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الفضلي غادر املستشفى ويشكر كل من سأل عنهالرياضية
خرج حارس مرمى القادسية أحمد الفضلي من املستشفى بعد تعرضه لكدمة قوية 
في الوجه في مباراة فريقه امام النصر بالدوري والتي انتهت بفوز األصفر برباعية 
نظيفة اول من امس، واستبدل الفضلي مع بداية الشوط الثاني خوفا على سالمته، 
وطمأن الفضلي جماهير القادسية على سالمته وشكر كل من سأل عليه سواء 
باحلضور أو باالتصال وكذلك من خالل مواقع التواصل االجتماعي.
عبدالعزيز جاسم

املعصب رئيساً للتضامن والركاكة أميناً للسر
مبارك الوقيان

حظيت قائمة »أبناء النادي« في االنتخابات 
التكميلية لنادي التضامن التي جرت امس االول 
بثقة اجلمعية العمومية باستثناء »مقعدين« 
فق����ط من القائمة االخ����رى »اجلميع«، حيث 
حصل جاسر سعود الدغيم على املركز االول 
بعدد 3574 صوتا، وجاء باتل شبيب باملركز 
الثاني 3475 صوتا، وطالل املرشاد ثالثا 3465 
صوتا، ومبارك املعصب رابعا 3437 صوتا، 
فيما جاء عالء الوطري خامسا 3370 صوتا، 
وزيد خالد مسيلم سادسا 3334 صوتا، ومحمد 
علي احلمد سابعا 3318 صوتا، وعبدالعزيز 

الهلفي باملركز الثامن 3313 صوتا.
ومن قائمة اجلميع جاء ثامر الش����نفا في 
املركز التاس����ع بعد حصوله على عدد 3218، 
وارشيد النمران باملركز العاشر بعد حصوله 
على 3264 صوتا فيما حل باملركز احلادي عشر 
واالخير مشعل الركاكة من قائمة ابناء النادي 

بعد حصوله على 3258 صوتا.
وعلمت »األنب����اء« ان املناصب التنفيذية 
ملجلس إدارة النادي ستوزع على التالي: مبارك 
املعصب رئيسا، وباتل شبيب نائبا للرئيس، 
ومشعل الركاكة امينا للسر، وعبدالعزيز الهلفي 
أمينا للصندوق، فيما سيستلم طالل املرشاد 

منصب رئاسة جهاز الكرة.
من جهته، هنأ الش����يخ أحم����د املنصور 
مجل����س ادارة نادي التضامن اجلديد ومتنى 
له����م التوفيق في أداء رس����التهم والنهوض 

مبسيرة النادي.
وأعرب عن ارتياحه التام لس����ير العملية 
االنتخابية والترتيبات واآللية التي متت بها 

عملية التصويت.
بدوره، هنأ د.حمود فليطح املجلس اجلديد 
على ثقة اجلمعية العمومية، مشيدا باملستوى 
الراقى واألجواء الودية واملسؤولية والوعي 
واحلرص على مصلحة النادي سادت اجلميع 

من مرشحني واعضاء للجمعية العمومية.

الشنفا والنمران اخترقا قائمة »أبناء النادي«

احتاد كرة القدم ملف األهداف 
الثالثة للمحترف الس���وري 
فراس اخلطيب التي سجلها 
 VIVA في مباراة بطولة دوري
لكرة القدم أمام الساحل والتي 
قلبت نتيجتها بتأكيد االحتاد 
إبق���اء األهداف الثالثة ضمن 
أن  رصيده مس���تندين على 
األهداف ال تضاف إلى رصيد 
النادي اخلاس���ر قانونا لهذه 
املباراة، وه���و األمر الذي مت 
االستقرار عليه خالل السنوات 
املاضية في مثل هذه احلاالت، 
الذي جاء  النهائي  الرد  وهو 
على االحتجاج الرسمي الذي 
قدمه مجلس إدارة نادي كاظمة 
وطال���ب فيه بإلغ���اء أهداف 

املباراة.

