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الساحل يعيد تشكيل الجهاز اإلداري

اليرموك يهزم العربي في تنشيطية اليد

قرر مجلس إدارة نادي الساحل إعادة تشكيل اجلهاز اإلداري لكرة 
القدم على النحو التالي: تعيني عضو املجلس عبداحملسن الدوسري 
مديرا عاما لكرة القدم وسعود مشلش مدير الكرة ومحسن الدوسري 

مديرا للفريق األول وسالم الشريف مشرفا للفريق األول.

تواصلت املفاجآت في الدورة التنشيطية لكرة اليد بفوز اليرموك 
على العربي 28ـ  25 في اللقاء الذي جرى امس االول ضمن األسبوع 
الرابـــع للمجموعة الثانية، وبذلك تصـــدر اليرموك فرق املجموعة 
برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فيما تلقى العربي خســـارته األولى 
ليتوقـــف رصيده عند 4 نقاط من 3 مباريات ليحتل الكويت املركز 
الثاني برصيـــد 5 نقاط من 4 مباريات. وكان اجلهراء قد تعادل مع 
كاظمة 32 ـ 32 ليتقاســـم الفريقان نقطتي املبـــاراة ليرفع اجلهراء 

رصيده الى 3 نقاط ويتساوى مع البرتقالي.

م فرقها الرياضية المتميزة »الكويتية« تكرِّ
اكد رئيس مجلـــس االدارة 
والعضـــو املنتـــدب ملؤسســـة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد 
الفالح اهتمام املؤسســـة بدعم 
التي  الرياضية  الفرق  ومؤازرة 
حتقـــق اجنـــازات رياضية في 

احملافل احمللية واالقليمية.
وقال الفالح في االحتفال الذي 
العامة  العالقات  ادارة  نظمتـــه 
باملؤسسة الليلة املاضية لتكرمي 
فرقها الرياضية املتميزة للموسم 
ان املؤسسة  الرياضي املنصرم 
تسخر كل إمكانياتها من أجل دعم 
التي  الرياضية  الفرق  ومؤازرة 
تبذل كل جهد للسعي إلى ما يحقق 

الطموح والتطور والنجاح.
وتضمنـــت قائمـــة املكرمني 

خالل احلفل 32 العبا هم أبطال 
بطولة الشرق األوسط للراليات 
العاب  ومنتخبات املؤسسة في 
الطاولة  االســـكواش وتنـــس 
واملبارزة واجليت سكي وأحسن 
الـــدوري احمللي  الالعبـــني في 
فيما خلت القائمة من اي العبة 

رياضية.
وحث الفالح جميع املكرمني 
علـــى بـــذل املزيد مـــن اجلهد 
والعطـــاء لالرتقاء مبؤسســـة 
الكويتية  اخلطـــوط اجلويـــة 
والتواصل االجتماعي والرياضي 
مع املؤسســـات األخرى وإحراز 
املزيد مـــن البطوالت الرياضية 
الســـاحات احمللية  األخرى في 

واإلقليمية.

من جانبه قـــال خبير دائرة 
العامة واإلعالم عادل  العالقات 
الغريب في كلمة نيابة عن املكرمني 
أن املؤسسة تقوم اآلن وفي تقليد 
جديد بتكـــرمي كوكبة من الذين 
تفوقوا في املجال الرياضي وبذلوا 
الكثير من اجلهد والعطاء من أجل 

رفعة وازدهار املؤسسة.
الغريـــب ان مبادرة  وأكـــد 
التكرمي تأتي إلميان »الكويتية« 
بأهمية ممارسة وتنمية الرياضة 
ودورهـــا الرياضي الذي توليه 
أهمية كبرى وتسخر من أجلها 
املتاحـــة دعما  إمكانياتهـــا  كل 
ملسيرة متيز الرياضيني في كل 
امليادين وتشجيعهم على البذل 

والعطاء.

