ويعرف االصفر انه ال مجال 
لألخطاء اليوم امام اضعف فرق 
املجموعة وان الغلطة بعشرة 
أضعافها، خاص����ة انه يسعى 
الى تصدر املجموعة لكي يتمكن 
من خوض مباراة الدور الثاني 
على ارضه والذي يقام بنظام 
خ���روج املغلوب م���ن مباراة 

واحدة.
وبالتال���ي س���يكون العبو 
القادسية مطالبن اوال بالتركيز 
ثم تقدمي االداء اجليد مع النتيجة 
املرجوة الن انصاره لن يقب�����لوا 
بفوز باهت وبش����ق األنفس كما 
كان يحدث في الس���ابق، لذلك 
س���يكون لدى املدرب ابراهيم 
تفكيران إم���ا أن يضرب بقوة 
التي يريدها  النتيجة  ويحقق 

وإما ان يلعب بواقعية ويحقق 
الفوز فقط الن لديه مهمة اخرى 
في ال���دوري املمتاز وتنتظره 
مباراة قمة مع غرميه التقليدي 
العربي ان خسرها او تعادل فيها 

رمبا تضيع عليه اللقب.
وقد بدأت بشائر اخلير تعود 
لألصفر منذ يومن عندما استعاد 
أبرز ق���واه وهو ب���در املطوع 
الذي تعاف���ى من االصابة، كما 
العنزي وأحمد عجب  ان حمد 
باتا جاهزي���ن 100% باإلضافة 
الى املدافع حسن فاضل ومعهم 
الواعد عبدالعزيز املش���عان، 
وسيكون النقص الوحيد متمثال 
في السوري فراس اخلطيب الذي 
لم يتعاف من إصابته بتمزق في 
العضلة الضامة، لذلك سيكون 
السؤال هل سيغامر ابراهيم بكل 
أوراقه الرابحة منذ البداية ام انه 
سيدخرها لوقت آخر في حال 
س���اءت األمور خالل مجريات 

املباراة.
وعلى اجلبهة األخرى يدرك 
ايس���ت بنغال ان���ه كان قريبا 
من التعادل مع القادسية على 
أرضه لكنه يعلم في نفس الوقت 
ان الظروف واألجواء تختلف 
وبالتال���ي بات علي���ه الهجوم 
وإنقاذ األمل األخير اذ ال بديل 
له عن الفوز وأي نتيجة أخرى 
تعني خروجه قبل جولتن من 

النهاية. 

 طاقم صيني يدير المباراة

يدير املباراة احلكم الصيني 
فان كي ويعاونه مواطناه املساعد 
االول هاو واميينغ واملس���اعد 
الثاني سو جيغي واحلكم الرابع 
السعودي عبدالرحمن القحطاني، 
ويراقب املباراة القرغيزستاني 

كامل توكاباييف.

جواد وصالح عسكر مع العبني من جمباز الساملية

سعود املجمد تألق مع األصفر في املباريات األخيرة

تيلر في »سلة الصليبخات« 

السالم: صورة إيجابية للعبة
أعرب رئيس احتاد السلة الشيخ حمد السالم 
عن أمله بأن تعكس بطولة كأس االحتاد املستوى 
احلقيقي لألندية املشاركة وأن تنجح األندية 
في تقدمي املستوى الذي يليق بسمعة اللعبة 

في الكويت. وقال السالم: »لقد قدمت األندية 
خالل بطولة الدوري مس����تويات طيبة أمتنى 
أن تواصل تقدميها وأن تنجح بعكس صورة 

ايجابية للعبة.

 يحيى حميدان
وصل الى البالد أمس محترف الفريق 
االول لكرة السلة بنادي الصليبخات االميركي 
ميلفن لويس تيلر الذي تعاقدت مع ادارة 
النادي لتدعيم صفوف الفريق في بطولة 
كأس االحتاد والتي سيبدأ الفريق مبارياته 

فيه���ا غدا مبواجهة اجلهراء. وانضم تيلر 
)28 سنة( الى تدريبات سلة الصليبخات 
مباش���رة عقب وصوله، ويلعب في مركز 
الس���نتر )حتت الس���لة( وميتاز بالطول 
الفارع 208 س���م ولم يسبق له اللعب في 

دول اخلليج.

