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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

نادي الصم يهنئ بعودة السهليالرياضية
يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم وجميع منتسبي النادي بفرعيه 
رجال وفتيات وجميع العاملني فيه بأصدق التهاني القلبية لعيدان السهلي عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
جلنة العالقات العامة واإلعالم بالنادي مبناسبة عودته بسالمة اهلل إلى ارض الوطن الغالي بعد إجراء 
عملية جراحية تكللت بحمد اهلل وتوفيقه بالنجاح، متمنني له الشفاء العاجل والعودة عن قريب ملمارسة 
مهام عمله بالنادي رئيسا للجنة العالقات العامة واإلعالم. من جانبه، تقدم السهلي إلخوانه األفاضل 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بخالص الشكر وعظيم االمتنان والتقدير على مساندتهم له والسؤال عنه 
باستمرار خالل فترة عالجه باخلارج وحتى العودة الى ارض الوطن.

ضمن منافسات املرحلة الثانية من بطولة كأس سمو األمير

النصر يلتقي الساحل واليرموك في مواجهة الفحيحيل
يقام مساء اليوم لقاءان ضمن 
منافس���ات املرحلة الثانية من 
بطولة كأس سمو األمير، حيث 
يلتقي النصر مع الساحل على 
ستاد ثامر، فيما يلتقي اليرموك 
مع الفحيحيل على ملعب الساحل. 
وكان الدور التمهيدي قد ش���هد 
مباراة واحدة أسفرت عن تأهل 
فريق برقان على حساب التضامن 
بعد ان تغلب عليه بهدف دون 
رد، وفي مواجهتي الدور األول 
تغلب الساحل على برقان 0-1، 
كما فاز الفحيحيل على الشباب 

بركالت الترجيح 10-11.

العبو النصر في مهمة قوية امام الساحل  )االزرق.كوم ( اليرموك يحتاج الى املهارة والقوة لتخطي الفحيحيل 
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موقعتان في اجلولة الـ 13 من دوري »اليد« اليوم

كاظمة مع العربي.. مواجهة من العيار الثقيل
فقد عانى كثيرا في الش���وط 
األول من تل���ك املباراة الذي 
انتهى بشق االنفس لألخضر 

بفارق هدف وحيد. 
ورغم العناصر القوية التي 
تضمها تشكيلة االخضر، فإن 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب كمال 
مادون يواجه صعوبة كبيرة 
في تطويعها هجوميا وعليه 
إيجاد حل للعقم الهجومي الذي 
واجهه في املباراتني املاضيتني 
فاملعدل التهديفي لألخضر ال 
يتناسب مع تطلعاته وقدرات 

العبيه. 
وأخيرا، فإن حسبة التأهل 
معقدة جدا للبرتقالي والتي 
يجب أن يخسر فيها العربي 
الي���وم ومواجهته  مبواجهة 
املقبلة على أقل تقدير بينما 
يج���ب أن يخس���ر اليرموك 
مباراتني أيضا لتدخل فوارق 
املواجه���ات وأيض���ا فوارق 
األهداف لتفص���ل بني الفرق 
البطاقة  الثالث���ة وحتس���م 
للبرتقالي في حال فوزه على 

العربي والساملية. 

وضعفت آماله في التأهل إلى 
دوري االضواء واليوم يسعى 
الى تعويض خس���ارته على 
حس���اب العرب���ي وال مجال 
للتعادل أو اخلس���ارة حيث 
املقبل مع  سيلتقي االسبوع 

الساملية. 
ويع����ول م����درب كاظمة 
خلدون اخلش����تي على عدد 
من الالعب����ني املميزين مثل 
عبدالرحمن السويلم، حارس 
املرمى عبدالعزيز الظفيري، 
يوس����ف حيدر، وقد تشهد 
املباراة عودة القوة الضاربة 
عبداهلل الس����نافي ويوسف 
احل����داد. وعادة م����ا يدافع 
البرتقالي بطريقتي 5 -1 و6 
– 0، مع االعتماد في الهجوم 
على التصوي����ب من العمق 
الدفاعي للمنافس وأيضا على 
سرعة انطالقة وليد اجليماز 

في الهجمات املرتدة. 
العربي  ف���إن  املقابل،  في 
قادم من فوز على الصليبخات 
بنتيجة 27 – 22، ولكن ال تعني 
النتيجة تفوق العربي ميدانيا 

ويبقى رصيد اخلاسر على 
7 نقاط.

كاظمة للتعويض 

في اجلولة املاضية خسر 
البرتقالي إحدى أهم مبارياته 
في البطولة بنتيجة 29 – 34 

يعقوب العوضي 

يتطلع العربي مع كاظمة 
إلى قطع ش���وط كبير نحو 
التأهل ال���ى الدوري املمتاز 
 للي���د عندم���ا يلتقيان في

ال� 6.30 مساء اليوم ضمن 
الثالثة  منافس���ات اجلولة 
عشر من دوري الدمج على 
صالة الش���هيد فهد األحمد 
في الدعية، ويحمل العربي 
برصي���ده )13 نقطة( بينما 
جم���ع كاظمة برصيده ) 12 

نقطة(. 
املباراة املرتقبة  ويسبق 
لقاء تأدية واجب بني الشباب 
)9 نق���اط ( م���ع التضام���ن 
)نقطتني( عند ال� 5.00 مساء، 
وقد فقد الفريقان فرصتيهما 
في التأهل الى دوري األضواء 

رسميا. 
وفي اإلطار نفس���ه، حقق 
الصليبخات ف���وزا معنويا 
على الس���احل بنتيجة 32 - 
23 )الش���وط األول 14 - 9( 

ورفع رصيده الى 9 نقاط.

