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يوسف عواد مير بالكرة من احد العبي الفحيحيل

الفائزون في البطولة مع كبار احلضور

الجهراء يحصد أول 3 نقاط واليرموك يتعادل مع الشباب في الجولة الثانية

الساحل وخيطان يحتفظان بصدارة الدرجة األولى
مبارك الخالدي 

تعادل الشباب واليرموك 1-1 
في افتتاح اجلولة الثانية من 
دوري الدرج���ة االولى ليحققا 
اول نقطة لهما في املس���ابقة، 
كما متكن اجلهراء من احلصول 
على أول 3 نقاط بعد فوزه على 
الفحيحي���ل 1-0 بهدف محمد 
دهش )22( وبقى رصيد االخير 

عند 3 نقاط.
كما تعادل خيطان والساحل 
1-1 وس���جل خليطان فيليب 
لويس )23(، وللساحل البرازيلي 
فرناندز )37( ليصبح رصيدهما 
4 نقاط لكل منهما ويظالن في 

صدارة الترتيب.
ب���دأ الش���باب واليرم���وك 
مباراتهما بنشاط كبير ودون 
حتفظ في محاولة للس���يطرة 
على منطق���ة املناورات والتي 
كانت لصالح أصحاب األرض 
الشباب الذين هاجموا بصورة 
كبيرة حتى الحت اولى الهجمات 
اخلطرة لهم عن طريق النيجيري 
ايوبا الذي س���دد ك���رة قوية 

من داخل منطقة اجلزاء علت 
العارضة بقليل، واستمر ضغط 
الشباب بفضل نشاط اجلبهة 
اليمنى التي كانت اكثر اخلطوط 
فعالية بني الفريقني لتألق عادل 
توفيق والغيني ساكو اللذين 
هيآ اكثر من ك���رة كان اغلبها 
يصل الى محمد اشكناني الذي لم 
يحسن التعامل معها، خصوصا 
الكرة التي انف���رد من خاللها 
مبرمى احلارس محمد املطيري، 
ولكنه اطاح بالكرة خارج املرمى 
)23(.وعاد بعدها عادل توفيق 
وسدد كرة قوية من ركلة حرة 
مباشرة أبعدها املطيري ببراعة 

الى ركلة ركنية.

اليرموك ينشط

وف���ي الثل���ث االخي���ر من 
الشوط نش���ط اليرموك قليال 
وجارى الشباب بفضل العبيه 
احمد هاني وهاشم الرامزي من 
التي  املتقنة  خالل متريراتهما 
لم يحسن البرازيلي رودريغو 
التعام���ل معها، وكانت تضيع 

من بني اقدامه بسهولة لينتهي 
الشوط سلبا بني الفريقني.

وفي الشوط الثاني ارتفعت 
وتيرة اللعب وانعكس الوضع 
حيث بدأ اليرموك ضاغطا من 
اجل تسجيل هدف التقدم، حيث 
أوصى مدربه التشيكي كاراسي 
الظهي���ر االمين مبارك  بتقدم 
الى االمام ومس���اندة  النمش 
الهجوم وقد متكن بالفعل من 
مترير كرة طولية الى البرازيلي 
الكس الذي راوغ محمد اخلتالن 
وعقيل جابر قبل ان يس���ددها 
قوية زاحفة على ميني احلارس 
سلمان ميرزا )58( محرزا هدف 

التقدم لليرموك.

تغييرات صائبة

اللعب  الهدف انحصر  بعد 
في وسط امللعب دون هجمات 
خطيرة للفريقني باس���تثناء 
بعض التس���ديدات من خارج 
املنطقة والكرات العرضية التي 
لم جتد من يستغلها حتى كاد 
البرازيلي رودريغو يضاعف 

النتيج���ة ملصلح���ة اليرموك 
بعد ان تلقى كرة انفرد خاللها 
باملرمى لكنه سدد الكرة في جسد 
احلارس ميرزا )80(، ليرد مدرب 
الشباب خالد الزنكي بتبديلني 
حيث ادخ���ل املصري عبداهلل 
عاصم وجاسم القطان ليستلم 
زمام املبادرة ويرس���ل البديل 
سيف فالح كرة عرضية مرت 
من مدافعي اليرموك لتجد قدم 
عبدالعزيز املسعد الذي سددها 
قوية على يسار محمد املطيري 

)84( محرزا هدف التعادل.
وش���هد اللقاء محاولة عدد 
الشباب  من احتياطيي العبي 
التهجم على احلكم املس���اعد 
يعق���وب املطيري اال ان تدخل 
العقالء حال دون ذلك ومتكنوا 
من ابعاد الالعبني عن احلكم. 
أدار املب���اراة احلك���م محم���د 
احلداد وساعده فارس الشمري 
ويعق���وب املطيري، وانذر من 
الش���باب عبدالعزيز املس���عد 
وساكو ومن اليرموك عبداهلل 

وليد وهاشم الرامزي.

