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السبت ٢٠ مايو ٢٠١٧

الغيابات تعصف بصفوف »العنابي«
عصفت الغيابات بصفوف الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر بصورة إجبارية قبل مباراته 
املصيرية مع العربي بسبب ارتباط عدد من الالعبني باختبارات نهاية العام، حيث يغيب كل من خالد 
شامان ومحمد جهاد وسلمان بورميه بداعي السفر وذلك لتقدمي اختباراتهم اجلامعية في مصر، بينما 
يرتبط كل من طالل العجمي ويوسف الرشيدي وبندر نايف وحمود عايض باختباراتهم في الثانوية 
العامة. ويعد لقاء العربي والنصر من اللقاءات املصيرية لألخير إذ ان فوزه سيحسم له املركز الثالث 
بصورة رسمية في ترتيب بطولة الدوري قبل ختام منافسات املوسم في األسبوع قبل األخير، كما 
هو احلال مع »األخضر« الذي يسعى هو اآلخر إلى االحتفاظ مبركزه احلالي.
أحمد السالمي

اجلهراء في طريقه للتجديد مع عناد

الكويت يكثف عالج الصانع على فترتني
مبارك الخالدي

يسابق اجلهاز الطبي بنادي الكويت الزمن إلعادة تأهيل الظهير األمين سامي الصانع 
قبل مواجهة القادسية احلاسمة غدا األحد ضمن اجلولة الـ٢9 لبطولة دوري VIVA، واثبتت 
الفحوصات الطبية إصابة الصانع بتمزق في العضلة اخللفية قرر معه اجلهاز الطبي عالج 
الالعب على فترتني ضمانا لسرعة إعادة تأهيله وتقدير إمكانية مشاركته في املباراة املرتقبة.
 كمــا يواصل اجلهاز الطبي عالج وتأهيل الالعبــني فهد العنزي وعبدالهادي خميس 
واحمد حزام اللذين خضعا لراحة إجبارية ملدة 3 أيام متتالية ولم يتضح بعد دخولهما 

إلى تدريبات الفريق مساء امس من عدمها.
 وأوضح املنســق اإلعالمي للفريق األول لكرة القدم عمر الزامل أن تقدير 
مشاركة أي من الالعبني املصابني بيد اجلهاز الفني بعد ورود التقارير الطبية 
اخلاصة بالالعبني، الفتا إلى أهمية املباراة املرتقبة أمام القادسية كونها 
منعطفا مهما نحو لقب البطولة وثمن الزامل جهود العبي الفريق 
طوال املوســم، مشــيدا بالروح العالية التي يتمتع بها العبي 

العميد.الفريــق ورغبتهــم فــي إســعاد جماهير 

مبارك الخالدي

بــات مــدرب الفريــق 
األول لكــرة القدم بنادي 
اجلهراء ثامر عناد قريبا 
من التجديد مــع الفريق 
ملوسم مقبل، ويقود عناد 
غدا األحد فريقه اجلهراء 
فــي آخر مبــاراة للفريق 
هذا املوسم بعد أن اطمأن 
على ضمان وجود اجلهراء 
ضمن دائرة الكبار للموسم 

املقبل.
وعلمت »األنبــاء« أن 
املدرب  بــني  املفاوضــات 
عناد وإدارة النادي قطعت 
شوطا كبيرا نحو االتفاق 
علــى التجديد بعد توجه 

اإلدارة إلــى املوافقة على 
املــدرب ومنهــا  طلبــات 
اختيــار جهــاز معــاون 
ومعسكر خارجي اضافة 
إلى تدعيم صفوف الفريق 
بعدد من الالعبني احملليني 
واحملترفــني علــى ضوء 

اختيارات املدرب.
اجلدير بالذكر ان ادارة 
نادي اجلهراء تولي الفريق 
األول للكرة اهتماما خاصا 
وتســعى جميع مجالس 
إدارات النــادي املتعاقبة 
علــى تلبيــة متطلبــات 
الفريق ضمانا ال بقائه في 
دائرة املنافسة على املراكز 
األولــى حتقيقــا لرغبات 

املدرب ثامر عناد قاد اجلهراء للبقاء بدوري األضواءاجلمهور اجلهراوي.