النمران يعد بتطور 
مالكمة الصليبخات

االجتماع الـ 14 
لفروسية األحمدي

أكد مدير املالكمة في نادي 
الصليبخات فهد النمران عودة 
إلى  املالكمة في هذا املوســـم 
التتويج بعد غيابها  منصات 
عنـــه خالل املوســـم املاضي، 
النادي  وأضـــاف ان العبـــي 
ميلكون من اخلبرة والقوة ما 
يؤهلهم إلى الوصول ملنصات 
التتويج والظهور بشكل أفضل، 
موضحا ان األحداث التي مرت 
على النادي خالل املوسم املاضي 
أداء  أثرت بشـــكل كبير على 

الالعبني.

يشـــهد مضمار املغفور له 
الشـــيخ عبـــداهلل اجلابر في 
فروسية االحمدي لسباق اخليل 
وقائـــع االجتماع الـ 14 والذي 
يشمل 4 اشواط، خصص منها 
االشواط الثاني والثالث والرابع 
رئيسية، حيث تتنافس جياد 
املبتدئات في الشـــوط الثاني 
على الكأس املقدمة من النادي 
باسم مجموعة »همتنا لديرتنا 
التطوعية«. كما تتنافس جياد 
الدرجة االولى في الشوط الثالث 
على الكأس املقدمة من جمعية 
الرقة التعاونية، فما تتنافس 
جياد الدرجة الثالثة في الشوط 
الرابع على الكأس املقدمة من 
مبرة املغفور له الشيخ عبداهلل 

املبارك.

يلتقي المنتخب المصري واألهلي والزمالك في معسكره بالقاهرة

28 العباً في تدريب أزرق الناشئين غداً على ملعب االتحاد
مبارك الخالدي

عقد اجلهازان االداري والفني للمنتخب 
الوطني للناشـــئني اجتماعا صباح امس 
مبقر االحتاد بالعديلية حضره املدير الفني 
للمنتخب البرتغالي ادغار ألفارو واملدرب 
الهاجري ومســـاعدوه ومدير  عبدالعزيز 
املنتخب علي الديحاني واملشـــرف نايف 
القحطاني حيث مت استعراض خطة العمل 

وبرنامج املرحلة املقبلة للمنتخب.
وقد تقـــرر ان يجتمع املنتخب اعتبارا 
مـــن عصر الغد حيث يؤدي 28 العبا وهم 
الذين ميثلون القائمة االولية املقترحة على 
ان يتم االعالن بشكل رسمي صباح االحد 
املقبل عن القائمة النهائية واســـتبعاد 4 
اسماء ليتم االبقاء على 24 العبا وهم الذين 

سوف يغادرون الى معسكر القاهرة اعتبارا 
من 27 اجلاري وملدة اسبوعني.

وقد تلقى اجلهاز الفني تأكيدات على أن 
يلعب االزرق ثالث مباريات خالل املعسكر 
مع املنتخب املصري للناشـــئني وفريقي 
االهلي والزمالك لنفـــس املرحلة العمرية 

لالعبني.
ومن املقرر ان يحضـــر تدريبات الغد 
الالعبون عبداهلل السبيعي وعبداهلل الشمري 
ومحمد السرهيد وعبداهلل املسبحي وسعود 
التركي ومحمد الفهد وعبداللطيف اخلياط 
وابراهيم الســـهلي وعبداهلل خلف وسعد 
العازمي وفيصل مبارك وسعود اجلناعي 
واحمد عبداهلل ومحمد القبندي وفارس احمد 
ومرزوق العجمي ونادر العنزي وفيصل 

السبيعي وعلي عتيق وعبداهلل الرشيدي 
ونواف املطيرات ومشعل العنزي ونواف 
العنزي وفواز الرشيدي وعبدالعزيز املطيري 

وعبداهلل عبدالرحمن ويوسف الغريب.
من جهته اكد مدير املنتخب علي الديحاني 
ان القائمة االساسية التي ستمثل االزرق 
ستكون 24 العبا من الـ 28 وسيتم االعالن 
عنها رسميا صباح االحد املقبل، علما بأن 
جميع الالعبـــني محل تقدير اجلهاز الفني 

وستتم االستعانة بهم عند احلاجة.
وقال الديحاني ان املرحلة املقبلة مهمة 
العداد االزرق خلوض نهائيات كأس آسيا 
الســـيما ان الهدف االكبر هـــو التأهل الى 
نهائيات كأس العالم عبر حتقيق احد املراكز 

الثالثة االولى في النهائيات.

