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العربي في اختبار صعب في ضيافة اليرموك

خالد الدويسان يقدم الكأس إلى قائد فريق الطيران املدني

)عادل يعقوب(العب خيطان بوي ميجن منطلقا بالكرة في إحدى الهجمات

لقطة من السباق

»الطيران المدني« يتّوج بلقب »كاسكو«

توج فريق الطيران املدني بلقب دورة كاسكو 
االولى لك���رة الصاالت والتي نظمتها الش���ركة 
الكويتية خلدمات الطيران »كاسكو« على صالة 
فجحان هالل املطيري في نادي القادس���ية حتت 
رعاية وحضور خالد الدويس���ان رئيس مجلس 
ادارة الشركة الكويتية خلدمات الطيران والعضو 
املنتدب وفاضل املزيدي مساعد املدير العام وفيصل 
الثقافية واالجتماعية  اللجنة  الش���عالن رئيس 
وشهدت الدورة حضورا جماهيريا كبيرا اكتظت 

بهم صالة نادي القادسية.
وكان الطيران املدني قد فاز في املباراة النهائية 
على فريق كاس���كو 4-1، وسجل للفائز يعقوب 
األنصاري 3 اهداف ووليد امان هدفا، وكانت الدورة 
قد ش���هدت مش���اركة 7 فرق ميثلون العديد من 
الشركات منها شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
واجلزيرة للطيران وكاسكو وشركة الطيران املدني 

وكامكو وشركة ناس وطيران الوطنية.
وبعد املباراة النهائية قام الدويسان مع فاضل 
املزيدي وفيصل الشعالن وخالد جاسم بتسليم 
جوائز املركز الثاني لفريق كاسكو وتسليم الكأس 
لفريق الطيران املدني الفائز باللقب، كما قام العضو 
املنتدب بتقدمي دروع تذكارية الى الشركات املشاركة 

وتقدمي مجموعة من اجلوائز ألفضل العب وأفضل 
حارس مرمى وأفض���ل فريق، كما حصل الالعب 
يعقوب االنصاري على جائ���زة الهداف برصيد 
9 اهداف في الدورة، كم���ا مت تكرمي العاملني في 

البطولة وكذلك حكام البطولة.
وأكد الدويسان ان البطولة حققت الهدف التي 
نظمت من اجله، مشيرا الى ان الشركة حريصة 
على اقامة مثل هذه البطوالت والتجمعات الرياضية 
ألبنائها العاملني والشركات االخرى في اطار جو 
من التعاون والتع���ارف بني اجلميع وأوضح ان 
الشركة حريصة على القيام بواجباتها في جميع 

املجاالت ومنها املجال الرياضي.
من جهته، اعتبر الش���عالن رئي���س اللجنة 
واملنظمة ان الدورة األولى جنحت جناحا مميزا 
خاصة باحلضور اجلماهيري الكبير الذي حرص 
على متابعة الدورة في اجواء مميزة، واشاد بالتزام 

الفرق املشاركة وحرصها على اجناح الدورة.
بدوره قال خالد جاس���م نائب رئيس اللجنة 
الثقافي���ة االجتماعية لق���د حرصنا على جتميع 
اكبر عدد من الشركات للمشاركة في الدورة ومنذ 
البداية مت التخطيط بش���كل واضح لها وتوفير 

جميع الوسائل التي تضمن لها النجاح.

ختام دورة مدربي »القوى« الدولية

»إخالص« يفوز بكأس الحساوي في »الصيد«

يحيى حميدان
يخوض العربي مواجهة صعبة 
اليوم عندما يحل ضيفا على اليرموك 
في ال� 7 مس����اء ضمن اجلولة ال� 18 
لدوري كرة السلة، والتي تشهد اقامة 
3 مباريات اخرى بالتوقيت نفسه، 
حيث يلعب النصر مع الصليبخات 
والش����باب مع كاظمة والساملية مع 
املباريات في  الكويت وتقام جميع 

صالة النادي املذكور اوال.
ويأمل العربي السادس برصيد 17 
نقطة تفادي السقوط امام اليرموك 
العاشر ب� 13 نقطة وذلك بعد سلسلة 
التي حققها  الس����لبية  النتائج  من 
األخضر هذا املوسم من خالل هزميته 
في 5 مباريات وحتى في حالة فوزه 
ال يظهر الفريق بالش����كل املطلوب 
كمجموعة وعانى كثيرا امام الفرق 