فريق »الدولي« للكريكت
T20 »يفوز على بنك وربة في بطولة »الوطني

فاز فريق بنك الكويت 
الدولي للكريكــت مؤخرا 
على نظيره بنك وربة، وذلك 
في املباراة التي جمعتهما 
ضمــن بطولــة كأس بنك 
الكويت الوطني للكريكت 
T٢٠، حيث حقــق الدولي 
النصر بتسجيله ١٠ ويكيت.
وقد افتتــح بنك وربة 
املباراة بعد فوزه بالقرعة، 
وبدأ بضــرب الكرات أوال، 
ليحقــق ١٧١ نقطة من بني 
العشــرين املخصصة له. 
ولقــد كان العــب الدولــي 
مويــز فوهرا جنــم الرمي 
في املباراة، حيث جنح في 
إمساك 4 ويكيت وسجل ١8 
ركضة. كما برز أداء الالعبني 
محمــد ريلــوان ومانــوج 
ميشرا، حيث جنح كل منهما 

في تسجيل ٢ ويكيت.
إلى  وســعيا للوصول 
هدفهم بتسجيل ١٧٢ نقطة، 
أظهر العبو الدولي مهارتهم 
في اللعب منذ بداية املباراة، 
حيث جنحــوا في حتقيق 
هدفهم من خالل ١6 ضربة 
دون خســارة أي ويكيت. 
ولقد احتل الالعب شيراز 
صديقي املرتبة الثانية في 
البطولة من خالل تسجيله 
١١3 ركضة ورمي 5٧ كرة، 
حيــث ســجل 5 ضربــات 
سداسية و١4 رباعية. ومن 
ناحيــة أخــرى، اســتطاع 
الالعب ندمي أحمد أن يلعب 
دورا داعما لفريق الدولي 
ويســجل 5٠ ركضــة، إلى 

جانب رميه 36 كرة.
وقــد مت اختيار الالعب 
شيراز صديقي ملنحه لقب 
»أفضل العب في املباراة« 
مــن قبــل املســؤولني عن 
البطولــة، وذلــك تقديــرا 

حلرفيته في ضرب الكرة.
وهنأت إدارة بنك الكويت 
الدولي فريق الكريكت على 
فــوزه املســتحق، متمنية 
املزيــد مــن  لــه حتقيــق 
املباريات  االنتصارات في 
املقبلة خالل املوسم احلالي.

والبد من اإلشارة إلى أن 
الدولي يعمل جاهدا لتعزيز 

ثقافة ممارسة الرياضة بني 
موظفيه، وسعيا لتحقيق 
ذلــك قــام بتأســيس عدد 
مــن الفرق الرياضية التي 
تضم مجموعة مميزة من 
الرياضيني املوهوبني الذين 
يتمتعون مبهارات عالية.

برنامــج  يركــز  كمــا 
املسؤولية االجتماعية الرائد 

للبنك على رفع مســتوى 
الوعي في املجتمع احمللي 
بأهمية ممارســة الرياضة 
بــكل  البدنــي  والنشــاط 
أشكاله، إلى جانب تشجيع 
جميــع الفئات في الكويت 
على تبني أســلوب حياة 
صحــي ومفعم بالنشــاط 

واحليوية.