إسماعيل اخلزعل جنم دائرة كاظمة 

فتح باب التسجيل لبطولة الكويت 
املفتوحة لالستعراض احلر

أعلنت اللجن����ة املنظمة لبطول����ة الكويت املفتوحة 
بالتع����اون مع الهيئة العامة للرياضة )س����باق الكارت( 
عن فتح باب التسجيل لالشتراك في البطولة التي تقام 
يوم اجلمعة القادم على حلبة االس����تعراض داخل حلبة 
جابر األحمد الدولية في منطق����ة الفروانية على طريق 
الدائري السادس بجانب املدرسة الكويتية لتعليم قيادة 
الس����يارات، ومن املقرر أن يستمر التسجيل في البطولة 

حتى يوم اخلميس.
من جهته، صرح الشيخ احمد الداود رئيس مجلس ادارة 
النادي ان حلبة االستعراض احلر تبلغ مساحتها 100 متر 
مربع وضعت خصيصا ملتسابقي ومحبي االستعراض احلر 
حتت توافر شروط االمن والسالمة مما يؤمن لهم ممارسة 
الرياضة بالشكل الصحيح واحلفاظ على ارواحهم وأرواح 
اآلخرين من اخلطر. وقال ان البطولة تأتي بالتعاون بني 
النادي والهيئة العامة للرياضة مشكورين خلدمة الشباب 
محب هذه الرياضة وتوفير كل ش����روط االمن والسالمة 
للمتسابقني حتت مظلة النادي. وشكل فريق العمل اخلاص 
بالبطولة عددا من اللجان للعمل على إعداد احللبة وإعادة 
تهيئة املسار اخلاص في السباق والتنسيق واملتابعة مع 
اجلهات ذات العالقة في البالد لتوفير سبل األمن والسالمة 
للمش����اركني واحلضور. كما رصدت اللجنة جوائز قيمة 

للفائزين في املراكز الثالثة األوائل.
وأضاف اننا نوجه الدعوة الى كل الراغبني في املشاركة 
من كافة فئات الشباب والصغار والنساء ألخذ فرصتهم في 
املشاركة في املنافسات، واملشاركة كون البطولة ورياضة 
السيارات اخذت تنتشر بشكل كبير بني شباب املجتمع.

شعار البطولة 

فورد موستينغ في مسابقة األجمل 

نادي باسل الصباح ينّظم مسابقة
أجمل فورد موستنغ ملوسم 2016

ينظم نادي باسل السالم الصباح للسيارات والدراجات  
النارية بالتعاون مع فريق )موستنغ.ريسنغ.كيو.ايت( 
في 12 فبراير اجلاري مس���ابقة  أجمل فورد موستنغ 
ملوس���م 2016. وقال املدير العام للنادي سيف عوض 
املطيري ل�»كونا« إن جتمع املتسابقني في مواقف أبراج 
الكويت 12 اجلاري سيكون في متام  الساعة 12 ظهرا 
على أن تنطلق املسابقة في متام الساعة 1 ظهرا مبشاركة 

واسعة من  نخبة املتسابقني.
وأضاف املطيري أن التقييم والفئات ستقسم على 
فئة فورد موستنغ موديالت من 1979  إلى 1993 نوع 
)جي تي � إل إكس � كوبرا( وفئة فورد موستنغ موديالت 
من 1994 إلى  2004 نوع )جي تي � كوبرا( وفئة فورد 
موس���تنغ موديالت من 2005 إلى 2009 نوع )جي تي 
� ش���لبي( وفئة فورد موستنغ موديالت من 2010 إلى 

2014 نوع )جي تي � شلبي(. 
وذكر أن اجلوائز ألول ثالثة مراكز من كل فئة ستكون 
برعاية س���خية من الهيئة  العامة للرياضة مش���يرا 
إلى أن هذا التعاون بني نادي باسل السالم للسيارات 
والدراجات النارية وفريق )موستنغ.ريسنغ.كيو.ايت( 

يعد األول من نوعه.

سيف املطيري

»بوسعود«.. عبدالعزيز جاسم
َم���ن اهلل عز وجل على الزمي���ل عبدالعزيز 
جاس���م بان رزقه مولودا ذكرا اسماه »سعود«، 

جعله اهلل من الصاحلني.
بدوره، القسم الرياضي يهنئ الزميل »بوسعود« 
داعيا اهلل ان يحفظه مع أخته »شهد«، وان يريهما 

اخلير والصحة والسعادة.


