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)محمد ماهر(نهير الشمري مكرما بحضور املطير والفهد وفواز احلساوي النائب محمد براك املطير يتوسط العبي األصفر

النائبان صالح املال وحسن جوهر هنآ إبراهيم شهاب وحسني جابر

)هاني الشمري(جانب من تدريب املنتخب األوملبي

إبراهيم شهاب في حديث مع جوهر وعبدالرحمن الدولة

الشيخ طالل الفهد مع  املطير وأمامهما درع الدوري

سمير سعيد وياسر أبل في استقبال احلضور

بدر املطوع باق ضمن املنافسني على لقب الهداف اآلسيوي

المطير يحتفي بأبطال الدوري الممتاز بحضور الفهد والحساوي
عبدالعزيز جاسم

أق����ام النائب محمد ب����راك املطير حفل تكرمي في 
منزله اول من امس للفريق األول لكرة القدم بنادي 
القادسية مبناسبة تتويجه ببطولة الدوري املمتاز 
واحتفاء وتكرميا لالعبني واجلهازين الفني واالداري، 
حضر احلفل رئيس النادي السابق الشيخ طالل الفهد 

ونائب رئيس النادي السابق فواز احلساوي.
من جانبه، قال الشيخ طالل الفهد ان هذا التكرمي 
ليس بغريب على ش����خص محب للرياضة ويكافئ 

الالعبني مثل محمد املطير ولوال أنه من االشخاص 
االعزاء على نادي القادسية ملا حضر الالعبون وذلك 
ألن التكرمي تزامن مع االستعداد ملباراة العربي في 
نصف نهائي كأس سمو االمير، وحث الفهد الالعبني 
على مزيد من اجلهد والعطاء والتركيز في املواجهات 

القادمة والتي ستعني الكثير لهم مستقبال.
ورحب املطير بالفهد وفواز احلساوي واجلهازين 
االداري والفني والالعبني قائال: ان هذا التكرمي يعتبر 
شيئا قليال نظرا ملا قدمه الالعبون والجنازهم الكبير 

كونهم الرافد االساسي للمنتخب، وارتفاع مستواهم 
ينعكس ايجابا على مستوى االزرق، وبالتالي على 
اجلميع أن يدعمهم عندما يحققون البطوالت، ووعد 
الالعبني مبضاعفة املكافأة املالية في حال حصولهم 
على لقب كأس س����مو األمي����ر او اي بطوالت اخرى 

مستقبال.
وشكر املطير الفهد على حضوره خصوصا انه يعلم 
ان الفهد لديه الكثير من االعمال، كما شكر الالعبني على 
ظهورهم بهذا املستوى املشرف في جميع البطوالت 

خاصة التأهل الى الدور ربع النهائي من كأس االحتاد 
اآلسيوي على حساب تشرشل الهندي.

وعبر املدرب الوطني محمد ابراهيم عن سعادته 
مبثل هذه االحتف����االت كونها تعتب����ر من العوامل 
االساسية لتحفيز الالعبني ومتثل دافعا معنويا كبيرا 
يدفعهم الى حتقيق املزيد من البطوالت واالجنازات، 
وشكر النائب محمد املطير على هذا التكرمي، مشيرا 
الى أن مسألة جتديد عقده من عدمها مسألة سابقة 

ألوانها وسيعلن عنها في حينه.

المطوع ينافس على لقب هداف االتحاد اآلسيوي
بفوز القادس���ية على 
فري���ق اخوة تشرش���ل 
الهندي 2-1 في دور ال� 16 
من بطول���ة كأس االحتاد 
اآلس���يوي حافظ مهاجم 
االصف���ر بدر املطوع على 
تواجده كمنافس على لقب 
هداف البطولة بالرغم من 
عدم تس���جيله في مرمى 
تشرشل. ويحمل املطوع 
في رصي���ده حتى االن 5 
اهداف بالتساوي مع الالعب 
سيباستيان ميرلو هداف 
فريق دامنانغ الڤيتنامي. 
وفي املقابل شهدت مباريات 
هذا ال���دور خروج الريان 
البطولة  القط���ري م���ن 
اثر خس���ارته امام موانغ 
يونايتد التايلندي وبالتالي 
انتهاء مش���اركة هدافيه 
افونس���و الڤيس وفابيو 
سيزار حيث يتصدر الڤيس 
القائمة برصيد 9 اهداف 
مقابل 7 اه���داف لكل من 
فابيو من الريان وكيسلي 
الفيس من بيكامكس دونغ. 
وجاء في املركز الرابع كل 
من خالد عجب برصيد 6 
اهداف اال ان فريقه خرج 

من  البطولة.