كاظمة يسعى القتناص النقاط الثالث أمام التضامن هل يكرر النصر فوزه على الكويت أم ينجح األبيض في الثأر لنفسه؟

عبدالعزيز الهاجري والبرتغالي ادغار مع الالعبني أثناء أحد التدريبات

حمد الفالح وعادل الغريب مع الفرق املكرمة

روضان الروضان يتسلم درعا من طالل النمالن

فهد الدوسري
تنطلق في 5.45 مســــاء اليوم مباريات 
القســــم الثاني من الــــدوري املمتاز باقامة 
مباراتني، يحل في االولى الكويت ضيفا على 
النصر على ستاد علي صباح السالم، فيما 
يقابل كاظمة التضامن على ستاد الصداقة 

والسالم.
وتكتسب اولى مباريات اجلولة الثامنة 
اهمية خاصة ألنهــــا تعتبر بداية حقيقية 
ميكن من خاللها التعويض، فأصحاب االرض 
يسعون بكل قوة لتعزيز وصافتهم وتأكيد 
جدارتهم بذلك بعد ان جمعوا 14 نقطة في 
القســــم االول، واذا ما متكن »العنابي« من 

مواصلة تقدمي مستوياته اجليدة فستكون 
له كلمة في نهاية املطاف، وقد يحقق ابناء 
البرازيلي مارسيلو ما عجز عن حتقيقه جميع 
من قاد النصر منذ نشأته من مدربني، وبال 
شك سيكون اجنازا كبيرا يحسب للجهازين 

االداري والفني والالعبني.
وكان النصر قد حقق فوزا مهما وثمينا 
في مباراة الذهاب حيث هزم االبيض 4 - 1، 
وهي نتيجـــة كبيرة على فريق له تاريخه 
واجنازاته مثل »االبيض«. ويعول اجلهاز 
الفني كثيرا على ضابطي االيقاع في وسط 
امللعب طالل نايف وعبدالرحمن املوســـى 
باالضافة ملوهبة الهداف البرازيلي باتريك 

الذي متكن من تسجيل 4 اهداف مع الفريق 
حتى اآلن. ويحسب للفريق اداؤه اجلماعي 
بعيدا عن الفردية التي ال تساعد الفريق اال 
في نطاق ضيق جدا، ويستمد »العنابي« قوة 
اضافية الليلة من كونه يسعى للحفاظ على 
الفارق بينه وبني صاحب املركز الثالث كاظمة 
من جهة وتقليص عدد النقاط التي تفصله 
عن القادســـية املتصدر، فضال عن خوضه 
للمواجهة علـــى أرضه وبني جماهيره وان 
كانت هذه امليزة ال يكون لها تأثير واضح في 
الدوري احمللي لكنها تظل كذلك نظرا لتعود 
العبي الفريق على ارضية ناديهم ومعرفتهم 

ألماكن زمالئهم دون النظر اليهم احيانا.

في املقابل، يدخـــل »االبيض« املباراة 
بروح معنوية عاليـــة بعد ان حقق فوزا 
مهما على حساب الصليبخات في اجلولة 
املاضية وصل من خالله للنقطة العاشرة، 
ويغيب املهاجم البرازيلي كاريكا إلصابته 
في األنكل وبالتالي لن يواجه فريقه السابق 

النصر.

نكهة رومانية

وفي املبـــاراة االخرى يســـعى كاظمة 
لتحقيق املعادلة الصعبة مبواصلة صحوته 
وتقدمي عرض يليق بسمعته بعد ان متكن 
في اجلولة املاضية من ايقاف املد »االصفر«. 

