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اجلمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨

القادسية يلتقي اليرموك في دوري الشباب اليوم
تنطلق في الساعة السادسة مساء اليوم منافسات القسم الثاني لبطولة دوري الشباب )حتت 19 
سنة( لكرة القدم في إطار اجلولة الـ 14 من البطولة، حيث يحل املتصدر القادسية )37 نقطة( 
ضيفا ثقيال على اليرموك )20( ويستضيف الكويت )32( فريق خيطان )3(، وعلى ستاد الصداقة 
والسالم يصطدم كاظمة )25( مع العربي )22( وفي ملعب التضامن يلتقي النصر )25( مع 
الساملية )18(، كما يحل التضامن )23( ضيفا على الساحل )23( ويستضيف اجلهراء )17( فريق 
الصليبخات )3(، وأخيرا يلتقي الفحيحيل )10( مع الشباب )4( على ستاد علي صباح السالم.
مبارك الخالدي 

»األصفر« يعاني من »شبح اإلصابات«

»تايكواندو األبيض« وصل إلى الفجيرة
»بيتك« يجّدد شراكته 

اإلستراتيجية مع البطل األوملبي 
خالد املضف

الكويت يواجه اجلهراء في »السلة«

الكويت يهزم برقان في دوري »اليد«

تعادل الفحيحيل والصليبخات.. 
واليرموك يهزم خيطان

خالص العزاء للزميل األيوبي

يحيى حميدان 

يعيش فريق الكرة بنادي القادسية ظروفا استثنائية 
وقاهرة هذه الفترة بســبب معانــاة 9 العبني من إصابات 
متفرقة ستحرمهم من املشاركة في التدريبات مع الفريق 

خالل املرحلة احلالية والغياب عن املباريات ايضا. 
وســيغادر قائد »األصفر« صالح الشيخ الى العاصمة 
القطرية الدوحة ملدة أسبوعني وذلك الستكمال عالجه من 
اإلصابة التي يعاني منها وذلك في مستشــفى »اسبيتار« 
هناك، فيما يحتاج احمد الظفيري إلجراء تقوية عضالت 
الظهر ملدة 5 أيام قبل العودة للمشاركة في التدريبات مع 
زمالئــه، وكذلك االمر مــع رضا هاني الذي يواصل عالجه 
ما بني عيادتي النادي واحتاد الكرة وامامه 3 ايام للعودة. 
ويحتاج املدافعان مساعد ندا وخالد محمد ابراهيم إلجراء 
بعض الفحوصات لتحديد نوع اإلصابة التي يعانيان منهما 
واملدة املتوقعة البتعادهما عن »األصفر«، في حني يتوقع 
أن يخوض عبدالعزيز املشعان الى تدريبات خاصة عقب 

5 ايام متهيدا لعودته الى التدريبات بصورة طبيعية. 
وكشفت الفحوصات الطبية عن حاجة سيف احلشان الى 
3 أسابيع أو شهر على أقصى تقدير للتعافي من اصابته. 
وفي غضون ذلك، سيخضع املدافع الغاني رشيد سومايال 
لفحوصات دقيقة بعد فك اجلبس عن قدمه للتأكد من تعافيه 
التام من اإلصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كسر في 
اصبع القدم، بينما يبدو احملترف البرازيلي ريناتو دي ليما 

بحاجة الى 5 ايام لالنخراط في التدريبات.

يعقوب العوضي

وصل فريق التايكواندو بنادي الكويت الى مدينة 
الفجيرة في االمارات امس وذلك للمشاركة في بطولة 
الفجيــرة الدولية املفتوحة تصنيف )ج ١(، ويخوض 
االبيض البطولة بفئاتها ويقود الفرق املدربان الوطنيان 
ناصر بوفتني ونعمان النعمان. وأكد بوفتني ان اإلعداد 
للبطولة جاء مناسبا وبدعم متواصل من مجلس ادارة 
النادي، مشيدا بالدور الكبير لالعبني من خالل التزامهم 
بالتدريبات وتوجيهات مجلس االدارة واجلهازين االداري 
والفني للفرق. من جانبه، أكد النعمان ان الفريق على 
أمت االستعداد خلوض املنافسات وان الطموح لتحقيق 
االجنــازات يطغى علــى األجــواء التدريبية مما خلق 

التنافس مع الذات بني الالعبني.

جدد بيت التمويل الكويتي )بيتك( شراكته االستراتيجية 
مع أحــد مبادريه البطل االوملبي العــب املنتخب الوطني 
للرماية خالد املضف خالل موسم ٢٠١٨-٢٠١9 تأكيدا على 
التزام البنك بدعم الشــباب والرياضــة، وحتفيز املواهب 
الوطنية لنيل ألقاب دولية وعاملية ترفع اسم الكويت عاليا، 

وذلك ضمن إطار املسؤولية االجتماعية للبنك.
كما تأتي جتديد الشراكة مع املضف ضمن إطار توقيع 
البنك أكبر اتفاقية شــراكة اســتراتيجية لدعم الشــباب، 
واستمرارا لتوقيع االتفاقية مع وزارة الدولة لشؤون الشباب 
التي يوفر من خاللها »بيتك« منظومة متكاملة من الرعاية 
للشباب الكويتي تتضمن االهتمام واملساندة للمتميزين 
رياضيا، واملتفوقني علميــا، واملبادرين وأصحاب األفكار 
املبدعة واملخترعني، وكذلك الشباب من ذوي القدرات اخلاصة.

