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األبيض يسعى لتخطي عقبة النصر القادسية وكاظمة.. حوار صعب يتجدد اليوم

سعد كميل يقدم كتابه لعبداللطيف الروضان

سامي الغربللي يتسلم درعا تذكارية من وليد ناصر

فريق عمل »سي. ان. ان«الشيخة نعيمة األحمد مع بعض العبات اجلولف

القادسية يخشى مفاجآت كاظمة والكويت الحتضان »النصر«

من جانب آخر.

السالمية والساحل

بعد حتقيقه للفوز في مباراته 
االخيرة امام النصر 2 - 1 والقفز 
للنقطة الس����ابعة يس����عى ابناء 
الس����املية الس����تمرار االنتفاضة 
السماوية وحتقيق نتيجة مماثلة 
والظف����ر بنقاط املب����اراة، وكانت 
املباراة االخيرة قد ش����هدت ميالد 
مهاجم مميز للفري����ق وهو علي 
فريدون الذي سجل هدفي الساملية، 
من جانبه يسعى الساحل القابع 
في املركز السابع برصيد 5 نقاط 
الى تعويض خسارته امام اجلهراء 
وان تكون مباراة الليلة االنطالقة 

احلقيقية للفريق من جديد.

احلثيث للمنافسة على لقب الدوري 
بعد غياب عن املنافسة دام حوالي 10 
سنوات، ويدخل االخضر اللقاء وهو 
في مركز الوصافة بفارق االهداف 
عن املتصدر القادسية وبرصيد 16 
نقطة وعينه بال شك على الوقوف 
على أعل����ى نقطة بالترتيب العام 
على أقل تقدير للجولة احلالية، في 
حني يأمل أصحاب االرض استغالل 
ذلك ملصلحته الس����يما بعد عودة 
الفريق من فوز مه����م وغال على 
الساحل في اجلولة املاضية أخرجهم 
من دائرة الصف����ر، وتكمن اهمية 
املباراة بالنس����بة للجهراويني في 
انها ستكون امام فريق قوي مثل 
العربي من جانب وحلاجة الفريق 
للنقاط للهروب من قاع الترتيب 

العجمي. في اجلهة االخرى، يأمل 
النصر تعويض خسارته التي مني 
بها على يد الس����املية في اجلولة 
املاضي����ة 12 واقتناص أهم 3 نقاط 
في املسابقة، خصوصا انها ستكون 
على حساب خصم قوي مثل الكويت 
وستمنحه نقاط املباراة دفعة قوية 
للمنافس����ة على ما بق����ي من عمر 
الدوري او على أقل تقدير الهروب 
من شبح القاع الذي سيهدده مستقبال 
اذا م����ا فضل البقاء على رصيده 6 

نقاط في املركز السادس.

الجهراء والعربي

ويشد العرباوية الرحال حملافظة 
اجلهراء ملواجهة فريقها بحثا عن 
نقاط املباراة كاملة في اطار سعيه 

امام القادسية في اجلولة املاضية 
وكان االق����رب لتحقيق الفوز لوال 
ضياع العديد من الفرص، وستكون 
عودة املهاجم القناص خالد عجب 
مميزة، السيما بعد حتقيقه هدف 
التعادل وسيضاف للقوة الهجومية 
للفريق الى جانب البرازيليني كاريكا 
وروجيريو والعماني اس����ماعيل 

خاصة في ظل تربصه بفرق املقدمة 
حيث ميلك 14 نقطة كفلت له املركز 
الثالث قب����ل لقاء الليلة، واذا وفق 
االبيض في حتقي����ق مبتغاه فإن 
اجلوالت املقبلة ستشهد صراعا كبيرا 
على املراكز املتقدمة أش����به بلعبة 
الكراسي املوسيقية، وكان الكويت قد 
قدم عرضا مميزا في الشوط الثاني 

بعد تقدمي مباراة متوسطة املستوى 
امام العربي في اجلولة املاضية، 
ويقود الفريق اخلبير التش����يكي 
ميالن ماتشاال صاحب اخلبرة في 
قراءة املباراة مهما كانت صعوبتها 
نظ����را خلبرته باملالعب الكويتية 
وحتديدا مبهارة الالعب الكظماوي، 
ومما الشك فيه ان ماتشاال يعتبر من 
ابرز املدربني الذين رسخوا أسلوب 
لعب الكرة الشاملة للبرتقالي منذ 
التسعينيات ومن املنتظر ان نشهد 

لقاء مثيرا.

