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مرجان اعتبر زيارة برشلونة خطوة مهمة للتواصل مع الفرق العالمية

فليطح: »الهيئة« تضع جميع إمكانياتها لدعم مهرجان كاظمة

فوز الجهراء واليرموك والساحل في الجولة التاسعة للدوري

القادسية يتجاوز عقبة العربي في »السلة«

دعوة العنزي لتكريم طراد

رالي باها حائل في 16 فبراير المقبل
أكد االحتاد العربي الس����عودي للسيارات والدراجات النارية ان 
رالي باها حائل، الذي يشكل اجلولة االفتتاحية من كأس العالم للباها 
للكروس كاونتري لعام 2010، سينظم بني 16 و18 فبراير املقبل. ويقام 
الرالي حتت إشراف االحتاد الدولي للسيارات.وكان رالي باها حائل 
أقيم للمرة األولى عام 2007 كحدث مرشح لالنضمام الى كأس العالم 

للباها، قبل أن يشكل اجلولة األولى منها عام 2008.

الساحل يتّوج بلقب تمهيدية براعم القوى

توج فريق ألعاب القوى بنادي الساحل 
لفئة البراعم بلقب البطولة التمهيدية التي 
اقيمت منافساتها على مضمار كيفان بدعم 
من الشركة الوطنية لالتصاالت، وتصدر 
الساحل الترتيب العام برصيد 127 نقطة 
فيما ح����ل الكويت ثانيا مبجموع النقاط 
نفسه لكن فرق املراكز بني الالعبني حسم 
اللقب للساحل، اما املركز الثالث فكان من 

نصيب القادسية الذي جمع 62 نقطة.
حضر البطولة نائ����ب رئيس احتاد 
ألعاب القوى محمد خلفان وامني الس����ر 
املساعد محمد العتيبي ورئيس اللجنة 
الفني����ة وعضو مجلس االدارة فهد ثامر 
وعبداهلل احلداد من الش����ركة الوطنية 

لالتصاالت.
من جهته، اشاد محمد العتيبي مبستوى 

االندية املشاركة في البطولة واكد ان املنافسة 
كانت شديدة بني الساحل والكويت ولم 
حتسم حتى اللحظات االخيرة، مشيرا الى 
ان احلكام عادوا الى ترتيب العبي الفريقني 
حلسم اللقب، كما ان البطولة شهدت والدة 
جديد لعدد من النجوم الصغار سيجتهد 
االحتاد في رعايتهم وصقل مواهبهم لبناء 

قاعدة متينة للمنتخب الوطني.

أبل يكشف أسباب 
استقالته على »سكوب«

المحمد ضيف 
»سهرة الثالثة« 

يستضيف اليوم برنامج »مع 
التقدير« الذي يبث على قناة سكوب 
في ال� 10:00 مساء ياسر ابل عضو 
العربي املس����تقيل  ادارة  مجلس 
للكشف عن األسباب احلقيقية وراء 
تقدمي االستقالة في ذلك الوقت إلى 
جانب مناقشة األزمة التي مير بها 
النادي والعالقة بني مجلس االدارة 
واجلمعي����ة العمومي����ة والوضع 
األخي����ر للنادي بع����د ان رفضت 
اجلمعية العمومية التصديق على 
التقريرين املالي واالداري. البرنامج 
من تقدمي اإلعالمي احمد الفضلي 
الزميل احمد عبداللطيف  وإعداد 

ومن اخراج محمد السعيد.

البولينغ  يحّل رئيس احتاد 
الشيخ طالل احملمد ضيفا على 
برنامج س���هرة الثالثة في لقاء 
مباشر يتناول فيه مسيرة رياضة 
البولينغ محلي���ا وقاريا وآخر 
االستعدادات للبطوالت املقبلة.

البرنامج يعرض في ال� 12:00 
بعد منتصف ليل اليوم اجلمعة 
ومن إعداد يوسف الكندري وحمد 
الديحاني وسعد املطيري وتقدمي 
نادر كرم وإخراج محمد الطني 

واحمد كرم. 