االحتاد يؤكد أحقيته بأهدافه الثالثة

اخلطيب ينتظر تسلم مستحقاته
أحمد السالمي

الس���وري فراس  أعل���ن 
اخلطي���ب محت���رف النادي 
العربي عدم تسلمه مقدم عقده 
والذي تأخر صرفه منذ األول 
يوليو 2015 حيث سبق أن مت 
تأخير صرف رواتبه الشهرية 
ملدة 10 أشهر متتالية وهو األمر 
الذي لم يعلن عنه أو يصرح 
به في أي وقت س���ابق حيث 
فضل استمرار املفاوضات مع 
إدارة النادي بهدوء، متمنيا في 
اإلدارة  الوقت ذاته أن تعمل 
املالية  على ح���ل مش���كلته 
وتسليمه مستحقاته املتأخرة 

في الوقت املناسب.
صورة ضوئية من كتاب االحتادوفي سياق منفصل حسم 

يعمل كخلي����ة نحل متكاملة 
ومبا يشبه حالة من الطوارئ 
ألهمية املب����اراة كونها األهم 

للفريق في هذه املرحلة.
إنه م����ن املمكن أن  وقال 
يعس����كر الفري����ق ف����ي احد 
الفنادق قبل املباراة املرتقبة 
مع الس����املية. وعلى صعيد 
االصابات، قال جاسم يسعى 
الطبي لتهيئة محمد  اجلهاز 
البذالي بالشكل الكامل فالالعب 
دخل التدريبات قبل يومني، 
الفت����ا إل����ى ارتف����اع احلالة 
املعنوية للالعبني بعد التعادل 
املثير مع الكويت في اجلولة 
21 للدوري، والذي تسبب في 
عودة جماهير األخضر ملؤازرة 

الفريق.

جاسم: العربي »في حالة طوارئ«
مبارك الخالدي

الطوارئ  تخيم حالة من 
عل����ى القلع����ة اخلضراء في 
العربي اس����تعدادا  الن����ادي 
ملواجهة الساملية املقررة يوم 
اجلمعة املقب����ل ضمن الدور 
نصف النهائي لبطولة كأس 

سمو األمير لكرة القدم.
الفريق األول  وقال مدير 
للكرة خالد جاسم ل� »األنباء« 
إن استعدادات الفريق قائمة 
بكل قوة للدخول في املباراة 
املرتقبة وبتعاون كبير بني 
االجهزة الفنية ومنها اجلهاز 
الطبي برئاسة د.محمد علي 
لتهيئ����ة وإع����داد الالعب����ني 
الكل  مدير الفريق خالد جاسماملصاب����ني. وأض����اف: 

ختام ناجح لبطولة »الغنيم« للبلياردو

برعاية فهد خالد الغنيم وبحضور جماهير 
غفيرة يتقدمهم ورثة املرحوم خالد الغنيم، اختتمت 

بطولة املرحوم الغنيم الثالثني للبلياردو.
ومتكن بطل العالم األميركي شني بوننج من 
الفوز على الپولندي ماتيوس 13-9 بعد مبارة 
قوية ومثيرة قدم خاللها الالعبان عرضا طيبا. 
وقام فهد الغنيم وطالل الغنيم وأس����رة الغنيم 
بتكرمي أبطال العالم احملترفني وأبطال الناشئني 
وأبطال السيدات واللجان العاملة والكابنت عادل 
الغريب رئيس اللجنة اإلعالمية وفندق بالزيو 
بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة. وأعرب 
راعي البطولة ورئي����س اللجنة املنظمة العليا 
فهد الغنيم عن سعادته لنجاح البطولة وجمع 
أبط����ال العالم مع أبط����ال اخلليج والعرب على 

