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اختتم����ت فعاليات بطولة 
كأس احتاد التنس حتت 18 سنة 
بحضور عض����و مجلس إدارة 
نادي اليرموك الرياضي مدير 
التنس حسني الغريب وعضو 
مجلس إدارة االحتاد الكويتي 

للتنس علي سليم الديحاني.
وفاز نادي اليرموك على نادي 
الساملية بنتيجة 2-1 في املباراة 
النهائية للبطولة حيث فاز العب 
الس����املية حسني هادي شمس 
على العب اليرموك فيصل أمين 
بن عيس����ى بنتيجة 3/6، 3/6، 
1/6 ثم فاز العب اليرموك داود 
سلمان هاشم على العب الساملية 
حسني علي جمال بنتيجة 3/6، 
2/6 ليحتكم الفريقان إلى مباراة 
الزوجي الفاصلة التي حسمها 
ثنائي اليرموك فيصل بوقريص 
وغسان منور لصاحلهما ضد 
ثنائي الساملية حسني جابر علي 
وأحمد سامح العشري بنتيجة 
2-0 ليفوز بذلك اليرموك باللقاء 
املركز  بنتيجة 2-1 ويستحق 
األول بج����دارة ويكتفي نادي 
الس����املية باملركز الثاني بينما 
جاء نادي الكويت الرياضي في 

املركز الثالث.

اس���تعاد قط���ر نغم���ة 
االنتصارات وحقق فوزا كبيرا 
على االهل���ي 4-3 في ختام 
املرحلة اخلامسة عشرة من 
الدوري القطري لكرة القدم.

وسجل ماهر يوسف )3( 
والتونسي حمدي احلرباوي 
)54 و63( والكوري اجلنوبي 
تشو يونغ )82( اهداف قطر، 
ومش���عل عبداهلل )31 و86( 
والكونغولي اآلن ديوكو )92 

ركلة جزاء( هدفي االهلي.
ورفع قطر رصيده الى 24 
نقطة واستعاد املركز الرابع، 
فيما جتمد رصيد االهلي عند 
20 نقطة في املركز الس���ابع 
الثالثة على  بعد اخلس���ارة 

التوالي.
وانت���زع العربي اول فوز 
له منذ املرحلة السابعة عندما 

هزم الغرافة 1-2.
وأخفق الشمال في حتقيق 
اول فوز له وتعادل مع الوكرة 

.1-1
ويتوقف الدوري القطري 
حت���ى اخلامس م���ن فبراير 
املقبل بس���بب اس���تعدادات 
املنتخب في كأس  ومشاركة 

آسيا استراليا 2015.

صعد الوح���دة إلى املركز 
الثال���ث بع���د ف���وزه الثمني 
على مضيفه النصر 2-0 في 
ختام املرحلة الثالثة عش���رة 
األخيرة من الدور األول للدوري 

اإلماراتي لكرة القدم.
ف���ي  الوح���دة  ويدي���ن 
استعادته لنغمة االنتصارات 
بعد خسارتني متتاليتني أمام 
العني واألهل���ي، إلى مهاجمه 
االرجنتين���ي سيباس���تيان 
تيغالي الذي سجل هدفيه في 

الدقيقتني 45 و83.
وأسهمت اخلسارة الثانية 
على التوالي بعد االخيرة امام 
االحتاد كلباء في تراجع النصر 
الى املركز اخلامس برصيد 21 

نقطة.
اللقب  وفقد االهلي حامل 
فرصة ثمينة الستعادة حظوظه 
في املنافس���ة بعد تعادله مع 

ضيفه بني ياس 0-0.
وتخلى الفجيرة عن املركز 
الثالث عش���ر لصالح ضيفه 
عجمان بعد فوزه عليه بهدف 
أبوبكر  العاجي  وحيد سجله 

سانوغو في الدقيقة 22.

