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جمال الكاظمي

الكويت جتنب مواجهة الكرامة في األدوار األولى من كأس االحتاد اآلسيوي الشيخ أحمد النواف يتسلم درعا تذكارية من عبداهلل الدويسان

عادل الغريب متوسطا اللجنة املنظمة

تقام على مالعب اليرموك واالتحاد

بطولة الكويت المفتوحة للتنس 17 الجاري

تقام بطولة الكويت املفتوحة الثالثة للتنس 
برعاية اخلطوط اجلوية الكويتية في الفترة من 
17 اجلاري الى 2 مارس املقبل مبش���اركة العديد 
من الالعبني في جميع الفئات الس���نية وسيكون 
الراعي الرسمي للبطولة شركة بهبهاني للسيارات 
والتي س���تقدم هدايا قيمة للفائزين من ضمنها 
س���يارة لصاحب املركز االول لفئة فردي الرجال 
وسيكون املجال مفتوحا أمام اجلميع للمشاركة، 
وآخر موعد للتسجيل 14 اجلاري على أن جترى 

القرعة 15 اجلاري.
وستشهد مالعب نادي اليرموك واحتاد التنس في 
منطقة مشرف منافسات البطولة التي ستتكون من 
جميع الفئات، حيث وجهت اللجنة املنظمة الدعوة 
جلميع األندية الرياضية والس���فارات والالعبني 
القدامى وس���تكون الفئات السنية كالتالي: فردي 
حتت 12 سنة � فردي ناشئني حتت 16 سنة � فردي 
رجال � فردي ماس���ترز � فردي س���يدات � زوجي 

سيدات � زوجي الرواد � فئة الديبلوماسيني.

وتتك���ون اللجنة املنظم���ة للبطولة من عادل 
الغريب رئيس���ا ومدير البطولة حس���ني عبدال 
وعض���و اللجنة جمال املجدل���ي ومدير العالقات 
العامة واملالعب عبدالرضا الشطي واحلكم العام 
عبدالرحمن الكندري ونائب احلكم محسن شبر.

من جهته أش���اد رئيس اللجنة املنظمة عادل 
الغريب بالتعاون الكبير من احتاد التنس وتوجه 
بالشكر للرئيس وأعضاء مجلس االدارة على الدعم 
الكبير من خالل توفير مالعب االحتاد وتسخير 
جميع االمكانيات لنجاح البطولة، موضحا أن هذا 
األمر ليس غريبا على االحتاد الذي يحرص على 

االهتمام باللعبة ورعايتها بشكل دائم.
وأضاف الغريب: نسعى كلجنة منظمة للبطولة 
أن تكون املش���اركة هذه السنة أكثر من السنوات 
املاضية خاصة أن اللعبة تش���هد اقباال كبيرا من 
قطاع الشباب في األندية وبالتالي حرصت اخلطوط 
اجلوية الكويتية على استمرار البطولة نظرا للنجاح 

الكبير الذي حققته في البطولتني السابقتني.

وجه العب املنتخب الوطن���ي ونادي كاظمة 
لك���رة القدم عبداهلل الدويس���ان الدعوة لرئيس 
احتاد الشرطة اللواء الشيخ احمد النواف حلضور 
مباراة اعتزاله التي ستقام االحد املقبل على هامش 
مباراة كاظمة والقادسية بالدوري برعاية النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.
من جانبه، اثنى النواف على مبادرة الدويسان، 

مش���يدا بكل ما قدمه من جهد وعطاء في املالعب 
سواء مع املنتخب الوطني او ناديه كاظمة ومتيزه 
باالخالق الرياضية الى جانب تألقه كمهاجم ساهم 
في صنع الكثير من االنتصارات للكرة الكويتية 
ولناديه، متمنيا له االستمرارية في املالعب بعد 

االعتزال ودخول املجال الفني واالداري.
وعبر الدويس���ان عن تقدي���ره لدعم النواف 

وحرصه على اجناح مباراة اعتزاله.

