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الرياضية

خليل حيدر شارك في دورة اإلعالم اجلديد
اختتــم البرنامــج 
لإلعــام  التدريبــي 
اجلديــد والتصويــر 
الرياضي الذي استمر 
ثاثة أيــام )٢5 -٢7 
املاضــي(،  نوفمبــر 
 ٢٢٠ فيــه  وشــارك 
إعاميــا مــن ١4 دولة 
عربيــة مــن بينهــم 
الكويتــي  احملاضــر 
خليل حيدر، ونظمته 
اجلامعــة اخلليجيــة 
بالتعاون مع جمعية 
الصحافيني البحرينية 
حتــت رعايــة األمني 
العام للجنة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن 
ود.مهنــد  عســكر، 
رئيــس  املشــهداني 
اجلامعــة اخلليجيــة 
ومحمد قاســم رئيس 
اآلســيوي  االحتــاد 
للصحافة الرياضية.

اللجنــة  وقامــت 
املنظمة بتكرمي حيدر 
فــي ختــام البرنامج 

التدريبي.
مــن جانبه، رحب 
عبدالرحمــن عســكر 
األمني املساعد للشباب 
والرياضة باملشاركة 
الفعالــة بني اجلامعة 
اخلليجية والكيانات 
اإلعامية والشــبابية 
البحرينية والعربية، 
ووعــد مبزيــد مــن 
الدعــم للجنة اإلعام 
الرياضي، خاصة في 
أنشــطتها التي تركز 
علــى تنميــة مهارات 
الصحافيني الرياضيني.

تكرمي خليل حيدر في البحرين

العتيبي يشيد بدعم »الهيئة« لتطوير الرماية

انتقال العنزي الى »األخضر« بيد إدارة القادسية
ندا يعود للتدريبات بعد شفائه من اإلصابة

الفترة من ٢ ـ 4  اجلاري، 
ألعاب  وتشمل املنافسات 
الرمايــة )اخلرطــوش - 
السكيت والتراب والدبل 
رمايــة  وكذلــك  تــراب 
املســدس والبندقيــة ١٠ 
أمتــار والبندقية 5٠ مترا 
القوس والســهم  ورماية 

الرماية  نــادي  ينظــم 
العامــة  الهيئــة  بطولــة 
للرياضة مبجمع ميادين 
الشــيخ صبــاح األحمــد 
األوملبــي للرمايــة خال 

عبدالعزيز جاسم

منــح اجلهــازان الفني 
واإلداري لفريق الكرة بنادي 
القادسية الضوء األخضر 

العنــزي  للمهاجــم حمــد 
لانتقال الى صفوف الغرمي 
التقليدي العربي خال فترة 
االنتقاالت الشتوية املقررة 

في شهر يناير املقبل. 
ورفع اجلهــازان الفني 

واإلداري موضــوع انتقال 
العنــزي إلى مجلس إدارة 
النادي التخاذ القرار النهائي 

في هذا الشأن. 
وكان العنزي قد تلقى 
عرضا رســميا من اإلدارة 
العرباوية لاســتفادة من 
خدماته، السيما أن الاعب 
لم يشارك بصفة منتظمة 

مع فريقه »األصفر«. 
إلى ذلــك، عــاد املدافع 
مســاعد ندا إلــى تدريبات 
القادســية بعد شفائه من 
التــي حلقت به  اإلصابــة 
في الســابق وبالتالي فإنه 
ســيكون جاهــزا خلوض 
املباريــات الرســمية متى 
مــا وصــل إلــى اجلاهزية 

املطلوبة.

األوملبي( ويشــارك فيها 
رمــاة أكادمييــة الشــيخ 
ســعد للرمايــة األوملبية 
وفئة الناشئني والناشئات.
مــن جانبه، أكــد رئيس 
م.دعيــج  اإلدارة  مجلــس 
العتيبــي علــى االهتمــام 
البالــغ الذي توليــه الهيئة 
العامــة للرياضــة بقيــادة 
املديــر العام الشــيخ أحمد 
الرماية،  منصور برياضــة 
وذلــك من خــال توفير كل 
الدعم للنادي لضمان النجاح 
وتشــجيعا للرماة ملواصلة 
اإلجنــازات علــى األصعدة 
احمللية واإلقليمية والقارية.
هذا، وسيقام حفل ختام 
البطولة وتوزيع اجلوائز في 
الـ 7 من مســاء األحد املقبل 
مبجمع ميادين الشيخ صباح 