دشتي يشيد بعبدالرضا »الجميل« يهزم األسمنت في »النفط«
استقبل م.طالل دشتي الع��ب الساملية علي 
عبدالرض�����ا الذي ق���دم له درعا تذك���ارية 
ودعوة حلضور مهرجان اعت���زاله الذي سيقام 
16 اجلاري في املباراة التي جت�مع املنتخب 

الوطني مع املنتخب االماراتي.

واشاد دشتي بعبدالرضا ملا قدمه للكرة 
الكويتية خالل مسيرته في املالعب مع فريقه 
الس���املية واملنتخب الوطني، مؤكدا انه من 
الالعبني الذي���ن يتميزون بأخالقهم العالية 

داخل املالعب وخارجها.

اسفرت نتائج الدور الثاني من بطولة شركة 
نفط الكويت السنوية العاشرة لكرة قدم الصاالت 
حتت رعاي���ة رئيس مجل���س االدارة والعضو 
املنتدب سامي الرش���يد والتي تقام على صالة 
املركز الرياض���ي باالحمدي في الفترة من 1 الى 
8 اجلاري مبش���اركة 32 فريق���ا وبنظام خروج 
املغلوب، عن فوز وزارة الداخلية بصعوبة على 
نفط الكويت )أ( 3-2، وحسمت القرعة مواجهة 
الصناعات الوطنية مع وزارة الكهرباء لصالح 
الوطنية بعد اللجوء لركالت الترجيح التي انتهت 

2-2 وضرب نظارات اجلميل بقوة بعد ان حقق 
الفوز على االس���منت 3-0 ليعلن انه من اقوى 
الفرق املرشحة الحراز اللقب، وابتسمت ركالت 
الترجي���ح لبنك اخلليج على حس���اب الوطنية 

بالفوز عليه 2-3.
م���ن جانبه قال رئيس جلن���ة كرة القدم في 
نفط الكويت ورئيس اللجنة املنظمة في البطولة 
اسماعيل عبداهلل ان البطولة تؤكد دور الشركة في 
دعم النشاط االجتماعي والرياضي والذي يثبت 

ان للشركة دورا فعاال في تطوير الرياضة.

تتواص����ل االس����تعدادات 
داخل اللجنة املنظمة ملهرجان 
الذي سيش����هد مباراة  كاظمة 
استعراضية مع فريق برشلونة 
بطل اسبانيا وأوروبا 21 اجلاري 
مبناس����بة مرور 45 عاما على 
تأس����يس كاظمة، حيث بدأت 
العد  املنظم����ة مرحلة  اللجنة 
التنازلي لهذا احلدث املرتقب 
الذي ينتظره عش����اق النادي 
االسباني في الكويت ومنطقة 

اخلليج.
اللجنة املنظمة  وتس����ابق 
الزمن من أجل االنتهاء من كل 
الترتيبات، حيث أبدت اللجنة 
ارتياحه����ا حلرك����ة بيع تذاكر 
املباراة التي شهدت إقباال كبيرا 
من جانب اجلماهير وحتديدا 
األسر والعائالت التي تهافتت 
على شراء التذاكر من فئتي 90 
و150 دينارا لضمان التقاط صور 
الكؤوس اخلمس  تذكارية مع 
لبرش����لونة والتي رمبا تصل 

الى ست كؤوس في حال فوز 
برشلونة مبونديال االندية الذي 
سيقام في ابوظبي باإلمارات 9 

اجلاري.
من جانبه، ابدى جنم كاظمة 
األس����بق بدر حج����ي إعجابه 
مببادرة اس����تقدام برشلونة 
خلوض مباراة استعراضية امام 
»البرتقالي«، داعيا كل األندية 
السير على  الى  الكرة  واحتاد 
نهج ادارة كاظمة والسعي الى 
الفرق واملنتخبات  اس����تقدام 
العاملية إلثراء احلركة الرياضية 
ومنح الفرصة للجماهير وعشاق 
الكرة االوروبية ملشاهدة النجوم 

