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عودة ناصر لألزرق.. ومعسكر في »موڤنبيك« استعدادًا إليران
في االحتادات األوروبية باإلضافة 
إلى االنتقاالت الدولية وتسجيل 
الفرق وتراخيص احلكام وإدارة 
البيانات الشخصية والتقارير 
النهائية للمباريات، وتستمر 
الدورة حتى األربعاء املقبل 20 
مارس ويشارك في هذه الدورة 
العديد من العاملني في اللجان 
العاملة باالحتاد باإلضافة إلى 
موظفي السكرتارية وموظفي 
االتصاالت. وأكد أمني سر عام 
االحتاد س����هو الس����هو للوفد 
األملاني الذي يسعى إلعطاء دورة 
مكثفة بدأت السبت املاضي، أن 
االحتاد يس����عى من خالل هذه 
الدورة الى الوصول لقدر عال 
من املس����تويات التكنولوجية 
املس����تخدمة في أوروبا عامة 
واالحتاد األملان����ي لكرة القدم 

حتديدا.

مساء الغد وذلك للقيام باملراجعة 
السنوية. ومن املقرر ان يجتمع 
فريق »فيفا« للمراجعة مع اللجان 
العاملة في االحتاد ملناقشة ما 
مت اعتماده سابقا، ومراجعة ما 
مت إجنازه خالل الفترة السابقة، 
للوقوف على املعوقات ومحاولة 

إيجاد احللول الالزمة لها.
من جهة اخرى بدأت دورة 
تدريبية للعاملني باحتاد الكرة 
يحاضر فيها وفد من الشركة 
األملاني����ة »DFbnet« مكون من 
اخلبيرين »كاي اجنليك وثريا 
نتيدام«. الشركة األملانية تعاقد 
معها االحتاد � من خالل الفيفا 
� لتحديث العمل في تس����جيل 
الالعبني واألندية وإدارة املالعب 
عن طري����ق اإلنترنت من أجل 
الوصول الى أح����دث املفاهيم 
التكنولوجية املستخدمة حاليا 

أمان، نواف اخلالدي، حس����ني 
فاض����ل، ب����در املط����وع، عامر 
معتوق، خالد إبراهيم، مساعد 
ندا، طالل العامر، صالح الشيخ، 
فهد عوض، عبدالهادي خميس، 
حسني حاكم، جراح العتيقيق، 
عبداهلل البريكي، فهد الرشيدي، 
محمد فريح، طالل نايف، علي 
املقصيد، عبدالعزيز السليمي، 
عبدالعزيز كميل، عبدالرحمن 
باني الشمري، حميد القالف«.

م���ن جانب آخ���ر، وضمن 
سياس���ة االحتاد الدولي لكرة 
الق���دم »فيفا« ملراجعة برنامج 
أداء التطوير اإلداري واملرجعية 
الهيكلية السنوية، يصل وفد 
»فيفا« برئاسة ميشيل كوكس 
وعضوية نودار اخاكاتس���ي، 
فريديري���ك عيلمون���ت، ماجد 
العبوه وجان م���اري للكويت 

اس���تدعى اجله���از الفني 
ل���أزرق املهاج���م يوس���ف 
ناصر استعدادا ملباراة إيران 
املقبلة في اجلولة الثانية من 
منافس���ات املجموعة الثانية 
إلى  التصفي���ات املؤهلة  في 
نهائي���ات كأس آس���يا 2015 
التي ستستضيفها استراليا 
بعد ان تبني انتهاء إيقافه مع 
ناديه، حيث عاقبه نادي كاظمة 
باإليقاف ملدة خمس مباريات 
تنته���ي مبواجهة كاظمة مع 

خيطان غدا االربعاء.
ويدخ����ل املنتخب الوطني 
املعس����كر املغلق بع����د انتهاء 
التدريب على ستاد جابر الدولي، 
وسيكون مقر اإلقامة في فندق 

موڤنبيك املنطقة احلرة.
التش����كيلة  وفيم����ا يل����ي 
جنوم األزرق يستعدون ملواجهتي فلسطني وايران  )أزرق. كوم(املخت����ارة: »فهد إبراهيم، حمد 

