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الصليبخات لتجاوز الساحل في كأس ولي العهد  

مشعل ذياب من ابرز االوراق الرابحة في الصليبخات

الشباب في مواجهة الفحيحيل ضمن املرحلة األولى 

مبارك الخالدي 

تنطلق مساء اليوم مواجهتا املرحلة األولى 
لبطولة كأس ولي العهد في نســــختها الـ 22 
للموســــم 2014-2015 بلقاءين، حيث يلتقي 
الصليبخات مع الســــاحل على ستاد مبارك 
العيار بنادي اجلهراء، وفي املباراة الثانية يحل 
الفحيحيل ضيفا على الشباب، وتقام املباريات 
وفق نظام خــــروج املغلوب، إذ من املقرر أن 
جتري قرعة املرحلة الثانية من البطولة في 
قاعة االجتماعات باحتاد الكرة مساء غد األربعاء 
بني الفريقني الفائزين من مواجهتي اليوم مع 
فريقي خيطان واليرموك، ومن املقرر أن تقام 
املباراتني في الـ 9 من الشهر اجلاري. ووزعت 
الفرق املشاركة في البطولة وفق ترتيبها في 
بطولة الدوري للموســــم املنصرم، ويتصدر 
القادسية سجل أبطال البطولة بالفوز بالكأس 
8 مرات آخرها املوسم املاضي يليه العربي بـ 
6 بطوالت والكويت بـ 5 القاب، ويتســــاوى 
الساملية وكاظمة بعدد مرات الفوز ملرة واحدة 
وتتسم املباريات بطابع الكؤوس الذي ال يعترف 
بالتاريخ األمر الذي يفتح باب املفاجآت على 
مصراعيه إمعانا في رغبة الفرق في نيل شرف 
الفوز باللقب الغالي ما يضيف على املباريات 

بشكل عام اإلثارة واحلماس.

مواجهتان متكافئتان 

وتبدو الفرصة مواتية للصليبخات لتجاوز 

الساحل للفارق البدني واملهاري بني الالعبني 
ومييل تاريخ لقاءات الفريقني ملصلحة أبناء 
الصليبخات الذين حققــــوا الفوز في آخر 6 
لقاءات جمعــــت الفريقني، وقدم الصليبخات 
عروضا جيدة حتى اآلن في دوري VIVA بقيادة 
املدرب الوطني ماهر الشــــمري، حيث حصد 
الفريق 4 نقاط من مباراتني، ويعول الشمري 
على جهود جنمة مشــــعل ذياب والنيجيري 

ايفوسا.
وفي املقابل يأمل أبناء الساحل بقيادة املدرب 
الوطني معضــــد العجمي في قلب التوقعات 
اعتمادا على الــــروح العالية لالعبني بقيادة 

علي عتيق والهداف محمد العازمي.
وفي اللقاء الذي يجمع الشباب مع الفحيحيل 
فتبدو النديــــة واإلثارة حاضــــرة للتنافس 
التقليدي بني الفريقني، والتقى الفريقان قبل 
أيام في اجلولة الثانية لدوري VIVA وانتهت 
املباراة ملصلحة الشباب 3-2، ويعتمد الفريقان 
على مجموعة متجانسة من الالعبني الشباب 
يحدوهــــم الطموح بتحقيق إجناز يســــجل 
ملصلحتهم، ويقود الشباب املدرب الروماني 
اليســــتيكا سيوبا الذي يعول على محترفيه 
الفرنسي ســــليم الكابي والبرازيلي ميشيل 

دوس والغاني كريستوفر الما.
وفي اجلبهة األخرى يتطلع أبناء الفحيحيل 
بقيادة املدرب الكرواتي ميخا على مواطنيه 
الكروات ايفان ومارين والعاجي سبيســــكو 

فاديغا.