الكويت والنصر

يدخل االبيض مواجهة النصر 
اليوم وكله امل في ان يسمع اخبارا 
س����ارة عن لقاء القادسية وكاظمة 

والالعب����ني يرغبون في احملافظة 
عل����ى البقاء على هرم الفرق، وقد 
أظهر االصفر قدرة هجومية مميزة 
خالل الشوط االول من لقائه أمام 
الكويت وتوجها بهدفني، لكن أداءه 
انخفض بشكل ملحوظ بعد تعرض 
مدافعه مساعد ندا للطرد ما أثر على 
االداء اجلماعي للفريق وكاد يخرج 
خاسرا. وقد تكون املباراة فرصه 
جيدة للقادسية ملصاحلة جماهيره 

بعد تلك املواجهة. 
في املقابل يدخل كاظمة اللقاء 
برصيد 13 نقطة في املركز الرابع 
أبن����اء العديلية أن نقاط  ويدرك 
املباراة كاملة ستدفع بالفريق خطوة 
مهمة لالمام، االمر الذي يدخل بهم 
بوابة املنافسة وبشراسة السيما 

فهد الدوسري
اليوم منافسات  تنطلق مساء 
اجلولة الثامنة من الدوري املمتاز 
بإقامة 4 مواجه����ات، حيث يحل 
القادسية ضيفا على كاظمة، فيما 
يواجه الكويت النصر على ستاد 
محمد احلمد، وتسبق هاتني املباراتني 
مواجهتان ال تق����الن أهمية حيث 
يستضيف اجلهراء العربي، ويتقابل 
الساملية على ملعب االخير. ويدخل 
الساحل مع القادسية هذه اجلولة 
متصدرا ترتيب الفرق برغم تعادله 
في اللقاء االخير مع الكويت 2 - 2 
ورفع رصيده الى 16 نقطة، وستكون 
مباراة الليلة مبثابة االختبار الذي 
ال يقل صعوب����ة عن لقاء الكويت 
اذا ما كان اجلهاز االداري والفني 

العربي يشد الرحال للجهراء والسالمية يواجه الساحل في الجولة الـ 8 من الدوري

اختلط »الحابل بالنابل« بين اليرموك و النصر
العربي يصطدم بالكويت في »دمج اليد«

البطل سواء من الناحية البدنية 
أو الفنية أو اإلدارية ولكن تفلت 
املباري���ات أحيانا لع���دم وجود 
القراءة الصحيحة وجلوء بعض 
الالعبني للحلول الفردية وهذا ما 
يسهل على دفاع اخلصم السيطرة 
على األبيض وخاصة العب اخلط 
اخللفي محمد الغربللى الذي يجب 
عليه عدم االستعجال والثقة أكثر 
بزمالئه وخاصة بعبداهلل اخلميس 
الذي البد أن يبدأ اللعب في مركز 
صانع األلعاب وان يلعب مشعل 
طه في اخلط اخللفي وعبدالرحمن 
فخري في اجلناح األيسر. وما مييز 
األبيض فاعلية جميع خطوطه 
لوجود مشاري العتيبي وسعود 
العنب���ري وعبدالرحمن البالول 
وخالد الغربللى إلى جانب احلارس 
املتألق احمد الفرحان. من جانبه، 
بدأ األخضر يس���تعيد مستواه 
كما بدأ املدرب خالد بن عاش���ور 
يتعرف أكثر على إمكانيات العبيه 
وإمكانيات الفرق األخرى واتضح 
ذلك بتجهيزه اخلطط املناس���بة 
للخصم، كما منحت عودة سلمان 
الشمالي إلى اخلط اخللفي العبي 
العربي ثقة اكبر ليلعب الشمالي 
إلى جانب علي مراد ليخفف العبء 
عنه مع وجود طالل عباس وحسن 
الش���طي واحمد حسني وأحيانا 
يلعب عبداهلل مصطفى في اخلط 
اخللفي إذا اقتضى األمر. وما مييز 
العربي وجود حارسني مبستوى 
عال وهما عبداهلل الصفار ومهدي 
عبداحلليم، ومتى وفق األخضر 
ف���ي الدفاع فإن الفوز س���يكون 

حليفه.