فريق بنك الكويت الدولي بعد التتويج

معسكر خارجي للفريقني على إجنازاتهم

النصر كرم أبطال فريقي 17 و19

أحمد السالمي

أقام مجلس إدارة نادي النصر حفال لتكرمي 
العبي فريقي حتت ١٧ سنة والذي حصل على 
بطولــة كأس االحتاد والعبي فريق ١9 ســنة 
حلصولهم على املركز الثاني في الكأس وذلك 
بحضور نائب الرئيس حجاب عطا اهلل وأمني 
الســر العام خالد الشــريدة وأمني الصندوق 
مطلق العدواني واألعضاء ردن الديحاني، علي 
الدســم، فهد عبيد وعالج العــالج إضافة إلى 
األجهزة اإلدارية والفنية والالعبني املكرمني.

بدأ حفل التكرمي بكلمة ألقاها نائب الرئيس 
حجاب عطا اهلل أشــاد فيهــا بعطاء الالعبني 
ومستوياتهم الفنية والبدنية خالل منافسات 
املوســم املنقضي وحتقيقهم إجنازات تضاف 
إلى ســجالت النادي، مطالبــا إياهم بضرورة 
االســتمرار في تقدمي ذات املســتويات الفنية 
واملواظبــة على التدريبــات اليومية من أجل 
تطوير إمكانياتهــم باعتبارهم عصب النادي 
الذي يستمد منه قوته إضافة إلى أنهم العبو 

املستقبل.
من جهته ألقى أمني الســر العام ورئيس 
جهاز الكــرة خالد الشــريدة كلمة حتفيزية 
لالعبــني قال فيها: نثمن لكــم دوركم الفعال 
خالل منافسات املوســم املنقضي ونشكركم 
على كل ما قدمتموه من جهد وعطاء ورغبتكم 

الصادقة في حتقيق إجناز يرتقي إلى مستوى 
التطلعات، ونعدكم بأن نــرد عليكم التحية 
بأفضــل منها وذلك من خــالل التكرمي املادي 
واملعنوي وحفل العشــاء املقام على شرفكم 
إضافة إلى أننا نعدكم بالعمل على إقامة معسكر 
تدريبي خاص بالفريقني خالل فترة االجازة 
الصيفية تقديرا لعطائكم وإميانا منا بأهمية 
دعمكم في معسكر خارجي وتوفير مباريات 
جتريبية مع فرق أجنبية ذات مستويات فنية 
عالية إلكســابهم املزيد مــن اخلبرات وصقل 

مواهبكم بصورة متقنة.
واضــاف: فريقــي حتت ١٧ و١9 ســنة هما 
رافدان رئيســيان في تدعيــم خطوط الفريق 
األول، ويضمان عناصر متميزة متتلك الكثير 
من اإلمكانيات الفنية والبدنية وسنعمل على 
تطويرها وفق أعلى املستويات وباإلمكانيات 
املتاحــة لضمان اســتمرار النجاح والوصول 

إلى املكانة املطلوبة.
وختم الشــريدة حديثه قائال: بدأنا فعليا 
في مخاطبة الهيئة العامة للرياضة للموافقة 
على إقامة معســكر تدريبي تقديرا جلهودكم 
واستحقاقا إلجنازاتكم ونأمل في أن نحصل على 
املوافقات الرسمية، مؤكدا في الوقت ذاته إلى 
أن مجلس اإلدارة سيستمر في دعم ومساندة 
الفــرق املنجزة ودعمها وتوفير شــتى أنواع 

احتياجاتها لضمان دميومة النجاح.

املكرمون في لقطة جماعية

بطولة نسائية لكرة القدم في ستاد جابر
تقيم جلنة كرة القدم النسائية باحتاد 
الكرة بطولــة ودية خالل الفترة من ١ إلى 
١6 يونيو املقبل، وذلك على ملعب العشب 

الصناعي اخلارجي لســتاد جابر الدولي، 
ويشــارك فــي البطولة ١6 فريقــا، على أن 

يضم كل فريق ١٢ العبة.

