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الساحل يحصد أول نقطتني في »اليد«
فاز الساحل على التضامن بنتيجة 20-19 في اللقاء الذي جمعهما 
مساء امس األول على صالة الشهيد فهد األحمد في الدعية ضمن 
منافسات اجلولة الثامنة من دمج اليد، وربح الساحل أول نقطتني، 
وبقي التضامن دون رصيد من النقاط.
يعقوب العوضي

آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
عقلة ضمن قائمة أفضل املديرين

انطالق احلملة التعريفية مبراكز الشباب

تلقى مدير الفريــق األول لكره القدم 
بنادي الكويت عادل عقلة شهادة تقدير 
من جائزة محمد بن راشد الختياره ضمن 
قائمة املنافسني على جائزة أفضل مدير 
فريــق كــرة قدم، مــن جهته ثمــن عقله 
اختياره ضمن املتنافســني ونيل شهادة 

املشاركة، قائال ال شك ان ذلك من دواعي 
السرور والسعادة بتلقي شهادة املشاركة 
ويكفي أن تكون من ضمن املنافسني على 
مستوى الوطن العربي األمر الذي يدعو 
إلى الفخر، كما أتوجه بالتقدير ملن منحني 

هذه الثقة.

مراكــز  إدارة  نظمــت 
الشباب التابعة للهيئة العامة 
للرياضة بالتعاون مع وزارة 
التربية لقاء ملدارس منطقة 
الفروانية التعليمية للفتيات 
مبركز شباب العارضية في 
إطار احلملة التعريفية مبراكز 
الشــباب، ولطلبــة مدارس 
منطقة العاصمة التعليمية 
مبركز شباب الدعية صباح 

امس.
وقالــت حنــان احلردان 
ان الهدف مــن هذه اللقاءات 
هــو تعريف طلبــة مدارس 
النطــاق اجلغرافــي ملراكــز 
الشباب باألنشطة والبرامج 
املقدمة لألعضاء جلذب الطلبة 
لالشــتراك واالســتفادة من 

مراكز الشــباب ولتوعيتهم 
مبــدى الفائــدة التــي تعود 
عليهم من خالل انتسابهم الى 
املراكز وااللتحاق باألنشطة 
والبرامج التي تقدمها. وتأتي 
هذه اللقاءات في إطار سعي 
إدارة الهيئــة الى جذب اكبر 

عدد من الشباب لالنتساب الى 
مراكز الشباب في كافة مناطق 
الكويت ملمارســة هواياتهم 
وصقل مواهبهم في مختلف 
املجاالت حتت رعاية وإشراف 

الهيئة العامة للرياضة.

شهادة املشاركة في جائزة محمد بن راشد مدير فريق االبيض عادل عقلة

أشاد بنتائج »شباب التضامن« في الدوري واعداً باملزيد

دابس: أطمح إلى تدريب »األزرق« في املستقبل
يحيى حميدان

أكــد مــدرب فريــق فئة 
الشباب )حتت 19 سنة( بنادي 
التضامن يوسف دابس أنه من 
املبكر احلديث عن املنافسة 
علــى لقــب الــدوري الــذي 
يتصدره »أزرق الفروانية« 
حاليــا برصيــد ٢5 نقطــة 
بعد انتهاء اجلولة التاسعة 
وبفــارق 4 نقــاط عن أقرب 

مالحقيه العربي. 
وأضاف دابس لـ »األنباء« 
أن التضامن تنتظره مباريات 
صعبــة أمام فرق منافســة 
وبالتالي علينا التركيز أكثر 
على املرحلة املقبلة، مشيرا 
الى أنه يضــع احلفاظ على 
الصدارة حتى نهاية القسم 
األول هدفــا أوليــا لــه قبل 
الدخول في فترة راحة والتي 
سيتخللها معسكر تدريبي 
خارجــي. وأوضــح مــدرب 
شــباب التضامن أن الفريق 
يفتقــد حاليا جهود عدد من 
الالعبــني املميزين لظروف 
مختلفة ومنهم هزاع ســعد 
الذي يعتبر من األساســيني 
في تشكيلة منتخبنا الوطني 
لهذه الفئة، وكذلك هادي مربع 
واملقرر له أن يعود في ٢ يناير 
املقبل عقــب انتهاء العقوبة 
املفروضة عليه، وايضا سالم 
عايض.  وبني دابس أنه مع 