الدويسان يدعو النواف لمهرجان اعتزاله

اكد عدد م��ن رماة وراميات 
للش��رطة  الوطن��ي  منتخبن��ا 
الكامل��ة لتمثي��ل  جهوزيته��م 
بلدهم متثيال مشرفا في بطولة 
الش��رطة االول��ى للرماية التي 
تنطلق في 15 اجلاري وتستمر 

سبعة ايام.
وعبر الرماة والراميات، في 
تصريح��ات صحافية، عن بالغ 
وتقديرهم  وشكرهم  سعادتهم 
لراعي البطولة سمو ولي العهد 
الش��يخ نواف االحمد ولرئيس 
النادي الش��يخ سلمان احلمود 
الهتمامهما ودعمهما املتواصل. 
وقال الرامي داوود الشمري انه 
يسعى الى احلصول على املركز 
األول ف��ي منافس��ات البطولة، 
مس��ابقة  في  يش��ارك  حي��ث 

املسدس مسافة 50 مترا.
م��ن جانبها، قال��ت الرامية 
مرمي الرزوق��ي )22 عاما( التي 
ستشارك في مس��ابقة بندقية 
ضغط ه��واء ملس��افة 10 امتار 
انها فخورة جدا باملش��اركة في 
ه��ذه البطولة الت��ي تعد حتديا 
جديدا لها. بدوره اعرب الرامي 
ب��در الطيار الذي يش��ارك في 
 10 املس��دس ملسافة  منافسات 
امت��ار ضغ��ط هواء ع��ن امله 
ف��ي تق��دمي مس��تويات طيبة 
ف��ي البطولة التي تع��د االولى 
م��ن نوعها ف��ي عال��م رياضة 

الشرطة.

الرماة والراميات 
جاهزون 

لبطولة الشرطة 

قدم مدير قطاع ناش���ئي كرة الس���لة في النادي العربي خالد 
النكاس استقالته رسميا الى مجلس ادارة ناديه وطلب من خاللها 

اعفاءه من مهمته في ادارة القطاع.
وعلل النكاس اس���باب اس���تقالته في الكتاب بتجاهل االدارة 
العرباوية للعبة كرة الس���لة وعدم توفيرهم ابس���ط املتطلبات 
الضرورية لالعبني الصغار، مضيفا ان لعبة الس���لة ليست فريقا 

اول فقط مع جتاهل بقية الفرق.

منتدى q8kpc.com يكرم الكاظمي

النكاس يستقيل من العربي

الكاظم����ي، ومن املؤك����د أن هذا 
اإلجناز لم يأت من فراغ، بل جاء 
نتيجة جهود كبيرة وعمل دؤوب، 
ومن املرجح أن يقام التكرمي خالل 
األسبوع املقبل في لقاء العربي 
والنصر في ختام القسم الثاني 

من الدوري املمتاز.

أعل����ن املدير الع����ام ملنتدى 
q8kpc.com محمد جاسم عن ان 
املنتدى سيقيم تكرميا لرئيس 
مجلس إدارة النادي العربي جمال 
الكاظمي، مبناسبة حتقيقه 350 
بطولة منذ توليه رئاسة مجلس 
إدارة العربي في عام 2000 وحتى 
يومن����ا هذا، وبعد ح����ل األندية 
العشرة يعد جمال الكاظمي عميد 

رؤساء األندية حاليا.
 وأضاف محمد جاسم أن تكرمي 
الناجحني،  الرياضيني  القياديني 
يعد من األمور التي تكاد تكون 
غائبة عن الس����احة الرياضية، 
فاجلمي����ع يالحظ أن الس����احة 
الرياضية باتت معقال للخالفات 
وتصفية احلسابات، األمر الذي 
أدى إل����ى خ����روج الرياضة عن 
محورها وهدفها األساسي، لذلك 
q8kpc. حرصن����ا كإدارة منتدى

com أن نكون السباقني في تكرمي 

يحيى حميدان
حقق الكويت فوزا سهال على الصليبخات 
85 - 36، وفاز الساحل على الشباب 97 - 54، 
ضمن مباري����ات اجلولة ال� 24 التي من دوري 