ارض الكويت الطيبة.
وأشاد بحضور طالل الغنيم لتسليم اجلوائز 

للفائزين، وأكد ان البطولة ستكبر وان العنصر 
النسائي سيزداد في البطولة املقبلة وشكر اللجان 
العاملة وصباح اجلباوي مدير صالة هوت شوت 
التي تعتبر من افضل الصاالت بالشرق األوسط 
والكابنت عادل الغريب رئيس اللجنة االعالمية 
واحلكام بقيادة علي عبد االله واجلمهور الوفي 
جنم البطولة االول وفندق بالزيو وكل الالعبني 
املشاركني من أبطال العالم ودول اخلليج والدول 

العربية .
ثم قام فهد الغنيم وطالل الغنيم واسرة الغنيم 
بتكرمي االبطال احملترفني وعبد اهلل الشيحة بطل 
الناشئني ومحمد املهنا احلائز على املركز الثاني 
وعبد اهلل العنزي احلائز على املركز الثالث وشهد 
اخلضر بطلة السيدات ودالل املذن احلاصلة على 
املركز الثاني ودينا خضر صاحبة املركز الثالث 

ونورة البصيلي احلاصلة على املركز الرابع.

فهد خالد الغنيم مع الفائزين والفائزات في البطولة 

برعاية سمو األمير وعلى صالة خالد يوسف املرزوق

بطولة الكويت الدولية للطاولة »كأس سلوى« األربعاء املقبل

جوائزها 330 ألف دوالر.
وتعتب���ر بطول���ة كأس 
س���لوى ذات التصني���ف 
العالي األول في منح اجلوائز 
ا «  لفئة »الس���وبر سيري 
للمحترفني في االحتاد الدولي 

لكرة الطاولة.
وتتص���در بطولة كأس 
س���لوى البطوالت العاملية 
ويأتي بعدها بطوالت قطر 

وأملانيا والصني.
وتشهد البطولة مشاركة 
جميع املصنفني واملصنفات 
عاملي���ا وعدده���م 40 على 
مستوى العالم في التصنيف 
الدولي املعتمد من االحتاد 

الدولي للعبة.
وتقس���م بطول���ة كأس 
إلى  الطاولة  س���لوى لكرة 
فئات ستة هي: فردي رجال 
وس���يدات، وزوجي رجال 
وس���يدات، وحتت 21 سنة 

للشباب وللشابات.
ويقوم بتحكيم مباريات 
البطول���ة 15 حكم���ا دوليا 
م���ن الكوي���ت و25 حكم���ا 
من خ���ارج الكوي���ت، على 
أن تلع���ب املباريات بنظام 
خ���روج املغلوب في جميع 
الفئات وتبدأ املباريات يوميا 
الساعة العاشرة صباحا حتى 

العاشرة ليال.

العليا برئاسة الشيخ دعيج 
فهد الدعيج، والشيخة نعيمة 
األحمد نائبا للرئيس، ونواف 
الدويش نائبا للرئيس، وطالل 
احملطب نائبا للرئيس، وسند 
العجمي مدي���را للبطولة، 
وضم���ت األعض���اء وهم: 
الديحان���ي وخليفة  حمود 
جالي وعلي الكندري وعبد 

الوهاب الكندري.
الى ذلك، تبدأ منافسات 
البطولة بعد غ���د االربعاء 
وتستمر حتى العشرين من 
الشهر اجلاري، حيث يخوض 
مبارياتها جنوم ومصنفون 
وكبار اللعبة في العالم وتبلغ 

حت���ت رعاي���ة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تنطلق بطولة الكويت 
الدولية الثانية عشرة لكرة 
الطاولة للمحترفني »كأس 
سلوى« يوم األربعاء املقبل 
16 اجلاري مبشاركة 34 دولة 
و185 العبا والعبة منهم 100 
رجال و85 سيدات، وذلك على 
صالة املغفور له خالد يوسف 
خالد املرزوق في نادي سلوى 

الرياضي مبنطقة القرين.
العليا  اللجن���ة  وعقدت 
الدولية  املنظمة للبطول���ة 
الكبرى للمحترفني اجتماعا، 
حيث جرى تشكيل اللجنة 