والس���املية وخس���ارته الي���وم 
س���تكون موجعة وق���د تدخله 
في حس���ابات معقدة للتأهل إلي 
الدوري املمتاز، لذلك يدرك اجلهاز 
الفني للكويت بقيادة اجلزائري 
كمال عق���اب األهمي���ة الكبرى 
لهذه املباراة وبالتأكيد س���تكون 
األسلحة حاضرة بقوة للوصول 
إلى النتيجة االيجابية، وان أراد 
عقاب الوصول إلى مبتغاه فعليه 
االستعانة بقوه ضاربة على دكة 
االحتياط واستخدامها في الوقت 
املناسب وليس كما يتبع بإشراك 
كل مفاتيح اللعب منذ البداية مما 
يربك احلسابات في الشوط الثاني، 
فاألبيض ميلك كل مقومات الفريق 

املاضي حيث خسر الصليبخات من 
العربي بعد عرض باهت وخسر 
اليرموك بفارق  أم����ام  البرتقالي 

هدف.
وبالع���ودة للمب���اراة االولى 
التي جتمع األخضر مع األبيض 
فاألول يسعى لضرب عصفورين 
بفوز واحد األول االقتراب بشكل 
كبير من املقدمة وازاحة منافس 
قوي والثاني رفع الروح املعنوية 
لالعبني واجلهاز الفني قبل املغادرة 
إلى املعسكر اخلارجي استعدادا 
للبطولة اخلليجي���ة.  وبالطبع 
الكويت س���يدخل املباراة حتت 
ش���عار »أكون أو ال أكون« ألنه 
خسر آخر مباراتني أمام الشباب 

حامد العمران
كادت مباراة اليرموك مع النصر 
في دوري دمج اليد أن تتحول الى 
حرب بني الفريقني بعد ان اختلط 
فيها احلاب����ل بالنابل في الدقيقة 
السابعة من الش����وط األول بعد 
اشتباك بني العب العنابي فيصل 
واصل والعب اليرموك نصير حسن 
»ليفزع« هادي نصير لش����قيقه 
مما حول امللعب الى س����احة من 
املعركة ولوال تدخل اداريي الفريقني 
والعقالء من الالعبني حلدث ما ال 

حتمد عقباه.
وق����د حصل واص����ل وهادي 
على البطاقة احلمراء واالستبعاد 
النهائي، حيث كانت النتيجة تشير 

الى تقدم اليرموك 13-19.
وانتهت املباراة بفوز اليرموك 
26-22 )الش����وط األول 10-18( 
وبذل����ك رفع الفائز رصيده الى 4 
نقاط وبقي العنابي على رصيده 
السابق 6 نقاط. ادار اللقاء احلكمان 

احمد املطوع وصالح مراد.
من جه����ة اخرى، تتجه أنظار 
محبي ك����رة اليد اليوم إلى صالة 
الشهيد فهد األحمد بالدعية ملتابعة 
املواجهة القوية التي جتمع العربي 
)8 نقاط( مع الكويت )6 نقاط( في 
اخلامسة عصرا ضمن منافسات 
األسبوع السادس، وفي لقاء آخر 
يلتقي الصليبخات مع كاظمة في 
مباراة مهمة للفريقني املتساويني 
برصيد )4 نقاط( ويطمح كالهما 
الى حتقيق الفوز لإلبقاء على أمل 
التأهل إلي ال����دوري املمتاز الذي 
ستتأهل له الفرق الستة األولى، 
وكان الفريقان قد هزما األسبوع 

مؤتمر صحافي 
لـ»جيسي جون«

»الرماية« أنهى استعداداته 
لكأس العبداهلل

خالص العزاء 

يقيم نادي اجلهراء مؤمترا صحافبا 
اليوم 12 ظهرا في فندق موڤنبيك البدع 
لإلعالن رسميا عن التعاقد مع الالعب 

البحريني جيسي جون.
وتقدر قيمة العقد بنحو 100 ألف 

دوالر حتى نهاية املوسم.

انهى نادي الرماية استعداداته 
االداري���ة والفني���ة النطالق كأس 
الش���يخ جابر العب���داهلل للرماية 
والتي تبدأ في 27 حتى 29 اجلاري 
بالرماي���ات االوملبية )الس���كيت � 
التراب � الدبل تراب( لفئات الرجال 
والسيدات والناشئني والناشئات 
الرماي���ة  ورماة وراميات مدرسة 
ومبشاركة كبيرة من رماة وراميات 
النادي الذين ميثلون الصف االول 
الرماية ورماة  والثاني ملنتخبات 
العس���كرية  الرياضية  االحتادات 
)اجلي���ش والش���رطة واحلرس 

الوطني(.

الرياضي بخالص  القسم  يتقدم 
العزاء من العبت���ي املبارزة لولوة 
وبلسم األيوب لوفاة والدهما محمد 

األيوب. 
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته 
وأسكنه فس���يح جناته وألهم أهله 

وذويه جميل الصبر والسلوان.