جمباز السالمية يعود بعد غياب 20 عامًا

بعد انقطاع وغياب 20 عاما عن املش���اركة في 
مس���ابقات لعبة اجلمباز متكن فريق الساملية من 
احلصول على املركز الثالث في بطولة السن العام 
التي أقيمت األسبوع املاضي خلف كاظمة والعربي، 
ليحصل »الس���ماوي« على أول نقطة له في كأس 
التفوق بعد هذا الغياب الطويل والقسري للعبة.

وقد أكد املدير الفني للعبة بالس���املية صالح 

عسكر ان هذه اللعبة املستحدثة في النادي سيكون 
لها شأن كبير في املستقبل، فهذا هو املوسم األول 
التي تشارك فيه بعد 20 عاما بسبب شطب اللعبة 
في السابق اثر احتراق صالة اجلمباز في النادي 
بعد الغزو العراقي، وهذا ما جعل الالعبن يتجهون 
الى نادي كاظمة الذي اس���تفاد كثيرا من قدراتهم 

فأحرز العديد من األلقاب.

الكويت يبدأ الدفاع عن »كأس السلة« أمام التضامن
مواجهة قوية بين الساحل والنصر.. والقادسية في »نزهة«

يحيى حميدان
تنطلق مساء اليوم بطولة كأس احتاد السلة 
بإقامة 3 مباريات في املجموعة األولى، حيث 
يفتتح الساحل والنصر املباريات عندما يلتقيان 
في صالة عبدالعزيز اخلطيب بالنادي العربي 
في اخلامس����ة مساء، تتبعها في السابعة على 
نفس الصالة مواجهة الكويت حامل اللقب مع 
التضامن، ويلعب القادسية مع الشباب في صالة 

نادي الصليبخات في السابعة والنصف.
هذا وتقام البطولة بنظام الدوري بعد ان مت 
تقسيم الفرق ال� 12 الى مجموعتن، وتلعب فرق 
املجموعة االولى اليوم، فيما تبدأ فرق املجموعة 
الثانية التي تضم اجلهراء والصليبخات والعربي 
واليرموك وكاظمة والساملية مبارياتها غدا، على 
أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة الى الدور نصف 
النهائي، وتلتقي الفرق فيه بطريقة املقص من 
مباراة واحدة ويتأهل بعدها الفائزان الى املباراة 
النهائية. وستكون بداية حامل لقب البطولة 
الكويت س����هلة عندما يواجه التضامن، وذلك 
للفوارق الشاس����عة بن اجلانبن والتي متيل 
لصالح االبيض الذي يضم مجموعة من الالعبن 

املميزين الذين شاركوا في املنتخبات الوطنية 
لسنوات طويلة، ويأتي على رأس هؤالء يحيى 
البحر وحسن اخلباز والبحريني أحمد املطوع 
واالميركيان اندريه بيتس وايرا كالرك، فيما 
سيفتقد الفريق خدمات ثالثة من العبيه وهم 
راشد رياض وراشد علي وعبدالرحمن جمعة، 
وذلك إليقافهم من االحتاد، أما التضامن فيأمل 
اخلروج بأقل األضرار أمام حامل لقب البطولة 

وأحد ابرز املرشحن للحفاظ عليه.
وفي أقوى مواجهات اليوم، ستكون الكفة 
متساوية بن الساحل والنصر، وان كانت هناك 
أفضلية بسيطة لصالح االول نظرا لكثرة النجوم 
املوجودين في صفوفه ويعد أبرزهم شايع مهنا 
وعبداهلل الشمري وأحمد فالح وصالح يوسف، 
فيما تضم صفوف العنابي مجموعة جيدة من 
الالعبن بتواجد منصور جلوي وبدر العتيبي 
ويوسف النوت وعلي العدواني، وتضم صفوف 
النصر محترفا أجنبيا مميزا هو االميركي جسنت 
براندن.  وفي املواجهة األخيرة، سيكون حصول 
القادسية بطل الدوري على نقطتي املباراة أمام 

الشباب »مسألة وقت« ال أكثر.