وزير اإلعالم والشباب الشيخ سلمان احلمود والشيخة نعيمة األحمد والشيخ دعيج فهد الدعيج وحمود الديحاني في ختام البطولة املاضية 

مباراتان في ممتاز »اليد« اليوم

الكويت يواجه العربي والساملية يلتقي القرين

الى جانب عبداهلل اخلميس 
ومشاري صيوان، فيما يدعم 
الفريق خب����رات األخوين 
فيصل وحس����ني صيوان، 
وايضا على االطراف األخوان 
مشاري ومشعل طه، فيما 
يتمركز على الدائرة كل من 
عبدالرحمن البالول وسامح 

الهاجري.
ويدافع األبيض بطريقة 3 
� 3 معظم األحيان، وتتحول 
الى 5 � 1 حس����ب مجريات 
الفريق  اللعب ويح����رس 
يوسف الفضلي واحلارس 

الواعد محمد بويابس.

السالمية مع القرين

ال تختلف اهمية مواجهة 
القرين عن  الس����املية مع 

س����ابقتها، حيث يس����عى 
الساملية الى تعزيز موقفه 
في الصدارة والتي يتقاسمها 
مع الكوي����ت مؤقتا، بينما 
يطم����ح القرين الى اعتالء 
املراكز األولى مبكرا لضمان 

املنافسة على اللقب.
وال تبدو املهمة س����هلة 
على الطرفني فالس����املية 
يعتمد على خطه اخللفي 
املكون من صانع األلعاب 
محمد فالح الى جانب فيصل 
واصل وفهد فريد في الدفاع، 
بينما يع����ول على خبرات 
عبدالعزيز الزعابي وزميله 
الهجوم  ف����ي  حامد مزعل 
العكسي ويدافع بطريقة 6 

� 0 و5 � 1.
أما القرين فلدى مدربه 
محم����د عبداملعطي كوكبة 
جنوم قادرة على حتقيق 
املعادل����ة الصعبة ومنهم 
عبدالعزيز يالوس، حسن 
الق����الف،  م����دن، مه����دي 
عبداحملسن احلرز وبخيت 
جميل، ويعتمد في الهجمات 
املرتدة على يوسف شاهني 
وزميله أحمد القطان، وعلى 
حارس املرمى سلمان املزعل 

وزميله علي اخلضر.
وقد بدأ القرين مسيرته 
في القسم املمتاز بفوز على 
برقان مع قدوم مدربه القدمي 
اجلديد محمد عبداملعطي 
لتولي دف����ة قيادته خلفا 

لرابح غربي.

املقاب����ل يخوض  ف����ي 
الكويت أولى مواجهاته في 
القس����م احلالي من بطولة 
ال����دوري مدعم����ا بنقاط 
التفوق ال� 3 والتي حتصل 
عليها عبر تصدره مرحلة 

الدمج.
الكويت  ويعول مدرب 
سعيد حجازي على كوكبة 
جن����وم ففي اخلط اخللفي 
يقف محمد وخالد الغربللي 

يعقوب العوضي

تش����هد صالة الشهيد 
فه����د األحمد مبق����ر احتاد 
اليد مواجهتان مساء اليوم 
فيلتقي الكويت )3 نقاط( 
مع العربي )نقطة(، بينما 
الساملية )3 نقاط(  يلتقي 
مع القرين )نقطتني(، وذلك 
ضمن منافسات الدور األول 
من القسم املمتاز من دوري 

اليد العام.
وباملرور على مواجهة 
الكويت م����ع العربي، فقد 
ف����ي مباراته  العربي  قدم 
االخيرة مستوى جيدا أمام 
الساملية في الشق الدفاعي 
خاصة، إال ان هجوم العربي 
يحتاج للمزيد من التركيز 
واجلهد للوصول الى مرمى 

اخلصم.
ويلعب العربي بدفاع 6 
� 0 و5 � 1 ويفضل كمال ما 
دون مدرب الفريق االعتماد 
على الهج����وم املضاد عبر 
أحمد حسني اجلناح وايضا 
عبر القوة الضاربة عبداهلل 
مصطفى وسلمان الشمالي 
الى جانب محمد جاس����م 
وطالل عباس وفي حراسة 
املرمى عبداهلل احللواجي، 
وقد استعد األخضر للمرحلة 
احلالية م����ن الدوري عبر 
معسكر داخلي لرفع معدل 
اللياقة البدنية ولم يخض 

اي مباراة ودية.