وحقق املضف العديد من البطوالت وامليداليات الذهبية 
في رياضة الرماية على املستوى احمللي واالقليمي والعاملي، 
كما مثل الكويت في دورة األلعاب األوملبية التي استضافتها 

ريو دي جانيرو البرازيلية.
وأحرز املضف مؤخرا ميدالية ذهبية للكويت في بطولة 
سمو األمير الدولية الكبرى السابعة للرماية، حيث متكن من 
حتقيق املركز األول بعد إصابته 47 طبقا من أصل 5٠ في 
اجلولة النهائية متقدما على اإليطالي موتا لوكا الذي حل 
ثانيا برصيد 4٦ طبقا فيما جاء مواطنه إميانويل ديكول 

في املركز الثالث برصيد 35 طبقا.
وتعكس هذه الشراكة االستراتيجية مع املضف اهتمام 
»بيتك« بدعم الرياضة واملواهب الوطنية مبا يســاهم في 
تعزيــز تواجد الكويت على الســاحة اإلقليمية والعاملية 
من خالل دعم املشــاركات في البطوالت العاملية، وحتفيز 
الشــباب الكويتي خلوض غمار املنافسة وإحراز األلقاب 

العاملية في أهم البطوالت.
ويحرص »بيتك« على مواصلة مبادراته التي تســاند 
الشباب، والتي تساهم في حتقيق أهدافهم من خالل إضفاء 
طابع املشاركة والدعم، وإيجاد سبل تفتح اآلفاق نحو مزيد 

من النجاح واإلبداع والتميز على مختلف األصعدة.
وبدوره، ثمن املضــف جهود »بيتك« ورعايته جلميع 
مشاركاته الرياضية ملوسم ٢٠١٨-٢٠١9، الفتا الى ان دعم 
»بيتك« يشكل حافزا أكبر له لالستمرار في العطاء وحتقيق 
اإلجنازات، ويعكــس الريادة في املســؤولية االجتماعية 
واالهتمام بالشــباب ودعم الكفــاءات واملواهب املختلفة، 

وإبراز اإلجنازات الوطنية.

يحيى حميدان 

جتذب مباراة الكويت واجلهراء في الساعة الـ ٦:3٠ مساء 
اليوم ضمن اجلولة الثالثة من الدوري املمتاز لكرة السلة 
اهتمام عشاق اللعبة نظرا ألهميتها بالنسبة للطرفني في 
مشوارهما نحو اللقب.  ويلعب اليوم ايضا، القادسية مع 
العربي في الـ 4:3٠، وكاظمة مع النصر في الـ ٨:3٠، وتقام 
املباريات الثالث في صالة نادي كاظمة.  وعلى صعيد آخر، 
اقيمت مساء اول من امس مباراتني ضمن اجلولة الثالثة من 
دوري الدرجة األولى، حيث تغلب التضامن على الساحل 

٦3-5٢، والشباب على الصليبخات 79-٦٨.

يعقوب العوضي 

تصدر الكويت دوري الدمج لكرة اليد بفوزه على برقان 
بنتيجــة 3٦-٢١ في اللقاء الذي دار بينهما مســاء اول من 
امس في صالة الشهيد مبنطقة الدعية ضمن اطار منافسات 
اجلولة الـ ١3.  ورفع االبيض رصيده الى ٢4 نقطة متساويا 
مع الساملية وخاطفا منه قمة الترتيب العام بفارق االهداف، 

ويبقى برقان على رصيده السابق ١٦ نقطة.

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان 

انتزع الفحيحيل نقطة ثمينة من الصليبخات عقب 
تعادلهما ٢-٢ مساء امس على ستاد ناصر العصيمي 
بنــادي خيطان ضمن مباريات اجلولة الـ ١١ من دوري 

»VIVA« للدرجة االولى. 
وسجل للصليبخات محترفه العاجي جان سيرجي 
)١3( ومواطنه دوجوي جونيــور )45(، وللفحيحيل 

سالم الهاجري )3١( وباسيرو بامبا )٨٠(. 
واصبح للفحيحيل ١٨ نقطة، وللصليبخات ١4 نقطة. 
وفي مبــاراة اخرى، تغلب اليرمــوك على خيطان 
بهدفني دون رد في املباراة التي جمعتهما على ســتاد 
عبداهلل اخلليفة في اليرموك. وسجل للفائز محترفه 

العاجي جاكو)١٠( ويوسف جنف )٨9(.
وبهــذا الفوز ارتفع رصيد اليرامكــة للنقطة الـ١4، 
فيما ظل خيطان على رصيده الســابق بـ5 نقاط وفي 

املركز األخير.
وفاز الشباب على ضيفه الساحل ٢-١.

