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محمد جراغ يعود أمام القادسية بعد االنقطاع

األصفر عينه على الدوري  
واألخضر يفكر في الثأر

قبل مواجهتهما املرتقبة غداً
بطموحات مختلفة، استعد الغرميان التقليديان القادسية 

والعربي ملباراة القمة التي ستجمع بينهما مساء غد على ستاد 
نادي الكويت في اجلولة الـ 18 من الدوري املمتاز، حيث اطمأن 

القادسية على فريقه قبل املباراة بعد عودته من مدينة حلب 
السورية منتشيا بفوز ثمني على مضيفه االحتاد 2 - 0، فيما 

يواصل األخضر تدريباته اليومية على فترتني صباحية ومسائية 
بقيادة املدرب الصربي زوران. وطموح الفريقني مختلف في هذه 
املباراة عما كان عليه في اللقاءين السابقني في الدوري، فاألصفر 

يطمح للفوز من اجل مواصلة تشديد اخلناق على املتصدر 
الكويت للمحافظة على لقب الدوري، فيما يطمح العربي الستعادة 

املركز الثالث »املؤهل للعب في كأس االحتاد اآلسيوي« للموسم 
املقبل، هذا باالضافة الى رد الدين لالصفر بعد اخلسارتني 

السابقتني.
وقد عاد القادسية الى التدريبات مساء أمس بعد ان أعطى اجلهاز 
الفني الالعبني راحة ملدة يوم جتنبا ألي إرهاق قد يتعرضون له 

نتيجة مشاق السفر، خصوصا ان االصفر اضطر لركوب احلافلة 
ملدة 5 ساعات قادما من مدينة حلب مكان اقامة املباراة، متجها 
الى العاصمة دمشق قبل املغادرة جوا الى الكويت، ومن املقرر 

ان يغيب عن الفريق العبه عامر املعتوق الذي يخضع لفحوصات 
وعالج بعد اصابته اثناء مباراة االحتاد حتت إشراف د.عبداملجيد 
البناي، في حني سيكون طالل العامر جاهزا رغم خروجه مصابا 
في الدقائق االخيرة من اللقاء أيضا بعد ان أظهرت الفحوصات 
سالمته من أي اصابة، هذا باالضافة الى مشاركة متوقعة خلالد 

القحطاني والسوري جهاد احلسني.
من جهته، اكد مدرب القادسية محمد ابراهيم انه سيدفع بكل 
أوراقه الرابحة في مباراة اليوم من اجل حتقيق الفوز وتأكيد 

أفضلية فريقه على العربي هذا املوسم، مشيرا في الوقت ذاته الى 
ان مباراة مبثل هذا احلجم تعتبر مفتوحة امام كل االحتماالت، 

فالعربي سيلعب دون ضغوطات على عكس العبي االصفر 
املطالبني بالفوز من أجل احملافظة على أمل إحراز لقب الدوري.

وبني ابراهيم ان العبي القادسية تعودوا على تقارب مواعيد 
املباريات، لذلك ال خوف عليهم من االرهاق، مادامت دكة البدالء 

بنفس مستوى الالعبني االساسيني.
وعلى اجلانب اآلخر استعاد العربي شيئا من معنوياته املفقودة 

بعد النتائج غير املرضية في الفترة االخيرة، وقد وضحت 
الرغبة الكبيرة في حتقيق نتيجة ايجابية في لقاء الغد من خالل 
التدريبات االخيرة للفريق، حيث التزم جميع الالعبني بتعليمات 

املدرب زوران بإجراء تدريبني على فترتني صباحية ومسائية، 
وسيفتقد االخضر في هذا اللقاء خدمات مساعد عبداهلل وحسني 

املوسوي لالصابة، في حني سيكون بإمكان زوران ان يستعني 
بخدمات خالد خلف ومحمد جراغ بعد ان انتظما في التدريبات 

مؤخرا واطمأن املدرب على لياقتهما.
من جهته قال مشرف العربي عبدالنبي حافظ ان املباراة أمام 