»الفنية« تعلن عن منتخبي 2004 و2005

استدعت اللجنة الفنية باحتاد الكرة العبي 
منتخبي البراعم مواليد ٢٠٠4 و٢٠٠5 الذين مت 
اختيارهم مؤخرا، إلجراء تدريبات على ملعب 

املرحوم عبدالرحمن البكر باالحتاد.
وتقرر أن يجــري منتخب ٢٠٠4 تدريباته 
أيام ٢١ و٢٢ و٢3 اجلاري، فيما يجري منتخب 
٢٠٠5 تدريباتــه أيــام ٢4 و٢5 و٢6، وطالبت 
اللجنة الفنية األندية ترشــيح حارس مرمى 

من كل نادي للمنتخبني.
وتضــم قائمــة منتخــب ٢٠٠4 الالعبــني: 
تركــي ماطر )برقــان(، وخالد فهد، ومشــعل 
ســعود)اجلهراء(، وخليفــة محمــد، ومبارك 
بــدر، وبــدر  ســلمان )خيطــان(، وشــبيب 
منصــور )الســاحل(، ومحمد عبدالرســول، 
وعبدالرحمن العنزي، وخالد احلربي، وحمد 
الكعبي )الساملية(، وحمدان العتيبي، ونايف 
العازمي، وخالد الهاجري )الشباب(، واسامة 
فارس )الصليبخات(، وســعد عباس، واحمد 
الكندري، وابراهيم الظفيري، وعبدالعزيز الفي، 
وحسن علي، ويوســف جعفر، وعبدالرحمن 
اخلضــر، وحســني دشــتي وعلــي رمضــان 
ومحمد باقر)العربي(، وناصر الزيد، وسلطان 
الهاجــري، وطالل احلميــدي، وحمد العنزي 
)الفحيحيل(، ومحمد جاســم، وعذبي جاسم، 
ومزيد نــواف، وســعود عبدالعزيز، ومبارك 
اخلالدي، وعبدالرحمن جاســم )القادســية(، 
وجراح الصليل، وحمود رحيم، وراشد العمري، 

وجاســم القطامي، وحمود شــاهر، وشــاهني 
اجلالهمــة، وفهدالعدوانــي )كاظمــة(، وعمر 
املطر، وعلي البلوشي، وعبدالوهاب الهندي، 
وعبدالوهاب فيصل )الكويت(، وعبدالرحمن 
الرشيدي، وفيصل احمد صالح، وعبدالعزيز 
محمد الســبيعي )النصر(، وعلي التركماني، 
وحيدر عبداهلل، وعمر الغريب، وعباس حسني 

دشتي )اليرموك(.
أما قائمــة منتخب ٢٠٠5 فتضــم الالعبني: 
جاسم شموه، ويوسف عباس، وطالل املطرود، 
وعبدالوهاب األقرع، وأحمد إسماعيل، عبداهلل 
موسي، وسعد القحطاني، وعبدالعزيز الظفيري 
)العربي(، وخزام اخلزام وخالد اخلزام، ويوسف 
القديري )اليرموك(، وعبدالعزيز البراك، وخالد 
العبيان، وحســن جعفر )الســاملية(، ومناور 
اجلســار )التضامن(، ويوسف فيصل، وسعد 
عادل، وجاســم فهــد )اجلهــراء(، وعبدالعزيز 
املطيري، وحيدر أحمد )برقان(، أحمد جند، وتركي 
عبدالعزيز، وأسامة شجاع، وسليمان الصايغ، 
وعبداهلل ضاري، وحمد بشــار )القادســية(، 
وعلي جاسم )الفحيحيل(، وبندر نواف، ومحمد 
خالد )النصر(، وسلمان الهاجري )الساحل(، 
وحمد الكندري، وثامر الصليلي، وتركي نواف، 
وفهد صالح، وفهد اخلنفر )الكويت(، وصالح 
الشمري، ويوسف العجمي، ويوسف البلوشي 
)الشــباب(، وراشد بن علي، وشاهني اخلضر، 

ومنتصر العبدالسالم )كاظمة(.
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