أشاد عضو املجلس البلدي عبداهلل العنزي بالعب الفريق األول 
لكرة القدم في نادي النصر حكيم طراد، وما قدمه لناديه خالل 
مش���واره الرياضي، وطالبه بعدم االبتعاد عن املجال الرياضي، 

والتحول إلى العمل اإلداري أو الفني.
ووجه طراد الدعوة للعنزي حلضور مهرجان تكرميه الذي 
سيقام في 29 يناير املقبل على هامش مباراة النصر والقادسية 
في الدوري املمتاز على ملعب األول حتت رعاية محافظ اجلهراء 

الشيخ مبارك احلمود. 

الردعان: المركز الثالث بخليجية الطائرة 
إكمال لمسيرة نجاح االتحاد

»ابتسامة رياضي« في السالمية

أشاد أمني سر احتاد الطائرة حمد الردعان بحصول املنتخب 
الوطن���ي األول على املركز الثالث في البطولة اخلليجية الثامنة 
التي اختتمت مساء اول من امس في سلطنة عمان واصفا اياه ب� 

»االجناز الكبير الذي طال انتظاره«.
وقال ان صعود املنتخب على منصة التتويج للمرة االولى في 
تاريخ املشاركات في بطوالت الكرة الطائرة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي وحصوله على امليدالية البرونزية »كسر احلاجز النفسي 

وأكسب الالعبني ثقة غابت عنهم لفترة طويلة«.
وذكر الردعان ان العبي املنتخب قدموا خالل هذه البطولة عروضا 
قوية ومش���رفة في ظل منافسة شديدة ومستويات متقاربة بني 
الدول املشاركة ممتدحا جهود اجلهازين الفني واإلداري للمنتخب 

اللذين »كانا لهما الدور الرئيسي في حتقيق هذا االجناز«.
وأشار الى أن حصول الالعب ناصر عبدالصمد على لقب أفضل 
العب »ليبرو« ونيل زميله عبدالرحمن العتيبي لقب أفضل ضارب 
م���ا هو إال »تتويج جلهود جميع الالعبني وانعكاس للمس���توى 

الفني الراقي الذي وصل إليه الالعب الكويتي«.
وأض���اف الردعان ان »ما حققه الالعبون هو إكمال ملس���يرة 
جناحات احتاد  الطائرة التي بدأها منتخب الناش���ئني مطلع هذا 
العام بتحقيقه املركز الثاني في البطولة اخلليجية الثانية »ما يبشر 
بعودة الكرة الطائرة الكويتية الى سابق عهدها واحتالل املكانة 

التي تستحقها بني منتخبات دول مجلس التعاون اخلليجي«.

اختتمت الحملة التوعوية التي نظمها برنامج حولي المدرسي 
بالتعاون مع نادي السالمية بمشروع »ابتسامة رياضي« واستمرت 
ثالثة ايام، امس الخميس بنادي السالمية بحضور رئيس مجلس 
ادارة السالمية د. عبداهلل الطريجي ومراقبة صحة األسنان والفم 
د.صبيحة المطوع وصاحب فكرة مش���روع »ابتسامة رياضي« 
د. س���امي السهيل وعدد من أعضاء مجلس ادارة نادي السالمية 
وأطباء وطبيبات األس���نان، هذا وشهد اليوم األول حضور عدد 
من الالعبين من مختلف األلعاب بالنادي وأجروا الفحص الشامل 

لالعبين.
ويهدف المشروع الى توعية ووقاية وعالج ما يقارب 250 العبا 
من مختلف األلعاب بالنادي دون 15 عاما وإجراء فحص ش���امل 
لالعبين وتطبيق الحش���وات الوقائي���ة باالضافة الى اقامة يوم 
توعوي تتخلله محاضرات توعوية بأهمية صحة الفم واألسنان 

ومن ثم تكريم الالعبين المتجاوبين للعالج.