القادسية بحد ذاتها أمر محفز للفريق لتحقيق الفوز، فالعربي 
يسعى للمنافسة بقوة على املركز الثالث واستعادته من كاظمة، 

لذلك سندخل اللقاء من اجل الفوز والثأر من اخلسارتني امام 
القادسية في القسم االول والثاني. وبني ان معنويات الالعبني 

مرتفعة وان اجلماهير العرباوية ستستمتع بفريقها في هذا اللقاء. 
عبداهلل العنزي  ٭

ف���ي ليلة ح���ب ووفاء، احتضنته���ا جمعية 
الصحافيني حتت رعاية الزميل فيصل القناعي 
أمني سر اجلمعية، احتفى الصحافيون الرياضيون 
بالزميل إيهاب شعبان رئيس القسم الرياضي في 
جريدة »الوسط«، مبناسبة عودته نهائيا لبلده 

مصر خالل حفل بسيط.
في البداية، أبدى القناعي حزنه العميق ملغادرة 
الزميل ايهاب شعبان عالم الصحافة الرياضية 
في الكويت واالنتقال الى مواصلة مسيرة العطاء 

في القاهرة.
وأكد أن شعبان كان ملتزما مهنيا وأخالقيا ولم 
يحد عن اخلط املهني بأي حال من األحوال وكان 
دائما منوذجا مشرفا للصحافيني الوافدين عامة 
واملصريني خاصة ويعتبر امتدادا جليل املبدعني 
من الصحافيني املصريني الذين كان لهم تواجد 

على الساحة اإلعالمية في الكويت.
وابلغ حتيات كل من االحتاد الدولي للصحافة 
الرياضية واالحتاد اآلس���يوي أيضا الى الزميل 
ايهاب شعبان ومتنياتهم له بالتوفيق فيما هو 

قادم من حياته املهنية في بلده األم.
وتطرق القناعي الى احلديث عن املساهمات 
الكبيرة للمدرس���ة الصحافية املصرية ودورها 

احتل اليرموك املركز االول في مس���ابقة الكاتا 
جماعي في اليوم االول من بطولة التحرير الثانية 
للكراتيه لفئتي الشباب والناشئني التي انطلقت اول 
من امس على صالة احتاد اللعبة بنادي الساملية 
مبشاركة 350 العبا ميثلون 14 ناديا، في حني نال 
الس���املية املركز الثاني، وجاء الشباب والتضامن 

في املركز الثالث.
وفي منافسات الكاتا فردي حتت 15 سنة، حقق 
العب الشباب محمد املجادي املركز االول، وجاء احمد 
هشان )القادسية( ثانيا، وحامت احمد )اليرموك(، 

ومحمد احمد )الساملية( في املركز الثالث.
في حني أحرز العب اليرموك سيد سليمان املركز 
االول في منافسات الكاتا فردي حتت 18 سنة، وحل 
احمد صالح )الساملية( ثانيا، ويوسف اللنقاوي 

)الفحيحيل( وشاهني احمد )الشباب( ثالثا.
ووص���ف عضو مجلس ادارة احت���اد الكراتيه 
محمد العجمي املستويات التي ظهر عليها الالعبون 
في اليوم االول بالرائعة، واصرارهم على حتقيق 
املراكز االولى واثبات جدارتهم في متثيل املنتخبات 
في البطوالت اخلارجية املقبلة، متوقعا ان تشهد 
االيام املقبلة من البطولة منافس���ة اشد من الفرق 

التي استعدت جيدا.

 استقبل النائب الس���ابق محمد املسيلم العب 
الفريق األول لكرة القدم في نادي القادسية واملنتخب 
الوطني الس���ابق صقر خضير مبناس���بة تنظيم 
مهرجان اعتزاله والذي سيقام خالل مباراة القادسية 
والصليبخات الودية 4 ابريل املقبل على س���تاد 
محمد احلمد بنادي القادسية حتت رعاية النائب 