غزال يفوز على فونو بأبطال الدورات
تتواصل في السابعة مساء اليوم منافسات اليوم الثالث لبطولة 
أبطال الدورات الرمضانية التاسعة والتي يستضيف منافساتها 
مركز حسن ابل مبنطقة الدسمة، حيث تبدأ اليوم مواجهات الدور 
ربع النهائي والذي يشهد أربعة لقاءات جتمع بن بنك اخلليج مع 
الفائز من لقاء اجلهراء والوطنية لالتصاالت، ويليه في السابعة 
والنصف لقاء فريق غزال للتأمن مع الفائز من فريقي النظاراتي 

حسن واملرحوم ماجد حسن.
وقد شهدت منافسات يوم أمس األول »يوم انطالق البطولة« 
استبعاد فريق مش���اريع اخلير بطل دورة الوطنية لالتصاالت، 
ليحل فريق بنك اخلليج بطل بطولة النائب الصيفي مبارك الصيفي 
محله وذلك لعدم اس���تيفاء األول للش���روط والقوانن الداخلية 
للبطولة س���واء من مشاركة الالعبن الفائزين بلقب البطولة أو 
بش���أن الالعبن احملترفن حيث ان الفري���ق الفائز بلقب بطولة 
الوطنية لالتصاالت يجمع بن صفوفه العديد من احملترفن وهو 

ما قلل من فرص مشاركته.
وبالعودة إلى أحداث لقاءات اليوم األول، جنح الفريق البديل 
بنك اخلليج في حجز أول بطاقات التأهل إلى دور الثمانية وذلك 
بتحقيقه فوزا صعبا على فريق املنيع بطل دورة الشهيد يوسف 
املشاري بنتيجة 3-1 بركالت الترجيح بعدما انتهى الوقت األصلي 

للمباراة بتعادل الفريقن بهدفن لكل منهما.
وف���ي ثاني اللقاءات والذي جم���ع ب���ن فريق�����ي فونو بطل 
دورة املرح��وم شمالن احلس���اوي وفريق غزال للتأمن بط����ل 
دورة الزلزل���ة، جنح األخير في اقتن���اص فوز صعب أيضا من 
األخير بنتيج���ة 3-2 بركالت الترجيح بع���دم���ا انتهى الوقت 
األصلي للمب���اراة أيضا بالتعادل االيج���اب���ي بن كال الفريقن 

بهدف لكل منهما.

الكويت يالقي 
النصر في »الصاالت«

الفحيحي����ل  س����حق 
اجلهراء بنتيجة كبيرة 
قوامه����ا 18–6 في اللقاء 
ال����ذي جمعهم����ا عل����ى 
صال����ة ن����ادي اليرموك 
ضمن األسبوع اخلامس 
الثانية في  للمجموع����ة 
دوري الصاالت، ويلتقي 
اليوم على الصالة نفسها 
الكويت والنصر ضمن 
مواجه����ات املجموع����ة 
الثانية والتي س����تحدد 
بشكل كبير هوية املتأهل 
إلى الدور ربع النهائي. 

ويفتق����ر الكويت إلى 
جه����ود العب����ه اإليراني 
محمودي����ان لإليق����اف 
مبارات����ن فيم����ا ميتلك 
العناب����ي مجموعة من 
الواعدي����ن،  الالعب����ن 
وتب����دأ قن����اة »العدالة« 
اليوم بث مباريات دوري 
الصاالت بصحبة استديو 
حتليلي قبل وأثناء وبعد 

املباراة.