عبداهلل اخلميس صانع ألعاب الكويت

القرين السامليةالعربي الكويت

الساعة 7:30 الساعة 6:00

بلسم واملطوع و»املرعب« في حملة لألمم املتحدة
الشاملة عليه، وأضافت ان 
هذه القضية ليس���ت فقط 
على مستوى دولنا العربية 
ولكن في العالم بشكل عام، 
فاملرأة ال حتظى بالتشجيع 
الكافي كما يتمتع به الرجل 
واملبادرات التي نراها اليوم 
املعنية بتمكني املرأة رياضيا 
هي ليست كافية الن الرجل 
ايضا تقع عليه املسؤولية 
في ه���ذا املج���ال لتمكينها 
ودعمها وتشجيعها في املجال 
الرياضي، وهنا أركز على دور 
الدولة ومؤسساتها الرياضية 
في حتقيق املوازنة والعدالة 
بني املرأة والرجل في املجال 
الرياضي واال حتتكر رياضة 
او  املرأة لشخصية واحدة 
لعدد محدود وغير فعال من 
االندية املعنية برياضة املرأة 
والت���ي تعاني من الكوارث 
االدارية والتي تنعكس سلبا 
بالتأكيد على مشاركة املرأة 

في املجال الرياضي.

والتي اطلقتها االمم املتحدة 
العام املاضي دعما لتمكني 
املرأة حول العالم هو بالتأكيد 
ش���رف عظيم ومسؤولية 
كبيرة بنفس الوقت، واذ اننا 
نتطلع لتحقيق املساواة بني 
اجلنسني في شتى املجاالت 
وم���ن ضمنها ف���ي املجال 
الذي تعاني فيه  الرياضي 
املرأة ف���ي مجتمعاتنا من 
التهميش للسيطرة الذكورية 

االيوب وبدر املطوع وأيضا 
النجم جاس����م يعقوب جاء 
من حجم التأثير االجتماعي 
االيجابي لهم ونحن بكل تأكيد 
نفتخ����ر بهم ونتطلع الى ان 
يكونوا دائما مشاركني وفعالني 
وداعمني في ه����ذا النوع من 

القضايا االجتماعية الهامة.
البطلة بلس���م  وذكرت 
األيوب أن اختيارها ضمن 
حملة »هو معها يقفان معا« 

الكويت  نظمت جامع����ة 
بالتعاون مع مركز دراسات 
وأبحاث املرأة وحتت رعاية 
الس����ابقة جلامعة  املدي����رة 
الكوي����ت د. فايزة اخلرافي، 
اليوم العاملي للمرأة وحملة 
األمم املتحدة حتت ش����عار 
»هو معها يقفان معا لتمكني 

املرأة«.
ووقع االختي����ار لتمثيل 
احلمل����ة في الكوي����ت على 
عدد من الشخصيات املؤثرة 
من الس����يدات والرجال ومن 
ضمنها كل من البطلة بلسم 
األي����وب والنجم بدر املطوع 
وجنم الكرة الكويتية جاسم 

يعقوب.
وذكرت د. لبنى القاضي 
مديرة مركز ابحاث ودراسات 
املرأة في جامعة الكويت ان 
لألبط����ال الرياضي����ني دورا 
مؤث����را وكبي����را بالنس����بة 
لتغيير املجتمعات لالفضل 
وان اختيارنا لالبطال بلسم 

جاسم يعقوببلسم األيوب بدر املطوع