حقق التعاون فوزا كبيرا 
ومستحقا على مضيفه اخلليج 
3-0 في املرحلة الثالثة عشرة 
الدوري السعودي لكرة  من 

القدم.
ورفع التعاون رصيده الى 
15 نقطة ف���ي املركز الثامن، 
بينما جتم���د رصيد اخلليج 
عند 10 نقاط في املركز الثاني 

عشر.
وفي اجل���وف، عاد الفتح 
بانتص���ار ثمني م���ن ملعب 

مضيفه العروبة 1-2.
ورفع الفتح رصيده الى 13 
نقطة في املركز العاشر، بينما 
جتمد رصيد العروبة عند 10 

في املركز احلادي عشر.

شباب اليرموك 
أبطال

كأس التنس 

قطر والعربي 
يستعيدان نغمة 

االنتصارات

الوحدة يهزم النصر

فوزان للتعاون والفتح

كاظمة يبحث عن محترف جديد

كاظمة يعسكر في القاهرة استعداداً لـ »خليجي 30«

والنصر اإلماراتي.
الفت����رة املقبلة  وأض����اف: 
ستشهد بذل الكثير من اجلهد 
والعطاء في سبيل تطوير الفريق 
والنهوض مبستواه خاصة في 
 VIVA منافسات بطولة دوري
الذي نحتل فيها املركز اخلامس 
بواقع 25 نقطة وبفارق نقطة 
واحدة عن أصحاب املركز الرابع 
والثالث، وهو ما نسعى من أجل 
تقليصه لندخل في املنافسة مع 

فرق الصدارة.

ولف���ت العني���زي إلى أن 
اإلدارة تعمل حاليا بشكل جاد 
من أجل حسم ملف التعاقد مع 
محترف أجنبي يجيد اللعب 
في خط الوس���ط وذلك بناء 
على طلب اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب البرازيلي غينيس دي 
سيلفا، الذي أبدى رغبته في 
التعاقد مع محترف لتدعيم 
الوس���ط ليكون عامال  خط 
مس���اعدا في حتقيق طموح 

الفريق.

12 يوما يخوض خالله الفريق 
3 مباري����ات جتريبية مع فرق 
مصرية يجري حاليا التنسيق 
معها، وذلك بهدف إتاحة الفرصة 
أم����ام اجلهاز الفن����ي لتحديد 
اخلطط الالزمة التي س����يعمل 
على تطبيقها خالل منافسات 
بطولة األندية اخلليجية لكرة 
الثالثني،  القدم في نس����ختها 
والتي وق����ع فيها »البرتقالي« 
إلى  الثالثة  ضمن املجموع����ة 
جانب فريقي املنامة البحريني 

أحمد السالمي

أكد مساعد مدير الكرة بنادي 
كاظم����ة صال����ح العنيزي عن 
موافقة مجلس إدارة نادي كاظمة 
على إقامة معسكر تدريبي في 
بداية يناير القادم للفريق األول 
القاهرة، وذلك  القدم في  لكرة 
الفريق فنيا  إلعداد وجتهي����ز 
وبدنيا لالستحقاقات التي تنتظر 

الفريق محليا وخارجيا.
وقال: املعسكر سيستمر ملدة 

الشيخ عبداهلل اجلابر والعتيبي والعصيمي وكرم يتوسطون أبطال الكأس

ختام ناجح لكأس جابر العبداهلل للرماية

وحصل على املركز األول 
في مس����دس ضغ����ط الهواء 
الرامي س����عد مانع العجمي، 
فيما حصل س����عد املطيري 
على املركز الثاني وحل حمد 

عبداهلل النمشان ثالثا
وحص����ل عل����ى فرحان 
املطيري على املركز األول في 
مسابقة بندقية ضغط الهواء، 
فيم����ا حل عب����داهلل عوض 
احلربي ثانيا، ومحمد عادل 

عبدالرحمن ثالثا.
وحصلت إميان عادل بولند 
على املركز األول في مسابقة 
الهواء، فيما  مسدس ضغط 
حصلت اسراء عبداهلل دشتي 
على املرك����ز الثاني وعذاري 
أحمد غرب����ان عل����ى املركز 