 يحيى حميدان
حقق القادس���ية فوزا مستحقا 
عل���ى العربي 90 � 79 ف���ي املباراة 
التي جمعتهما امس االول في صالة 
فجحان هالل املطيري بنادي القادسية 
ضمن اجلولة التاسعة لدوري كرة 

السلة.
تقدم القادسية في جميع أرباع 
املباراة، حيث أنهى الربع األول 33 
� 22، والثاني 50 � 40، والثالث 72 
� 47، وواصل أفضليته حتى نهاية 
املباراة التي ش���هدت ف���ي دقائقها 
االخيرة صحوة نسبية في اداء العبي 
العربي وقلصوا الفارق حتى وصل 
الى 6 نقاط )83 � 77( لكن سرعان ما 
استعاد القادسية األفضلية من جديد 

ومتكن من إنهاء املباراة فائزا.
وساهم العب القادسية عبداهلل 
الصراف بصورة مباشرة في حتقيق 
الفوز لفريقه بعد تسجيله 30 نقطة، 
فيما سجل زمياله االميركي نيكوالس 
زاكري 17 نقطة وفهاد السبيعي 13 
نقطة وكل من االميركي جويل بوكس 

وعبدالعزيز احلميدي 12 نقطة.
املقاب���ل كان محمد محزم  وفي 
واالميركي مايكل مارش���ال االكثر 

تسجيال للفريق ب� 20 نقطة، فيما 
اض���اف زميلهما محم���د صالح 11 

نقطة.
ورفع االصفر بهذا الفوز رصيده 
الى 10 نقاط م���ن 5 مباريات، فيما 
ص���ار رصيد العرب���ي 9 نقاط من 
4 انتصارات وخسارة وحيدة.قاد 
اللقاء طاقم حتكيمي مكون من محمد 
العميري وعبداهلل السبتي وعابر 

العابر.
وس���جل اليرموك ف���وزا صعبا 
على التضام���ن 93 � 92 في مباراة 
كانت متقاربة املستوى من اجلانبني 
ومتكن اليرامكة من إنهائها ملصلحتهم 
بصعوبة. وأصبح رصيد اليرموك 6 
نقاط من 4 هزائم وانتصار وحيد، 
والتضامن 6 نقاط من 6 مباريات. 
ومتكن اجلهراء من جتاوز الساملية 
بسهولة بعدما تغلب عليه 107 � 27، 
ليرف���ع الفائز رصيده الى 10 نقاط 
واخلاسر الى 7 نقاط من 7 هزائم.

وحقق الساحل فوزه السادس على 
التوالي بعدما فاز على النصر 81 � 76 
ليضيف الى رصيده نقطتني جديدتني 
ليصبح 12 نقطة، فيما حصل النصر 

على نقطته السادسة.

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة للشؤون الرياضية د.حمود فليطح 
ان امكانيات الهيئة مسخرة لدعم كاظمة خالل 
استضافته برشلونة االسباني االثنني املقبل 
في املهرجان الذي يقام مبناس���بة مرور 45 
عاما على تأس���يس كاظمة واختياره ضمن 

افضل 100 ناد في القارة اآلسيوية.
ولفت الى ان كاظمة يتكفل باس���تضافة 
برش���لونة من دون أي دعم من الهيئة لكن 
االخيرة مس���تعدة لتقدمي جميع االمكانيات 
التي متتلكها الجناح املهرجان واظهاره بأفضل 
صورة ممكنة، باالضافة الى قيام الهيئة بدورها 

الرقابي واالشرافي على املهرجان.
وقال فليطح ان استضافة برشلونة تعتبر 
افضل ما قام به كاظمة في مهرجانه خاصة ان 
برشلونة يتمتع بشعبية كبيرة في الكويت 
واملنطقة بش���كل عام باالضافة الى شعبية 
الفريق على مستوى العالم والتي ستجعل 

الكويت محط انظار العالم.
وذكر ان توقيت املباراة مناسب جدا في ظل 
الظروف احلالية إذ سيسهم اللقاء في اضفاء 
مزيد من احليوية على النشاط الرياضي في 
الكويت االمر الذي يصب في مصلحة الكرة 
الكويتية بشكل خاص والرياضة في البالد 

بشكل عام.
ومتنى فليطح ان يخرج البرتقالي بالفائدة 
املرجوة من اللقاء ليس من النواحي الفنية 
فقط بل من نواح عديدة السيما ان برشلونة 
س���يصل قبل املباراة بيوم وسيغادر البالد 
بعده���ا بيوم ل���ذا س���تتاح لكاظمة فرصة 
االستفادة من العبي واداريي الفريق االسباني 
باالضافة الى جهازه الفني وجميع املرافقني 
للفريق الذين ميتلك���ون خبرات كبيرة في 