ويخوض كاظمة مباراته الليلة امام التضامن 
برصيد 11 نقطة كفلـــت له املركز الثالث، 
وهو بال شك ال يعتبر طموح ابناء النادي 
واملسؤولني عليه، فالفريق ميلك كل مقومات 
النجـــاح ويحدوه االمـــل لتحقيق بطولة 
رســـمية بعد غياب دام ســـنوات طويلة. 
ويعتبر فوز »البرتقالـــي« على متصدر 
الترتيب القادســـية دفعة معنوية كبيرة 
الستعادة ثقته بنفسه بعد ان كان قد تعرض 
ملطبني هوائيني بخسارته امام النصر 1 - 2 
وتعادله املتأخر مع الساملية 2 - 2، فضال 
عن تقدمي املدرب الروماني القدير بيالتشي 
بعض الوجوه الشابة امثال محمد الداوود 

وسلطان صلبوخ، وكان يوسف ناصر قد 
سبقهم في ذلك.

في املقابل، ال تقل املباراة اهمية بالنســــبة 
للتضامن متذيل الترتيب بنقطة واحدة والذي 
يســــعى مدربه الروماني مولدوفان ألن يكون 
القسم الثاني افضل حاال مما قدمه الفريق في 
املباريات السبع املاضية التي لم يقدم خاللها ما 
يرضي طموح ابناء الفروانية، فاللقاء سيكون 
بنكهة رومانية صريحة، ويعاني الضيوف من 
ضعف املستوى الفني حملترفيه وهم الغانيان 
محمد عثمان وزكريا بنغويرا والبرازيلي رافائيل 
الذين لم يقدموا ما يشفع لهم بالبقاء مع الفريق 

حيث اصبحوا عالة على الفريق.

األبيض يسعى للثأر ومواصلة صحوته على حساب النصر
كاظمة والتضامن بنكهة رومانية في انطالق القسم الثاني للدوري الممتاز

نهاية مارس آخر موعد للترشح
الستضافة األلعاب اآلسيوية

النمالن يدعو الروضان لمهرجان اعتزاله

أصدر املجلس االوملبي اآلسيوي امس تعميما جلميع 
اللجان االوملبية اآلسيوية املنتسبة لعضويته البالغ 
عددها 45 جلنة باملوعد النهائي لقبول الترشيحات 
اخلاصة باستضافة األلعاب اآلسيوية املقبلة، وحدد 
التعميم االوملبي نهاية مارس املقبل آخر موعد لقبول 
الترشيحات ملن يرغب من الدول اآلسيوية في استضافة 
اي من الدورات الرياضية اآلسيوية القادمة. وأعلن 
املجلس ومقره الكويت ان الباب مفتوح للترشــــح 
الستضافة دورة االلعاب اآلسيوية للصاالت املغلقة 
وااللعاب القتالية في عامي 2013 و2018 ودورة االلعاب 
اآلسيوية للشباب في عامي 2013 و2017 ودورة االلعاب 

الشــــاطئية في عامــــي 2016 و2020 ودورة االلعاب 
اآلســــيوية الشــــتوية لعامي 2017 و2021 ودورتي 
االلعاب اآلســــيوية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
في 2019و2023. يذكر ان دورة االلعاب اآلســــيوية 
السادسة عشرة ستقام في مدينة غوانزو الصينية في 
نوفمبر املقبل فيما ستقام الدورة اآلسيوية السابعة 
عشرة في مدينة انشيون الكورية عام 2014، بينما 
اعتمد املجلس االوملبي اآلسيوي تأخير موعد البطولة 
اآلسيوية الثامنة عشرة ملدة عام واحد لتقام في عام 
2019 بدال من 2018 ليتزامن موعد انطالقتها قبل عام 

من دورة األلعاب االوملبية الصيفية.

تسلم وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان دعوة من 
العب الفريـــق األول لكرة القدم في 
نادي القادسية طالل النمالن حلضور 
مهرجان اعتزاله الذي ســـيقام على 
هامش مباراة القادسية والعربي والتي 
ستقام في 3 فبراير املقبل على ستاد 
محمد احلمد حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء لشؤون التنمية الشيخ 

احمد الفهد.
وقـــدم النمـــالن للروضان درعا 
تذكارية بهذه املناســـبة، وقد أشاد 
التي  املتميزة  الروضان بالعطاءات 
قدمها النمالن لناديه عبر مسيرة حافلة 
بالعطاءات املتميزة التي ساهمت في 
العديد من االجنازات املشـــرفة، وما 
يتمتع به مـــن روح رياضية عالية 

ومستوى فني متميز.