إيست بنغالالقادسية

6:30
الثالثة الرياضية

النادي الكويتي الريا�صي لل�صم

دعــــــــــــوة
ي�صر رئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة النادي الكويتي الريا�صي لل�صم 

دعوة ال�صادة اأع�صاء اجلمعية العمومية بالنادي حل�صور اجتماع 

متام  يف  وذل��ك  للنادي  ال�صنوية  العادية  العمومية  اجلمعية 

2010/5/25م،  املوافق  الثالثاء  يوم  م�صاء  من  ال�صابعة  ال�صاعة 

 4 ق   - الفيحاء  منطقة  يف  الكائن  الرجال  فرع   - النادي  مبقر 

بجوار حديقة بن ر�صد.

وذلك للنظر ومناق�صة جدول الأعمال التايل:

الريا�صي  للمو�صم  ل��ل��ن��ادي  الإداري  التقرير  واع��ت��م��اد  مناق�صة   - 1

.)2010/2009(

مناق�صة واعتماد التقرير املايل لل�صنة املالية املنتهية يف 2010/3/31م.  - 2

املالية  ال�صنة  ع��ن  ل��ل��ن��ادي  امل��ق��رح��ة  امل��ي��زان��ي��ة  م�����ص��روع  مناق�صة   - 3

.)2011/2010(

ومن  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  ال�صادة  من  املقدمة  القراحات  مناق�صة   - 4

ال�صادة اأع�صاء اجلمعية العمومية امل�صددين للتزاماتهم املالية وذلك يف 

موعد اأق�صاه ال�صاعة )9( من م�صاء يوم ال�صبت املوافق 2010/5/1م.

5 - تعيني مراقب ح�صابات للنادي وحتديد مكافاأته ال�صنوية.

مالحظات هامة:

الذين م�صت على  للنادي من الأع�صاء  العمومية  تتكون اجلمعية  پ 

ع�صويتهم �صنة ميالدية فاأكرث وامل�صددين للتزاماتهم املالية حتى 

نهاية �صهر فرباير 2010 )ال�صابق لنعقاد اجلمعية العمومية(.

نرجو اإح�صار البطاقة املدنية الأ�صلية اأو �صهادة اجلن�صية ليتمكن  پ 

الع�صو من ح�صور الجتماع.

جمل�س الإدارة

مساعد العازمي عيسى العون طارق احلسون أحمد الظفيري

»الهيئة« تعلن أسماء المعينين إلدارات األندية المؤقتة الـ 8
عايـش: رفضـت إدارة النصـر لتعارضهـا مـع وظيفتـي فـي الهيئة التـي تتطلـب التدقيق واإلشـراف

اجلزاف ق����د اعلن بع����د اجتماع 
مجلس ادارة الهيئة اول من امس 
عن تشكيل مجالس ادارات جديدة 
لالندية مكونة من خمسة افراد لكل 
ناد وملدة ثالثة شهور على ان يكون 
هؤالء م����ن موظفي الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة خلفا للجان 
السابقة التي انتهت مهامها بانتهاء 

السنة املالية 31 الشهر املاضي.
وكانت االوساط الرياضية وفور 
اعالن الهيئة عزمها تعين موظفيها 
في اللجان املؤقتة اجلديدة لالندية 
قد اثارت الس����ؤال املثير للجدل 
السنوات املاضية واملتعلق بجواز 
اجلمع بن املناصب والذي يتعارض 
مع فقرات املادة 5 من قانون 2005/5 
والذي يحظر اجلمع بن املناصب، 
حيث ذكر انه ال يجوز لشخص ان 
يجمع بن عضوية أي من مجالس 
ادارات الهيئات الرياضية س����واء 
او احتادات  اندية رياضية  كانت 
او اللجنة االوملبي����ة والعمل في 
وظيفة قيادية بأجر او مكافأة بأي 
من الهيئات واعتبر مستقيال من 

عمله من تاريخ حتقق اجلمع.