»األخضر«

األزرق
تدرب في »آن شان«

الوفد غادر بكني بالطائرة واستقل احلافلة في رحلة استغرقت 3 ساعات

عبدالعزيز جاسم - أحمد السالمي

رفض مجلس إدارة نادي القادسية باألغلبية 
عرض النادي العربي بإعارة الالعب عبدالعزيز 
المشعان إلى صفوف األخضر خالل اجتماع 
المجلــــس يوم امس وبذلــــك تنطوي صفحة 
المشعان التي شغلت الوسط الرياضي خالل 

األيام القليلة الماضية .
من جهته، قال رفاعي الديحاني مدير عام 
الكرة فــــي نادي القادســــية: أرفض إعارة أو 
انتقــــال أي العب من صفوف القادســــية إلى 
األندية المحليــــة إذا لم يكن العرض متكامال 

من شتى النواحي.
 وأضاف: سبق لي أن رفضت إعارة مساعد 
ندا إلــــى صفوف فريق العروبة الســــعودي 
وذلك نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته إال أن 
مجلس اإلدارة ارتأى إعارته وإتاحة الفرصة 
له لالستفادة من تجربة االحتراف الخارجية، 
ورغم تميز العالقة التي تربطني مع مساعد 
ندا إال أننــــي أرى في الدرجة األولى مصلحة 
الفريق على حساب المصلحة الخاصة، لكن 
في النهاية قبلت برأي أغلبية المجلس الذي 

صوت بالموافقة.
ولفت الديحاني إلى أن مجلس إدارة 

نادي القادسية وافق على انتقال عدد 
مــــن الالعبين إلى صفوف النصر 
وذلك بناء على رغبة اإلدارة في 
إتاحة الفرصة لالعبين لالستفادة 
من اإلعارة بعد أن قدموا كتبا 
للموافقة على اعتزالهم، وهو 
موضوع مختلف تماما عن أي 
عرض خاص بالالعبين صغار 

السن القادرين على العطاء خالل 
القادمة وفي مقدمتهم  السنوات 

عبدالعزيز المشعان.
ولدى ســــؤاله حــــول إمكانية 
مشــــاركة عبدالعزيز المشــــعان 
في صفوف الفريق األول كالعب 
أساســــي علــــق قائال: مثــــل هذا 

الموضوع ال أبت فيه وال يحق لي أن 
أبدي رأيي فيه، باعتبار أن المسؤول 

األول عــن تشكيلــة الفــريق والخطـط 
التـي يتــم تطبيقها هو الجهاز الفني بقيادة 

االسباني أنطونيو بوتشي.

خالل اجتماع مجلس إدارة النادي
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سعد كميل

كميل يشرف على احلكام في بانكوك
كلف االحتاد اآلسيوي 
احملاضر الدولي ومقيم 

احلكام سعد كميل باإلشراف 
على احلكام في نهائيات 

كأس آسيا للناشئني 
واملزمع اقامتها في العاصمة 

التايلندية بانكوك خالل 
الفترة من ٦ حتى ٢٠ 

سبتمبر اجلاري، مبشاركة 
١٥ منتخبا باالضافة 

الى املنتخب التايلندي 
املستضيف.  كما اختير 

احلكم الدولي علي محمود 
ضمن الطاقم التحكيمي 
املكلف بادارة مباريات 

البطولة.

)األزرق.كوم(

مبارك الخالدي

فاز العربـــي على برقان 4-1 فـــي اجلولة الثالثة 
لدوري الرديف سجل لألخضر علي سلمان هدفني وفهد 
احلشـــاش ومبارك البلوشي، وسجل لبرقان مرزوق 

زكي ورفع العربي رصيـــده إلى 9 نقاط في الصدارة 
وشهدت املباراة مشاركة النجم العائد من اإلصابة خالد 
خلف الذي ســـاهم في صناعة الهـــدف األول لفريقه، 
حيث غاب خلف عن املالعب في املوســـمني املاضيني 

بسبب اإلصابة.

سحق برقان 
مبشاركة خالد

عبدالعزيز جاسم 

خاض منتخبنـــا الوطني األول لكرة 
القدم تدريبه األول على ملعب آن شان في 
الصني، وهو نفس امللعب الذي ستقام فيه 
املباراة الودية لألزرق أمام الصني 4 الشهر 
اجلاري، ضمن استعدادات منتخبنا خلوض 
خليجي 22 في الريـــاض نوفمبر املقبل 
وكذلك نهائيات كأس آسيا في استراليا 

يناير املقبل.
وكان األزرق قد وصل أول من أمس إلى 
بكني إال أنه غادر ظهر امس إلى مدينة آن 
شان بالطائرة، حيث استغرقت الرحلة 
ساعة ونصفا ثم غادر باحلافلة ملدة ساعة 
ونصف أخرى حتى وصل إلى الفندق ثم 
استراح األزرق ملدة ساعتني، وبعدها خاض 
تدريبه األول الذي كان خفيفا على أن يكون 