الثالث.
وحصل����ت م����رمي محمد 
ارزوقي على املركز األول في 

مسابقة بندقية ضغط الهواء، 
وزه����راء خليل الصفار على 
املركز الثاني، ومنيرة محمد 

العنجري في املركز الثالث.
وتوج����ت آيات حس����ن 
الدويخ����ي باملركز األول في 
مسابقة بندقية ضغط الهواء، 
وزه����راء خليل الصفار على 
الثان����ي ورمي لؤي  املرك����ز 

البغيلي في املركز الثالث.
كما حصل عل����ي فرحان 
املطيري على املركز األول في 
مسابقة بندقية ضغط الهواء، 
ومحمد عادل عبدالرحمن على 
املركز الثاني، وعبدامللك فهد 

املركز الثالث.
وحل خليفة زيد الظفيري 
املركز األول في مسابقة  في 
مسدس ضغط الهواء، ومحمد 
مش����عل ثانيا وعبدالرحمن 

البالود ثالثا.
وحص����ل عب����داهلل أحمد 
املركز األول  املطيري عل����ى 
في مس����ابقة بندقية هواء، 
وعبداهلل عادل املطيري جاء 
ثانيا، وعبداهلل فهد الشمري 

ثالثا.
وحص����ل أحمد عيس����ى 
الشطي على املركز األول في 
مسابقة القوس والسهم مركب، 
الناصر على  وحسني حسن 
املركز الثاني وعبداهلل منصور 

العجمي على املركز الثالث.
القوس  وف����ي مس����ابقة 
والسهم أوملبي، حصل على 
املرك����ز األول أحمد عيس����ى 
الش����طي، وحل ثانيا محمد 
عبداهلل مسلم، وحصل على 
الثالث عبداهلل محمد  املركز 

طه.

عدد كبير من احتادات الرماية 
العربية الش����قيقة والدولية 

الصديقة.
وقال: لقد حرص مجلس 
اإلدارة على تنظيم كأس الشيخ 
جابر العبداهلل سنويا تقديرا 
وعرفانا ملس����اهمته الكرمية 
في تطور رياضة الرماية من 
مراحل تأسيسها األولى حتى 
اآلن، وإن الس����تمرار عطائه 
ودعم����ه املتواص����ل ألبنائه 
الرياضي����ني األثر الكبير في 
حتقيق اإلجنازات الرياضية 
الكويت،  التي سجلت باسم 
مقدما الش����كر إلى الش����يخ 
جابر العبداهلل الصباح على 
تشجيعه املتواصل للرياضة 
التراثية وخاص����ة لرياضة 
الرماية الكويتية. وشكر ممثل 
راعي البطولة الشيخ عبداهلل 

اجلابر املبارك احلضور.

أس����دل الس����تار في متام 
الس����اعة اخلامسة والنصف 
من مساء أمس على فعاليات 
كأس الشيخ جابر العبداهلل 
الس����نوية للرماية  الصباح 
بإقامة مس����ابقاتها اخلتامية 
وحفله����ا اخلتامي الذي أقيم 
على مجمع ميادين الش����يخ 
صباح األحمد األوملبي للرماية 
مبش����اركة وحضور الشيخ 
عبداهلل املبارك الصباح ممثال 
ال����كأس، ورئيس  عن راعي 
االحتادين الكويتي والعربي 
العتيبي  للرماية م.دعي����ج 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
محمد مصطفى كرم، وأمني عام 
االحتادين الكويتي والعربي 
للرماي����ة عبي����د العصيمي 
وعضو مجلس اإلدارة حسام 
الرومي ومسؤولني من نادي 

الرماية.
واس����تهل احلف����ل بكلمة 
مجل����س إدارة النادي ألقاها 
عبيد العصيم����ي، قال فيها: 
يس����رني نيابة عن إخواني 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
الرماية أن أرحب بكم  نادي 
حلضوركم ملش����اركة أبطال 
اللعبة سعادتهم بإحراز ألقاب 
مسابقات كأس الشيخ جابر 
العبداهلل اجلابر الصباح وإنه 
ملن حسن الطالع أن يتزامن 
حفل ختامنا والرماية الكويتية 
تستعد خالل أسابيع قليلة 
لتنظيم أغلى وأهم حدث وهي 
بطولة حضرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظ����ه اهلل ورعاه، الدولية 
الس����نوية الكب����رى الرابعة 
للرماية والتي سيشارك بها 