تقيم الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتعاون 
مع جامعة الكويت )كلية العلوم اإلدارية(، محاضرتها 
التوعوية الرابعة حول مضار استخدام املواد املخدرة 
لدى الش���باب وتأثيرها النفس���ي والصحي على 
املستوى الشخصي واألمني واملجتمعي وستقام 
احملاضرة األربعاء املقبل في ال� 12 ظهرا في مبنى 

البناء والواضح في الصحاف���ة الكويتية عامة 
والرياضية خاصة مبرزا بعض املس���اهمني في 

صناعة عالم الصحافة في الكويت.
من جانبه، تقدم الزميل إيهاب شعبان بالشكر 
في بداية حديثه إلى كل احلضور وقال انه يشعر 
مبرارة الوداع، مضيفا ان���ه حاول كثيرا إخفاء 
قراره بالرحيل في محاولة منه لتفادي حلظات 

الوداع القاسية على نفسه.
واقترح ضرورة إنش���اء رابطة للصحافيني 
الرياضيني في جمعي���ة الصحافيني على غرار 
مثيلته���ا في القاهرة من اجل التواصل بش���كل 

رسمي.
ولقي هذا االقتراح ترحيبا من القناعي فوعد 
ببحث ودراسة هذه الفكرة حتى يكون التواصل 
بني الرابطة املصرية ونظيرتها الكويتية في إطار 

رسمي مما سيعم بالفائدة على الطرفني.
وأضاف شعبان انه لم يكن يتوقع ان يكون 
احلفل عامرا بكل هذا الدفء ومليئا باملش���اعر 
الفياض���ة من اجلميع، مؤكدا ان الصداقات التي 
اكتسبها في الكويت تعتبر هي املكسب احلقيقي 
له في السنوات املاضية، وتقدم بالشكر لكل من 

وقف جانبه سواء بالعمل او بالنصح.

واشار العجمي الى حرص رئيس االحتاد الشيخ 
خال���د العبداهلل على اجناح هذه البطولة وجميع 
مسابقات االحتاد وخصوصا في املراحل السنية التي 
تعد الرافد االول للمنتخبات، مضيفا ان الكراتيه 
الكويتية فرضت نفس���ها على خارطة اللعبة في 
اخلليج والقارة اآلسيوية في ظل االهتمام والرعاية 

التي يوليها اياها العبداهلل.
واشاد العجمي بتعاون االندية مع االحتاد إلجناح 
البطولة، ممتدحا ايضا اجلهود التي يبذلها احلكام 
إلخراج البطولة بأفضل صورة. وش���كر الرئيس 
التنفيذي لشركة »الكاتل فون« سلمان احلربي على 

دعمه للبطولة وحرصه على حضور املنافسات.
بدوره، اكد احلربي اس���تمرار الدعم لبطوالت 
االحتاد خالل هذا املوسم، مضيفا انه يحرص على 
الوقوف خلف الالعبني ومساندتهم خصوصا في 

األلعاب الفردية لزيادة التنافس فيما بينهم.
وقال ان بطوالت االحتاد تشهد تطورا ملحوظا 
وهو ما يدل على السياسة الناجحة الحتاد اللعبة 
الذي وجد منه تعاونا كبيرا، مشيرا إلى أن الكراتيه 
تعتبر م���ن األلعاب املميزة في الكويت، ودائما ما 

حتقق األلقاب في املشاركات اخلارجية.

خلف الدميثير.
 وأشاد املسيلم بخضير وما قدمه لناديه واملنتخب 
خالل الفترة التي قضاها ف���ي املالعب، وحتقيق 
العديد من األلقاب للقادسية، وقدم خضير الدعوة 
للمسيلم حلضور مباراة اعتزاله، وفي نهاية اللقاء 

قدم له درعا تذكارية.

كلية العلوم اإلدارية بقاعة )A2( الدور األرضي � 
احلرم اجلامعي بالشويخ. وسيحاضر فيها د.عايد 
احلميدان واخلبير الدولي في األمم املتحدة مبجال 
املخدرات باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بوزارة 
الداخلية مبشاركة الفنان يعقوب عبداهلل ويدير 

الندوة اإلعالمي سالم العجمي.