التدريب الرئيسي اليوم وغدا.
وكان مدرب األزرق البرتغالي جورفان 
ڤييرا قد اختار قائمة مكونة من 23 العبا 
هم: نواف اخلالدي، سليمان عبد الغفور، 
حميد القالف، خالد إبراهيم، بدر املطوع، 
عامر املعتوق، صالح الشـــيخ، ســـيف 
احلشان، حسني فاضل، سلطان العنزي، 
علي مقصيد، طالل نايف، فهد الرشيدي، 
فهد العنـــزي، فهد عوض، أحمد الصقر، 
شريدة الشريدة، ناصر فرج، طالل الفاضل، 
فهد الهاجري، أحمد عتيق، فيصل العنزي، 

وفيصل زايد.
ومـن املتوقـع أن يقوم ڤييرا باختيار 
العبـــني أو 3 على أقل تقدير عند العودة 
إلى البالد لكي يتم إشراكهم في مواجهة 
البحرين الودية املقرر لها 9 الشهر اجلاري 

في الكويت.

نادي فتيات العيون الريا�ضي

بناء على املرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون 
شأن  في   2007 لسنة   5 رقم  والقانون  الرياضية  الهيئات  شأن  في   1978 لسنة   42 رقم 
واألندية  واالحت���ادات  الگويتية  األوملبية  اللجنة  من  كل  في  العمل  أوج��ه  بعض  تنظيم 
الرياضية وعلى ما جاء باملادة رقم 35 من هذا املرسوم بقانون بشأن الزام الهيئات الرياضية 
على  احگامه  مع  يتفق  مبا  االساسية  نظمها  تعديل  القانون  بهذا  العمل  وقت  القائمة 
وعلى  االس�اسي��ة  نظمه���ا  إشه���ار  إلع���ادة  والرياض��ة  للشب���اب  العام���ة  الهيئة  تتقدم  أن 
بإعادة  الرياضية  الهيئات  تقوم هذه  بأن  بقانون  املرسوم  36 من هذا  املادة  ما نصت عليه 
االشهار  اع��ادة  تاريخ  من  أشهر  ستة  خالل  املعدل  للنظام  وفقا  ادارتها  مجالس  تشگيل 
وبناء على قرار مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 307 لسنة 2014 الصادر 
بتاريخ 2014/5/28 والذي مت نشرة بجريدة )الگويت اليوم( الرسمية بتاريخ 2014/6/8 
بإشهار النظام االساسي لنادي فتيات العيون الرياضي فإن مجلس إدارة نادي فتيات العيون 
جديد  إدارة  مجلس  النتخاب  للنادي  العمومية  اجلمعية  اعضاء  السادة  يدعو  الرياضي 
للنادي للدورة  2018/2014 وذلك يوم اخلميس املوافق 2014/10/16 الساعة السادسة 
مساًء مبقر النادي الگائن مبنطقة العيون باجلهراء، علما بأن فتح باب الترشيح لهذه 
االنتخابات سيگون خالل الفترة من اخلميس املوافق 2014/9/4 حتى يوم السبت املوافق 
2014/9/13 من الساعة اخلامسة مساًء حتى التاسعة مساًء علما بان آخر موعد لسحب 
طلبات الترشيح سيگون يوم الثالثاء املوافق 2014/10/14 حتى الساعة التاسعة مساًء. 

گما ينوه مجلس اإلدارة بان أحكام املادة )27( من النظام األساسي تنص على أن اجلمعية 
سنتان  عضويتهم  على  مضت  الذين  العاملني  األع��ض��اء  من  تتگون  للنادي  العمومية 
واألحگام  وبالشروط  املواعيد  خ��الل  املالية  اللتزاماتهم  املسددين  فأگثر  ميالديتان 

املنصوص عليها في املادة )51( من النظام األساسي للنادي.
والله ولي التوفيق ،،،

مجلس اإلدارة

مالحظة : يجب إحضار البطاقة املدنية األصلية أو شهادة اجلنسية األصلية حلضور االجتماع

إعــــــالن للســـــادة أعضــــــاء اجلمعيــــــة العمومـــيـــــة 
لنادي فتـــــيــــــات العيـــــون الرياضـــــي

 بشأن الدعـــــوة النتخـــــاب مجلس إدارة جــــديــــد لــــلنــــادي 
للدورة 2014 / 2018 

القادسية 
يرفض انتقال املشعان للعربي رسمياً