األحمد األوملبي. العتيبي يسلم اجلوائز في بطولة سابقة

هل يرحل حمد العنزي من القادسية إلى »الغرمي األزلي« العربي؟   )االزرق.كوم( 

سحب قرعة كأس »يوم الكويت« للسلة
يحيى حميدان 

سحبت مســاء أول من أمس قرعة كأس 
يوم الكويت الرياضي في لعبة كرة الســلة 
وذلك بحضور أعضاء اللجنة املؤقتة إلدارة 

شؤون االحتاد وممثلي األندية املشاركة.
وأســفرت القرعة عن وقوع الكويت في 
املجموعة األولى إلى جانب التضامن والساحل 
وكاظمة والعربــي، فيما ترأس الصليبخات 
املجموعة الثانية التي ضمت النصر والشباب 
واليرموك واجلهراء والقادسية.  وتقام البطولة 

خال الفترة من 9-١٦ ديسمبر اجلاري وبنظام 
خروج املغلوب من مباراة واحدة، ولم حتدد 
جلنة املسابقات أماكن إقامة املباريات.  ويلعب 
في الــدور التمهيدي ضمن املجموعة األولى 
التضامن مع الساحل والفائز منهما سياقي 
الكويت، فيما ســيبلغ املنتصر من مواجهة 
كاظمة والعربي الدور نصف النهائي.  وينتظر 
الصليبخات املتأهل من لقاء النصر مع الشباب، 
وكذلك اليرموك الذي جنبته القرعة خوض 
الدور التمهيدي وســينتظر الفائز من أقوى 

اللقاءات القادسية واجلهراء. 

اليوسف:
أثق باحلساوي..

ولن نقبل بغير الـ 3 نقاط

»يد« الفحيحيل تفوّق على الشباب.. وتعادل الصليبخات واجلهراء

مبارك الخالدي

أعلن رئيس مجلــس إدارة نادي 
الســاملية الشــيخ تركي اليوسف ان 
الساملية لن يقبل بغير الـ 3 نقاط مهما 
كلف األمر. وقال اليوسف في تصريح 
على حسابه اخلاص في »االنستغرام« 
تعليقا على دراســة جلنة االنضباط 
االحتجاج والتوجه إلحالة امللف مرة 
أخرى إلى جلنة املسابقات »نحن على 
ثقة برئيس اللجنة فواز احلساوي«، 
لكننا لن نقبل بأي قرار غير النقاط 

الثاث.
وأضاف: الساملية ميلك اآلن ١3 نقطة 
بحسب القانون وليس ١٠ نقاط فاألمر 
واضح واألندية لديها الائحة، والكتب 

الصادرة من االحتاد ال تلغي أي مادة 
من مواد الائحة.

وقال اليوسف: كمثال على ما نقول 
إذا وصل كتاب من االحتاد مبشاركة 
١٢ العبا في املباراة داخل امللعب فهل 
ســنطبق الكتاب أم نلتزم بالائحة؟ 
مضيفا: »نثق في رئيس اللجنة األخ 
احلســاوي كما نثق بســامة موقف 

نادينا الساملية«.
اجلدير بالذكر ان الســاملية تقدم 
باحتجاج على نتيجة مباراة الفريق 
أمام اجلهراء في بطولة الدوري التي 
انتهت بفوز اجلهراء ٢ـ١، واســتندت 
إدارة الساملية في طعنها إلى مشاركة 
أحــد العبــي اجلهــراء املوقوفــني 

انضباطيا.