تألق اخلرافي في بطولة 
احلميضي لقفز احلواجز

برعاية أسرة املرحومة دالل احلميضي وبحضور 
د.مارثا ود.وليد احلميضي وخالد احلميضي وعائشة 
احلميضي وابنتها الصغيرة دالل وضيوف الش���رف 
ديرك واندي هيكس مدربة املرحومة دالل احلميضي 
وجماهير غفيرة من محبي رياضة القفز على احلواجز 
تألق ف���ارس الكويت والعرب عل���ي اخلرافي ومتكن 
من منافس���ة مدرب مركز الكويت ناجس جينس على 
تخطي احلواجز حتى ارتفاع 160 سم في مسابقة القدرة 

والتحمل باجلواد فرساي.
وجاء الفارس الصاعد راكان احلس���اوي في املركز 
الثالث وهو اصغر الفرسان املشاركني في هذه املسابقة 
ثم الفارس شادي سويح في املركز الرابع وعبدالرحمن 
الفزيع في املركز اخلامس ويوسف الصباح في املركز 

السادس.
وقامت د.مارثا واش���قاء املرحومة دالل احلميضي 
بتكرمي الفرسان الفائزين واعربت عن سعادتها باملشاركة 
الكبيرة للفرسان والفارسات في تخليد ذكرى املرحومة 

دالل احلميضي بطلة القفز.

تنظم اللجنة الرياضية للجالية األردنية برئاس���ة 
الكابنت مصطفى احلرباوي يوما رياضيا ألبناء اجلالية 
األردنية وعائالتهم السبت املقبل على مالعب الهيئة 
العامة للشباب والرياضة في منطقة السرة ق3 خلف 
اجلمعية ويشمل اليوم الرياضي الكثير من االنشطة 
للرجال والس���يدات واألطفال ومسابقات التلي ماتش 
والتنس وتنس الطاولة وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة 
القدم وهناك العديد من اجلوائز القيمة للفائزين وتشمل 
تذكرة سفر كويت بانكوك كويت وهدايا قيمة أخرى.

د.مارثا واسرتها يكرمون الفرسان والفارسات

مصطفى احلرباوي

معرفي يترأس
 بعثة العربي الى املغرب

يوم رياضي للجالية األردنية

أسند مجلس ادارة النادي العربي مهمة رئاسة بعثة 
الفريق الى املغرب الى حسني معرفي.

وكانت ادارة النادي قد حددت يوم 28 او 29 اجلاري 
موعدا للمغادرة الى مدينة كازابالنكا املغربية ملواجهة 
فريق الرجاء في 3 ابريل املقبل في اياب الدور نصف 
لبطول���ة  النهائ���ي 
كأس االحتاد العربي 

لالندية. 
وكان���ت مب���اراة 
الذه���اب ق���د انتهت 
بالتعادل االيجابي 1-1 
والتزال االدارة تبحث 
عن حل ملشكلة الطائرة 
التي ستقل  اخلاصة 
البعثة الى املغرب اذ 
تواجه الهيئة العامة 
للشباب والرياضة عجزا ماليا يحول دون توفير املبلغ 
اخلاص للطائرة حيث تسعى ادارة االخضر إلى توفير 

املبلغ املطلوب عبر تبرعات رجاالت النادي 
وفي س���ياق متصل غادر البالد يوم امس محترفا 
الفريق البحريني سيد عدنان الذي توجه الى املنامة في 
اجازة خاصة واالردني احمد هايل الذي التحق مبنتخب 
بالده استعدادا ملواجهة اليابان ضمن التصفيات اآلسيوية 
ما يعني غي���اب الالعبني عن مباراة االخضر غدا امام 

الساحل في ختام مواجهات كاس االحتاد.

مبارك الخالدي  ٭

شاشة الرؤية اخللفية

مساحة داخلية رائدة يف فئتها

نظام نيسان املالحيعجالت من األلومنيوم 16 بوصة

مفتاح نيسان الذكي 
مع زر تشغيل احملرك

نظام املكابح املانعة لالنغالق
ABS

مصابيح LED  أمامية وخلفية

امسح الرمز لتتعرف على املزيد

تصميٌم بديع
مصابيح LED أنيقة

مساحة رائدة

NISSAN

SENTRA

 جديد.
ً
التصميُم األنيق يأخذك إىل ُأفق

إليَك نيسان سنرتا 2013 اجلديدة كليًا.
 نيسان. إبداٌع ُيثيـر احلماس.

متوفرة مبحرك 1٫6 لرت و 1٫8 لرت.
  .CVT مع اجليل اجلديد من ناقل احلركة بتقنية

ابتداًء من

4,300 د.ك