فالح املطيري نائب الرئيس، ناصر 
الشمري امن السر العام، رياض 
الرغيب ام����ن الصندوق، مبارك 

اجليماز عضوا.
الهيئ����ات  ادارة  وكان مدي����ر 
الرياضية واالندية بالهيئة العامة 
للش����باب والرياضة احمد عايش 
قد اعتذر عن تكليف مجلس ادارة 
الهيئة له بترؤس اللجنة املؤقتة 
الدارة نادي النصر مبديا استغرابه 
من هذا التكليف، قائال في تصريح 
ل� »األنباء« ان وظيفتي في الهيئة 
من صميم مهامها االشراف ومراقبة 
االندية الرياضية فإن قبلت تولي 
رئاسة مجلس ادارة أي ناد وليس 

النصر فمن يراقبني؟
واضاف ان اجلمع بن وظيفتي 
احلالية ورئاسة أي جلنة مؤقتة 
يتع����ارض مع اللوائ����ح والنظم 
املتعلق����ة مبهام����ي كمدير الدارة 
الهيئ����ات الرياضية التي تتطلب 
التدقيق واالشراف السيما اللوائح 
املالية، فكيف ينسجم قبولي لهذه 

املهمة مع طبيعة عمل االدارة.
وكان مدير ادارة الهيئة فيصل 

ذكر اهلل امن السر العام، خليفة 
الطراروة ام����ن الصندوق، احمد 

الشايجي عضوا.
»خيطان«: هاني القريني رئيسا، 
عهدي بورس����لي نائب الرئيس، 
سليمان املديرس امن السر، عماد 
اخلميس ام����ن الصندوق، غازي 

اجلالوي عضوا.
»النصـر«: نوري العنزي رئيسا، 

املطيري امن الصندوق، جاس����م 
الصفار عضوا.

»التضامن«: فالح الدبيس رئيسا، 
بدر احلليبي نائب الرئيس، مساعد 
القطان امن الس����ر العام، مصلح 
الرشيدي امن الصندوق، صالح 

السويلم عضوا.
»اليرموك«: عيسى العون رئيسا، 
حامد الهزمي نائب الرئيس، جاسم 

الصندوق، عالء العوض عضوا.
»الساحل«: غازي السبيعي رئيسا، 
خلف املطيري نائب الرئيس، جاسم 
الغايب امن الس����ر العام، مشعل 
العازم����ي امن الصن����دوق، علي 

عبدالصمد عضوا.
»اجلهراء«: احمد الظفيري رئيسا، 
منير الفارس نائب الرئيس، وليد 
الس����لطان امن السر العام، فالح 

»القادسية«: طارق احلسون رئيسا، 
سعد احلوال نائب الرئيس، احمد 
البغلي امن السر العام، عادل قمبر 
امن الصندوق، عبداهلل ذكر اهلل 

عضوا.
»الصليبخـات«: مس����اعد العازمي 
الش����ريدة  رئيس����ا، عبدالعزيز 
نائب الرئيس، حس����ن تقي امن 
الس����رالعام، نواف الظفيري امن 

اعلن مدير ادارة شؤون االعالم 
والنشر الناطق الرسمي باسم الهيئة 
توفيق العي����د ان رئيس مجلس 
االدارة املدير العام فيصل اجلزاف 
اصدر عدة قرارات بتعين مجالس 
ادارات مؤقتة الدارة شؤون اندية: 
القادسية، الصليبخات، الساحل، 
اجله����راء، التضام����ن، اليرموك، 
النصر، خيطان ملدة ثالثة شهور 
اعتبارا من 2010/4/5، وافاد بأنه 
س����يعقد اليوم اجتماعا مع هذه 
املجالس املؤقتة في العاشرة صباحا 
مبسرح الهيئة. واضاف العيد انه 
على مجالس االدارات املؤقتة دعوة 
اجلمعية العمومية العادية للنادي 
وفقا حلكم امل����ادة 15 من النظام 
االساس����ي النتخاب مجلس ادارة 
جديد خالل ثالثن يوما من تاريخ 
صدور هذا الق����رار الدارة النادي 
على ان يك����ون املجلس املنتخب 
مس����تمرا في مهامه ط����وال املدة 
املتبقية فقط للدورة 2012/2008. 
وكان أحمد خزع����ل رفض تولي 

رئاسة القادسية.
وفيما يلي اسماء هذه االدارات: 

مهمتها الدعوة لالنتخابات خالل 30 يومًا.. واجتماع معهم يعقد اليوم في مسرح »الهيئة«