الصغيرة لتحقيق الفوز عليها.
في املقابل يس����عى اليرموك من 
خالل مواجه����ة اليوم ال����ى تأكيد 
تطور مس����تواه في هذا املوس����م 
وهو ما بات ملحوظا لكل املتابعني 
اليرموك فقط  واملراقبني، ويحتاج 
ملزيد من العمل من العبيه ومساعدة 
احملترف النيجي����ري لويس ايدمي 
الذي يشكل عنصرا مهما في تشكيلة 

اليرموك.
وفي املباراة األخرى يتطلع النصر 
السابع ب� 15 نقطة هو اآلخر لتفادي 
مفاجآت الصليبخ���ات الثامن بذات 
الرصيد من النقاط، ويسعى العنابي 
الى اخلروج بنقطت���ي املباراة بأقل 
االضرار خاصة ان الصليبخات بات 
مزعجا للفرق التي تقبع في وسط 

الترتيب.
وفي املباراتني األخريني، سيكون 
الكويت املتصدر ب� 21 نقطة وكاظمة 
اخلامس ب� 19 نقطة في مهمة سهلة 

جدا عند مالقاة الساملية والشباب.

اشاد امني السر املساعد في احتاد العاب القوى 
محمد العتيبي بالنجاح الذي حققته دورة مدربي 
املستوى الثاني التي نظمها االحتاد على مضمار 
كيفان بالتعاون مع مركز عبداهلل الس���الم العداد 
القادة ومركز التنمية االقليمي في القاهرة التابع 

لالحتاد الدولي للعبة.

وقال ان الدورة حققت االهداف املرجوة منها، 
وكان التزام الدارسني واضحا من خالل احملاضرات 
النظري���ة والعملية، واضاف ان هذه الدورة تأتي 
ضمن خطة االحتاد في اعداد الكوادر التدريبية في 
جميع مسابقات العاب القوى املختلفة )جري، وثب، 

رمي(وتأهيلهم بطريقة صحيحة وسليمة.

اعاد اجلواد اخالص ألبناء نايف الدبوس بقيادة 
كرمي وهابي االنتصارات الرائعة التي حققها املوسم 
املاضي وفاز بكأس مجموعة شركات مبارك احلساوي 
املخصص جلياد الدرجة األولى على مسافة 2400 
مت���ر في االجتماع الثالث عش���ر في نادي الصيد 
والفروسية بزمن 2.39.02ق وبفارق 2 طول ونصف 

بعد سباق ممتع ومثير.
وجاء اجلواد قس���وة الس���طبل العومير بطل 

الفروانية بقيادة حمود في املركز الثاني.

وقام الش���يخ س���الم اجلابر مدير عام السباق 
باالنابة عن مجموعة ش���ركات احلساوي بتسليم 
الكأس الى بدر العوضي مدير اسطبل ابناء الشهيد 

وابناء نايف الدبوس.
وعلى كأس ش���ركة زين لالتصاالت املخصص 
جلياد الدرجة الثالثة على مسافة السرعة 1000 متر 
متكن اجلواد راضي السطبل النشاما بقيادة دو من 
الفوز بالكأس بزمن 59.02ث وبفارق 2 طول ونصف 

عن اجلواد مهلي للنصف بقيادة ايجان.

»الرماية« يستعد لبطولة العبداهلل

بطولة زوارق النزهة فبراير المقبل

اجتماع اللجنة الفنية للسباحة

أنهى نادي الرماية اس���تعداداته النطالق بطولة كأس الشيخ 
جابر العبداهلل التي تبدأ مس���ابقاتها الرسمية خالل الفترة من 21 
الى 23 اجلاري بالرمايات األوملبية: السكيت � التراب � الدبل تراب 
� املسدس والبندقية الهوائية 10 م � والبندقية احلرة 50 م � رقود 
املسدس 50 م � القوس والسهم، لفئات الرجال والسيدات والناشئني 
والناش���ئات، وفور إغالق باب تلقي طلبات التسجيل للمشاركني 
بادر القائمون على جل���ان حتكيم اخلرطوش والرصاص باجراء 
القرعة وحتديد التوقيتات الزمنية حيث يتم تقسيم املشاركني إلى 
مجموعات حسب منظومة والئحة االحتاد الدولي، مبشاركة عدد 
كبير من الرماة والراميات الذين ميثلون النادي ورماة االحتادات 

الرياضية العسكرية.

ينظم الن���ادي البحري بطولة زوارق النزهة في فبراير املقبل 
تزامنا مع االحتفاالت بالعيد الوطني وعيد التحرير.