املفضلني على أرض امللعب.
واضاف انه يأمل ان تتعاون 
كل االندية وتقوم كل ثالثة اندية 
على االقل باس����تضافة فريق 
عاملي لكي يعود ذلك بالفائدة 
عل����ى أكبر عدد م����ن الالعبني 
احملليني، خاصة ان االحتكاك 
بنجوم كبار يساعد على صقل 

وتنمية خبرات الالعبني.
وقال العب كاظمة االسبق 
عبداحلميد العسعوس����ي ان 
زيارة برشلونة للبالد تعتبر 
الرياضي االبرز خالل  احلدث 
العام احلال����ي، كما ان االجناز 
يحس����ب ملجلس ادارة النادي 
الذي بذل مجهودا ضخما لالتفاق 

على اقامة املباراة.
واشار الى اهمية استضافة 
برشلونة في لفت انظار العالم 
الى الكويت، السيما خالل االزمة 
احلالي����ة التي مت����ر بها الكرة 
الى  الكويتية والت����ي حتتاج 
تكاتف اجلمي����ع من اجل دعم 

الرياضة الكويتية.
من ناحيته، أكد احلكم الدولي 
الس����ابق قاس����م حمزة اهمية 
ال����ذي يعتبر حدثا  املهرجان 
تاريخيا في مس����يرة النادي، 
السيما ان برش����لونة يحظى 
بشعبية كبيرة على املستويني 

احمللي واخلليجي.

م. طالل دشتي يتسلم درعا تذكارية من علي عبدالرضا

جانب من منافسات البطولة

اجلمهور حرص على شراء تذاكر مباراة كاظمة وبرشلونة

عبدالعزيز جاسم
قال رئيس اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد كرة القدم الشيخ 
أحمد اليوس����ف إن أعضاء اللجن����ة االنتقالية اجتمعوا مس����اء أمس وقرروا 
حتديد موعد انتخابات احتاد الكرة في 2 فبراير املقبل، وأش����ار اليوسف الى 
ان موعد انتهاء عمل اللجن����ة االنتقالية احلالية في 3 فبراير املقبل، وأوضح 
ان األندي����ة ال� 14 هي التي لها حق طلب جمعية عمومية غير عادية للموافقة 
على قانون املادة 32 بأن يتواجد ممثل لكل ناد في احتاد الكرة. من جانب آخر، 
أكد اليوس����ف ان االنتقالية وافقت على إقامة معسكر لألزرق في القاهرة في 
25 اجلاري ف����ي مدينة 6 أكتوبر، حيث من احملتمل ان يواجه األزرق منتخب 
التش����يك في مباراة جتريبية خالل فترة املعسكر. ومن املقرر ان يعقد مدرب 
االزرق الصربي غوران توڤاريتش مؤمترا صحافيا العالن اسماء العبي االزرق 

يوم السبت املقبل استعداد ملواجهة استراليا 6 يناير املقبل.

محلية متفرقات

 اشاد رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف مبشوار العب نادي التضامن لكرة القدم 
احمد القبندي ومتيزه باالخالق العالية واالداء الفني، جاء ذلك خالل 

استقبال اجلزاف للقبندي الذي سيودع املالعب 4 فبراير املقبل.
 اعلن امني سر نادي املعاقني شافي الهاجري ان هناك مفاجآت كثيرة 

ستشهدها االيام املقبل للرياضيني املعاقني.
 اكد رئيس احتاد االس����كواش حسني مقصيد ان العبي املنتخب 
الوطني لالس����كواش تنتظرهم استحقاقات دولية مهمة تتمثل في 
املشاركة في بطولتني في بريطانيا ستقامان في ختام الشهر اجلاري 

ومطلع العام املقبل.
 يقام في الثالثة بعد ظهر اليوم مبضمار سباق اخليل بنادي الصيد 
والفروس��ية االجتماع السابع لس��باقات اخليل الذي قيد فيه 75 جوادا 

وفرسا من مختلف الدرجات.