ادارة النادي عانوا في البداية 
من أجل مللمة أوراق الفريق 
خالل شــهر يوليــو املاضي 
اثــر ابتعاد عدد من الالعبني 
خالل العامني املاضيني بسبب 
املشاكل االدارية التي مر بها 
النادي. ومضى قائال: »بعد ذلك 
قمنا بإقامة معسكر تدريبي 
خارجي قبل انطالق املوسم 
للتركيــز اكثر مــع الالعبني 
والعمــل على رفع معدالتهم 
اللياقية وأتى املعسكر ثماره 
من خالل النتائج التي حققها 
حتى اآلن، ونحن لن نكتفي 
بذلك وسنعمل على حتقيق 
املزيد بجهود الالعبني وادارة 
النادي«. وأشــار دابس الى 
أن التضامــن عانى من عدم 
تســجيل أي العب جديد في 
كافــة املراحــل العمرية ملدة 
عامــني وهــذا األمــر يعتبر 
جرمية في حق النادي ومن 
غير الطبيعي أن ال تستقطب 
الفرق العبني جــدد لتعزيز 

صفوفها.

ثقافة الفوز
وقــال دابس انه يســعى 
لزرع ثقافة الفوز والتضحية 
من أجل شــعار النــادي في 
نفــوس الالعبــني، الفتا الى 
أنه أكد لالعبني في أكثر من 
مناسبة عدم حاجته لالعب 
الذي ال ميتلك طموحا وحافزا 

للتطور وفي النهاية هذا األمر 
يعود بالفائدة عليهم في املقام 
األول واألخير. وذكر دابس أنه 
كمدرب حالــه حال الالعبني 
ميتلك احلافز للتطور ولديه 
الطموح لقيادة فرق الدرجة 
األولــى أو حتــى منتخبنــا 
الوطني »األزرق« في املستقبل 
إذا سنحت الفرصة املالئمة.

وشــكر دابس فــي ختام 
حديثه مجلس ادارة النادي 
برئاســة مبــارك املعصــب 
ومدير عام لعبــة كرة القدم 
طالل املرشــاد ونائبه ناصر 
الديحاني واالداري فهد دابس 
على دعمهم ومساندتهم لفريق 
التضامن حتت 19 سنة، مشيدا 
كذلك بتقدمي املكافآت املالية 
املجزيــة عقب كل فــوز في 

املباريات املهمة.

يوسف دابس 

مجموعة من الطلبة يلعبون الكرة الطائرة 

VIVA العربي يواجه خيطان في انطالق الجولة السابعة من دوري

القادسية يريد مواصلة الصدارة بـ »النصر« اليوم
مبارك الخالدي

يأمل القادســية املتصدر 
)16 نقطة( تخطي عقبة ضيفه 
النصر )1٢ نقطة( في املركز 
الثالث على ستاد محمد احلمد 
في انطالق منافسات اجلولة 
 ،VIVA الســابعة مــن دوري
والتي تشــهد أيضــا اللقاء 
الذي يجمع العربي الســابع 
)9 نقاط( مع خيطان الثاني 
عشــر )3 نقاط( على ستاد 
نصر العصيمي، كما يلتقي 
الصليبخات الثامن )8 نقاط( 
 مــع اجلهراء احلادي عشــر 
)4 نقاط( في موقعة مثيرة 
تقام على ستاد علي صباح 
الســالم، وفي مواجهة القاع 
على ســتاد صباح الســالم، 

يلتقي برقان قبل األخير 
)3 نقاط( مع اليرموك األخير 

الذي ميتلك نقطتان.

األصفر على ملعبه
القادســية للعب  ويعود 
علــى ملعبــه ســتاد محمد 
احلمد بعد غياب النشــغال 
األرضية بأعمــال الصيانة، 
ويبدو األصفر مؤهال لتخطي 
غرميه النصر مفاجأة املوسم 
اجلاري والذي قدم مستويات 
جيــدة في البطولــة ما أهله 
إلى احتالل املركز الثالث من 
5 مباريات، وترجح الفوارق 
البدنية واملهارية وكذلك عامل 
اخلبرة كفة األصفر رغم عدم 
مشاركة العبيه بدر املطوع 
ومساعد ندا بداعي اإلصابة 
 وأحمــد الظفيــري لإليقاف 

إال أن قائمة املدرب الكرواتي 
داليبور ستاركفيتش زاخرة 
بالنجــوم احملليــني بقيادة 
صالح الشيخ وعامر املعتوق 