سعيد وأبل احتفيا بشهاب وجابر لعودتهما من رحلة العالج

أقام عضوا اجلمعية العمومية بالنادي العربي سمير سعيد وياسر ابل حفال كبيرا في 
اخليمة العرباوية احتفاء بسالمة الرئيس االسبق للنادي ابراهيم شهاب وحسني جابر 
العائدين من رحلة عالج طويلة في اخلارج. وحضر احلفل عدد كبير من الشخصيات 
السياسية والرياضية تقدمهم النائبان صالح املال وحسن جوهر والنائب السابق محمد 
العبداجلادر وأعضاء اجلمعية العمومية بالنادي عبدالرحمن الدولة واسحاق مرتضى 
وجاسم السبتي ومؤيد شهاب وسعود اجلالل ورئيس نادي القادسية االسبق املعني 
محمود رزوقي ومجموعة من العرباوية. وشكر شهاب كال من سمير سعيد وياسر أبل 
على بادرتهما الكرمية، وقال ان ذلك ليس بالغريب على االس���رة العرباوية املتكاتفة 
دائما في الس���راء والضراء، كما شكر كل من س���أل عنه أثناء رحلة العالج باخلارج، 

وقال: لقد كان لسؤال األهل واألحبة املفعول االكبر لتجاوز احملنة.
بدوره، أشاد احملتفى به حسني جابر بالدور الكبير لسعيد وابل في لم شمل االسرة 
العرباوية، وقال ان مثل هذه االحتفاالت تساهم كثيرا في زيادة الروابط االجتماعية 

بني االعضاء.

مبارك الخالدي
قاد مدرب املنتخب الوطني االوملبي 
ماهر الش���مري التدريب���ني األخيرين 
للمنتخب على ملعب االحتاد وس���ط 
ظروف صعبة نظرا للنقص الكبير في 
قائمة الالعبني بسبب ارتباطات العبي 
العربي والقادس���ية والكويت وكاظمة 
مع فرقهم التي كانت تستعد ملواجهات 
الدور نصف النهائي لكأس سمو االمير 
الت���ي أقيمت امس، كما لم يحضر عدد 
الالعبني بسبب االرتباط مبواعيد  من 
االختبارات الدراسية او الدورات اخلاصة 

التابعة ملقار أعمالهم.
وتستعد بعثة األزرق االوملبي للسفر 
الى القاهرة 20 اجلاري خلوض مباراة 
ودية أمام املنتخب املصري 22 منه على 
ملعب انبي ضمن اس���تعدادات األزرق 

لبطولة اخللي���ج للمنتخبات األوملبية 
التي ستقام في يوليو املقبل في الطائف 
الس���عودية، وكذلك  العربية  باململكة 
للمشاركة في آس���ياد آسيا في الصني 

نوفمبر املقبل.
وقد تدرب املنتخب امس على ملعب 
البكر بقيادة املدرب ماهر  عبدالرحمن 
الشمري الذي ركز خالل التدريب على 
جانب اللياقة البدنية لالعبني عن طريق 
اجلري وبعض التمرينات اخلاصة، كما 
كانت هناك حصة للتدريب على بعض 

الفنيات لتعويد الالعبني عليها.
الفن���ي واإلداري  وكان اجله���ازان 
للمنتخب قد أعلنا قائمة الالعبني التي 
ستغادر الى القاهرة وستخوض املباراة 
أمام املنتخب املص���ري، وهي كالتالي: 
مجيد طالل وسعود احلويل وعمر بوحمد 

ومحمد القطان ومحمد الضفيري واحمد 
اخلالدي وغازي القهيدي وفيصل العنزي 
وط���الل الفاضل ومحم���د عبداللطيف 
وعبدالهادي خميس ويوسف النشيط 
وعبداهلل الرفاعي وفهد عبدالرس���ول 
وفهد حم���ود وعبداهلل العنزي وجابر 
جازع وعبداهلل ناص���ر وعبدالوهاب 
اخلتالن وسعد س���رور وبدر العنزي 
ومحمد دهش وأحم���د إبراهيم وطالل 
فاضل وخالد مجحم وعبدالعزيز فتحي 

كميل وعادل مطر.
وقد اعتذر عن عدم السفر كل من طالل 
مجيد لالصابة، ومحمد القطان وغازي 
القهي���دي وعبداهلل الرفاعي الس���باب 
دراسية، وفهد حمود لالرتباط بدورة 
خاصة، وعبداله���ادي خميس لتنفيذ 

عقوبة إدارية.