مجال كرة القدم.
ولفت الى ان املباراة متثل فرصة للجمهور 
ملتابعة برشلونة ومشاهدة جنومه واالستمتاع 
مبهاراتهم عن قرب السيما ان الفريق االسباني 
سيحضر بنجومه البارزين الذين يعتبرون من 

افضل العبي الكرة على مستوى العالم.
وتوقع فليطح ان يحضر جمهور برشلونة 
من الدول اخلليجية املجاورة ملشاهدة مباراة 
الفريق مع كاظمة نظرا لقرب املسافة وسعي 
كثير من الشباب الرياضي الستغالل املناسبة 
في مش���اهدة مباراة للفريق االس���باني من 

املدرجات.
ومتنى ان تش���هد الفت���رة املقبلة احداثا 
ومهرجانات مش���ابهة ملهرجان كاظمة يتم 
خاللها استضافة اندية او منتخبات عاملية 

الثراء النشاط الرياضي احمللي وافادة الالعبني 
وامتاع اجلمهور الرياضي.

من جانبه قال املدرب املس���اعد بكاظمة 
ادم مرجان ان مباراة فريقه مع برش���لونة 
تعتبر حدثا اعالميا مميزا يصب في مصلحة 
النادي كما يصب في مصلحة برشلونة النها 
س���تفتح آفاقا جديدة امام الفريق االسباني 
القامة معسكراته االعدادية في اماكن جديدة 
خاصة ان ع���ددا كبيرا من الفرق األوروبية 
تقيم معسكراتها التدريبية في جنوب شرق 
آسيا او أميركا اجلنوبية بينما تعتبر املنطقة 

اخلليجية شبه مغلقة امامهم.
ومتنى ان يظهر البرتقالي بشكل جيد خالل 
املباراة بصرف النظر عن نتيجتها، موضحا 
ان االداء اجليد واستفادة الالعبني من اللقاء 
كلها امور اهم من النتيجة، الفتا الى ان جميع 
العبي البرتقالي يتمنون املشاركة في املباراة 

حتى يسجلوا االجناز في مسيراتهم.
ولفت الى اهمية املباراة بالنسبة للجمهور 
الكويتي الذي يهتم بالكرة األوروبية خاصة 
الدروي االس���باني وبرشلونة بشكل خاص 
حيث يتمتع بشعبية كبيرة في الكويت لذا 
يعتبر املهرجان فرصة ثرية لعشاق البرشا 

د.حمود فليطحكي يتابعوا فريقهم عن قرب. آدم مرجان

)عادل يعقوب(العب القادسية أحمد سعود مينع العب العربي محمد صالح من التسجيل

عبداهلل العنزي يتسلم درعا تذكارية من حكيم طراد

العبو الساحل يحملون كأس بطولة البراعم أللعاب القوى

فوز صعب للعربي 

الخابورة ثالثًا مؤقتًا

صعد العربي الى املركز 
الثالث بف����وزه الصعب 
عل����ى ام ص����الل 2-1 في 
مباراة مؤجلة من املرحلة 
اخلامس����ة م����ن الدوري 
القطري لكرة القدم. ويدين 
العربي بفوزه الى مهاجمه 
الذي  البرازيلي كابوري 
سجل الهدفني في الدقيقتني 
18 و85، فيما سجل ضاحي 
النوبي ه����دف ام صالل 
الوحيد ف����ي الدقيقة 28. 
وشهدت املباراة طرد مدافع 
العربي يوسف جعفر )51( 
وقائ����د ام صالل املغربي 

عزيز بن عسكر )67(.

 صع����د اخلابورة الى 
املركز الثالث مؤقتا بفوزه 
على مضيفه صحم 0-2 
في افتتاح املرحلة السابعة 
من الدوري العماني لكرة 
القدم. وس����جل محمود 
جمعة الهدفني في الدقيقتني 
11 و45. ورف����ع اخلابورة 
رصيده الى 11 نقطة بفارق 
نقطتني امام السيب، مقابل 
9 نقاط لصحم الذي تراجع 

الى املركز اخلامس.

الساحل تعاقد مع بيتس
تعاقد الس���احل مع صان���ع األلعاب األميركي كريس���توفر
بيتس  حتى نهاية املوس���م احلالي، ليكون احملترف الثاني 

إلى جانب مواطنه ويني هيوسنت.