ختام بطولة الخليج للشراع
الكويت واإلمارات تقاسمتا الجوائز 

أسدل الستار مساء اول من امس بحضور 
د.حمود فليطح نائب املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة ممثال عن وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل، على بطولة 
مجلس التعاون األولى للشراع التي نظمها 
الن���ادي البح���ري بالتعاون م���ع اللجنة 
التنظيمية للش���راع في مجلس التعاون 
ل���دول اخلليج العربية ف���ي الفترة من 3 
إلى 5 اجلاري حتت رعاية وزير الشؤون 
االجتماعية د.محمد العفاسي ومبشاركة 5 
دول من دول مجلس التعاون هي السعودية 
والبحري���ن وقطر واإلم���ارات والكويت 
وبحض���ور عدد من القي���ادات الرياضية 
اخلليجية ويرعاها رس���ميا بيت التمويل 

الكويتي )بيتك(.
وق���د أقيم احتفال كبير حضره رئيس 

النادي البحري الل���واء فهد الفهد ونائبه 
م.أحمد الغامن ورؤساء الوفود اخلليجية 
املشاركة وتوفيق العيد مدير إدارة اإلعالم 
في الهيئة العامة للشباب والرياضة توفيق 

العيد.
من جانبه، اش���اد أمني السر العام في 
النادي البحري خال���د الفودري بالرعاية 
الذي حظيت  الواسعة والدعم  واملشاركة 
ب���ه البطولة من مختل���ف اجلهات، وعّبر 
الفودري عن شكر النادي للجنة التنظيمية 
في مجلس التعاون والهيئة العامة للشباب 
والرياضة وبيت التمويل الكويتي بصفته 
الراعي الرس���مي للبطولة ولكل الوزارات 

واملؤسسات املشاركة.
وقام د.فليطح والل���واء الفهد بتوزيع 
الدروع التذكارية وشهادات التقدير على 

جلان البطولة واجلهات املشاركة ثم تسليم 
الكؤوس وامليداليات للفائزين في البطولة 
والتي جاءت نتائجها النهائية على النحو 

التالي:
فئة األوبتمست: األول: محمد الزيادي 
)اإلم���ارات(، الثان���ي: س���هيل اجليالني 
)اإلمارات(، الثالث: صالح تلفت )قطر(. فئة 
الليزر 4.7: األول: سعيد سالم )اإلمارات(، 
الثاني: عمر عبدالعزيز )البحرين(، الثالث: 

سعود املسعود )الكويت(.
فئة االليزر ريديال: األول: أحمد عبدالسالم 
الفيلكاوي )الكويت(، الثاني: إبراهيم الفريح 
)الكويت(، الثالث: طالل الزيادي )اإلمارات(. 
فئة الليزر ستاندر: األول: وليد الشرشني 
)قطر(، الثاني: عادل خالد )اإلمارات(، الثالث: 

إبراهيم عبداهلل )البحرين(.

الفهد ضيف »العدالة«

ستاب تشيد
بتطور رياضة المرأة

خالص العزاء

تستضيف قناة »العدالة« 
في برنامجها »اللوبي« الليلة 
في العاشرة مساء الشيخ طالل 
الفهد في حوار شامل عن الوضع 
الرياضي بشكل عام والقرارات 
االخي���رة املتعلقة بحل أندية 
التكتل، يقدم البرنامج جعفر 
محمد ويشاركه د.عايد املناع 
املستش���ار االعالمي جلمعية 
الصحافيني وحسن االنصاري 

ودهيران ابا اخليل.

عّبرت املستشارة باالحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( مونيكا 
ستاب خالل زيارتها التي تستمر 
ملدة اسبوع عن شكرها للجنة 
األوملبية وجلنة املرأة والرياضة 
على اجلهود التي تقوم بها اللجنة 
النسائية.  للنهوض بالرياضة 
وكان في استقبال ستاب الشيخة 
نعيمة األحمد رئيسة جلنة املرأة 
والرياضة، مشيدة بدورها الكبير 
في وضع اخلطط والبرامج التي 
تساعد جلان املرأة على حتقيق 
أهدافها، مؤكدة ان اللجنة تعمل 
عل����ى توفير جمي����ع متطلبات 
النهوض بالرياضة النس����ائية 

وتطويرها.

يتق���دم القس���م الرياضي 
بخالص العزاء إلى كل من أمني 
صندوق نادي القادسية السابق 
سامي الغربللي وعضو اللجنة 
االنتقالية عماد الغربللي وعضو 
مجلس إدارة نادي كاظمة جهاد 
الغربللي لوفاة والدتهم، تغمد 
الفقيدة بواس���ع رحمته  اهلل 
وألهم أهلها الصبر والسلوان. 

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

كاظمة يواصل استعداداته لبرشلونة 
وتسابق على شراء التذاكر العائلية

معسكر لألزرق في القاهرة 25 الجاري

»االنتقالية« تدعو النتخابات اتحاد الكرة 2 فبراير