إعالن تشكيلة »األولمبي« واعتذارات للدراسة والعمل
يغادر 20 الجاري لمالقاة مصر

صالح أنس أنقذ العربي أمام الشباب

يد الشباب يعرقل العربي في »الممتاز«
الكويت يفوز على السالمية ويقترب من المركز الثالث

الذي ق���دم واحدة من اجمل 
القيادة  الى جانب  مبارياته 
الحكيمة من علي البلوش���ي 
ونش���اط مش���عل المطيري 
وظهور مب���ارك الزيدي في 

االوقات المناسبة.
الش���باب  وكان بإم���كان 
الف���وز عندما تقدم  تحقيق 
بفارق ه���دف في آخر دقيقة 
ولكن خبرة صالح أنس ادت 
الى تحقي���ق التعادل وعلى 
الرغم من استحواذ الشباب 
على الكرة في الثواني االخيرة 
اال ان االستعجال كاد يفقدهم 
المباراة عندما فقدوا الكرة في 
آخر 15 ثانية ليحصل العربي 
على رمية جزاء لم يحس���ن 
علي مراد التعامل معها ليخرج 

الفريقان متعادلين.

المباراة مما يعني انه كان يضمن 
الخسارة لعدم لعبه بكامل قوته 
وهذا ما استغله العبو الكويت 
الذين لم يظهروا بمستوى جيد 
وخاصة ف���ي الجانب الدفاعي 
حيث ظهرت فجوات كبيرة بين 
المدافعين ولو لعب السالمية 
بنصف مس���ت�واه لكان هناك 

كالم آخر.
وبالع���ودة الى اللقاء االول 
الذي جمع العربي مع الشباب 
فقد ظهر ابناء المنطقة العاشرة 
بثوب جديد خالل المباراة وكان 
هذا الثوب الجميل مزينا بالروح 
العالية واالستبسال في الجانب 
الدفاعي مع التطبيق الصحيح 
في الجان���ب الهجومي بقيادة 
المدرب الصربي مكي الذي تولى 
المهمة بعد اقالة المدرب السابق 

شهاب الدريدي لتظهر بصمات 
ال���ذي لعب بطريقة  الصربي 
مناسبة المكانيات العبيه وقد 
ركز الدفاع الشبابي على القوة 
الضاربة في العربي في الخط 
القوي  الخلفي باالنقض���اض 
الشمالي وصالح  على سلمان 
انس وعبدالعزيز المطوع مع 
اغالق المنافذ على العب الدائرة 
حس���ين الشطي وحتى عندما 
ش���ارك علي مراد كان يواجهه 
دف���اع ق���وي درس تحركاته 
بشكل جيد ليحد من خطورته 
بش���كل كبير الى جانب تألق 
واض���ح وصريح من الحارس 
البلوشي  العمالق عبدالرزاق 
وهذا ما جعل الش���باب يتقدم 
في الدقائ���ق االخيرة مع تألق 
الجناح االيسر يوسف الشاهين 

حامد العمران
أهدى فريق الش���باب لكرة 
اليد هدية ثمين���ة للفحيحيل 
متصدر ال���دوري الممتاز بعد 
تعادل���ه مع العرب���ي اول من 
 امس )29 � 29(، الشوط االول

)15 � 15(، في اللقاء الذي جمعها 
اول من امس على صالة الشهيد 
فهد األحمد بالدعية، ليخطف 
الش���باب نقطة من العرباوية 
وليكون فارق الصدارة نقطتين 
حيث رفع االحمر رصيده الى 14 
نقطة فيما رفع االخضر رصيده 
الى 12 نقطة وه���ذا يعني انه 
في حالة خس���ارة الفحيحيل 
ام���ام العربي في اللقاء االخير 
فسيتساويان في الرصيد مما 
يعطي الفحيحيل فرصة اخرى 
في لقاء فاصل فيما حقق الشباب 

نقطته االولى في الدوري.
وفي لقاء آخر اقيم اول من 
امس اقترب الكويت من احتالل 
المركز الثالث بعد ان قسا على 
السالمية وتغلب عليه 37 � 26 
)16 � 10( وبذل���ك رفع االبيض 
رصيده الى 9 نقاط ليبتعد عن 
السالمية والصليبخات بفارق 
3 نقاط ما يعن���ي ان االبيض 
يحتاج الى نقطة واحدة فقط 
المقبلتين  حت���ى مباراتي���ه 
ام���ام الش���باب والصليبخات 
ليؤكد احتالله المركز الثالث، 
فيما يج���ب على مجلس ادارة 
التي  السالمية بحث االسباب 
ادت الى الهزيمة القاسية حيث 
لم يظهر الس���ماوي بمستواه 
وظهر الالعبون منقسمين في 
الملعب ودون روح مع غياب 
عبدالعزيز نجيب ويوس���ف 
الفضل���ي والول مرة نش���اهد 
الم���درب عمر ع���ازب يجلس 
على الكرسي مدة طويلة اثناء 