محمد العجمي وسلمان احلربي مع الفائزينفيصل القناعي يقدم درعا تذكارية إلى ايهاب شعبان

املسيلم يستقبل خضير مبناسبة اعتزاله محاضرة عن املواد املخدرة بـ »العلوم اإلدارية«

دعوة احلساوي العتزال موسى
اس���تقبل رئيس نادي القادسية فواز احلساوي 
قائد العربي واملنتخب الوطني السابق أحمد موسى، 
مبناسبة مهرجانه الذي س���يقام حتت رعاية رجل 
االعمال بدر العتيب���ي غدا في قمة اجلولة ال� 18 من 

الدوري املمتاز بني العربي والقادسية.
وقال احلساوي ان النجم اخللوق موسى، يعتبر 
قدوة لالعبني الشباب الصاعدين، والذين أمتنى أن 
يتخذوه قدوة لهم، ففي املستطيل األخضر هو جنم 
ال يش���ق له غبار، أما خارجه فهو ش���خص خلوق 
ومتواضع. بدوره توجه موسى بالشكر الى احلساوي 

مبينا أن دعمه للرياضة ليس غريبا عليه.

الساملية ثانيًا والشباب والتضامن في املركز الثالثالقناعي يستجيب ملقترحاته في ليلة وداعه باجلمعية

اليرموك يتوج بلقب »الكاتا جماعي« الصحافيون كرموا شعبان ملغادرته البالد

انطالق اجلولة األولى
 من »البولينغ«

»اإلعالم« يفوز على »املالية«

تشهد صالة كوزمو انطالق منافسات اجلولة االولى 
من بطولة الكويت الدولية الثامنة املفتوحة للبولينغ 
التي ينظمها نادي البولينغ حتت رعاية رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ويشارك فيها ابطال العالم 

ومصنفون اوائل من آسيا وأوروبا.
تش����مل اجلولة االولى جميع الالعبني والالعبات 
والش����باب اي جميع الفئات التي ستشارك وسيلعب 
كل العب او العبة من هذه الفئات 15 ش����وطا حيث مت 
توزيعهم جميعا على 4 مجموعات. ويشارك في بطولة 
الشباب 12 العبا كويتيا هم: مصطفى املوسوي � صالح 
خالد � عبداهلل خالد � محمد خالد � مهدي بوش����هري � 
محمد يوس����ف � أصيل الرومي � عبدالسالم درويش � 
عبدالرحمن سويد � يوسف حجي، فهد ابراهيم � علي 
القالف. وبالنظر الى االسماء املطروحة والتي ستنافس 
في البطولة جند ان محمد خالد ومصطفى املوس����وي 
واصيل الرومي وعبدالسالم درويش هم االكثر خبرة 
خاصة محمد خالد الذي شارك في العديد من البطوالت 
اآلسيوية والعربية واخلليجية وحقق خاللها بطوالت 

وميداليات.

فاز فري���ق وزارة االعالم على فريق املالية 3 - 2 
ضمن بطولة دوري كرة الق���دم للوزارات والهيئات 
احلكومية بع���د لقاء مثير اقيم عل���ى ملعب االعالم 
ليحصل عل���ى ثالث نقاط مهمة، فيم���ا متكن فريق 
وزارة الدفاع من الفوز بسهولة على الطيران املدني 
8 - 0 بعد سيطرة واضحة على مجريات اللعب منذ 
البداية. وحقق فريق الكهرباء فوزا كبيرا على الصم 
في لقاء من طرف واحد دون مقاومة، مؤكدا رغبته في 
املنافس���ة على لقب الدوري لهذا املوسم، بينما جنح 
الصناع���ة في اخلروج متعادال مع الصحة 2 - 2 في 
اقوى لقاءات اول من امس وبعد اداء سريع ومثير من 
الطرفني ليخرج كل طرف بنقطة ثمينة. وفي مباراة 
مؤجلة، فاز التربية على االسكان 3 - 0. هذا وتنطلق 
غدا جولة جديدة مع اقتراب االدوار احلاسمة للدوري 

والذي سيختتم الشهر املقبل.