اجلاركي: جوردي لم يكتب 
له النجاح مع »أبناء مشرف«

أوضح أمني السر العام بنادي اليرموك ومدير 
الفريق األول لكرة القدم احمد اجلاركي ان قرار 
إقالة املدرب االسباني جوردي من تدريب الفريق 
يعود الى تردي النتائج في دوري فيفا، مشيرا 
ال���ى ان احتالل الفريق مركز ال يليق به حيث 

يتذيل سلم ترتيب 
الدوري، ساهم في 
اتخ���اذ هذا القرار 
الى  الع���ودة  بعد 
مجلس إدارة النادي 
والذي وافق كون 
هذا االمر ال يرتقي 
الى طموحات أبناء 

النادي.
ولفت اجلاركي 
امل���درب  ان  ال���ى 
ج���وردي حصل 
على فرصة كافية 

ولكن لألسف لم يكتب له النجاح.
وأضاف اجلاركي أن مجلس االدارة قرر تعيني 
مساعد املدرب االسباني لويس لتدريب »أبناء 
مشرف« في الفترة احلالية، مشيرا إلى ان االدارة 
تدرس حاليا إقامة معسكر خارجي للفريق خالل 
فترة توقف النشاط احمللي ملشاركة االزرق في 
كأس آسيا، وذلك من أجل إعادة الثقة لالعبني 

وبث روح احلماس فيهم من جديد.
وبني اجلاركي أن مستوى الفريق هذا املوسم 
شهد انخفاضا غير طبيعي، مما جعله يحصل 
على نقاط ال تليق باسمه وحجم التوقعات التي 
كانت معقودة على الفريق، الفتا الى أن املوسم 
املاض���ي قدم فيه اليرموك مس���تويات مميزة 

استطاع من خاللها أن يجاري فرق املقدمة.

أحمد اجلاركي

صورة جماعية للمتسابقني في بطولة الكويت للراليات

بن عيدان يحقق لقب 
اجلولة الثانية لرالي الكويت

حقق املتسابق صالح بن عيدان لقب اجلولة 
الثانية لبطولة الكويت للراليات التي اختتمت 
في بر اجلليعة الليلة املاضية مبشاركة نخبة من 

أفضل املتسابقني في منطقة اخلليج.
وحل القطري عبداهلل الكواري في املركز الثاني، 
في حني جاء مشاري الظفيري في املركز الثالث 
من املسابقة التي شاركت فيها 27 سيارة وانسحب 

خمسة متسابقني بسبب أعطال فنية.
أما فئة الدفع الرباعي ففاز بها السعودي سلمان 
الش����مري، في حني حصد علي الوزان لقب فئة 

دراجات الدفع الرباعي.
وش����هدت فعاليات الرالي منافسة قوية بني 
املشاركني، وحرصت اللجنة املنظمة على اختيار 
مس����ارات املرحلة اخلاصة التي بلغ طولها 108 
كيلومترات تقريبا بش����كل مطابق للمواصفات 
الدولي����ة املعتمدة من االحت����اد الدولي لرياضة 
السيارات )FIA(. وجاءت األوقات احملققة ملراحل 
الرالي الس����ت متقاربة في وقت شهد التصنيف 
اخلاص باملتسابقني خالل الرالي تغيرا مستمرا 
نظرا حلدوث أعطال ميكانيكية لسيارات مشاركني 

نتج عنها خروج بعضهم.