ورفع الفائز رصيده الى ١3 نقطة، فيما بقي اخلاسر 
على رصيده السابق بـ ٦ نقاط.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء إلى احملرر 
في القســم الرياضي الزميل عبداحملسن األيوبي 

لوفاة املرحومة بإذن اهلل »والدته«.
 تغمد اهلل الفقيدة بواســع رحمته وأســكنها 
فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. 

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

وفد فريق التايكوا ندو بنادي الكويت قبل املغادرة الى الفجيرة 

مسؤول »بيتك« مع املضف 

انطالق كأس األمم للخيل 
املصرية اليوم برعاية »األنباء«

تنطلق في الساعة الثالثة عصر اليوم بطولة كأس 
األمم للخيــل املصرية ضمــن مهرجان الكويت الدولي 
للجواد العربي، على ان تستمر الفعاليات حتى مساء 
الغــد في مركــز اجلواد العربي »بيــت العرب« املربط 
الرســمي للكويت، مبشاركة واســعة من مالك ومربي 

اخليل العربية من داخل البالد وخارجها.
وتوجه املشــرف العام على مركــز اجلواد العربي 
الشيخة سارة الفهد بالشكر ووافر االمتنان الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد على رعايته للمهرجان 
ومركز اجلواد العربي، مشيرة الى أن هذه اللفتة الكرمية 
من سموه ساهمت في النهوض بالهواية وحققت جناحات 
كبيرة، وتكللت أخيرا بحصول بطولة الكويت الدولية 
الســابعة للجواد العربي على تصنيــف »A« من قبل 

الهيئة األوروبية ملنظمات اخليل العربية.
بدوره، قال رئيس مجلس األمناء في مركز اجلواد 
العربي عالء الرومي أن منافســات اليوم تشمل فئات 
املهرات واملهور بعمر ســنة واحدة، على أن تســتكمل 
البطولة غدا بفئات املهرات واملهور واألفراس واألفحل.
وبني أن تتويج أبطال كل فئة ســيقام مســاء الغد، 
وبعدها تتويج أفضل فرس عربية مصرية إنتاج ووالدة 
الكويت، باإلضافة الى أفضل فحل عربي مصري إنتاج 
ووالدة الكويت، وتكرمي أفضل مربي خيل عربي مصري، 
وجائــزة كأس األمم للخيــل املصريــة وأفضل مربي، 
وهناك جائزة تذكارية باسم الشيخة سلوى الصباح.

عالء الرومي  الشيخة سارة الفهد

مبارك الخالدي 

اعتبــر املنســق االعالمــي 
للفريق االول لكرة القدم بالنادي 
العربي مشعل العبكل ان جهود 
رئيــس مجلــس ادارة النادي 
ورئيــس جهــاز الكــرة جمال 
الكاظمي ووقوفه مع الالعبني 
مؤخرا والــدور الفني للمدرب 
محمد ابراهيم هما السبب وراء 
التطــور الفنــي امللحوظ ألداء 
»االخضر« في املباريات األخيرة، 
وارتفاع احلالة املعنوية لالعبني، 

مشيرا الى ان ذلك محل تقدير 
من كافة الالعبني. 

وعن تعــادل الفريــق امام 
كاظمة فــي اجلولة العاشــرة 
لدوري »VIVA«، قــال العبكل: 
األخضر دخل املباراة بشــعار 
الفــوز وكان املســيطر علــى 
مجريــات اللقــاء لكــن اهــدار 
الفرص وعدم استثمارها بالشكل 
النتيجــة  الــى  املطلــوب ادى 

السلبية. 
وأضاف: ال ميكن ان نوجه 
اللوم الى العب معني واجلميع 

يتحمل مسؤولية اهدار الفرص 
ولكن احلقيقة ان الفريق افتقد 
الى احلظ في العديد من الفرص 
املتاحة وهذا األمر يحدث في كل 

مباريات الدوري. 
وعن مواجهة الكويت، قال 
العبكل إن اجلهاز الفني رفض 
الراحــة والفريــق ســيواصل 
تدريباته دون توقف استعدادا 
القــوي  ملواجهــة »األبيــض« 
واملتصــدر ونأمــل ان يواصل 
امللحــوظ  تألقهــم  العبونــا 

واخلروج بالنقاط الثالث.

العربي كان قريبا من تحقيق الفوز 
على كاظمة )االزرق.كوم( 

العبكل: الكاظمي وإبراهيم وراء تطور العربي

اجلهاز الفني 
رفض منح الالعبني 
راحة عقب مباراة 

كاظمة