يعقوب العوضي

فاز الفحيحيل على الشباب بنتيجة 
27 ـ 23 )الشوط األول 12 ـ 10( في 
املباراة التي دارت بينهما مساء أمس 
األول على صالة الشهيد فهد األحمد 
مبقر احتاد اليد فــي الدعية ضمن 
الثامنة من دوري  منافسات اجلولة 
دمج اليد، ورفع الفائز رصيده إلى 8 
نقاط بينما بقي اخلاسر على رصيده 
السابق 4 نقاط. أدار املباراة احلكمان 

مشاري الرميح ومحمد بويابس. 
وجــاء الشــوط األول متكافئا بني 
الطرفني، حيث لعب الفحيحيل بدفاع 
5-1 برقابة سعد احليدري وحتول في 
بعض األحيان الى الدفاع 6 -0، واعتمد 
املدرب يوسف غلوم قائد اجلهاز الفني 
للفحيحيل على خبرات العبيه فهد 
ربيع، خالد مناحــي، عبداهلل جمعة 
وصقر الفهد. وفــي اجلهة املقابلة، 
قام شــهاب الدريدي بوضع رقابة 
لصيقة على ربيع الفحيحيل، واعتمد 
على حماية منطقته احملرمة بطريقة

5 ـ 1 وجنــح في احلد من حتركات 
اخلط اخللفي للفحيحيل حتى الدقائق 
األخيرة من الشوط األول، ولم يكن 
الشوط الثاني مختلفا كثيرا فقد استمر 
الفريقان على النهج نفســه غيرأن 

خبرة الفحيحيل حســمت املواجهة 
وأنهت اللقاء.

وانتهى لقاء الصليبخات مع اجلهراء 

بالتعادل 31-31 )الشوط االول 16-16( 
والذي أقيم مساء أمس. 

الى 8  الصليبخــات رصيده  ورفع 

نقــاط، بينما اصبح رصيد اجلهراء 
5 نقاط، ادار املباراة احلكمان احمد 

وبدر املطوع.

الشيخ تركي اليوسف

العب الفحيحيل صقر الفهد يصوب على مرمى الشباب

الغيابات تعصف بالساملية قبل »موقعة« كاظمة

العسكر: برقان يواصل
استعداداته ملواجهة اليرموك

أحمد السالمي

أكــد إداري الفريق األول لكــرة القدم بنادي 
الساملية يوسف اجلاسم أن فريقه باشر تدريباته 
اليوميــة بعــد أن حظي براحة مدتها ٢4 ســاعة 
لكل العبي الفريق، حيث مت استئناف التدريبات 
اليوميــة بقيادة املدرب الوطني محمد دهيليس 
الذي ســيلتقي مع اجلهــاز الطبي للتعرف على 
إمكانية مشاركة املهاجم فهد الرشيدي من عدمها 
في مباراة »السماوي« مع كاظمة ضمن منافسات 
بطولــة الدوري حيث يعاني حاليا من شــد في 
العضلة اخللفية خرج على أثرها في لقاء الكأس 
مع كاظمة بعد تسجيله هدفا. وقال: الفريق سيفتقد 
خدمات فهد املجمد ومحمد السويدان حلصولهما 
علــى البطاقة احلمراء في لقاء اجلهراء، وهو ما 
يعني غيابهما عن املشــاركة في املباراة القادمة 
إضافة إلى أن الفريق يواجه نقصا عدديا بداعي 

االصابات ومنهم عــادل مطر وأحمد عبدالغفور 
ونواف مجهول الذي يعاني من قطع في الرباط 
الصليبي. وأضاف: املباراة القادمة ستشهد عودة 
املدافع البرازيلي ميشيل سانتياغو ايغور، وهو 
ما سيعزز من حتصني خط الدفاع والعمل على 
املساهمة بشكل فعال في الظهور بصورة إيجابية 
تغيــر من الصورة الســلبية التي قدمها الفريق 
فــي بطولة كأس ســمو ولي العهد، مشــيرا إلى 
أن اجلهــاز الفني يعمل جاهدا من أجل تصحيح 
األخطاء التي حدثت في املباراة السابقة والعمل 
جديا على تقدمي أفضل املستويات الفنية لضمان 
االستمرار في املنافسة، حيث يحتل الفريق حاليا 
املركز اخلامس متساويا مع كاظمة صاحب املركز 
الرابع بعدد النقاط وفارقا عنا باألهداف، والفوز 
سيســاهم في صعود الساملية إلى املركز الرابع 
وهو حق مشــروع لكا الفريقني في البحث عن 
نقاط املباراة وحتسني مركز الفريق في الدوري.