ومحمد الفهد ورضا هاني.
ويتميز القادسية بهجومه 
الضارب كما لم تتلق شباكه 

أي هدف حتى اآلن.
في املقابل يسعى املدرب 
الوطني لفريق النصر ظاهر 
العدوانــي لتحقيــق نتيجة 
إيجابيــة تكلــل بهــا نتائج 
الفريــق اجليــدة حتى اآلن، 
ويخوض النصر املباراة قادما 
من خسارة أمام فريق برقان 
ضمن كأس سمو ولي العهد 
1-3 فــي مباراة أراح خاللها 
العدواني عناصره األساسية 

حتسبا ملباراة اليوم.
ويعــول العدوانــي على 
خبرة مهاجمــه عبدالرحمن 
باني وحيوية طالل العجمي 
وسلمان بورمية واحملترفني 
اميانويــل افــوري وداوزي 

فيليب واريك كواكو.

األخضر منتٍش
وفــي اللقاء الــذي يجمع 
العربي مع خيطان، يخوض 
األخضر املباراة منتشيا بعد 
انتصاره األخير والذي كان 

علــى حســاب الشــباب في 
بطوله كأس ولي العهد ٢-1 
وهــو الفوز الثانــي للفريق 
على التوالــي بقيادة املدرب 
ميودراغ جيســيك، ويفتقد 
األخضر فــي مبــاراة اليوم 
النصــار  لالعبيــه مبــارك 
لإليقاف وحســني املوسوي 
الكندري ومحمد  ومشــاري 
باعبــاد والســوري أحمــد 

الصالح لإلصابة.
ويعــول ميــودراغ على 
التونســي أمني الشــرميطي 
الــذي تألــق فــي املباريات 
األخيرة بتسجيله لألهداف 
إلى جوار خبرة علي مقصيد 

ومحمد فريح.
وعلــى اجلبهــة األخرى، 
يأمــل أبناء خيطــان بقيادة 
املــدرب أنــور يعقــوب إلى 
اســتعادة التوازن مع عودة 
العب اخلبرة مساعد الفوزان 
إلــى تشــكيلة الفريــق بعد 

غياب.

الصليبخات في موقعة الجهراء
ويشهد ستاد علي صباح 
السالم موقعه من نوع خاص 
بــني فريقــي الصليبخــات 
واجلهــراء وهــي املواجهــة 
األولــى للفريقــني بقيــاده 

املدربني أحمد عبدالكرمي وثامر 
عنــاد اللذين تبــادال املواقع 
واألدوار فعبدالكرمي أصبح 
مدربا للصليبخات قادما من 
اجلهراء وعنــاد اخلبير في 
شــؤون الصليبخــات يقود 
أبناء اجلهــراء ومن املتوقع 
أن حتفل املباراة بالكثير من 
الندية واإلثارة للصراع على 
نقاطهــا الـــ 3 وللتقارب في 
املستوى الفني بني الفريقني، 
فضال عن الصحوة املتأخرة 
للجهراء والذي يعول كثيرا 
على مهاره فيصل زايد وخبرة 
محمد سعد العجمي والواعد 
عايــد الشــمري، كمــا يجيد 
الصليبخات األداء اجلماعي 
كمجموعــة يقودها مشــعل 
ذياب والهداف بدر املطيري.

اليرموك وبرقان.. مواجهة القاع
ويشــهد ســتاد صبــاح 
السالم مباراة القاع بني فريقي 
اليرموك وبرقان ورمبا نشاهد 
تبادل أدوار في املراكز أو قفزة 
لفريق على حساب اآلخر في 
جــدول الترتيــب خصوصا 
برقان الذي إن حقق االنتصار 
قد يصل للمركز احلادي عشر 
في حال خدمته باقي نتائج 

الفرق.

