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الغامن رئيسا للكويت.. والعصيمي نائبا

alwasat.com.kwرياضة

الداوود يدرس عروضًا 
للرحيل عن كاظمة

يدرس محمد الداوود، العب وسط كاظمة، عدة 
عروض محلية، من أجل الرحيل عن البرتقالي، 

على سبيل اإلعارة، حتى نهاية املوسم اجلاري
وي��س��ع��ى ال���اع���ب ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ف��رص��ة 
للمشاركة بشكل أساسي، الستعادة مستواه بعد 
غياب طويل عن املاعب، بسبب عملية الرباط 

الصليبي.
ويخطط ال����داوود، ال���ذي تلقى ع��روض��ا من 
ف��رق ب��ال��دوري املمتاز وال��درج��ة األول��ى، لقبول 
العرض الذي مينحه الفرصة، للدخول سريعا في 

التشكيلة األساسية.
ويجيد ال����داوود ف��ي م��رك��زي اجل��ن��اح األمي��ن 

واأليسر.

بعد لقب رالي داكار 
العطية يسعى للفوز 

بذهبية أوملبية
أكد السائق القطري ناصر العطية الفائز برالي 
دكار أنه يريد املشاركة في األلعاب األوملبية للمرة 
السابعة، ومنح باده ميدالية ذهبية في طوكيو 

2020، لكن في مسابقة الرماية.
وصرح العطية )48 عاماً( في مؤمتر صحافي 
في ليما غ��داة تتويجه للمرة الثالثة في الرالي 
الصحراوي، “لقد فزنا بهذا السباق، واآلن نتجه 
نحو املرحلة املقبلة. حلمي أن أشارك في األلعاب 

األوملبية للمرة السابعة”.
وأوضح العطية الذي احرز ميدالية برونزية 
في رماية السكيت في أوملبياد لندن 2012، أنه 
سيكون “من الصعب” االستعداد في آن واحد  
للدفاع عن اللقب في رالي دكار 2020 ولأللعاب 

األوملبية في طوكيو.
وقال في هذا اخلصوص “سيكون صعباً جداً. 
سأبدأ االستعداد لأللعاب األوملبية اعتباراً من 
األسبوع املقبل، وسنعود إلى هنا )في البيرو( 

للدفاع عن لقبنا في رالي دكار”.
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سقط املنتخب األوملبي الكويتي، أمام 
نظيره اإليراني، بخمسة أهداف نظيفة، 
في املباراة التي أقيمت ضمن منافسات 
الدورة الودية املقامة في قطر، في إطار 
االستعداد للتصفيات اآلسيوية املؤهلة 

ألوملبياد طوكيو 2020.
وك��ان األزرق الكويتي قد خسر في 
أولى مبارياته بالدورة، أمام املنتخب 
القطري )3/1(، وتتبقى له مباراة أمام 

منتخب طاجيكستان. 
ودخل األزرق مواجهة إيران بتوليفة 

ض��م��ت ض���اري العتيبي ف��ي ح��راس��ة 
املرمى، وبدر ذكر الله، وعبد العزيز بن 
ناجي، وناصر سالم، ومشعل اديلم في 
ال��دف��اع، وف��ي الوسط مبارك الفنيني، 
محمد الهويدي، عبدالعزيز وادي، عيد 
الرشيدي، ف��واز عايض، وفي الهجوم 

شبيب اخلالدي.
وع��ول األزرق على الهجوم من على 
األط��راف، إال أن قوة املنتخب اإليراني، 
وجتانس العبيه، سها من مهمته في 

األوملبي خسر في أول مبارتني بالبطولة الودية املقامة في قطراملباراة.

أعلن نادي الكويت، اجلمعة، عن تشكيلة مجلس 
اإلدارة اجلديد، الذي مت تزكيته لقيادة القلعة البيضاء 

للدورة املقبلة من 2019 وحتى 2023.
ون��ش��ر ال��ن��ادي عبر موقعه ال��رس��م��ي، تشكيلة 
املجلس، والتي ج��اءت كالتالي: “خالد علي الغامن 
رئيسا للمجلس، وبدر دخيل العصيمي نائبا للرئيس، 

وليد علي الطراروة أمني السر العام، وفهد علي الغامن 
أمينا للصندوق”.

وأيضا: “ديني عبدالله الديني أمني السر املساعد، 
محمد نزار النصف أمني الصندوق املساعد، وعضوية 
عبدالعزيز سعود العنبري، عمر عبدالله القضيبي، 
بلسم محمد األيوب، خالد يوسف السميط وعبدالعزيز 

فواز احلساوي”. وتعيش القلعة البيضاء حالة من 
االستقرار اإلداري، بعد الطفرة الكبيرة واإلجنازات 
العريضة التي يحققها خال السنوات األخيرة، في 
ظل قيادة مرزوق الغامن الرئيس الفخري للنادي، ثم 
عبدالعزيز امل��رزوق الرئيس السابق وصوال خلالد 

الغامن الرئيس احلالي.

»األوملبي« يسقط بخماسية أمام 
إيران في الدورة الودية بقطر

فرحة كرمي نيدفيد بهدف التعادل لألهلي

خيم ال��ت��ع��ادل 1-1 على امل��ب��اراة التي جمعت شبيبة 
الساورة اجلزائري باألهلي املصري، اجلمعة، في اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم.
وتقدم شبيبة ال��س��اورة بهدف سجله سيد علي يحيى 
شريف في الدقيقة 59 وتعادل األهلي بهدف سجله كرمي 

نيدفيد في الدقيقة 85.
ورفع األهلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، 

فيما حصد شبيبة الساورة أول نقطة له ليحتل املركز الثالث.
كان األهلي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي 1-0 في 
اجلولة األول���ى، فيما خسر شبيبة ال��س��اورة ام��ام سيمبا 

التنزاني 3-0.

األهلي يعود بتعادل ثمني من 
اجلزائر في »أبطال أفريقيا«