م���ن جانبه أعلن رئيس جلنة الرياض���ات البحرية في النادي 
عبدالقادر النجار ان القائمني على تنظيم البطولة رصدوا جوائز 
قيم���ة للحائزين على املراكز اخلمس���ة األولى مضيفا »نتمنى أن 
تزداد ش���عبية هذه الرياضة خصوصا أن هناك العديد من فئات 
الشباب هم من هواة هذه الرياضة وهم بحاجة الى رعاية سليمة 
تسهم في تطوير مهاراتهم بالشكل الالئق«. وعلى صعيد رياضة 
الدراجات املائية ال� )جت.س���كي( ذكر النجار ان متسابقي النادي 
سيخوضون منافس���ات بطولة دبي الدولية األسبوع املقبل التي 

حققوا بها املراكز الثالثة األولى في املرحلة السابقة.
واعرب عن ثقته بقدرة هؤالء املتسابقني الكويتيني على حتقيق 
أفضل النتائ���ج اخلارجية املقبلة الفتا الى أنهم »ميتلكون املهارة 

واخلبرة الالزمة العتالء منصات التتويج املختلفة«.

عقدت اللجنة الفنية للس���باحة بدوري ال���وزارات والهيئات 
واملؤسسات احلكومية اجتماعا مبقر الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بحضور نائب رئيس اللجنة العليا مساعد الكريباني ورئيس فنية 
الس���باحة أحمد الصايغ وأعضاء اللجنة لوضع تصورات اللجنة 
عن بدء نشاط السباحة، حيث مت االتفاق على ان يبدأ مطلع مايو 
املقبل التنس���يق مع االحتاد والطلب من اجلهات املشاركة ارسال 

قوائم العبيها حتى يتسنى وضع اجلدول.

4 مباريات ضمن الجولة الـ 18 للدوري اليوم

العربي لتفادي مفاجآت اليرموك في »السلة«

 البحرين واليمن
في تصفيات آسيا

الحزم يعرقل الشباب

المنقاري يوّقع مع الخريطيات

يحل املنتخب البحريني لكرة ال��قدم ض��يفا 
على نظ���يره الي���مني الي���وم على ست��اد علي 
بن محسن املري���س���ي في العاص���مة اليمنية 
صنعاء في مباراة مؤجلة م���ن اجلولة الثالثة 
ضمن تصفيات املجموع���ة األولى املؤهلة الى 
نهائيات كأس آس���يا التي تستضيفها الدوحة 

عام 2011.
وت��تقاس��م الب���حرين صدارة املجموعة مع 
الياب���ان التي لعبت مب��اراة اكثر، برص��يد 12 
نق���طة مق���ابل 3 نقاط لليمن وال شيء لهونغ 

كونغ.
وقد ضمنت البحري���ن واليابان تأهلهما الى 

النهائيات.
ويخوض املنتخب البحريني املباراة في غياب 
الالعبني احملترفني لعدم اقامتها في االيام احملددة 

من »فيفا«.

عرقل احلزم مطاردة الشباب للهالل املتصدر 
ووصيف بطل املوس���م املاضي بفوزه عليه في 
عقر داره 2-0 على ستاد األمير فيصل بن فهد 
في الرياض في افتتاح املرحلة ال� 18 من الدوري 

السعودي لكرة القدم.
وسجل املغربي صالح الدين عقال )8 و67( 

الهدفني، وكان بإمكان احلزم رفع غلته من االهداف، 
ل���و جنح وليد اجليزاني في ترجمة ركلة جزاء 

احتسبت لفريقه )73(.
ووقف رص���يد الش������باب عن���د 36 نقطة 
مقاب���ل 44 للهالل، فيما رفع احلزم رصيده الى 

19 نقطة.

ش����ارك املغربي يوس����ف املنقاري العب االتفاق 
السعودي السابق في التدريب االول مع اخلريطيات 
القطري، بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي خضع له 
متهيدا لالنضمام الى صف����وف الفريق خلفا للمالي 
سليمان كيتا الذي انتقل الى الدوري التركي. ووقع 
املنقاري رسميا مع اخلريطيات خالل مؤمتر صحافي 

عقده النادي القطري امس. ويستعد املنقاري للمشاركة 
في اول مباراة مع فريقه اجلديد امام السد املتصدر غدا 
اخلميس في افتتاح اجلولة ال� 14 من الدوري القطري، 
وهو احملترف الثاني الذي ينضم الى اخلريطيات في 
فترة االنتقاالت الشتوية بعد النيجيري جيمس سالمي 

)20 سنة( والذي يلعب ضمن دوري الرديف.