أحمد السالمي

أكد نائب رئيس جهــاز الكرة بنادي برقان 
محمد العسكر ان فريقه يواصل تدريباته اليومية 
اســتعدادا ملواجهة اليرموك ضمن منافســات 
اجلولة الســابعة من بطولة دوري VIVA لكرة 
القدم، حيث يعمل اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
الوطني حمد حربي على إعداد وجتهيز الاعبني 
فنيا وبدنيا ونفسيا ليكونوا على أهبة االستعداد 
لهذه املواجهة التي تعتبر من املباريات املهمة 
للفريــق والتي يتطلع مــن خالها إلى حتقيق 

نتيجة إيجابية والظفر بنقاط املباراة.
وأضــاف: الفريــق يعاني حاليــا من نقص 

في عدد الاعبني بسبب اإليقافات واإلصابات، 
حيث سيغيب عن املباراة القادمة املدافع أحمد 
املنصور بداعــي اإليقاف واملدافع البنيني نانا 
فيو باديرو بسبب اإلصابة واإليقاف معا، إضافة 
إلى استمرار غياب الاعب علي املري الذي يتم 

تأهيله وجتهيزه للمباراة بعد القادمة.
وقــال: الفريق اســتفاد فنيــا ومعنويا من 
فوزه األخير على النصر 3-١ ضمن منافسات 
كأس سمو ولي العهد، وهو األمر الذي انعكس 
إيجابا على الاعبني الذين زادت ثقتهم بأنفسهم 
وإصرارهم على بلوغهم الهدف املنشــود وهو 
الظهور كواحد من الفرق الســاعية إلى إثبات 

وجودها بني الفرق املتنافسة.

مشاركة الرشيدي مرهونة مبوافقة اجلهاز الطبي  )األزرق.كوم(

)األزرق.كوم( غياب املنصور ونانا واملري عن برقان  

النادي الگويتي الرياضي للصم

دعوة النعقاد اجلمعية العمومية الغير عادية للنادي
الريا�ضي  الكويتي  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  واأع�����ض��اء  رئي�س  ي�ضر 

لل�ضم دعوة ال�ضادة اأع�ضاء اجلمعية العمومية بالنادي حل�ضور 

اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية للنادي واملقرر انعقاده 

يف متام ال�ضاعة اخلام�ضة والن�ضف م�ضاًء يوم االربعاء املوافق 

2016/12/28م، مبقر النادي الكويتي الريا�ضي لل�ضم مبنطقة 

للنادي  النموذجي  االأ�ضا�ضي  النظام  العتماد  وذل��ك  غرناطة 

الكويتي الريا�ضي لل�ضم طبقًا للقرار رقم )953( ل�ضنة 2016م.

مالحظة هامــة:

الذين  االأع�ضاء  من  للنادي  العمومية  اجلمعية  تتكون  پ 

وامل�ضددين  ف��اأك��ر  م��ي��ادي��ة  �ضنة  ع�ضويتهم  على  م�ضت 

اللتزاماتهم املالية لل�ضنة املالية )2017/2016( حتى نهاية 

�ضهر فرباير 2016 م ال�ضابق النعقاد اجلمعية العمومية.

مراعاة اإح�ضار البطاقة املدنية االأ�ضلية اأو �ضهادة اجلن�ضية  پ 

ليتمكن الع�ضو من ح�ضور االجتماع. 

جمل�س االإدارة

»االستئناف« حتيل قضية الساملية إلى »املسابقات«
قررت جلنة االستئناف في احتاد الكرة باإلجماع قبول الطلب الذي تقدمت به ادارة نادي الساملية شكال ورفعه 
الى جلنة املسابقات للبت في االحتجاج املقدم من »السماوي« سواء بقبوله أو رفضه وفقا ألحكام الالئحة. وكان 
الساملية قد احتج على مشاركة العب اجلهراء فيصل زايد في املواجهة التي جمعتهما في دوري »VIVA« عقب 
طرده في اللقاء الذي سبقه في كأس ولي العهد. واتخذت جلنة االستئناف ذات القرار مع الطلب املقدم من العربي 
الذي واجه هو اآلخر ذات املشكلة عقب مشاركة العب الكويت فهد الهاجري أمام »األخضر« في الدوري.
وينتظر أن تعلن جلنة املسابقات عن قرارها النهائي في األيام املقبلة.
يحيى حميدان