كرة السلة التي اقيمت اول من امس.
وبهذا الفوز قفز الكويت والساحل الى صدارة 
ترتيب فرق الدوري برصيد 30 نقطة لكليهما، 
فيما اصبح للصليبخ����ات 20 نقطة في املركز 
الثامن، وللش����باب 17 نقطة في املركز احلادي 

عشر.
وفي مب����اراة اخرى، تغل����ب اجلهراء على 
التضام����ن 89 - 78 بعد مب����اراة لم ترتق الى 
املستوى املطلوب س����يطر عليها اجلهراء بعد 
االداء الطيب لالعبيه نايف الصندلي واالميركي 
انتوني كيو جونز. وبذلك، رفع اجلهراء رصيده 
الى 28 نقطة في املركز الثالث، فيما بات للتضامن 

18 نقطة في املركز التاسع.
واستطاع اجلهراء ان يخرج من املباراة فائزا 
بأقل مجهود رغم التق����ارب الكبير في النقاط 
طوال فترات املباراة، وبدأ اجلهراء املباراة بشكل 
جيد من خالل إحكامه السيطرة على مجريات 
اللعب وهدوء العبي����ه الكبير في التعامل مع 
هجوم التضامن الذي حاول مرارا فعل ش����يء 

دون جدوى لينتهي الربع االول 23 - 21.
وفي الربع الثاني واصل اجلهراويون افضليتهم 
مع حتركات خجولة لالعبي التضامن عبر املغربي 
منير عاشق ونواف الظفيري لينتهي الربع 45 
- 42، وحافظ اجلهراويون على افضليتهم في 
الربعني الثالث الذي انتهى 63 - 62 والرابع 89 

- 78 دون مقاومة تذكر من جانب التضامن.
وتألق الصندلي في املباراة بعد تسجيله 33 
نقطة، فيما احرز زميله كيو 21 نقطة وسعود 

العنزي 10 نقاط.
وعلى اجلانب اآلخر، س����جل املغربي منير 
عاش����ق 23 نقطة وحس����ني االبراهيم 15 نقطة 
ونواف الظفيري 13 نقطة. وأدار اللقاء احلكام 

محمد العميري وسالم الهزاع وفايز هادي.
وفي لقاء آخر، فاز العربي على الساملية 85 - 
66، ليرفع »االخضر« رصيده الى 25 نقطة في 

)سعود سالم(األميركي أنتوني كيو جونز يسجل في سلة التضامن دون رقابةاملركز السادس، واصبح للساملية 17 نقطة.

بعد توزيع األندية في الدور األول للبطولة القارية

الكويت يتفادى الكرامة في كأس االتحاد اآلسيوي
انضم تشرش���ل برذرز 
الهندي الى مجموعة الكويت 
»الثانية« التي تضم الهالل 
اليمني ف���ي كأس االحتاد 
االسيوي لكرة القدم. وبذلك 
اكتملت صورة الدور األول 
من منافسات كأس االحتاد 
بعد تأكيد توكواكي سوزوكي 
مدير دائرة املسابقات في 
االحتاد بتوزيع األندية في 

املجموعات املختلفة.
وقام االحتاد اآلسيوي 
بتوضي���ح توزيع األندية 
التي شاركت في تصفيات 
دوري أبطال آسيا من خالل 
االعتم���اد عل���ى تعليمات 

البطولة.
وأوضح س���وزوكي أن 
توزيع األندية على املجموعات 
مت من خالل اعتماد مبدأ عدم 
خ���وض فريقني م���ن دولة 
واحدة مباريات على أرضهما 
في اليوم ذاته، نتيجة تطبيق 
نظام لع���ب مباريات الدور 
األول للمجموعات املختلفة 

على يومني مختلفني.
وقال سوزوكي من أجل 
حتقيق أفضل تغطية إعالمية 
للدور األول وتوفير أفضل 
الس���بل حلضور جماهيري 

كبي���ر، قررن���ا عدم خوض 
األندي���ة م���ن ذات الدول���ة 
ملباريات عل���ى أرضهما في 
اليوم ذاته، لهذا قمنا بتطبيق 
نظام إقام���ة املباريات على 