مبارك الخالدي
حتول اجتماع اللجنة اخلماسية املنبثقة عن 
اجتماع رؤس���اء األندية 12 اجلاري الى اجتماع 
موسع عقد مساء امس بالنادي العربي حضره 
12 امني سر عام مثلوا األندية الرياضية، وتخلف 
عن احلضور أندية الفحيحيل والساحل، وحضر 
االجتماع الذي ترأس���ه امني س���ر نادي العربي 
عبدالرزاق املضف والرئيس السابق لنادي كاظمة 

سليمان العدساني.
وق���د تق����رر خ���الل االج���تم���اع مخ�اطبة 
االحتادات الرياضية اعتب���ارا من االحد املقبل 
لعقد جمعيات عم����ومية غي���ر عادية جلميع 
االت����حادات الت���ي طالها قرار اللجنة االوملبية 
الدولي���ة باإليقاف اعتبارا م���ن األول من يناير 
اجل���اري على ان يتم عقد هذه اجلمعيات خالل 

21 يوما.
وشدد املجتمعون على ضرورة قيام االحتادات 
ب���دورها احلقي���قي جتاه األزمة التي تتعرض 

لها الرياض���ة الك���ويتية مب���ا يكفل ويصون 
احلقوق الكويتية داخليا وخارجيا، مش���يرين 
الى ضرورة تف������عي���ل دور اللجنة االوملبية 
الك����ويتية ملمارسة دورها بالتنسيق مع اللجنة 
االوملبية الدولية لرفع االيق����اف عن الرياضة 

الكويتية.
وقد اتف���قت األندي���ة على توجيه خطابات 
الدعوة الى االحتادات في توقيت واحد إلرسال 
رس���الة واضحة بأن األندية سيكون لها موقف 
جتاه االحتادات التي ال تتفاعل مع اظهار احلق 
الكويت���ي والدفاع عن الرياض���ة الكويتية مما 
تتعرض له م���ن مواقف متش���ددة من اللجنة 

االوملبية الدولية.
وطلبت األندية من االحتادات بحث ودراسة 
جمي����ع الكتب ال���واردة ال���يها من االحتادات 
الدولية وتزويد اللجنة اخلماسية بنسخ منها 
ملعرف���ة دور االحتادات ف���ي كيفية التعامل مع 

هذه الكتب.

عبداهلل العنزي
انفرد الساحل بصدارة دوري الدرجة األولى 
بعد ان تغلب على شريكه السابق خيطان بهدفني 
مقابل هدف ليرفع الساحل رصيده الى 14 نقطة 
منفردا بالص�دارة، فيما تراجع خيطان الى املركز 
الثالث ب� 11 نقطة. وجاء فوز أبناء أبوحليفة مثيرا 
حيث متكن املهاجم مرزوق زكي من ترجيح كفة 
فريقه في الوقت القاتل بع���د ان كان الفريقان 
متعادلني بهدف لكل منهما حيث س���جل محمد 
أحمد للساحل أوال )70( وتعادل عبر البرازيلي 

سلمي في )75(.
وفي اجله���راء أكرم أبن���اء املنط���قة وفادة 
ض���يفهم الفحيحي���ل بأربع���ة أهداف م���قابل 
ه����دف لينفرد اجلهراوية باملرك���ز الثاني ب� 12 
نقطة فيم���ا بقي الفحيحيل عل���ى نقاطه ال� 5 
باملركز اخلامس قبل األخير. وس���يطر اجلهراء 

على مجريات اللعب متام���ا وتقدم العبوه الى 
الهجوم كثيرا مستغلني سوء التنظيم الدفاعي 
لالعبي الفحيحيل وسجل للجهراء كل من محمد 
دهش )هدفني( والبرازيلي ويلس���ون )هدفني( 
وأض���اع احمد حواس ركلة جزاء، فيما س���جل 
هدف الفحيحيل الوحيد محترفه املغربي زهير، 
وطرد حكم اللقاء العب الفحيحيل عبدالرحمن 

املسعد لتعمد اخلشونة.
وفي اللق���اء األخير لم يش���فع التعادل بني 
اليرموك والشباب بهدفني لكل منهما في تغيير 
مركزيهما حيث ارتفع رصيد اليرموك الى 8 نقاط 
باملركز الرابع فيما بقي الشباب متذيال للترتيب 
ب� 4 نقاط، وعلى الرغم من بقاء أكثر من النصف 
في عمر املس���ابقة إال ان حظوظ الشباب بالكاد 
تكون معدومة لبعده عن الصدارة وعدم تقدميه 

املستوى اجليد.

دعوة االتحادات لعقد عموميات غير عادية

الساحل يطيح بخيطان وينفرد بصدارة »األولى«

»الخماسية« تحولت إلى اجتماع موسع بحضور 12 أمين سر

رباعية للجهراء.. وتعادل مخّيب للشباب واليرموك