الروضان يشيد بكميل 

 ناصر يدعو الغربللي العتزاله 

استقبل عبداللطيف الروضان 
امني عام مجلس الوزراء احلكم 
العاملي الس����ابق وعضو جلنة 
املراقبني وتطوي����ر احلكام في 
احتاد الكرة سعد كميل الذي اهدى 
الروضان نسخة من كتابه »سعد 
كميل.. 25 عاما مع الصافرة«. 
وأشاد الروضان مبسيرة سعد 
كميل وعطائه واجنازاته الكبيرة 
ومتثيله البالد على اكمل وجه 
في اكبر احملافل الدولية ومنها 
مونديال 2002. وثمن كميل الدعم 
املتواصل من الروضان للرياضة 
والرياضيني ومبادراته الى تكرمي 
كل املتفوقني في هذا املجال في 

الكويت.

أعرب رجل األعمال سامي 
أمنياته  الغربللي عن خالص 
بالتوفيق والنجاح لوليد ناصر 
العب نادي اجلهراء الس���ابق 
خالل الفترة املقبلة من حياته 

العملية 
جاء ذلك خالل اس���تقبال 
الذي دعاه  الغربللي لالع���ب 
حلضور مهرجان اعتزاله املقرر 
إقامته اليوم حتت رعاية رجل 
العيار  األعمال مشعل مبارك 
لن���ادي  الفخ���ري  الرئي���س 
اجلهراء، عل���ى هامش مباراة 
العرب���ي واجلهراء اليوم على 
س���تاد مبارك العي���ار بنادي 
اجلهراء ضمن منافسات الدوري 

املمتاز. 

وقام الالع���ب بتقدمي درع 
تذكارية للغربللي وشكره على 
حسن االستقبال مشيرا إلى انه 

سيكون دائم االتصال بالوسط 
الرياضي عقب االعتزال سواء 
من اجلانب اإلداري أو الفني. 

تعتبر »جولف مي« أول شركة كويتية متخصصة 
بكل ما يتعلق برياضة اجلولف من تدريب وتطوير 
الالعبني اجلدد واملتقدمني مبمارسة لعبة اجلولف، 
كما تقوم الشركة بتزويد الالعبني وإدارات املالعب 
واجلهات املعنية بجميع املعدات واملستلزمات اخلاصة 

برياضة اجلولف.
وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة املتخصصة 
في لعبة اجلولف في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وخالل عام مرت شركة جولف مي مبفاوضات 
وزيارات مس���تمرة مع قناة األخبار العاملية »سي. 
ان. ان« إلقناعها بتغطية وعمل تقرير عن رياضة 
اجلول���ف في الكويت وقد تع���ززت تلك احملاوالت 

بالنجاح وقد متت تلبية الدعوة.
في الي���وم األول، رتبت الش���ركة لتقدمي فريق 
عمل »سي. ان. ان« للشيخة نعيمة األحمد، رئيسة 

اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة مبجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وقد قامت الشيخة بوصف 
املهام املتعلقة مبنصبه���ا احلالي، كما أكدت دعمها 
الكام���ل لكل ما يتعلق بالرياضة وخاصة الرياضة 

النسائية.
كما قامت الش���ركة بعم���ل ترتيبات مع اللجنة 
الكويتية للجولف لعمل تقرير عن برنامج الناشئني 
لرياضة اجلولف وبعض الالعبني الناشئني املرشحني 
لتمثيل الكويت في دورة األلعاب األوملبية 2016 في 
البرازيل، وأحد هؤالء األبطال الذين متت رعايتهم 
رسميا من قبل شركة جولف مي، الالعب طالل القطامي 
والالعبة جوليا احلمود، وكذلك رتبت جولف مي مع 
قناة »سي. ان. ان« لقاء مع سعود الهاجري، األسطورة 
الكويتي للجولف، وكذلك مع قطامي القطامي، نائب 

رئيس اللجنة الكويتية للجولف.

»جولف مي« تستضيف فريق عمل من  »سي. أن. أن« 

مباريات اليوم
الوقتالملعبالمباراة

5:55الصداقة والسالمكاظمة � القادسية
5:55محمد احلمدالكويت � النصر

4:35 اجلهراءالعربي � اجلهراء 
4:35ثامرالساملية � الساحل

)عادل اليعقوب(أحد االداريني يالسن احلكام في مباراة اليرموك والنصر