تعادل األهلي مع دجلة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قدمت كل فرق املقدمة في الدوري 
املصري، خدماتها لفريق الزمالك مع انتهاء 

اجلولة 14 من املسابقة ليعتلي الزمالك 
الصدارة دون شريك وقبل املواجهة 

املرتقبة مع انبي يوم اخلميس املقبل في 
املباراة املؤجلة بينهما من اجلولة االولى، 

ومن هذه اخلدمات ان تعادل انبي مع 
سموحة بدون أهداف، وخسر اإلسماعيلي 
من املقاولني في أول هزمية له هذا املوسم، 

ثم اخلدمة اجلليلة من االهلي بالتعادل 
السلبي أيضا مع وادي دجلة، وهي خدمة 
مزدوجة، ألن الفريقني كانا يقتربان بقوة 

من الصدارة.
فقد أوقف فريق وادي دجلة انتصارات 
ضيفه األهلي بتعادل سلبي دون أهداف 

في اللقاء الذي أقيم في ستاد الدفاع 
اجلوي واملؤجل من اجلولة الثانية. أما 

األهلي فقد رفع رصيده بهذا التعادل إلى 
21 نقطة محتال املركز اخلامس بينما ارتفع 

رصيد دجلة إلى 25 نقطة باملركز الثالث 
خلف الزمالك وإنبي.

وفي مباراة أخرى، تعثر إنبي بالتعادل مع 
مضيفه حرس احلدود بالتعادل السلبي 

في ستاد االسكندرية باجلولة ذاتها. 
وإنبي رفض هذه املرة اعتالء القمة ورفع 
رصيده إلى 30 نقطة محتال املركز الثاني 
خلف الزمالك بنقطة بينما جتمد رصيد 

احلرس عند 20 نقطة باملركز السابع.
وواصل فريق املقاولون العرب صحوته 

مع مدربه حسن شحاتة وحقق فوزا مهما 
بهدفني نظيفني على اإلسماعيلي في اللقاء 

الذي أقيم في اجلولة الرابعة عشر.
من جهته اعترف املدير الفني لألهلي 

اإلسباني جاريدو بعد التعادل أن فريقه 
ارتكب أخطاء أمام وادي دجلة، أبرزها عدم 

الفاعلية الهجومية، معربا عن عدم رضاه 
عن نتيجة اللقاء. مشيرا إلى أنه سيسعى 
في الفترة املقبلة لتصحيح األخطاء التي 

وقع فيها العبوه خالل مواجهة دجلة مثل 
الرعونة في إنهاء الهجمات.

اجلهراء يرفض 
إعارة زايد وفينيسيوس

أحمد السالمي

أبدى مجلس إدارة نادي اجلهراء متسكه 
بخدمات العبه فيصل زايد ومحترفه البرازيلي 
كارلوس فينيس���يوس اللذين تلقيا عرضا 
شفهيا من إدارة نادي القادسية لضمهما خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية، وذلك نظرا حلاجة 
الفريق إل���ى خدماتهما خالل الفترة املقبلة، 
خاص���ة أن الفريق تنتظره مش���اركة مهمة 
في بطولة األندية اخلليجية الثالثني والتي 
أوقعت الفريق ضمن املجموعة الرابعة مع 
فريقي الرفاع الشرقي البحريني والفيصلي 

السعودي.
وفي ذات الس���ياق نفى أمني س���ر نادي 

اجلهراء س���رور بن عري���ج العجمي صحة 
الش���ائعات املتداولة حول تلقي البرازيلي 
كارلوس فينيسيوس عرضا من نادي الشباب 
الس���عودي لضمه خالل فت���رة االنتقاالت 
الشتوية، نافيا كل ما يتم تداوله عن تلقي 

اإلدارة عرضا سواء كان شفهيا أو رسميا.
اجلدي���ر بالذك���ر أن البرازيلي كارلوس 
فينيسيوس البالغ من العمر 32 عاما سجل 
هذا املوس���م 9 أهداف م���ع فريقه وحل في 
املركز الثالث في قائمة هدافي الدوري، فيما 
حل في املركز الثاني املوسم املاضي بعد أن 
متكن من تس���جيل 21 هدفا وبفارق هدفني 
عن هداف الدوري املوسم املاضي السوري 

عمر السومة.