يومني مختلفني.
السابق  واستنادا للمبدأ 
الذكر يلعب ن���ادي الكرامة 
السوري وصيف حامل اللقب 
إلى  ضمن املجموعة األولى 
جانب شباب األردن وأهلي 
اليمني وس���حم  صنع���اء 

العماني.
أم����ا س����ري�وي�ج�ايا 
االندوني�س���ي في���لع���ب 
باملجموعة السادس���ة إلى 
املالديفي  جانب ڤيكتوري 
وبيكامكس دونغ الڤيتنامي 
املالي���زي،  وس���يالنغور 
ويلعب موانغ ثونغ يونايتد 
باملجموع���ة  التايلن���دي 
السابعة امام ساوث تشاينا 
من هون���غ كونغ وفي بي 
املالديفي وبيرسيوا وامينا 
االندونيسي، وجاء دا نانغ 
الڤيتنامي ضمن املجموعة 
الثامن���ة التي تضم امليناء 
التايلندي وتاي بو الهونغ 
كونغي وغيالنغ يونايتد 

السنغافوري.

فوز سهل لألبيض على الصليبخات في »السلة«

تعادل الساحل وخيطان في قمة الدرجة األولى
عبداهلل العنزي

خرجت نتيجة قمة اجلولة 
ال� 11 من دوري الدرجة االولى 
التي جمعت الساحل املتصدر 
ووصيفه خيط���ان بالتعادل 
االيجابي بهدف لكل منهما في 
لقاء مثير جمعهما على ملعب 
الساحل، ليصبح رصيد الساحل 
22 نقط���ة محافظ���ا بها على 
صدارته بينم���ا ارتفع رصيد 
خيطان الى 19 نقطة في املركز 

الثاني.
س���جل خليطان اوال مدافع 
الساحل البرازيلي ڤيتو باخلطأ 
في مرمى فريقه )55( قبل ان 
يع���دل عمر فريح الكفة قبل 3 

دقائق من نهاية املباراة.
من جانبه استعاد اجلهراء 
توازنه وحق���ق انتصارا مهما 
على مستضيفه الفحيحيل 2 � 1 
بعد ان كان قد اخفق في حتقيق 
الفوز في اخر جولتني، ليرفع 
الى 18 نقطة  اجلهراء رصيده 
عزز بها موقعه في املركز الثالث 
مس���تفيدا من تعادل الساحل 
املتصدر ووصيف���ه خيطان، 
وفوز اجلهراء كان دراماتيكيا 
خصوصا انه جاء في ظروف 
صعب���ة، فبعد ان اخفق جنمه 
عادل حمود في تسجيل ركلة 

اجلزاء في الدقيق���ة 14، تقدم 
بعده���ا الفحيحيل بهدف عبر 
العبه ناصر الشامخ )30(، اال 
ان سعد نزال استطاع تعديل 
الوضع لفريقه قبل نهاية الشوط 

األول بسبع دقائق.
الثاني ظهر  الش���وط  وفي 
اجلهراء اكثر عزما على العودة 
بنقاط املباراة الثالث وكان له 
ذل���ك عبر املتألق س���عد نزال 
الذي أضاف الهدف الثاني ايضا 
)72(، ليترك الفحيحيل غارقا 
ف���ي املركز األخي���ر ب� 6 نقاط 
فقط دون حتقيق أي فوز منذ 
فوزه في األسبوع األول على 

اليرموك.
من جانبه أنعش الش���باب 
آماله في املنافس���ة على اللقب 
عبر حتقيقه الفوز الثاني على 
التوال���ي وكان على حس���اب 
اليرموك، ليرفع رصيده الى 13 
نقطة في املركز اخلامس، بينما 
اخفق اليرموك في االقتراب من 
فرق الصدارة وجتمد رصيده 
عند 15 نقطة في املركز الرابع.
العتيبي  سجل للشباب نايف 
القحطاني )66(  )62( وسيف 
وسجل لليرموك مدافع الشباب 
عقيل جابر باخلطأ في مرماه 

.)80(

الجهراء يستعيد توازنه والشباب يحافظ على آماله في الجولة الـ 11

)عادل يعقوب(مهاجمو الساحل وخيطان لم ينجحوا في حتقيق األفضلية لفريقيهم أمس