قائد القادسية صالح الشيخ مطالب كعادته بضبط خط الوسط   )األزرق.كوم(

»البحري« ينظم سباق قوارب البروكالس اليوم
تقيم جلنة الرياضات البحرية في النادي البحري، سباق الكويت السادس لقوارب البروكالس 
والــذي يقــام بدءا من الســاعة 3.30 من عصر اليــوم في املنطقة البحرية املواجهة لشــارع 
البالجات في الســاملية ـ قرب مطعم برغر كنغ ـ، فيما ســيقام غدا وفي نفس التوقيت 
واملكان سباق الكويت الثالث للدراجات املائية للموسم ٢016. ووجه مشرف عام 
اللجنة في النادي حسني دشتي الدعوة حملبي سباقات قوارب البروكالس 
والدراجات املائية حلضور السباقني، مشيرا الى أن سباق اليوم لقوارب 
البروكالس سيشتمل على فئة ٢1 قدم ذات محرك واحد، وفئة ٢8 قدم ذات 
محركني، إلى جانب فئة قوارب النزهة، في حني أن سباق الدراجات املائية 
الذي سيشتمل على فئة اجلالس ستوك للمحترفني، وفئة اجلالس ستوك 
للمبتدئني، وإن التصفيات التمهيدية ســتبدأ من الـ 11 صباحا فيما ستقام 
النهائيات بدءا من الـ 3:30 عصرا وسيعقبها مباشرة مراسم التتويج. وكان 
سباق قوارب البروكالس اخلامس الذي أقيم في إبريل املاضي قد حصل على 
مراكزه األولى فريق محمد دشتي ومساعده عبدالرحمن الدوسري في فئة البروكالس 
٢9 قدما، وفريق بنســل دزاين بقيادة خالد احلســن ومســاعده فيصل املغربي في فئة 
البروكالس ٢1، وفريق شــركة ســاملني لصناعات القــوارب واليخوت بقيادة بدر الدوســري 
ومســاعده محمد العماني في فئة النزهة، في حني كان املركز األول في ســباق اجلولة الثانية 
الذي أقيم في مايو املاضي من نصيب محمد بوربيع في فئة الستوك املفتوح للمحترفني، وبدر 
وليــد في فئة اجلالس للمبتدئني، والقطري وليد الشرشــيني فــي فئة الواقف معدل، واإلمارات 

راشد املال في فئة احلركات االستعراضية.

الصليبخات 
واجلهراء.. مثيرة.. 

ومواجهة القاع بني 
اليرموك وبرقان

عدم مشاركة العبي 
األصفر بدر املطوع 
ومساعد ندا بداعي 

اإلصابة وأحمد 
الظفيري لإليقاف

العربي خيطان

الثالثة الرياضية - الساعة ٤

برقان اليرموك

 الساعة ٤

النصر القادسية

الثالثة الرياضية - الساعة ٦:٣٠

اجلهراء الصليبخات

 الساعة ٦:٣٠

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

نادي الت�ضامن الريا�ضي

اإعالن عن موعد انعقاد اجلمعية العمومية غري العادية

�أع�ضاء  �ل��ك��ر�م  �ل�����ض��ادة  دع���وة  �لريا�ضي  �لت�ضامن  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  ي�ضر 

�جلمعية �لعمومية حل�ضور �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملقرر 

من  �خلام�ضة  �ل�ض���اع���ة  مت��ام  يف  �لفرو�نية(  )منطقة  �لنادي  مقر  يف  عقده 

م��ضاء يوم �لثالثاء �ملو�فق 2016/12/27م للنظر يف جدول �لأعمال �لتايل:

1- تعديل مو�د �لنظام �لأ�ضا�ضي للنادي مبا يتو�فق مع تعديل 
�لنظام �لأ�ضا�ضي �لنموذجي لالأندية �ل�ضاملة �ل�ضادر بقر�ر 

و�ملن�ضور  2016م  ل�ضنة   )952( رق��م  للريا�ضة  �لعامة  �لهيئة 

رق��م )1314(  ب��ال��ع��دد  �ل��ي��وم(  )�ل��ك��وي��ت  ب��اجل��ري��دة �لر�ضمية 

 )992( رقم  بالقر�ر  و�ملعدل  2016/11/13م،  بتاريخ  �ل�ضادر 

�ليوم(  )�لكويت  �لر�ضمية  باجلريدة  و�ملن�ضور  2016م  ل�ضنة 

بالعدد رقم )1315( �ل�ضادر بتاريخ 2016/11/20م.

• مع مالحظة اأن املادة )27( من النظام الأ�سا�سي للنادي تن�ص على اأن: �جلمعية 
�لعمومية للنادي تتكون من �لأع�ضاء �لعاملني �لذين م�ضت على ع�ضويتهم 

�ضنة م��ي��الدي��ة ف��اأك��ر و�مل�����ض��ددي��ن لل��ت��ز�م��ات��ه��م �مل��ال��ي��ة يف �مل��و�ع��ي��د وبال�ضروط 

و�لأحكام �ملن�ضو�س عليهايف �ملادة )51( من هذ� �لنظام.

)�ضارية  �لأ�ضلية  �جلن�ضية  �ضهادة  �أو  �ملدنية  �لبطاقة  �إح�ضار  مر�عاة  ويرجى   •
�ملفعول( عند ح�ضور �لجتماع.

و�هلل ويل �لتوفيق،،

جمل�ص الإدارة


